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arrest, op 18 november 1958 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
I. Aangaande de beslissing, gewezen
over de publieke vordering clie ingesteld
wercl :

6 april1959. -

26 kamer. - Voo1·zitter,
Sohier, voorzitter. ~ Verslaggeve-r,
H. Valentin. - GeU:iklu:iclencle oonclus·ie,
H. R. Delange, aclvocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
H.

1 o Ten laste van Peeters :
Over het enig middel, afgeleid nit de
schenr1ing van de artikelen !17 van de
Grondwet, en 193, 196, 197, 213 en 214
van het Strafwetboek, doorc1at het bcstredcn arrest aanlegger uit hoofc1c van gebruik van valse stukken veroor!leelcl
lleeft op de grond dat llij, .door clit gescllrift (het valse stuk) aan zijn aclvocaat te overhrmcligen en zocloemle cle overlegging Prvau mogelijk te mak0n op llet
lmrgerlijk proces clat hij met Marie-,Jose
'l'hirion had, van voormelcl vals stnk gebrnik gemaakt heeft, <lan wanneer de rHlvocaat van clat stuk geen gebruik gemaakt
heeft en, claar de betrekkingen tnssccn aclvocaat en client. door het beroepsgeheim
gedekt worden, cle overhandiging van het
va ls stuk door aanlegger a an zijn rn adsman geen gebruik van een vals stnk kan
uitmaken :
Overwegemle <1at het bestreclen arrest
a anleggc~r tot een enl,ele straf veroorcleelt nit hoofde van het plegen van een
valsheic1 in geschriften en van het gehrniken van llit valll stuk;
OverwegelHle clat het mi<lLlel enkel de
reclenen van het arrest bctreffende het
mis!lrljf Yan gcbrniken van het vals stnk
critisecrt;
Overweg·ende dat cle uitgesproken cnige
straf wettelijk gcrechtvaar<ligd zou blijven door !Jet bewezen verklaarcl misclrijf
van valsheid in geschrlften;
Dat het micldel, al ware !Jet gegroml,
niet ontvankelijk is bij gebrck aan belang;
En oYcrwegenc1C', voor het overige, <lat
de snbstantlele of op strnf van nietigheid
voorgeschreyen rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
2° Ten laste van Honclshoyen, Polard
en Pirotton :
Overweg·encle dat <lc snllRtantHHe of op
straf
v::m nietighei<l
yoorgeschreven
rechtsvormen wer<len nageleefll en dat de
beslissing overeenkomstig c1c wet is;
IL Aangaamle de ·over de burgerlijke
yordcringen gewezen beslissing :
Overwcgemle cla t aanleggers tot staving van hun voorziening gcen mic1del
doen geld en;
Om cUe redenen, verwerpt de voorzicningen; veroonleelt aanleggers tot de kosten.
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1° BELGISOH-OONGO. 'VETGEI\'ENDE
MACHT DOOR DE KONING UITGEJEFEND. }\fACHT
BINDE~D

DE VOORHEEN GENOMEN
'rg IN'I'ERPRETEREN.

DECRETEN

2° BELGISOH-OONGO. DECREE'r. TERUGWERKING. - DECREET '1'01' INTERPRE'l'ATIE. ~ DECREET TI,JDENS DE AANLEG IN
VERBREKING
lN
\VEUKING
CE'l'REDE:\'.
DEOREE'r VOOR. HI~T HO:H' EINDEND.

3°

BEI,GISOH-OONGO.

INKmiSTE:\'-

DELASTINGEN. BEDRl.TFSBELASTll\'G, ABTlKEL 82 VAN IIET DECREEr VAN 10 f::E.PTE1HBETI 1fl51, DOO!-{. ITE'l' DECREET VAN 5 A-LEI
1fl53 GEiNTERPRETEERD,
TOEPASSINGSVELD.

1° De

wotuovenrle macht in BeluischCongo kraohtens wrtikel 7 van de wet
van 18 octolJo·r 1908 op het behoe1· 1;an
Bel{fisch-Gonr;o floor cle K oninr; ·uitueoejencl, omva.t rle mrwltt cle 1:oorheen
r;enomen rlecreton b'inrloncl to Interprete?·en.
2o Bi:i hot nn.gaan van rle wetteli:il>lteirl
van de bestreilen besl'iss'ing, ·uitgesprol.'en door een reohtbanlG va.n eerste nanlou oj' rloor oen hot va.n l!eroep in Boluisch-Gonuo, neomt het hot van verbrek·inu eon ·interpretntief decreet ·in acht,
al wercl rlat rlecreet nn cle l!estrerlen
beslissin{f [/01/0men (1).
3° De 7Jolastinuschulfli{fen in de mo7Ji7iiin7Jolastinr; ·in art·il.'el 23, 1°, van het clocroet van 10 septe1n1Jer 1951, betreffenrlo
tlo ·inlwmstenl!ela.stinr;en, genioten niet
het voonleel ·van de bepali:nuen vcLn
artikel 82 ·vnn rlnt decreet, wnt 7Jetrott
rle Inlwmsten rl'ie :e'i:i aan hun aanrleelhourle1'8 of aan hun stUle vennoten
toekennen. (Decreet yan 5 mei 18;)8 tot

interpretatie van artikd 82 van het
<1ecreet van 10 september 1851 tot invoering Yttn een inkomstenlwlasting.)
(KOLONIE BELOISCH-CONGO, '1'. CONGOLESE YE~

NOOTSCHAP ((VALE E'l' NOGUEIRA EN C0

Jl.)

ARREST.

H.E:T HOF; ~ Gelet op het bestreclen
arrest, op 31 december 19i'i7 door het Hof
van beroep te Leopolclstacl gewezen;
(1) Verge!. verbr., 6 maart 1958 (AlT. T'crbr.,
1953, blz. 489; Bull. en PAsrc., 1958, I, 744).
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Over het middel, afgeleid uit de schenc1ing· van de artikelen 82, 84 van het decreet van 10 ser1temller 1951 betreffende de
inkomstenbelastingen, zoals artikel 82 geintervreteerd is door artikel 1 van het decreet van 5 mei 1958, 2 van het intervretatief decreet en, voor zoveel als no dig, 27
29 en BO van hot decreet van 10 september
1!l51, doonla t het bcstre<len arrest bcslist
<lat nm de winsten van verwecrstcr die
aan <le bedrijfsbclasting over het boekjaar
1953 onderworpen zijn, moeten worden
afgetrokken de sommen wclke aan haar
stillc vennoten gestort werden als deelneming in de winstcn en interest op de
door hen geleencle sommen, en waarop
de mobilienbelasting reeds werd geheven,
om de reden tlat, zowel wat tle beclrijfsbclasting als wat de mobil:ienbelasting
lletreft, de belastingsclml<Uge de vennootsclmp zou wezen die tot het betalen van
die belastingen gehouden is, zoda t de
voorwaarden voor toepasselijkhei<l van
nrtikel 82 op de dubbele belasting verenigd zouden wezen, dan wanneer krachtens artikel 1 van het decreet van 5 mei
1958, welk decreet door zijn artikel 2
terugwerkende kracht lleeft tot 011 dezelfde datum nls het decreet van 10 september 1951, de in artikel 2B-1 o van
voormeld de.creet bedoelde personen die
de mollilienbelasting verschuldigd zijn,
dus ten deze verweerster, niet het voordeel kunnen genieten van <le llepalingen
van gezcgd artikel 82 wat hetreft het inkomen dnt zij nan hun ann<leelhouders of
aan hun stille vennoten toekennen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
uitspraak doende over het beroep ingesteld door verweerster, een vennootschnp
die hanr maatschappelijke zetel in Belgisch -Congo he eft, tegen een beslissing
van <le provinciale secretaris van Lulunburg, van de winsten van verweerster,
cUe voor het boekjnnr 195B in de beclrijfsbelasting aangeslagen werclen, de reeds
in de mobilienbelastlng anngeslagen sommen aftrckt die aan de stille vennoten
<ler vennootscllap gestort .werden als deelneming in de winsten en als interest op
de door hen geleencle sommen; dat het
zijn clispositief steunt op artikel 82 van
het tlccreet van 10 september 1951, tot invoering van een helasting op het inkomen;
Ovcrwegende dat, naar luid van artikcl 1 van het decreet van 5 mei 1!l58, tot
interpretatie van evengemeld artikel 82,
cUt << moet verklaarcl worden in clie zin
da t <le in artikel 2B-1 o van het decreet
van 10 september 1!l51 becloelde personen
die de mobilienbelasting verschuldigd zijn
niet het voordeel kunnen genieten van
de bepalingen van gezegd artikel 82 wat
hetreft het inkomen clat zij aan hun
aandeelhouders of aan hun stille vennoten toekennen ll;

Overwegencle dat de wetgevencle macht,
die kraC'htens artikel 7 van de wet van
18 october HIOS op het beheer van Delgisch-Congo door de Koning uitgeoefend
wordt, de macht omvat de voorheen genomen deere ten binclencl te interpretcren;
Overwegende dat de interpretatie, door
het decreet van 5 mei 1958, van voormcld
artikel 82 voor het hof bindend is; dat
de gefnterpreteen1e bepaling geacllt wordt
van meet af a an de in het interpreta tief
decreet omschrcven betekenis gehad te
hell ben;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door van die llepaling de llewustc interpretatic niet te hebllen gegeven, bcdoelcl
artikel geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; llcveelt dat melding· Yan onderha vig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroorcleclt Yerweerster tot <le kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Elisabethstad.
7 april1!l59. - 2° kamer. - Foor.zittc1·,
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend Yoorzitter. - Verslctrf06'L'Cr, H. Vroonen. Geli.ikhliirlende conclusie, H. Depelchin,
aclvocaat-generaal. - Pleiters, HR. Van
Leynseele en Ansiaux.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. HANDELSIJEDRIJF.
IN TIET IJEDRIJ~' GElNVESTEERDE ACTIYA. BEGRIP.
1Vannee1· een om·oe·rencl goecl gekocht
~veri! ter vervwnging van een onteiuenrl
onroerenrl goell rlat in een hanllelsberlri.if ge'investeenl was, zo cUt nieu.w
oJwoe1'e1ul goell ·ingericht wenl 01n cle
zetel van 71 et bell'l'i.if erin te vest-igen
en zo het 'in rle balans op,qenom.en oi.s,
zoncler ooit voor een anclere bestemminu ,qebr11ikt te zi:in, lean lle feitenTechter toetteli.ik besl'issen llat 1/'it on1·oerenrl ,qoecl 1Janaf lle kootJ erva.n in
het becld.jf gei:nvesteercl is ,qewoJ·clen.

(Samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenhelastingen, art. 27, paragran£ 1, eerste alinca.)
(JACOBY, T. BELGISCHE STAAT,
oiiNISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 7 juni 1958 door het Hof van
berocp te Luik gewezen;

-603Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Gron<lwet, en 1317 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, eerste onderdeel,
doordat het bestreden arrest verklaart
dat het document, opgemaakt door de
cUenst voor betwiste zaken van de stacl
Luik, « zegt clat het op 326.000 frank geruamcl nacleel overeenstemt met cle vermoedelijke winst nit een jaar hanclelsinkomen en tevens de schade vertegenwoorcligt cUe cle onteigenclen geacht zijn
te onclergaan ten gevolge van de verandering van hanclelszetel, het verlies van
clientele, de werkloosheicl en de clubbele
huur daar het tot vervanging gekocht
onroerend goed gehurende een jaar ongebruikt gebleven is, waarcloor een verlies
van 60.000 frank geleden wercl >l; dan
wanneer voormeld document bepaalt :
« clit nadeel stemt overeen met de vermoedelijke winst uit een jaar handelsinkomen, zoals de rechtspraak beslist,
doch het vertegenwoorcligt de schacle die
de onteigemlen geacht zijn te ondergaan
ten gevolge van de verandering van handelszetel (verlies van clientele, werkloosheit1, dubbele lmur) >>; tweecle onclerdeel,
en cloorclat het bestreden arrest verklaart
clat cle 266.000 frank, die in de vergoeding
van H26.000 frank begrepen is, << een forfaitaire winst vertegenwoorcligt welke
bestemd is om de gederfde winst te vervangen >> en « dat het onjuist is dat het
daar een vergoeding gelclt voor het verlies van een onlichamelijk actief dat in
het beclrijf belegd was )), clan wanneer
uit de termen zelf van het document dat
door de cUenst voor betwiste zaken van
de stad Luik opgemaakt is blijkt dat de
verg·oeding onder meer bestemd is om !let
muleel te herstellen dat ten gevolge van
het verlies van de clientele geleden wercl,
en clan wanneer uit cUt document in genen dele blijkt dat bewuste vergoeding
!le gedel'fcle winst zou vertegenwoorcligen:
Over !let eerste om1erdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
door erop te wijzen da t het in het middel aangeduill document zegt da t !let op
32G.OOO frank geraamd nadeel « overeenstemt met cle vermoedelijke winst uit
een jaar handelsinlwmen )), zich erbij
llepaalt de bewoordingen van da t llocument aau te halen, en niet verklaart,
in strijd met wat aanlegger betoogt, dat
de vergoeding de winst van een jaar
« vertegenwoorcUgt >>; clat, al voegt het
eraan toe dat volgens bewust document
<lat nacleel « tevens de schm1e vertegenwoordigt die de onteigenden geacht zijn
te onclergaan ten gevolge van de vcrandering van de handelszetel ll, het daardoor evenmin bedoelt te zeggen dat het
« nadeel ll « ook ll de winst van een jaar

vertegenwoorcUgt, doch dat het, hoewel
met de vermoedelijke winst van een jaar
handelsinkomen overeenstemmend, de
schade die het vermeldt vertegenwoordigt;
Dat het eerste onclerdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende da t, benevens de door het
micldel gecritlseerde redenen, het arrest
soeverein in feite vaststelt « dat anderzijds vaststaat dat verzoeker door de onteigening generlei verlies van onlichamelijk actief geleclen heeft >> ;
Overwegencle cla t cle beschouwingen
welke het geeft ten aanzien van het karakter clat door het in het middel vermeld document aan de som van 266.000 fr.
toegeschreven is, bijgevolg overtollig
zijn, en da t het tweede onderdeel van
het middel bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit cle
schending van de artikelen 97 en 112 van
cle Grondwet, 27, paragraaf 1, en 27, paragraaf 2ter, van cle samengeschakelcle
wetteu betreffende de inlwmstenbelastingen, doordat het llestreden arrest verklaart dat het uitgemaakt is dat verzoeker door de onteigening generlei verlies
van onlichamelijk actief gelec1en lleeft;
dat clienvolgens de litigieuze vergoeding
c1ergelijk niet bestaand verlies geenszins
kan omvntten, dan wanneer, aangenomen
zelfs ~ q'llorl non - dat aanlegger geen
verlies van onlichamelijk actief zou geleden hellben, de hem c1eswege toegekende vergoeding een 1neerwaarde van
bedoeld onlichamelijk actief zou uitmaken, als bedoeld in artikel 27, paragraaf 2ter; dat het arrest, door te weigeren deze bepaling toe te passen, ze bijgevolg gesclwnden heeft :
Overwegencle dat het arrest soeverein
in feite beslist <lat aanlegger door cle
onteigening generlei verlies van onlichamelijk actief g·elec1en lleeft;
Overwegem1e da t uit c1e omstandiglleid
dat hem door de onteigenaar nochtans
een som toegekencl werd tot schac1eloosstelling voor clergelijk verlies, niet noodzakelijk valt af te lei den da t die som
met een meerwaarde overeengestemd
heeft ·
Da t' bet middel niet kan ingewilligcl
worden;
Over het clerde micldel, afgeleicl uit de
schenlUng van de artikelen 9·7 en 112 van
de Grondwet en 27, paragraaf 1, van de
samengeschakelcle wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest, na gezegcl te hebben clat c1e
vergoecling van GO.OOO frank toegekencl
werc1 tot vereffening van de scllade,
spruitende uit het onvrijwillig niet ge-

-604bruiken van het onroerencl goecl clat in
1!l52 gekocht wercl ter vervanging van het

onteigend goed, verklaart dat bewust
onroerend goec1 in het beclrijf geYnvesteerc1 was om de rcclenen dat het in de
lmlans yoorkwam en tot beclrijfsdoeleinclen ingericht werc1, dan wanneer als
gei:nvestecrd rnoet worden aangezien het
onroerencl go eel da t voor het uitoefenen
van l1et lwdrijf client, hetgcen het geval
niet kan zijn yoor het onroerencl goec1
dat onvrijwillig ongebruikt gelaten wortlt,
en dan wanneer alclus het arrest, door
enerzijds het onvrijwillig buiten gebruik
Ia tt'n Yan het onroerencl go eel vast te
stellen, en anclerzijds te verklaren dat
het goecl clesniettemin als gei:nyesteerd
rnoet worden besehouwcl, tegenstrijdige
elernenten inlwuclt :
Overwegencle dat het niet tegenstrijclig
is vast te stellen, nan de ene zijtle, dat
Pen onroerend goecl onvrijwillig ongellruikt gelaten worc1t, en te lleslis;;;en, nnn
de am1ere zijde, rlat het in het bedrijf
gei:nvesteerd was;
Overwegemlc, anderzijds, <1at het bepnlen van de da turn waarop een onroerend
goed in een bedrijf gei:nYesteercl is een
feitelijke vraag is ;
On~rwegencle dat een goec1 voor een
bepaald gcebruik kan won1en bestemd,
clit wil zeggen in hct beclrijf kan worden
gelinvesteenl, zonder c1aclelijk c1aartoe te
worden gebezigd;
Overwegencle dat l!et bestredcn arrest
hiernit afleiclt clat het kwestieuze onroerend goel1 gekocht wercl ter vervanging
van een onteigend onroerencl goer1 <1a t in
het bedrijf gci"nvesteerd was, tlat llet
ingericht werd om de zetel van het lledrijf erin te vestigen en da t het in de
balans opgenornen is, wettelijk hceft knnnen afleiden <1a t cerstgemeld goe<1, da t
<loor aanlegger nooit yoor een andere bestemming werd gebruikt, moet wor<len
beschouwd als van af de koop ervan in
het berlrijf gei:nvesteerc1 te zijn geweest ;
Dat het middel niet kan ingcwilligcl
worden;
Oyer het viercle mi<ldel, afgeleid ui t de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Gronclwet, en 27, paragraaf 1 en paragraaf 2ter, van cle samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstcnbelastingen, doordat het llestreclen arrest verklaart clat de administratie op yoormelde
vergoecling terecht de bedrijfsbelasting
gelleven heeft, vermits c< nit kracht Yan
artikel 27, 11aragraaf 1, van de samengeschakelde wetten, de llclastbare winsten
van een handelsbeclrijf die zijn well'le nit
al de gedane verrichtingen voortvloeien Jl,
clan wanneer uit de termen zelf van het
arrest blijkt dat aanlegger yoorrnelde
yergoecling ontvnngen heeft wegens de
onteigening· van zijn onroerend goec1; dat

de onteigening - maatregel van hagerhand - niet valt aan te zien als een
door een exploitant gedane, cloch wel als
een hem opgelegde verrichting :
Overwegende <lat, zo hct bestreden arrest erop wijst cla t llet onroerend goed
wegens onteigening door rle stad Luik
Yl'rworpen wer<1, het Yaststelt dat de
vergoedingen, wat hun voorwerp en hun
lle<lrag betrcft, bij overeenkomRt bepaalrl
werdcn tussen de stad Luik en aanl<,gger
door een akkoorcl da t door 0en rechterlijke beslissing beluachtigcl werc1 ;
Dat het mitldel feitelijke gronclslag
mist;
Om die reclenen, yerwerpt de voorziening; veroonleelt aanlegger tot de kosten.
7 april 1939. - 2c kamer. -- TToor.~·ittcr,
H. Giron!, raaclslwer waarnemend vom·zitter. - VerslnrHJWI;Cr, II. Yroonen. - Gelijkluillcnde conolHsie. II. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Bom·s
(\·an de Bnlic bij llet IIof van lleroep te
Lnik) en Fally (van de Balie llij llet Hof
van beroep te Brnssel).
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INKOMSTENB1<1LASTTNGEN.

IlE-

DRI,JFRDELASTING. ~ WINSTEN VAN }ijEN Ht~N
DELSTIEDRJ,JF. GEDANE YEHIUCHTINGICN.

TIIGGRIP.

'l'ot toepassi:ng 1Ht11 artilcel 21, prrrauraa.f 1, ·ran rle snm.engesolwkeltle 'Wetten bet·rej]'enrle fle in/,,omsten7wlustin{!cn, zijn verrioli Nnuen r1erlann rloor
een .fysische pe·rsoon, c/i.e een ha.n.delsberkijf exploiteert, alle lwnrlel8'verriclitingen door rUe persoon rJCrlaan, al llebben rUe verricl1tingen nict a.lle op
eewzelfrle soort kooplwnilel bctrekkin{!.
(;~£AUCFIAL, '!',

BELGISCHE STAAT,
:MINISTER VAN FINANCii•:N.)
ARRES'r.

HJ<JT' HUE'; - GelPt Oll het bestrcclen
arrest, op 2± april 1U58 door het Hof van
beroep te Lui!;: gewezen;
,
Over het eerste middel, afgeleicl uit <le
schenrling yan de artikelen 97 van <le
Gronclwet, 25, en inzonc1erheic1 25, pnragraaf 1, 1°, 3°, 2G, 27 en inzonc1erheic1 27,
paragraaf 1, en 30 van cle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij beslnit van 31 juli 1943, en
voor zoyeel als nodig, van clezelfde artikelen van rle wetten betreffende <le inkornstenbelasting·en, samengescllal;:eld bij

605'hesluit van de Regent van 15 januari
1.948, doordat het bestreden arrest beslist
dat de aclministratie terecht een bedrijfs1rarakter toegekend heeft aan de vergoeding van 800.000 frank, die aanlegger als
schaclevergoeding bekomen heeft ingevolge de ten nadele van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheitl
Desamory Freres uitgesproken verbreking
van een contract tot levering van kachels, om de reclen dat cUe vergoeding
<< hetzij een winst van verzoekers handelsbeclrijf, hetzij de oplll"eng·st van ePn
winstgevende betrekking uitmaakt 11, dun
\Vanneer deze reclenen tegenstrijtlig en
althans clubbelzinnig zijn, wat met het
ontbreken van reclenen gelijkstaat, naartUen cle regelen betreffentle het aanslnan in de bedrijfsbelasting van de
winsten der handclsbedrijven niet dezelfde zijn als die betreffem1e de lm ten
van de winstgevende betrekkingen en
naarclien de taxatie van de litigienze
vergoeding verschillend client te wezen
11aargelang zij in een van beide categoriot;n ingecleeld was, waarnit volgt dat,
danr de reehters over de groncl l!et punt
in het onzekere laten of zij bedoelcle
vergoecUng beschonwd he!J!Jen als <le
winst van een handelslleclrijf of als de
011brengst van een winstgevem1e betrekking, het hof van cassatie in de onmogelijklleid verkeert zijn toezicht nit te
oefenen :
Overwegen<le dat het nan het hof van
lleroep omlerwonwn geschil l1eperkt was
tot de vraag of de aan aanlegger toegel;:emle vergoecling nm 800.000 frank in de
]Je<lrijfsbelasting bclastlmar was;
Overwegende <lat het bestreden arrest,
om aanleggers !Jeroep te verwerpen, in
hoofclorde llierop stennt dat die vergoe<Ung een winst van aanleggers ham1els1Jedrijf uitmaakt en snbsi<liair hierop dat
zij << in ieder geval '' de opbrengst van een
winstgevende betrekking van aanlegger
uitmaakt;
Overwegende dat de winsten van de
handelsbedrijven in de beclrijfsbelasting
llelastbaar zijn kmchtens artikel 25, paragraaf 1, 1°, van de samengeschakel<le
wetten betreffende de inkomstenllelastingen, en dat de baten van de winstgevende
betrekkingen llet zijn krachtens artikel 25, parag1'aaf 1, 3°, van die wetten;
Dat clerllalve, ten aanzien van llet aan
het hof van beroep voorgelegd gescllil, tle
redenen van het arrest noch tegenstrijllig,
110ch clnbllelzinnig zijn;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schenrling van de artikelen 25, en inzonderheid 25, paragraaf 1, 1 o en 3°, 26, 27
en inzonderheid 27, paragraaf 1, en 30
van t1e wetten betreffende de inkomsten-

belastingen, samengeschakeld bij beslnit
van 31 juli 1943 en, voor zoveel als nodig, van clezelfde artikelen van de wetten
betreffencle de inkomstenbelastingen, samengescltakeld bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
na erop gewezen te hebben, enerzijds,
dat aanlegger geen betwisting ovwerpt
omtrent zijn hoedanigheid van handelaar,
noch omtrent het commercieel karakter
van het contract van levering waarvan
de ver!Jreking tot schadevergoedig te zijnen voordele geleid heeft, en dat nrtikel 27, paragra af 1, van de samengeschakelde wetten betreffemle de inlmmsten!Jelastingen niet eist dat de 1:erriehtingen
wnaruit de 'winst gesproten is van tlezelfde aard zouden wezen als cle gewoonlijk <loor de handelaar gedane verrichting·en, en, anc1erzijds, dat de prestaties
waartoe het contract aanleic1ing gegeven
hecft en nog zou geven genoegzaam voortdurend en gewoonlijk warcn om de uitvoering van het contract als een winstgevende betrekking te doen aanzien, claarnit
afleidt clat de litigienze verg·oeding client
beschonwd te worden als de opbrengst
van aanleggers handelsbeclrijvigheicl, of
nlthans van een winstgevende betrekking
van hem, en beslist dat de a<1ministratic
ten~cht
bevonden heeft dat genoemrle
vergoecling een hanc1elskarakhir heeft,
clan wanneer de bedrijfsbelasting enkel
de inkomsten treft uit verrich tingen cUe
in ltet ranm van het handelsbedrijf van
de belastingschulc1ige plaats gehacl hellben, of de inkomsten ni.t winstgeven<le
betrekkingen, cUt wil zeggen nit verriehtingcn cUe veel vnlrlig genoeg en onder ling·
voldoenc1e verbomlen zijn om een voortclnremle en gewoonlijke activiteit op te
leveren, waaruit volgt llat, daar aanlegger een koophandel in zaden, een verzekeringenportefenille en een stroopfa briek
exploiteert, meergemelde vergoeding cUe
tot een .contract tot levering van kachels
betrekkelijk is, een afzonclerlijke, ann
zijn ham1elsactiviteit vreemde velTichting betreft en noch het inkomen nit een
ham1elsbec1rijf, noch het inkomen uit
winstgevende lletrekkingen kan uitmaken,
naarclien <le veelvnlcUgheid Yan de in dat
opzicht gelevPrde prestaties geen voorttlnrende en gewoonlijke activiteit kan uitmaken :
Overwegen<le dat, volgens de in het
mi<1del uiteengezette gedachtengang, aanlegger die « een koophandel in zar1en,
een verzekeringenportefenille en een
stroopfabriek '' exploiteer<1e, geen bedrijfsllelasting op de winsten clie hij zou
hebben kunnen behalen op een handelsvelTichting van verkoop van kachels zou
moeten betalen, om cle reden <lat het
zou gaan om cen afzonderlijke, ann zijn
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handelsbedrijvigheid vreemde
verrichting;
Overwegende dat clezc juridische opvatting niet cUe is van de wetgever;
:Overwegende dat, wat een hanclelsbedrijf aangaat,
er uit artikel 27,
varagraaf 1, van de samengcschakelde
wctten betreffende de inkomstenbelastingen blijkt dat aan de bedrijfsbelasting
onderworpen .zijn, de baten van << alle JJ
lumdelsverrichtingen, welke zij ook wezen, die gedaan worden door zijn inrichtingen of door tussenkomst ervan;
Overwegende dat voor de toepassing
van c1e belasting op de inkomsten die uit
dergelijk bedrijf voortvloeien, het soort
koophanclel dat geclrcvcn worclt weinig
afdoet; clat bijgevolg generlei onclerscheill
geboclen is tussen de inkomsten nit han<lelsverricl! tingen van verschillencle soarten, ingeval zij door eenzelfcle llandelaar
gedaan worden;
Dat eruit volgt dat, om de toepassing
van artikel Z7, paragraaf 1, te reclltvaarcligen, llet volstaat vast te stellen clat de
te belasten winsten van door eenzelfde
l!antlelaar geclaan llandelsverriclltingen
voortkomen, zonder clat er lloeft te worden gereleveerd dat de velTichtingen alle
op eenzelfde soort koopllandel betrekking
llebben;
Overwegende clat het bestrcden arrest,
na vastgestelcl te hebben, zonder in cUt
opzicllt geeritiseerd te worden, clat aanlegger een handelaar is en tlat de door
hem geclane verricllting, te weten een
contract van levering van kacllcls, een
handelsverricllting was, daarnit wettelijk
lleeft kunnen aflei<len dat de uit deze
verricllting gesproten winsten, of de vergoecling cUe ervoor in de plaa ts getretlen
is, belastbaar zijn bij toepnssing van
voormelcl artikel 27, paragranf 1;
vVaaruit volgt dnt llet eerste onclerdeel
van llet middel naar recllt faalt;
Overwegende dat, claar de bestrcdcn
beslissing wettelijk gerechtvaarcligd is
door de in het eerste om1ercleel onderzochte reclenen yan het arrest, het geen
belang meer heeft het tweede omlerdeel
te onclerzoeken hetwelk tegen ten overv loede gegeven su bsicUaire redenen opkomt;
Dat het tweecle onclerdeel van het middel niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; yeroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 april 1959. - ze kamer. - Voorzitter,
H Giroul raadsheer waarnemend voorziiter. - 'Verslnggeve1·, H. Vroonen. ~
GerleelteUjh:

eensln·iclencle

conclttsie

H. Depelchin, aclYocaat-generaal. -

(1),
Ple·i-

ter, HH. Ansiaux en Fally (deze laatste
(1) Ret openbaar ministerio e01;cludeerde tot
de verbreking over het tweede nuddel.

van de balie bij het Hof van beroep te
Brussel).

l"

KAMER. -

9 april 1959

VERKOOP. OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING. TOEKOi\ISTIGE SCIIULDVORDERING.
VOORWAARDE VAN EEN GELDIGE OYERDRACH'r.

Zo een toekomsUge schulil·vonlering overuecl1·nrJen knn worden, 'is rlergeU}lce ove·rrlracht evenwel slechts gelrUrJ inclien rle
schulclvonle1'ing op het ogenblik vnn clc
overrlnwht bepaalrl of bepnnlbnn·J' ·is.

(Burgerlijk Wetboek, art. 1130, 1108 en
1129.)
(N, V. ((SOCIETE MUTUELLE DE FINANCEJ.IENT ET
D'ESCOMP'l'E ll, T. BRAUN EN BRANDIIOF.)
ARREST

(2).

RET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 11 juni 1957 door het Hof van
beroev te Luik gewezen;
Oyer het eerste micldel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen !l7 van de
Gronclwet, 142 en 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, deze artikelen onderscheidenlijk gewijzigcl door
artikel 1 yan het koninklijk besluit
nr 224 van 24 december 1935 en door
artikel 22 van het lwninklijk besluit
nr 300 van 30 maart 11136, Yllll de artikelen 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 en 13:!.2
van het Burgerlijk vVetboek, van het
gerechtelijk contract en Yan de bewijskracllt van de akten waarbij het vastgesteld is, cloordat het bestreclen arrest
nagelaten heeft te beantwoorden en zonder reclen verworpen heeft het miclclel
van de aanvullencle conclusies die Y·66r
het hof van beroep (terechtzitting van
21 mei 1957) regelmatig genomen werden
voor aanlegster, en door lletwelk cle.ze
deed gelden dat, aangezien yerweerster
aan de oyereenkomsten van oyerdrachten
van schulclvorderingen van 1g52 vreemcl
was en door yerweercler enkel tot tussenkomst wercl opgeroepen om hem te Yl'ijwaren, zij bijgevolg << zonder hoedanighcid
en zonder recht was om de nietigverldaring te eisen yan de oyereenlwmsten
van oYerclrachten van sclluldvorcleringen
van 1!l52 waarbij zij geen vartij is, doch
cUe haar kunnen tegengeworpen worden
door de betekening Yan 24 juni 1954,
welke gescllietl is bij toepassing van artikel 1690 Yan het Durgerlijk Wetboek JJ :

(2) ·zic de conclusies van het openbaar ministcrie in Bttll. en PASIC., 1959, I, 793.
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·door te vermelden « da t de notaris llier verweenler tcrecht gcweigerd
heeft de gelden clie hij onder zich had nit
handen te gcven en dame Brunn - hier
verweerster ~ schnldenares van Ruymo:J!d
Deprez, die dezelfde sommen opvorderde ll
.als aanlegster tot bindend verklaring van
het vonnis gellagvaar<l heeft, de bewering
van laa tstgenoemlle tegenspreekt volgens
welke verweerster als opgeroepene in
vrijwaring in het proces stond ;
Dat het middel feitelijke gronllslag
=ist;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
·schending van de artikelen 1107, 1108,
1128, 1130, 1131, 1133 tot 1135, 1508, 1680
·en 1690 van het Bnrgerlijk Wetboek en
van artikel 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest niet gegroncl verklaard heeft de vordering van aanlegster
die ertoe strekte, op grond van de lmar
in noyember en december 1052 door
Raymond Deprez toegestane overdrachten « van alle sommen die hem door derden verschnldigd waren of zonden knnnen zijn om welke reden ook ll, dat verweerder, JYir Brandhof, zou veroordeeld
worden om haar het deel van cle prijs
van een verkocht onroerencl goed, dat
hij Yoor de rekening yan voormelde
Deprez in zijn bezit heeft, te betalen, en
aldus nitspraak gedaan heeft om cle redenen : « dat de overdracht van een toekomstige schuldvordering slechts geldig
is voor zovcel het recht van de overdrager in principe bestaat op het ogenblik
der overdracht;
dat de genaamde
Alfred Deprez, rechtsvoorganger van
Raymond Deprez, overleden is op 7 jnli
1952 en da t het onroerend goed waarvan
de prijs gevorderd wordt
pas op
10 jnli 1954 verkocht werd; dat het derhalve voor de hand ligt dat notaris
Brandhof pas op het tijdstip toen de verkoop tot stand kwam honder en schuldenaar van het aan Deprez toekomencl
deel van de prijs, geworden is en dat
voordien ten voordele van voormelde
Deprez tegen Brandhof geen, zelfs toekomstige schulllvordering bestond, naarc1ien de totstandkoming van de immobiliaire verrichting altijd twijfelachtig is;
dat de door Deprez in november en december 1952 a an de vennootschap « Mufides ll gedane overdracht . .. niet kon
slaan op de schuldvordering clie naderhand tegen notaris Brandhof ontstaan is
en die op dat tijdstip niet eens in principe bestond; dat cle geintimeerde vennootschap (huiclige aanlegster) de in 1952
bestaande rechten van Deprez, medeeigenaar, en .zijn nit de akte van verkoop
van 1954 blijkende hoedanigheid van
schuldeiser van Brandhof ten onrechte
zou willen gelijkstellen; dat eruit volgt

dat Deprez in 1952 een niet bestaancle
schuldvonlerlng overgedragen heeft, dat
de ovenlracht zonder waarclc is en dat
de betekening ervan van voorwerp ontbloot is ll, clan wanneer een toekomstige
schuldvordering het voorwerp kan zijn
van een verbintenis, geen cnkele wet de
geldigheicl van de overdracht van een
tockomstige schuld vordering tussen partijen afhankelijk stelt van de voorwaarcle
dat het beginsel van het recht van overdrager ten dage van de overdracht bestaat en het genoeg· is dat deze voorwaarde vervuld zij ten dage van de betokening, geclaan overeenkomstig artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, om
de overdracht aan de derclen tegenwerpbaar te maken; dan wanneer in elk
geval, daar Raymond Deprez ter zake
reeds in jnli 1952 mcdeeigenaar bevonden
werd van het verkocht onroercncl goecl,
zijn recht op zijn deel van de prijs,
bij verkoop, althans in beginsel bestond
in zijn patrimonium ten dage van de
door hem in november en december 1952
toegestane overdrachten van al .zijn hnidige en toekomstige schuldvorcleringen,
en zulks welke diegenc ook zij die nuderhand voor zijn rekening houder of jegens
hem schuldenaar van die vrijs zou worden :
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het bestreden arrest, de heer
Deprez in november en december 1952 aan
de rechtsvoorganger van aanlegster niet
enkel alle sommen overgedragen heeft die
hem op dat tijdstip door derclen verschuldigd waren, doch ook alle sommen
die in de toekomst cc hem door derden nit
welken hoofde ook zouden kunnen verschuldigd wezen ll; dat aanlegster, enkel
op dit laatste beding steunend, beweert
de ovcrneemster te zijn van een schnldvordering van Deprez tegen tweede verweerder, die in 1954 ontstaan is ter oorzake van een verkoop, door het ministerie van deze, die notaris was, van een
onroerend goed waarvan Deprez medeeigenaar was ;
Overwegende dat zo, overeenkomstig de
artikelen 1130, 1598 en 1689 van het Burgerlijk Wetboek, een toekomstige schnldvordering overgedragen kan worden, clergelijke overdracht evenwel slechts gelclig
is indien de sclmldvordering bepaald of
bepaalbaar is, en da t nit de artikelen 1103
eu 1129 van hetzelfde wetboek blijkt dat
deze voorwaarde op het ogenblik van de
overclracht moet vervuld zijn;
Overwegencle dat de bewoorcUngen van
het door aanlegster ingeroepen boding generlei aanduiding of vermelding inhouden
betreffencle de sclmldvorclering waarvan
aanlegster beweert overneemster te zijn;
Dat het arrest dienvolgens wettelijk
beslist heeft clat deze schulc1vorc1ering
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niet op geldige wijze overgedragen was
geworden; dat het midllel, hetwelk enkel
tegen andere redenen van het arrest 011komt, zelfs gegronc1 zijncle, niet tot verbreking van het disposi tief zou knnnen
lci<len en cUcnvolgens van belang ontbloot
is;
Om die rec1enen, verwerpt lle voorziening ; veroorclcclt aanlegster tot de kosten.
9 april193!l. - 1" lmmer. - Voorzitter,
H. Bayot, raallsheer waarnemenll voor·zitter. - Fe·rslaggever, H. :Moriame. Oe7i:ikl1li.clencle concl·nsie, H. Raoul Hayoit
cle Termiconrt, procnrenr-generaal.
PleUers, HH. De Bruyn, Demeur en Gilson de Rouvrenx.
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ARBFJIDSONGEV AI,.

~

TIJDELI,JKE

GEDEEL'l'ELI.TKJ~~ ONGEBCHlKTHEID. .AAN RE'l'
SLACIITOFFJGR VERSCHULDIGDE VERGOEDING.

2°

ARBEIDSONGFJVAL. TnDELI.JKE
GEDEELTELIJKE ONGESeHIKTHEID. LOON
DA'l' DE GETROFFENE .KAN YERDH~l'iEN ALVOHENS
GI~HEIGL HERSTELD TE zt.JN. DEGH.lP.

Jo InpeuLl een a.rbeirlsonpeval een tijclelijlce uetleeltelfjke ongeschUcthe·icl teweegbrenut, ·is cle veruoerlinr;, ~vanrop
rle uetrotfene Techt heejt blj toepassin11
·van nTt'ilcel 2, l'ifl 5, van de sam.enr;eordencle wetten op cle ·veruoeclinu t'an cl e
schrule voortszw·u:itenae uit ae nrbeiasonuevnllen, r;elijk nan het 1je1·soh'il t1<Ssen het loon vnn ae getroffene v66r het
onoeval en het loon rlat fle ,r;et·roffene
kwn verllienen alvorens ueheel herstelfl
te z·Un. (Wet van 10 juli 1951, art. 1.)
2° De ~voonlen « loon ilnt cle r;etroffene
krtn venUenen Jl, in wrtikel 2, Ufl 5, vnn
cle snmenoeorrlen de ~vetten OJJ cle ve1·ooellinr; vnn fle seharle voo·rtszwu.itencle
11it cle a.rbciflsongevnllen, l!e7Jben cle
betekenis vnn loon rla.t de uetroffene,
in het IJeroep flat ll'ij ten cla,r;e vwn het
onr;wvnl uUoefoncle, norma.al lean verflienen, oelet op de arbeirlsuesell!ilctlwill
din hem o·ucrl!li.jft (1); cle omstanll-ir;lteirl ant cle werkr;ever aan rle oett·offene een lwuer loon IJetcwlt clan clrLt-

oene clat hij nonna.al lean venlienen,
oelet op de nrbeiclsongesohUctheicl clie
hi.i o·re·rhourlt, heejt nlet nls nitwerldna
het berlmo van de ·wetteliflv verschuldi[!rl·e verooellino te ·venninlleren (2).
(GEUEl~NSCHAPPELI.JKE

LANDSEOND

DER

I'CAS VAN DE BELGISCHE
BOU\YBEDRI.TVENJ
T.
LE-

CLERCQ.)
ARTIIGST.

HET HOF; - Gclet op het bcstl·ec1en
vonnis, op lO october 1()57 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 1, inzomlerheill 2
van lle wetten op de arbeidsongevallen,
samengeordend bij koninldijk bcslnit van
28 september 1~31, evengemelcl artikel 2
gewijzigd door artikel 1 va u cle wet van
10 juli 1951, cloorc1at het bestrcden Yonnis aanlegster, vc"rzekernarster tegen
arbeiclsongevallen van lle werkgcyer van
verweenler, veroordeelcl lleeft tot betnling·
a an cleze, we gens zijn tijtlelijke gedeeltt,lijke ongeschiktheic1, van vergocclingen
gesteunc1 op zijn tlleoretische ongcschildlleid zolang voormelcle ongeschiktheia ge<luunl lweft, hoewel hij tijllens deze ongeschiktheic1 zijn loon integrnal ]Jij zijn
werkgever getrokken heeft, dan wanneer
er, zolang de tijclelijke gecleeltelijke ongcschiktheill clnurt, enkel rekening client
te worden gehouclen met de vermimlering
van llet loon van de arbeillcr gedurenc1e
<leze periolle, zo<lat, wanncer hij, als
ten lleze, zijn loon van v,66r het ongeval
integraal getroll:ken heeft, er geen aanleicling bestaa t tot schadeloosstelling :
Overwegeucle clat volgens artikel 2,
lid 5, van de wetten op de vergoecling van
de schmle, voortspruitenc1e nit cle arlJeiclsougevallen, samengeorc1enl1 bij koninklijk
besluit van 2S september 11131, gewijzigc1
door artikel 1 van de wet van lO juli
1~151, inclien de tijdelijke ongeschiktheid
clie een arl1eicler omlergaat gecleeltelijk
is of wonlt, de vergoecling waal'OD llij
rccht heeft gelijk is aan !Jet verschil
tussen bet loon van cle getroffene Y·66r
llet ongeval en het loon dat tle g·etroffene
kan verclienen alvorens geheel herstelll
te zijn;
Overwegende cla t nit lle voorbereidencle
--------------

(1) Verbr., G fcbruari 1958 (Arr. Yerbr., 1958,
blz. 336; Bull. en PAsrc., 1968, I, 619); HoRTON,
Lf;gifflrttion sociale, 1950, blz. 163, en Precis de
rlmit social belge, 1958, blz. 175. Hetzelfcle
geldL nict iu geval van bestewlige geclceltclijke
arbeidsongesehiktheid (zie, behalve verbr., 6 februari 1958, voormeld, verbr., 29 juni 1944,
A1'!'. Yerbr., 191<1,, blz. 18'8; Httll. en PAsrc.,
1944, I, 414; 15 maart 19M, Arr. Yerbr., 195J.,

blz. 487; Bull. en PAsrc., 1954, I, 625; 19 september 1958, S//111'11, blz. 4!l; B·nll. en PAsrc.,

1959, T, 6±).
(2) V erslag van de Arbeidscommissie van de
Senaat (Pa7'l. stukken, Senaat, zitting 19501951, nr 348, blz. 18); HaRroN, Precis de d1·oit
social belge, blz. 175 en 176; DAvrn, noot oncler
verbr., 15 maart 1951 (.Journ. u·ib., 1954,
biz. 663, kol. 1 en 2).
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werkzaamueden van de wet van 10 juli
1951 hlijkt dat het loon dat de getroffene
kan verdiP.nen, in de zin van de evenaangehaalde wetshepaling, datgene is dat
hij in het heroep dat hij ten dage van
het ongeval uitoefende normaal kan verdienen, gelet op de arheidsgeschiktheid
die hem overhlijft;
Overwegende dat naar luid van artikel 21 van meergemelde samengeordende
wetten, elke met dezer hepalingen strijdige overeenkomst van rechtswege nietig
is;
Dat eruit volgt dat, wanneer de getroffene die een gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid opgelopen heeft naar zijn
werk terugkeert en de werkgever hem
cen hager loon hetaalt dan datgene dat
J::tij normaal kan verdienen, gelet op de
arheidsgeschiktheid die hij overhoudt,
geen deel van het aldus .gestort loon in
mindering mag komen van de vergoeding
die noodzakelijkerwijze aan de getroffene
moet worden toegekend en waarvan het
gehiedend voorschrift van artikel 2, lid 5,
het hedrag hej;Jaalt;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
9 apri11959. - 1" kamer. - Voorzitter,
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Moriame. GeUjkluidende concl~tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleite1·, H. Van Leynseele.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM EEN
VOORZIENING IN TE STELLEN. - BURGERLIJKE
ZAKEN. - · VOORZIENING BETEKEND OP NAAM
VAN EEN OVERLEDEN PERSOON. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM EEN
VOORZIENING IN TE STELLEN. - EURGERLIJKE
ZAKEN. - VOORZIENING INGESTELD DOOR EEN
GEHUWDE VROUW WELKE NIET GEMAOHTIGD
WAS OM IN RECHTE OP 'l'E TREDEN. - VOORZIENING VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE
WET VAN 30 APRIL 1958 INGESTELD.
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
3° GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN.
VONNIS WAARBIJ BESLIST WORDT DAT EEN
GEMEENTEREGLEMENT
SLECHTS
AANLEIDING
RAN GEVEN TOT RET HEFFEN VAN EEN TAXE
VOOR ZOVER BEPAALDE WER:KEN WERDEN UITGEVOERD KRACHTENS EEN DOOR DE GEMEENTERAAD REGELMATIG GENOMEN EN DOOR DE HOVERER., 1959. -
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GERE OVERHEID GOEDGEKEURDE BESLISSING.
- VONNIS OP DAT PUNT DEFINITIEF. - DE
RECHTER DOOR DAT VONNIS GEBONDEN.
4° GEMEENTE. - BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD. BESLISSING WELKE NIET
IMPLlCIET KAN ZIJN. - VoORWAARDEN VAN
DE REGELMATIGHEID.
5° GEMEENTEBELASTINGEN. - TAXE
VERSCHULDIGD TER GELEGENHEID VAN BEPAALDE WERREN. - STEMMEN VAN EEN TAXEREGLEMENT EN VAN DE BEGROTING. - STEMMEN HETWELK DE BESLISSING NIET UITMAAKT OM DE WERli:EN UIT TE VOEREN.

1 o Is niet ontvankelijlc cle voo1·z·iening
ingesteld op naam van een ]Je·rsoon die
v66r cle betelcening van cle voo1·z·iening
ove1·leclen was (1) .
2° V661· de imverlcingt1·eding van cle wet
van 30 april 1958, was cle voo1·zienin,q
in b·n1·ge1·lijlce zaken ingesteld door een
geh~twcle vrottw, wellce niet gemachti,qcl
was 01n dat beroep in te stellen, niet
ontvankeUjlc, onvenninclercl cle bij artilcel 216 van het Burge1·lijlc Wetboelc
bepaalde gevallen (2). (Burgerlijk Wethoek, art. 215 en 218.)
3° Is niet een tnssenvonnis, maa1· is op
dat mmt definitief, en dienvolgens verbinclt de 1·echter, het .vonnis waa1·bij
beslist worclt dat een gemeente1·eglement sleohts aanleidin,q kan geven tot
het heffen van een tame voor zover
bepaalcle we1·Jcen ~verden ttitgevoercl
Jc,rachtens een aoor de gemeenteraacl
regelmatig genomen en aoo1· cle hogere
overheid goedgelcettrcle beslissing, en
waarbij bevolen wordt die beslissing
ove1· te leggen (3). (Burgerlijk Wethoek, art. 1350, 3°, en 1381.)
4o Een beslissing van de gemeente1·aail
kan niet impliciet zijn. Om 1·e.qelmatig
te we zen ilien t ieclere beslissing van de
gemeenteraacl overeenlcornst-ig de arUlcelen 62 en volgende van de gemeentewet te wo1·den genomen en, behalve
heirlcraoht, op het p1·oces-verbaal va1t

'(1) Verbr., 8 ,februari 1940 (Bull. en PASIC.,
1940, I, 41, met de nota 2).
(2) Verbr., 28 februari 1958 (A1'1'. Ferb1·.,
1958, biz. 466·; Bull. en PASrc., 1958, I, 719).
(3). Verbr., 20 februari 1950 (A>·>·. T'erbr.,
1950, biz. 405; Bull. en PAsrc., 1950, I, 430);
5 juni 1952 (A>·1·. T' erb1·., 1952, biz. 558, met de
nota 2·; Bull. en PAsrc., 1952, I, 638, met de
nota 1, biz. 639). Raadpl. ook verbr., 1 maart
1951 (A1'1·. F erbr., 1951, biz. 365; Bull. en
PASIC., 1951, I, 432, telkens met de nota l) ;
29 januari 1953 (A>T. T' erb1·., 1953, biz. 370;
Bull. en PAsrc., 1953, I, 413, telken~ met de
nota 1).
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meentewet, art. 62

a 77 en 112.)

5o Wannee1· een gemeentereglement een
tawe ingevoerrl heett tvelke ingeval van
nitvoer·ing van bepaalrle werken dient
geheven te wo1·den, maalct het stemmen van een arUkel van de begroting,
waarbij een c1·ediet wo1·dt tt'itgeschreven
1!0or het annleggen van beprtnlrle werken, de beslissing van de gemeenternad
niet tt'it om de werlcen tlit te voeren (2).
(GEERINCK EN CONSORTEN, T. GEMEENTE WAASJI.fUNSTER EN T. VAN OVERMEIRE EN BOOKLANDT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis cloor de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde op 7 juli 1956 gewezen;
Overwegende dat de zaken ingeschreven
onder nummers 2345 en 2358 verknocht
zijn;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen de voorzieningen van 1 o Cornelius Du Tre,
2° Alfred Schokaert, 3° de erfgenamen
Achille-Omer Bocklandt opgeworpen;
Overwegende dat uit de overlijdensakten door verweerster overgelegd blijkt
dat aanleggers Cornelius Du Tre en
Alfred Schockaert, op het ogenblik dat
hun voorziening werd betekend, overleden
waren;
Overwegende dat, naar luid van een
door verweerster overgelegde huwelijksakte, Lucienne Bocklandt gehuwd was
wanneer haar voorziening op 25 septemlJer 1957 werd betekend; dat vermits het
niet blijkt dat zij gemachtigd werd, die
voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegencle dat alclus al de rechthebbenden van wijlen Achille-Omer Bocklandt, oorspronkelijke eiser ter zake, niet
regelmatig aanwezig zijn; dat de eis, dewelke strekt tot nietigverklaring van een
dwangbevel lastens wijlen Achille-Omer
Bocklandt afgeleverd, wegens het verschuldig·d zijn van een om·echtstreekse
gemeentebelasting, een ondeelbaar geding
uitmaakt; waaruit volgt dat de niet-ontvankelijkheid van de voorziening van Lucienne Bocklandt de onontvankelijkheid
(1) Verbr., 3 januari 1881, met de conclusies
van het openbaar ministerie (B11ll. en PAsrc.,
1881, I, <t5) ; Revue com11wnale, 1910, blz. 329
tot 331; WrLLIQUET, nrs 238 en 239; BIDDAER,
4!e uitg., blz. 103 en 104, nrs 15 en 16; Rep.
p1·at. dr. belge, vo Comm11ne, nrs 516, 517 en
529; LEs NovELLES, lnstit1ttio·ns c07mmtnales
(MACAER), nrs 94, 110 en 111; WILKIN, Commentah·e, nrs 62 en 519, Complement 1947, nr 62,

voor gevolg heeft van de voorziening der
andere rechthebbenden ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
door verweerster bovendien afgeleid uit
het ontbreken van Veneranda Bocklandt
en haar echtgenoot onder de erfgenamen
van Achille-Omer Bocklandt alsook de
dagvaarding in tussenkomst betekend aan
Veneranda Bocklandt en J. Van Overmeire dienvolgens zonder voorwerp zijn;
Over de eerste twee middelen afgeleid,
het eerste, uit de schending van de artikelen 1351, 1350, 3°, 1352 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig,
1317, 1319, 1320, 1322 van hetzelfde wethoek, en 97 van de Grondwet, doordat,
ondanks de conclusies der aanleggers die
zich beriepen op het gezag van gewijsde
van het op 14 februari 1952 door de
Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde tussen partijen gewezen vonnis dat
besliste dat de kwestieuze taxes slechts
kunnen verschuldigd zijn voor zover tot
de vernieuwing der boordstenen en voetpaden werd overgegaan krachtens een
door de gemeenteraad regelmatig genomen
beslissing, en ondanks de bewoording van
dezelfcle conclusies welke lieten gelden
<< dat de rechtbank derhalve aan verweerster bevel gaf de . . . beraadslaging van de
gemeenteraad voor te brengen, waarbij
tot de aanleg van kwestieuze voetpaden
en boordstenen werd overgegaan >J en preciseerde dat « verweerster niet in staat
is vermelde beraadslaging van haar gemeenteraad voor te brengen daar deze
beraadslaging niet bestaat >J, het bestreden vonnis niettemin de conclusies van
de verwerende partij aanvaardt luidens
welke << zulke beslissing van de gemeenteraad niet noclig is ter zake J> en beslist
dat de kwestieuze taxes verschuldigd
zijn, zoncler de voorlegging en het bestaan van genoemde beraadslaging van
de gemeenteraad te bevinden, maar
daarentegen aanhalende dat verweerster
thans een uittreksel voorlegt van haar
gewone begroting, dienstjaar 1948, waarbij onder artikel 73/A der uitga ven voorzien wordt « voor het aanleggen van
voetpaden, kantstenen en riolen op de
kosten der eigenaars ·een bedrag van
350.000 frank >J en steunende op beslissingen van het Schepencollege waarbij
tot de aanleg van voetpaden en boordstebiz. 6; DE ToLLENAERE, nrs 902, 903 en 908.
Raadpl. oak verbr., 24 october 1958 (s11pm,
biz. 169; BiLll. en PASIC., 1959, I, 202) en Raad
van State, 17 mei 1955 (Recneil D1Lmont et
Bneyens, 1955, nr 443).
(2) Raadpl. verbr., 29 juni 1926 (B11ll. en
PASIC., 1927, I, 28); 25 november 1955 (Arr.
Ye1·b1·., 1956, blz. 234; Bull. en PASIC., 1956,
I, 285) en 21 december 1956 (A1·r. Ye,·b1·., 1957,
biz. 278; B1tll. en PASIC., 1957, I, 430).
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had dat het kwestige taxereglement
« slechts aanleiding kan geven tot het
heffen van kwestieuze taxes voor zover
tot de vernieuwing werd overgegaan
krachtens een door de gemeenteraad regelmatig genomen . .. beslissing ll en derhalve in zijn beschikkend gedeelte had bevolen « dat verweerster zal voorbrengen
de « beraadslaging van de gemeenteraad
waarbij tot de aanleg van kwestieuze
voetpaden en boordstenen werd overgegaan ll, zodat het bestreden vonnis aldus
het gezag van het gewijsde heeft aangetast (schending van de artikelen 1350, 3°,
1.351 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek),
gezag in een conclusie ingeroepen welke
het niet mocht miskennen (schending,
voor zoveel als nodig, van de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 97 van de
Grondwet) : het tweede, uit de schending
van de artikelen 75, 90-2°, 81, lid 1,
77-8°, 139 en 141 der gemeentewet van
30 maart 1836, herdrukt krachtens het
koninklijk besluit van 27 november 1891,
en van de artikelen 25, 31 en 108-2° der
Grondwet, doordat, na eensdeels de inschrijving op de gewone begroting voor
het dienstjaar 1948 onder artikel 73/A
van een voorzien bedrag van 350.000 fr.
te hebben bevonden voor het aanleggen
van voetpaden, kantstenen en riolen op
de kosten der eigenaars, en anderdeels
de door het college van burgemeester en
schepenen getroffen beslissing dergelijke
werken in sollllllige straten te laten uitvoeren voor een bedrag van 287.601 fr.,
het bestreden vonnis beslist dat, door de
goedkeuring van die begroting, « de gemeenteraad terzelfdertijd aan het college van burgemeester en schepenen de
verdere benaarstiging en uitvoering dezer werken heeft opgedragen; dat de.ze
delegatie van bevoegdheid op grond van
artikel 90 rechtsgeldig is ll, dan wanneer
de beslissing om effectief over te gaan
tot wegeniswerken op een bepaalde plaats
van de gemeente moet getroffen door de
gemeenteraad zelf (schencling van de artikelen 75 en 81, lid 1, meergenoemd) en
niet door het college van burgemeester
en schepenen dat enkel belast is met het
uitvoeren der beslissingen van de gemeenteraad (schending van artikel 90-2°
der gemeentewet), dan wanneer elke overdracht van bevoegdheicl van een orgaan
aan het andere verboden is en zonder
uitwerking (schending van de artikelen 25, 31 en 108-2° der Grondwet), en
dan wanneer de beraadslaging van de
gemeenteraad over de begroting der inkomsten en uitgaven van de gemeente
slechts een algemeen vooruitzicht vormt
van de mogelijke uitgaven, clat uiteraard
geen enkele overdracht van bevoegdheicl

aan het College van burgemeester en schepenen kan behelzen om te beslissen over
het effectief uitvoeren van bepaalde wegeniswerken (schending van de artikelen 77-8°, 139 en 141 cler gemeentewet) :
Overwegencle clat bij vonnis del. 14 februari 1952, in kracht van gewijsde getreclen, de rechtbank, op het zicht van
clienaangaande door partijen genomen
conclusies uitspraak cloencle, beslist heeft
<< dat het taxereglement van 27 november
1947 slechts aanleicling kan geven tot het
heffen van kwestieuze taxes voor zover
tot de vernieuwing der voetpaden en
boordstenen wercl overgegaan krachtens
een door de gemeenteraad regelmatig genomen en door de hogere overheid goedgekeurde beslissing ll en daarbij « aan
verweerster heeft bevolen de door de hogere overheid goedgekeurde beraadslaging
van de gemeenteraad voor te brengen,
waarbij tot de aanleg van kwestienze
voetpaden en boordstenen werd overgegaan ll;
Overwegende dat, bij op 22 mei 1956
betekende conclusies, eisers het gezag van
het gewijsde van voornoemde beslissing
hebben ingeroepen om zich bij ontstentenis van voornoemde te verzetten tegen
de inachtneming van andere door verweerster overgelegde elementen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
rechtcloende in voortzetting, in princiepe
voorhoudt : dat het stemmen van een
begrotingspost het gemeentebestuur niet
machtigt om zich te onthonden van de>
formaliteiten, die aan het aanwenden
ener uitgave voorafgaan; dat het schepencollege eerst aan het werk kan gaan
nadat er een beslissing voorhanden is:
die moet uitgevoerd worden; dat de beslissing tot vernieuwing van voetpaderr
onder de bevoegdheid valt van de .gemeenteraad en dat het aan de gemeenteraad
hoort de te vernieuwen voetpaclen aan
te duiden;
Dat het vonnis vervolgens releveert
1o dat de gemeenteraad in de zitting van
27 november 1947, in het vooruitzicht van
de modernisering van de voetpaden, een
taxereglement ·heeft gestemd waarbij de
kostprijs dezer werken, als onrechtstreekse belasting, onder de aanpalende
eigenaars verdeeld wordt; 2° dat, in de
eerstvolgende begroting, goedgekeurd bij
beraaclslaging van 5 februari 1948, een
crecliet wercl uitgeschreven van 350.000 fr.
voor het aanleggen van voetpaclen; 3° dat
« blijkbaar )) in deze besprekingen naar
voren werd gebracht dat met cleze vernieuwing der voetpaden aanvang zou genomen worden in het centrum der gemeente;
Overwegende dat de rechter over de·
grond nit deze feiten afleidt dat bij de
bespreking van het artikel der begroting
betreffende het aanleggen van voetpaden,
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de gemeenteraad « terzelfdertijd >> aan
het schepencollege de uitvoering dezer
werken heeft opgedragen, en dat deze
delegatie van bevoegdheid op grond van
artikel 90 van de gemeentewet rechtsgeldig is;
·
Overwegende dat, afgezien van het feit
of zulkdanige delegatie van bevoegdheid
wettelijk is of niet, de rechter over de
grond niet vermocht het bestaan van deze
delegatie nit feitelijke vermoedens af te
leiden;
Dat, om regelmatig te wezen, iedere
beslissing van de gemeenteraad, overeenkomstig· de artikelen 62 en volgende van
de gemeentewet dient te worden genomen
en op het proces-verbaal der zitting dient
te worden vermeld;
Dat dergelijke beslissing niet impliciet
kan zijn;
. Overwegende dat het stemmen van het
artikel van de begroting de beslissing
niet heeft kunnen uitmaken om de werken nit te voeren;
Waaruit volgt dat het eerste middel
en het derde onderdeel van het tweede
middel gegrond zijn;
Om deze redenen, voegt de zaken, ingeschreven ter algemene rol onder nummers 2345 en 2348, samen; verklaart de
voorzieningen van Cornelius Du Tre, van
Alfred Schockaert en van de rechthebbenden van wijlen Achille-Omer Bocklandt niet ontvankelijk; zegt de dagvaarding in tnssenkomst zonder voorwerp;
verbreekt het bestreden vonnis nitgezonderd ten aanzien van evengemelde partijen; beveelt dat melding van onderhavig
arrest zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten, behalve tot deze door de niet ontvankelijke
voorzieningen en door de dagvaarding in
tussenkomst veroorzaakt dewelke ten laste
van de respectievelijke aanleggers zullen
blijven; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Gent, wijzende in eerste en laatste aanleg.
10 april1959. - 1 6 kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. GeUjlcltticlende
oonol~tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.- Pleiters, HH. Veldekens en Van
Leynseele.
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KAMER. -

10 april 1959

1° VERBREKING. - 0PDRACHT VAN RET
HOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. - BESTREDEN BESLISSING DIE HAAR DISPOSITIEF STEUNT
OP EEN DOOR DE VOORZIENING GECRITISEERD
MOTIEF. - MACHT VAN RET HOF OM IN

RECHTE OP EEN ANDER MOTIEF TE WIJZEN,
DAT RET DISPOSITIEF RECHTVAARDIGT.
2° BEZIT. ~ DAAD VAN LOUTER VERMOGEN.
- DAAD WELKE NOCH VOOR HE'l' BEZIT, NOCH
VOOR DE VERJARING NOCH VOOR DE BEZITSVORDERING ALS GRONDSLAG KAN DIENEN.
1° Wannee1· de bestreden beslissing haar
disposiUef stennt op een door de voorZ'iening geo1·iUseen1 mot-ief, lean het hof
·in 1·eohte op een andeT motief wijzen dat
het disposiUef 1·eohtvaa1·digt (1). (Impli-

ciete oplossing.)
2° Een daad van louter vermogen lean
nooh 'Uoor het bezit, nooh voo1· de verjaring nooh, dienvolgens, voor de bezitsvordering als gmndslag dienen (2).

(Burg. Wetb., art. 2232;
25 maart 1876, art. 4.)
(THUYSBAERT,

'1'.

wet

van

STAD SINT-NIKLAAS.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 maart 1954 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Dendermonde;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 538, 556 tot 563, 644,
713; 714, 2226 en 2227 van het Bnrgerlijk
Wetboek, 4 van de wet van 25 maart 1876,
bevattende de eerste titel van het voorbereidend boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
de vordering van eiser niet ontvankelijk
heeft verklaard en hem daarvan heeft afgewezen, onder de overwegingen dat de
gracht die verweerster had laten toeschieten en vervangen door een riolering, een
onbevaarbare en niet-vlotbare waterloop
uitmaakte, dat het water van deze waterloop, gezien het gemeen was aan allen,
deel uitmaakte van het publiek domein,
evenals de bedding van de waterloop die
er het accessorium van is, en dat bijgevolg noch dit water, noch de bedding van
de rivier konden vervorwen worden door
verjaring, noch het voorwerp konden uitmaken van een bezitsvordering, dan wanneer, indien het lopend water voor allen
gemeen is, hieruit eenvoudig volgt dat het
ontsnapt aan elke menselijke toeeigening,
zelfs door de openbare overheid, en dus
(1) Verbr., 11 december 1958 (sttpra, blz. 322;
Bull. en PAsrc., 1959, I, 379); raadpl. verbr.,
21 januari 1958 (117'1'. Ve1·br., 1958, · blz. 316;
Bull. en PAsrc., 1958, I, 529, met de nota 1,
blz. 530) en 7 october 1958 (supm, blz. 112;
Bull. en PAsiC., 1959, I, 136).
(2) DE PAGE, Tmite de droit civil belge,
bd. V, nr 869.
Aangaande het statuut van de waterlopen,
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geen deel uitmaakt van het publiek domein, evenmin als zijn accessorium, en
dan wanneer noch de artikelen 538 en 644
van het Burgerlijk Wetboek, noch enige
andere wettelijke bepallng, aan de niet
bevaarbare en niet vlotbare waterlopen
het karakter van goederen afhangend van
het publiek domein verlenen, en deze rivieren en hun bedding, minstens tot op het
ogenblik der afschafling van deze waterlopen, integendeel afhangen van het privaat
domein, en bijgevolg kunnen verworven
worden door verjaring, waaruit volgt dat
de beweegredenen van het bestreden vonnis het beschikkend gedeelte ervan niet
kunnen rechtvaardigen :
Overwegende dat, naar luid van het bestreden vonnis, eiseres vordering er toe
strekt, in hoofdorde, een gemene gracht,
welke zijn erf van dat van zijn overbuur
scheidde en door verweerster gedempt en
door een riolering vervangen werd, in zijn
v66r de stoornis bestaande toestand te
doen herstellen en, in bijkomende orde, op
de scheidingslijn van de erven door de
stad een nieuwe afsluiting te doen oprichten;
·
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist, zonder dienaangaande te zijn aangevochten, dat zulkdanige vordering een
bezitsvordering is, dat eisers erf niet door
een gemene gracht doch door een niet bevaarbare noch vlotbare waterloop begrensd was, dat deze waterloop sedert
onheuglijke tijden als feitelijke afscheiding van zijn erf diende; dat de bezitsvordering derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat die vaststellingen volstaan om het beschikkend gedeelte van de
beslissing te rechtvaardigen; dat, inderdaad, zo het aan eiser vrij stand zich met
een niet bevaarbare noch vlotbare waterloop te vergenoegen als afsluiting van zijn
erf, die daad van !outer vermogen, naar
luid van artikel 2232 van het Burgerlijk
in 't bijzonder van de niet bevaarbare noch
vlotbare waterlopen, en aangaande het karakter van het recht van de aanpalende eigenaar,
raadpl. onder meer DE PAGE, bd. V, nrs 767
tot 769, 1005 en 1006; Rep. pmt. dr. belge,
yo Domaine, nrs 129 tot 144, yo Eaux, nrs 473,
489, 490 en 521; VAm'HIER, P1·ecis de droit administ!·atif, nrs 352, 354 en 355; MARCOTTY,
Belg. jud., 1913, kol. 1297 en vlg.; verbr.,
25 april 1852 (Bull. en PASIC., 1852, I, 24.2) ;
10 juli 1855 (ibid., 1855, I, 315); 21 october 1856
(ibid., 1857, I, 26); 11 juli 1865 (ibid., 1865,
I, 263); 27 juli 1885 (ibid., 1885, I, 242) ; 7 januari 1904 (ibid., 1904, I, 103); 13 october 1904
(ibid., 1905, I, 7); 6 december 1912 (ibid., 1913,
I, 26); 2 december 1948 (An·. Verb,·., 1948,
biz. 605; Bull. en PAsrc., 1948, I, 690).
(1) HoRioN, P,·ecis de d1·oit social belge,
biz. 175 en 176; DAviD, Responsabilite civile et
risque professionnel, nr 100.

~

Wetboek, noch voor het bezit noch voor
de verjaring van zulkdanige afsluiting als
grondslag kan dienen;
Waaruit volgt dat, ware het middel gegrond, de rechter niettemin terecht zou
beslist hebben dat <le vordering, zo zij is
ingesteld, niet ontvankelijk is;
Dat het middel derhalve zonder belang
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening;. veroordeelt eiser tot de kosten.
10 april1959. - 18 kamer. - Voorzittet·,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggevet·, H. Louveaux. Gelijlclttidende
conclttsie, H. Paul lVIahaux, advocaat-generaal.
Pleitet·s, HH. Van Ryn en
Struye.

28 KAMER. -

13 april 1959

1° ARBEIDSONGEVAL. - ARBEIDSONGESOHIKTHEID. - AARD VAN DE SCHADE.
2° ARBEIDSONGEVAL. BESTENDIGE
GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHI!KTHEID. BEGRIP.
1° Ingeval het arbeidsongeval een arbe·idsongeschilctlwid voot· gevolg heeft,
bestaat de door de getrotfene ondet·gane
sohade niet in het verlies van het loon
dat hij op het ogenbUlc van het ongeval
genoot, doch wel in de vennindering van
zijn arbe'idsgesohilctheid (1).
2° Ingeval het arbeidsongeval een bestendige gedeeltelijlce arbeidsongesohilctheid
voor gevolg heett, woTdt deze bepaald
gelet op de gezamenlijlce werlcactiviteiten wellce de getroffene nag in staat is
op regelmaUge wijze te verriohten (2).

Terecht wijzen die auteurs er op dat van
elkander dienen onderscheiden te worden « het
werkelijk verlies van loon » en « het verlies
van de arbeidsgeschiktheid >> en dat het loon
dat in feite na het ongeval wordt bekomen
niet noodzakelijk « de maat van de arbeidsgeschiktheid » weergeeft, noch « de maat van de
verminderde arbeidsgeschiktheid >>. Raadpl. ook
verbr., 15 maart 1954 (A1'1'. Vm·b1·., 1954,
biz. 487; Bull. en PASIC., 1954, I, 625) ; 26 september en 14 november 1955 (A1'1'. Ye,·b•·., 1956,
hlz. 28 en 196; Bull. en PASrc., 1956, I, 38 en
242), alsook de nota onder verbr., 7 november
1957 (Arr. Verbr., 1958, biz. 130; Bull. en
PAsrc., 1958, I, 238).
(2) Verhr., 6 februari 1958 (Arr. Ve•·br., 1958,
hlz. 386; Bull. en PAsrc., 1958, I, 619); raadpleeg verbr., 19 september 1958 (supra, biz. 49;
Bull. en PAsrc., 1959, I, 61), hetwelk arrest op
de bestendige volledige ongeschiktheid betrekking heeft.
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T. VANDENBULCKE EN PLANCKAER'l',)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest, op
27 october 1958 gewezen door het Hof van
beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382 tot 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 (in het bijzonder, zesde lid), 9 en 19 (in het bijzonder
achtste en negende leden), van de wetten
op het herstel van de schade voortvloeiende uit arbeidsongevallen, samengeschakeld
bij koninklijk b~sluit van 28 september
1931 (de artikelen 2 en 19, gewijzigcl door
de wet van 10 juli 1951, respectievelijk de
artikelen 1 en 10, 1 o, en door de wet van
16 maart 1954, artikel 3), en 97 van de
Gronclwet, doorclat het bestreden arrest
de vorclering van eiseres tot terugbetaling
cler reeds aan een partij Gruwez op groncl
der wetsbepalingen ter zake arbeiclsongevallen als verzekeraar-wet uitbetaalde
renten; 't zij het bedrag van 9.363 frank,
tegen ·verweerders ingesteld, als ongegroncl
ontzegt, om die redenen dat zulk verhaal
tegen de derden door het gemeen recht
beheerst worclt, dat het slachtoffer tijclens
de bewuste periode haar normale werkzaamheden hervat had en haar volle
weclde g·enoot, dat zij dus uit oorzaak van
de aangenomen bestendige werkongeschiktheid van 12 t. h. geen materH;le
schade onclerging, en clat bijgevolg noch
het slachtoffer noch eiseres, als in haar
rechten gesubrogeerde, een vergoeding ten
titel van materH~le schade mogen vorderen,
eerste onderdeel, clan wanneer ook onder
de burgerlijke verantwoorclelijkheid van
het gemeen recht de met een bestenclige
werkongeschiktheicl aangetroffen arbeicler,
zelfs in het geval waar hij in zijn vroegere werkzaamheicl zijn volle wedde verkrijgt, wel een tegenwoorclige materHne
schade kan onclergaan bestaande uit de
vermindering van zijn economisch potentieel of concurrentievermogen op de arbeidsmarkt of nog uit het moeilijker verrichten van zijn beroepsbezigheden (scherrding van de artikelen 1382 tot 1384 van het
Burgerlijk Wetboek) en clan wanneer die
enkele redenen van het bestreclen arrest
geen gepast antwoord uitmaken op de
daarover genomen besluiten, zodat de rechter over de groncl te kort is gekomen aan
de verplichting zijn beslissing met reclenen
te omkleden (schencling van artikel 97 van
de Gronclwet); tweede onclerdeel, clan
wailneer de wettelijke bepalingen ter zake
arbeidsongevallen ook maar een werkelijk, tegenwoordig en zeker schacle herstellen, en bijgevolg de ten hun opzichte
aangenomen schacle onder de burgerlijke
verantwoordelijkheid van het gemeen
recht noodzakelijkerwijze ook client er-

kencl worden (schencling van al de in het
midclel vermelde wetsbepalingen) :
Overwegencle dat nit de stukken waarop
het hof acht vermag te slaan blijkt clat
aanlegster het Nationaal werk voor kinderwelzijn tegen de arbeidsongevallen verzekert;
Dat Elisabeth Gruwez, welke ten clienste
van dat werk staat, op 12 october 1956
het slachtoffer is geweest van een arbeiclsongeval, veroorzaakt door Ginette Van den
Bulcke, verweerster, dienstbode van Planckaert, medeverweerder; dat, bij overeenkomst getroffen op 15 november 1957, voor
de vreclerechter van het kanton Roeselaere, overeenkomstig artikel 26 van de
samengeschakelcle wetten betreffencle de
vergoecling der schacle voortspruitende uit
de arbeidsongevallen, de voortdurende arbeidsongeschiktheicl van Gruwez, volgens
verslag van een door de correctionele
rechtbank aangestelde deskundige, op
12 t. h. werd bepaald;
Overwegende dat aanlegster ten laste
van Planckaert, burgerlijk verantwoordelijk voor Van den Bulcke, bij toepassing
van de artikelen 19 van voormelde wetten
en 22 van de wet van 11 juni 1874, de terugbetaling vordert van de som, groot
9.363 frank, welke zij, ingevolge voormelde
overeenkomst, voor de periode van 22 februari 1957 tot 31 maart 1958, aan Gruwez
heeft uitgekeerd;
Overwegende dat het arrest die eis heeft
afgewezen, om reden dat, « de werkongeschiktheicl van het slachtoffer thans eerder als theoretisch moet worden beschouwcl, vermits het niet betwist wordt
dat Gruwez op 22 februari 1957 haar vroeger werk hernomen heeft tegen een onverminderde wedde... in dier voege dat zij
vooralsnog geen materii:He schade ondergaat uit oorzaak van de werkongeschiktheid ));
Overweg·ende dat uit voormelde overeenkomst van 15 november 1957 blijkt dat
Gruwez een voortdurende arbeidsongeschiktheid van 12 t. h. ondergaat en zulks
trouwens door verweerder Planckaert niet
wordt betwist;
Overwegende dat, in geval van arbeidsongeval, de schade niet bestaat in het verlies van het loon, dat het slachtoffer vroeger genoot, doch wel in de vermindering
van zijn arbeidsgeschiktheid;
Dat wanneer die ongeschiktheid voortclurend is, ze client geraamcl te worden op
de gezamenlijke werkactiviteiten welke
het slachtoffer nog in staat is op regelmatige wijze te verrichten;
Overwegencle, clerhalve, clat door te beslissen clat Gruwez geen materH;le schade
had onclergaan, ten gevolge van het ongeval, om reclen clat zij haar vroeger beroep
had hernomen en dezelfde wedde ontving,
het hof van beroep zijn arrest niet wettelijk heeft gerechtvaardigd en de in het
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middel aangeduide artikelen 19 der samengeschakelde wetten en 97 van de Grondwet
heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, in zover het de eis van aanlegster,
strekkencle tot terugbetaling van 9.363 fr.,
heeft afgewezen en over de kosten in die
eis uitspraak l1eeft geclaan; beveelt dat
melding van onclerhavig· arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gecleeltelijk
vernietigcle beslissing; veroorcleelt verweerclers tot de kosten; verwijst de alclus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.

(VANDERBEKE, T. LIEVENS,)
ARREST.

lclaa,qcle lean de reohter in hager beroep,
die de door de eerste 1·eohte1· 1titgesprolcen straf bevesUgt, de doo1· de ee1·ste
1·eohte1· 'Verleende sohorsing niet intrelclcen (2).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 october 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
I. Ten aanzien van de voorziening van
Emiel Vanclerbeke, beklaagde :
A. In zover zij gericht is tegen de beslissing over de publieke vorclering :
Over het miclclel ambtshalve opgeworpen en afgeleicl nit de schencling van de
artikelen 199 van het Wetboek van strafvordering en 7 van de wet van 1 mei 1849,
cloordat het bestreclen arrest, op het beroep van de beklaagcle, de door de eerste
rechter verleende opschorting heeft ingetrokken, wanneer hij, voor het overige,
de uitgesproken straf bevestigcle :
Overwegencle clat het hof van beroep het
door het openbaar ministerie ingesteld beroep niet ontvankelijk heeft verklaarcl;
dat het, claarna, op het beroep van aanlegger uitspraak cloencle, de door de eerste rechter uitgesproken gelclboete van
50 frank heeft bevestigcl, cloch de door die
rechter verleencle opschorting heeft ingetrokken;
Overwegencle clat het alclus de in het
midclel aangecluicle wetsbepalingen heeft
geschonclen;
En overwegencle clat de opschorting een
element van de straf uitmaakt, zoclat de
uitgesproken veroorcleling in haar geheel
client verbroken te worden;
B. In zover zij gericht is tegen de beslissing over de vorclering cler burgerlijke
partijen Lievens en Ollivier gewezen :
Overwegencle clat de verbreking van de
over de publieke vorclering tegen aanlegger gewezen beslissing de verbreking van
de beslissing van veroorcleling over verweerclers vorclering met zich brengt;
II. Ten aanzien van de voorziening van
Paul Verpoot, als burgerlijk verantwoorclelijke partij :
Overwegencle clat aanlegger zijn voorziening niet heeft betekencl aan de partijen
tegen welke zij gericht is; clat zij derhalve
niet ontvankelijk is;

(1) Verbr ., 7 februari 1955 (Arr. Verb1·., 1955,
biz. 451; Bull. en PAsrc., 1955, I, 595); vergelijk verbr., 17 juni 1957 (Arr. Ve>·b?-., 1957,
biz. 872; Bull. en PAsrc., 1957, I, 1241).
(2) Raadpl. verbr., 17 december 1951 (A1'1',
Ve1·b•·., 1952, biz. 184; Bull. en PAsrc., 1952,
I, 201); 11 october 1954 (A,.,·. Verb1·., 1955,
biz. 63; Bull. en PAsrc., 1955, I, 93); 11 juni
1956 (Arr. Vet·br., 1956, biz. 856; Bull. en
PASIC., 1956, I, 1100).
Integendeel verergert het intrekken van de

schorsing de toestand van de beklaagde niet,
wanneer de rechter in 1hoger beroep tegelijk
de door de eerste rechter uitgesproken straf
vermindert (verbr., 20 december 1954,
T'e1'b1·., 1955, biz. 289; Bull. en PAsrc., 1955,
I, 398).
De schorsing is een bestanddeel van de straf
en de onwettelijkheid ervan brengt de onwettelijkheid van de ganse straf mede. Raadpleeg
hierovei· verbr., 17 september 1956 (Arr. Verb?'.,
1957, biz. 4; Bull. en PASIC., 1957, I, 4).

13 april1959.- 2" kamer. - Voo1·zitte1·,
H. de Clippele, raads-heer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. de Bersaques. ~ GeUjlcl1tidencle ooncl1tsie,H. Raoul
Hayoit de Termicourt, pr0cureur-generaal. - Pleiters, HH. Demeur en Van
Leynseele.
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13 april 1959

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
HOGER BI\]ROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN.
VERZW ARING VAN DE IN EERSTE AANLEG UITGESPROKEN VEROORDELING. - 0NWETIELIJXHEID.
2° HOGER BEROEP. ~ STRAFZAKEN.
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE DOOR DE
EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF BEVESTIGD, DOOR DE SCHORSING IN'l'REKT. 0NWETTELI.JKE VERZW ARING.
1o Op het enig hager beroep van de belclaagde kan deze niet tot een ztvaardere
st1·at ve1·oordeeld worden dan die tvelke
dooT de eerste reohter tverd 1titgesp1·o7cen (1). (Wetb. van strafv., art. 199;

wet van 1 mei 1849, art. 7.)
2° Op het enig hoge1· beroep van de be-

A,.,.
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Overwegende, evenwel, dat de verbreking van de tegen · beklaagde Y anderbeke
uitgesproken veroordelingen noodzakelijkerwijze haar voorwerp ontneemt aan de
beslissing waarbij het arrest Yerpoot burgerlijk verantwoordelijk voor die beklaagde verklaart, wat de veroordeling tot de
kosten van de publieke vordering en de
veroordeling jegens verweerders betreft;
III. Ten aanzien van de voorziening
van de burgerlijke partijen Yerpoot en
Bridoux:
A. In zover zij gericht is tegen de beslissing gewezen op de publieke vordering :
Overwegende clat aanleggers niet tot de
kosten der publieke vordering veroordeeld
werden; daJ de voorziening te clien opzichte niet ontvankelijk is;
B. In zover zij gericht is tegen de beslissing gewezen op hun burgerlijke vordering:
Overwegende dat aanleggers hun voorziening niet hebben betekend aan de partijen tegen welke zij gericht is; dat zij
derhalve niet ontvankelijk is (Wetb. van
strafv., art. 418);
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het ten opzichte van
beklaagde Yanderbeke uitspraak heeft gedaan behoudens echter het dispositief
waarbij het beroep van het openbaar ministerie niet ontvankelijk wercl verklaard;
zegt clat de beslissing volgens welke aanlegger Paul Yerpoot voor zekere tegen
voormelcle beklaagde uitgesproken veroorclelingen burgerlijk verantwoorclelijk is
haar voorwerp verliest; verwerpt de voorziening van Paul Yerpoot zowel als burgerlijk verantwoorclelijke clan als burgerlijke partij en de voorziening van Germaine Bricloux, burgerlijke partij; beveelt clat melding van onderhavig arrest
zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroorcleelt de Staat tot de kosten, behalve de
kosten van de voorzieningen van Yerpoot
en Bridoux welke deze J)artijen ten laste
blijven; verwijst de alclus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
13 april1959. - 2° kamer. - Voo1'zitter,
H. de Olippele, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Wauters.
Gelijlcltbidende concl·usie, H. Raoul
Hayoit de 'l'ermicourt, procureur-generaal.
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wetboek, art. 387.) (Impliciete oplossing.)
(HENDRICKX, T. SIAU,)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op U december 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
A. Betreffende de beslissingen op <le publieke vordering :
Over het midclel, afgeleicl nit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet :
eerste onderdeel, doordat het bestreden
arrest de conclusies van aanlegster niet
beantwoorclt en eenvondig verklaart dat
«de ten laste van eerste verdachte (hier
aanlegster) gelegde verdenking door het
onderzoek en de behandeling der zaak
v66r het hof bewezen is gcbleven ll, dan
wanneer aanlegster in haar conclusies
v66r het hof van beroep deed gelden dat
geen overspel gepleegcl wercl door voltrokkene vereniging cler geslachten en dat bijgevolg het essentieel karakter van het
misdrijf ontbrak; en tweede onderdeel,
cloordat het bestreden arrest, door de conclusies van aanlegster niet te beantwoorden dubbelzinnig is daar het niet toelaat
te weten of het hof van beroep aangenomen heeft ofwel dat de vereniging der ge~
slachten bewezen is, ofwel dat overspel
kan bestaan en bewezen worden zonder
het bewijs der voltrokkene vereniging der
geslacbten :
Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat. aanlegster v66r het
hof van beroep conclusies genomen heeft
er toe strekkende te horcn verklaren « dat
het niet bewezen is dat een overspel gepleegd werd door de voltrokkene vereniging der geslachten en dat dienvolgens het
essentieel karakter van het misdrijf ontbreekt ll;
Overwegende dat het bestreden arrest
eenvoudig verklaart cc dat de ten laste van
eerste verdachte (hier aanlegster) gelegde
verdenking door het onderzoek en de behandeling der zaak v66r het hof bewezen
is gebleven ll;
Overwegende dat die reden dubbelzinnig
is claar het niet mogelijk is te weten of
het hof van beroep aangenomen heeft ofwei dat de vereniging der geslachten bee
wezen was ofwel clat het van oordeel is
clat het misdrijf van overspel kan bestaan

13 april 1959

OVERSPEL. YoLTROKKENE VERENIGING
VAN DE GESLACHTEN.- BESTANDDEEL VAN HET
~IISDRIJF.

Een van de bestanddelen van het misdri:if van overs1Jel is ae voltrolclcene ve1'en·iging van de {leslnchten (1). (Straf-

(1) Verbr., 12 december 1910 (Bull. en
PAsrc., 1911, I, 46); raadpl. verbr., 24 juni 1957
(Arr. Ye1'b1·., 1957, blz. 908: Bull. en PAsrc.,
1957, I, 1279).

---------

----

--
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zonder voltrokkene vereniging der geslachten;
Overwegende, dat het hof aldus zijn toezicht niet kan uitoefenen betreffende de
wettelijkheid van de uitgesproken veroordeling en dat artikel 97 van de Grondwet
geschonden is geweest;
Dat het middel gegrond is;
B. Betreffende de beslissing op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing op de publieke vordering de verbreking van de beslissing van veroordeling op de tegen aanlegster ingestelde burgerlijke vordering voor gevolg heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest in zover het over de tegen aanlegster ingestelde vordering uitspraak doet;
beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de
Staat de kosten ten laste; verwijst de
zaak aldus beperkt naar het Hof van beroep te Brussel.
13 apri11959.- 2e kamer. - Voorzitter,
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Wauters.
GeUjJclttidende concl·usie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. De Grave (van de Balie te Brugge) .

- VERBREKING OMDAT DE DAAD GEEN MlSDRIJF RAN UITMAKEN. - VERBREKING ZONDER VERWIJZING.
1° De voorwaarden ondm· dewellce de
voo1· de ve1·JcoozJ bestemde margarine en
de bereide vetten met hm·Jcenningsstoffen moeten gemen,qd wo1·den, dienen bepaald te worden door een op eenslttidend
advies van de hoge gezondheidsmad gonomen Jconinlclijlc beslttit. (Wet van
8 juli 1935, art. 12, lid 1.)
2° H et eenslttidend advies van de ho,qe gezondheidsraad is een substantilile 1·eohtsvonn van het lconinlclijlc besluit waarbij
de voorwaa1·den werden bepaald onder
wellce de voor de ve1·Jcoop bestemde margarine en be1·eide vetten met he1·7cenningsstoffen moeten gemengd worden,·
bij ontstentenis van de vaststell'ing van
die reohtsvorm in het Jconinlclijlc besluit
is dit laatste onwettelijlc (1). (Wet van

8 juli 1935, art. 12, lid 1; koninklijk besluit van 27 januari 1936, art. 2, par. 1.)
3° TV annee1' het hot in strafzalcen een vonnis van ve1·oordeling ve1·br'eelct omdat
de als bewezen verlclaa1·de daad geen
m·isdrijf Jean ttitmalcen, wordt de ve1·brelc'ing zonder venv·ijzing ttitgesproJcen (2).

(PIROTTE.)
ARREST.
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1° VOEDINGSMIDDELEN. - MARGARINE
EN BEREIDE VETTEN. - J'.iENGING l11:ET HERKENNINGSSTOFFEN. - NOODZARELIJKHEID VAN
EEN OP EENSLUIDEND ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD GENOMEN KONINKLIJK BESLUIT.
2° WETTEN EN BESLUITEN.- KoNINKLIJK BESLUIT KRAOHTENS ARTIKEL 12,
EERSTE LID, VAN DE WET VAN 8 JULI 1935
GENOMEN. - GEEN VASTSTELLING DAT DE BEPALING OP EENSLUIDEND ADVIES VAN DE HOGE
GEZONGHEIDSRAAD IS GENOMEN. - 0NWETTELIJKHEID.
3° VERWIJZING NA VERBREKING. STRAFZAKEN. - VONNIS VAN VEROORDELING.
(1) V ergel. met betrekking tot de koninklijke
besluiten die we.gens hun karakter aan het
voorafgaaud advies van de afdeling wetgeving
van de Raad van State moeten voorgelegd
worden en die noch op dat advies, noch op de
hoogdringendheid wijzen, ver br., 10 maart 1955
(Arr. Ve1·b?·., 1955, blz. 587; Bull. en PAsrc.,
1955, I, 760) en Raad van State, 24 december
1953 (A1·resten en ailviezen van ile Raail van
State, 1953, nr 3015, biz. 1570) en met betrek-

HET HOF; - Gelet op het bestreden:
vonnis, op 16 september 1958 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Antwerpen;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 12, eerste lid, 13 en
23, paragraaf 1, 2°, van de wet van 8 juli
1935 betreffende boter, margarine, bereide
vetten en andere eetbare vetten, 2, paragraaf 1, van het koninklijk besluit van
27 januari 1936 tot uitvoering van vorige
wet, en 107 van de Grondwet, doordat, om
aanlegger op basis van voormelde bepalingen van de wet van 8 juli 1935 en van het
koninklijk besluit van 27 januari 1936 te
veroordelen, het bestreden vonnis beslist
dat << het koninklijk besluit van 27 januari
1936 wettelijk is tot zover niet wordt beking tot de koninklijke besluiten die bindende
kracht aan een beslissin.g van een paritair
comite toekennen, zonder het bestaan van een
verzoek daartoe van het comite of van een
vertegenwoorc1igende organisatie, verbr., 11 juni
1951 (An·. Ve1·b1'., 1951, blz. 597; Bull. en
PAsrc., 1951, I, 692, telkens met de nota 1).
(2) Verbr., 17 mei 1954 (An·. Verbr., 1954,
blz. 600). Vergel. verbr., 23 juni 1958 (ibid.,
1958, blz. 858).
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wezen dat het advies van de hoge gezondheidsraad niet werd ingewonnen of tegenstrijdig zon zijn ll, dan wanneer het in artikel 12, eerste lid, van de wet bedoeld koninklijk beslnit op eensluidend advies van
de hoge gezondheidsraad moest genomen
worden en niet op dergelijk advies werd
genomen, dan wanneer, uit het koninklijk
besluit niet blijkt dat het op dat eensluidend advies werd genomen :
Overwegende dat artikel 12, eerste lid,
van de wet van 8 juli 1935 betreffende bater, margarine, bereide vetten en andere
eetbare vetten bepaalt : « De voor de verkoop bestemde margarine of bereide vetten moeten, onder de voorwaarden bepaald bij een op eensluidend advies van
de hoge gezondheidsraad genomen koninklijk besluit, met herkenningsstoffen gemengd zijn ll;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de tegen aanlegger uitgesproken veroordeling op artikel 2, paragraaf 1, van het koninklijk besluit van 27 januari 1936
grondt, artikel dat in uitvoering van voormelde wet werd genomen en luidt : « De
voor de verkoop bestemde margarine en
bereide vetten moeten, tijdens het karnen,
op cluizend delen gewicht aan voor hun
fabricage gebruikte vet en olie, volkomen
gemengd worden met ten minste vijftig
delen sesamolie en ten minste twee delen
vooraf met olie bewerkt aarclappelmeel
dat ten hoogste 15 t. h. water inhoudt; de
sesamolie mag er aan toegevoegcl worden
gedurende de bewerkingen welke aan het
karnen voorafgaan; het aardappelmeel
moet aan de grondstoffen toegevoegd worden onmiddellijk nadat cleze in het karntoestel zijn gebracht ll;
Overwegende dat bewust koninklijk besluit niet vaststelt dat die bepaling op
eensluidend advies van de hoge gezondheidsraacl is genom en;
Overwegende dat het bij artikel 12, eerste lid, van de wet van 8 juli 1935 voorgeschreven eensluidencl aclvies van de hoge
gezonclheiclsraad een substantii?le formaliteit van het in uitvoering van die bepaling
van openbare orde genomen koninklijk besluit uitmaakt;
Dat, wordt die formaliteit in het besluit
niet vastgesteld, zij, in tegenstelling met
wat het bestreclen vonnis beslist, vermoed
worclt niet vervuld te zijn geworden;
D at het mid del gegroncl is;
En overwegencle dat het ten laste van
aanlegger gestelde feit geen strafbaar misdrijf kan uitmaken;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal g·emaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; laa t
de kosten ten laste van de Staat; zegt dat
er geen aanleiding is tot verwijzing.

13 april1959.- 2" kamer. - Voonzitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever H. Neven Gelijlclnidende concl1tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
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1° JAARLIJKS VERLOF EN BETAALDE VERLOFDAGEN. WERKGEVER
DIE DE VROEGER BEPAALDE WERKLOOSHEIDSDAGEN VAN ZIJN BEDRIJF W!JZIGT .ME'l' RET
ENKEL OPZET RET VOOR FEES'l'DAGEN VERSOHULDIGD LOON NIET TE BETALEN EN DIE DA'l'
LOON NIE'l' UI'l'BE'l'AAL'l'. - JHISDRIJF KRACHTENS ARTIKEL 13 VAN DE BESLUITWET VAN
25 FEIJRUARI 1947 STRAFilAAR.
2° VERBREKING. BEVOEGDHEID
STRAFZAKEN. - 0NDERZOEK NAAR HE~ BESTAAN YAN DE FElTEN WAAROP DE REOHTER
'ZIJN OVERTUIGING GRONDT. HET HOF
ZONDER DE 1-fAOHT O.M DIT NA TE GAAN.
1° Is wettelijlc de beslissing die de stmf
toepast bepaald bij arWcel 13 van de besl·uitwet van 25 jebru.a1··i 1947 betrejjende
het toelcennen vnn loon voor een zelcer
getal feestdagen, op de werlcgever die
met het enlcel opzet de betnUng van het
loon ann de a1·be·ide1·s voor de teestdagen ve1·sch·nldigd te ontd1tilcen, · de 1VelceVijlcse we·rlcloosheidsclagen zoals ileze
vroege1· bepaa.ld wnren vn z·ijn onderneming w·ijzi.gt en (lnt loon niet nitbetnnlt.

(Besluitwet van 25 februari 1947, art. 2
en 5; besluit van de Regent van 2 april
1947, art. 1 en 3.)
2° Het vnlt b·witen de bevoe,qdheid van het
hof na te gaan of (le feiten waarop de
1·eahte·r zijn overtuig·ing heeft gesteuncl
nl (Zan n·iet door het onclerzoelc be·wezen
zijn (1).

(A.MEYE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 november 1958 in hager beroep gewezen door cle Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
Over het miclclel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet,
1, 3, 13 en volgende van de besluitwet van
25 februari 19±7 gewijzigd bij cle wet van
27 juli 1955, betreffende het toekennen aan
de arbeiders van loon voor een zeker aantal feestdagen per jaar, 1, 2, 3, van het
besluit van de Regent van 2 april 1947 tot
(1) Verbr., 3 juni 1957 (A1'1". Ye,-b,·., 1957,
blz. 836; B·ull. en PAsrc., 1957, I, 1197).
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bepaling van de algemene modaliteiten
van uitvoering van de besluitwet van
25 februari 1947, doordat de bestreden beslissing vastgesteld heeft dat, spijts het
regime van de gedeeltelijke werkloosheid,
welke in de maand december 1956 van toepassing was in de onderneming van eiser,
deze de feestdagen van Kerstdag 1956 en
Nieuwjaar 1957 aan zijn arbeiders diende
uit te betalen, en gezien hij deze twee
feestdagen niet betaald heeft, de ten laste
gelegde overtreding bewezen is, terwijl de
wettelijke bepalingen betreffende de wettelijke feestdagen voorschrijven dat de
wettelijke feestdag slechts door de werkgever dient betaald te worden indien deze
wettelijke feestdag valt op een dag waarop normaal zou gewerkt geweest zijn en
dat de vermoedens waarop de rechter
steunt om te beslissen dat zulks het geval
was betreffende de 25 6 december 1956 en de
16 januari 1957 niet op vaststaande feiten
rusten:
Overwegende dat het vonnis releveert
dat aanlegger, die vroeger de werkloosheidsdagen op maan- en zaterdag vaststelde, sedert de tweede week van december 1956 ze op de maan- en dinsdag verplaatste;
Dat de rechter over de grond uit de feitelijke omstandigheden der zaak afleidt
dat die wijziging enkel geschiedde om de
bij artikel 5 van de besluitwet van 25 februari 1947 voorziene betaling van het
loon voor de feestdagen van 25 december
1956 en 1 januari 1957 te ontduiken;
Dat het hof niet bevoegd is om na te
gaan of de feiten waarop de rechter zijn
overtuiging dienaangaande heeft gesteund
al dan niet vaststaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing overeenkomstig de wet ts;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 april1959.- 2• kamer. - Voorzitte1·,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voortzitter. - Verslaggever, H. de Bersaques. - Gelijkl1tidende oonolttsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.

2"

KAMER. -

13 aprill959

BEWIJS. - BEWIJSKRAOHT VAN DE A'KTEN.
- STRAFZAKEN. - DESKUNDIGE DIE BEBLUITEN AFLEIDT UI'l' FElTEN DIE HIJ ALS HYPOTHESE VOORSTELT. - ARREST HETWELK
RET BESTAAN VAN DIE FElTEN VASTSTELT. -

ARREST HETWEiac VERVOLGENS Op DE BESLUITEN VAN RET DESKUNDIG VERSLAG STEUNT.
- GEEN SOHENDING VAN DE BEWIJSKRAOHT
VAN DE AKTEN.
Sohendt niet de bewijslcraoht van een desktmdig verslag het an·est hetwellc zi:in
dispositief steumt ov de besluiten Welke
een cleslcundige afgeleid heeft van teiten
do01· hem als een hypothese voo1·gesteld,
wannee1· het a1·rest aanvankelijlc vastgestel(t heeft dat die feiten bewezen waren.

(BAL, T. VERSOHUEREN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 october 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
I. Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het beo-treden arrest de
schuld van eiser voor vaststaande houdt
op grond van de verklaringen van getuigen Remi De Smet en Petrus Flore, waaruit het hof van beroep afleidde dat het
slachtoffer voor eiser geen onvoorzienbare
hindernis uitmaakte, zonder te antwoorden op het middel door eisers in hun regelmatig genomen besluiten aangehaald
waarbij de geringe geloofwaardigheid van
deze getuigen werd opgeworpen :
Overwegende dat, volgens de uiteenzetting van het middel en de door aanleggers
v66r het hof van beroep genomen conclusies, het bewijs van de aangehaalde geringe geloofwaardigheid van bedoelde getuigen te vinden zou zijn in een wijziging
van hun vorige verklaringen ter gelegenheid van een aanvullend onderzoek door
het hof van beroep bevolen bij een voorbereidend arrest van 11 februari 1958;
Overwegende dat, wat getuige Flore betreft, het verweer waarop volgens aanleggers, de feitenrechter verzuimd zou hebben te antwoorden in de volgende passus
van hun tweede conclusies naar voren
werd gebracht : « dat men zeer goed begrijpt waarom deze getuige, althans v66r
de rijkswacht, zijn verklaring dienaangaande heeft ingetrokken, daar hij zelf
heeft ingezien dat indien hij daar stond
om de velo te herstellen, hij onmogelijk
kan gezien hebben dat het slachtoffer enkele meters op de uiterste rechterzijde van
de baan zou gereden hebben en dat het
voorlicht evenals het rood achterlicht van
de fiets brandde; dat de afstand tussen de
boom en de plaats van de aanrijding
slechts zes meter bedraagt en dus zulke
uitleggingen volledig uitsluit >>;
Overwegende dat het hof van beroep
geenszins de werkelijkheid van een wijzi-

-620ging in de verklaringen van getuige Flore
aanneemt, maar integendeel releveert dat,
bij gezegd aanvullend onderzoek << Petrus
Flore nogmaals zijn eerste verklaring bevestigde )) , getuigenis welke een der elementen is waarop de feitenrechter zijn
overtuiging steunt dat « het slachtoffer de
rijbaan ohgeveer ter. hoogte van de herberg van Van Damme-Verniers, bijna
haaks, op zijn verlichte fiets betrad en
een afstand van ongeveer 25 meter aflegde vooraleer aangereden te worden ll,
dat het middel geenszins aanvoert "dat het
hof van beroep de bewijskracht van het
proces-verbaal heeft miskend waarin de
verklaring van Flore werd opgenomen;
Overwegende dat het hof van beroep,
door aldus het verweer gesteund op een
zogezegde wijziging van de verklaring van
gezegde getuige tegen te spreken, een pas.
send antwoord op dit verweer heeft gegeven;
Overwegende dat, wat getuige Remi De
Semt betreft, aanleggers in hun tweede
conclusies v66r het hof van beroep vaststelden dat deze gehlige, op twee verschillende tijdstippen, twee tegenstrijdige verklaringen nopens de omstandigheden van
het ongeval had afgelegd;
Overwegende dat dienaangaande de feitenrechter aanstipt dat de eerste dezer
verklaringen een zekere twijfel kon doen
rijzen nopens de plaats waar het slaclitoffer op de rijweg was gekomen en aldus
de versie van een onvoorzienbare hindernis in zekere mate had kunnen bevestigen; dat het daarna nochtans beslist dat
« deze thesis thans echter client verworpen te worden uit aa=erking van de
laatst ingewonnen inlichtingen ll;
Dat elders het hof van beroep de aandacht vestigt op het nauwkeurig karakter
der tweede verklaring van De Smet en
daarenboven zijn zienswijze steunt op de
gegevens van « het onderzoek en de behandeling der zaak v66r het hof )) ;
Dat het hof van beroep aldus zonder
dubbelzinnigheid aanduidt waarom het de
eerste verklaring van De Smet verwerpt
en geloofwaardigheid hecht aan zijn tweede verklaring die overeenstemt met de andere hierboven aangehaalde elementen van
de zaak; dat het aldus een gepast antwoord gaf op het in conclusies opgeworpen middel, ook wat de verklaring van
Petrus De Smet betreft;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest weerhoudt dat de
thesis van de voorzienbare hindernis bevestigd wordt door het deskundig verslag
van (le heer Van de Putte, dan wanneer

bedoeld verslag geenszins dit besluit inhoudt en slechts een hypothese stelt :
Overwegende dat het hof van beroep,
na zijn zienswijze nopens de feitelijke omstandigheden van de aanrijding en de fouten van de bestuurder uiteengezet te hebben overweegt dat « overigens deze zienswijze door de deskundige Van de Putte
wordt bevestigd, dewelke besluit dat, incHen de fietser, volgens g·etuigenis, op de
rijbaan reed van af de ingang van de herberg Van Damme, hij op reglementaire
afstand door zijn rood achterlicht zichtbaar was ll;
Overwegende dat, zo inderdaad de deskundige zijn bedoeld besluit afhankelijk
maakt van een hypothese, het hof van beroep nochtans, zonder de bewijskracht
van zijn verslag te miskennen, dit besluit
mocht beschouwen als een bevestiging van
zijn zienswijze, vermits het in voorafgaande beweegredenen had uiteengezet dat
de hylJothese met de werkelijkheid overeenstemde;
Dat het middel feitelijke gron(lslag
mist;
En overwegende wat eerste aanlegger
aangaat, dat de substantiele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is;
B . .Aangaande de beslissing over de vordering van de burgerlijke 1Jartij :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
mid del inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten,
13 april1959,- 26 kamer. - Voorzitter,
H. de Cli1J1Jele, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Hallemans.
Gelijlclttidende concl·ns·ie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, 1Jrocureur-generaal. - Ple'iter, H. Van Ryn.
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1° BEVOEGDHEID EN .A.ANLEG.
BEVOEGDHEID. - STRAFZAREN, - MISDAAD
VAN VALSHEID IN GESOHRIFTEN. - 0NBE·
VOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP.
2° REDENEN V.AN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - STRAFZAREN. - .ARREST
VAN ONBEVOEGDHEID WEGENS DE ORIMINELE
AARD VAN HET TEN LASTE VAN DE 'BEKLAAGDE
GELEGDE MISDRIJF. - .ARREST HETWELK DE
BEKLAAGDE AAN DAT MISDRIJF SOHULDIG VER·
RLAART. - STRIJDIGHEID.
1° Het hot van beroep is onbevoegd om
lcennis te nemen van een m·isdaad van
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in geschriften. (Grondwet, arti-

kel 98.)
2° Is met strijd'igheid behept het ar1·est
van het hot van beroep hetwellc, eensdeels, verklaa1·t dat d'it hot onbevoegd
·is om lcennis te nemen van het ten laste
van de belclaagde gelegde misddjf omdat (lit rnisdrijf een m·isdaad is, en
anderdeels, de belclaagde aan dat misdrijf schttld·ig verlclaart (1).

(BONAMIE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 october 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 98 van de Grondwet
en over het middel ambtshalve afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grorrdwet:
Overwegende da t aanlegger, door dagvaarding betekend ten verzoeke van de
procureur des konings te Brugge, v66r de
correctionele rechtbank aldaar werd gedaagd hoofdens namaking van, of gebruik
van nagemaakte stempel, zegel of merk,
feiten voorzien bij de artikelen 184, 213 en
214 van het Strafwetboek; dat, nadat de
rechtbank de feiten der betichting bewezen had verklaard en aanlegger veroordeeld had, de zaak, ingevolge beroep ingesteld door de veroordeelde en door het
openbaar ministerie, haar verder beslag
kreeg v66r het Hof van beroep te Gent,
dat, door het bestreden arrest, onder meer
besliste dat « vaststaat dat de beklaagde
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk
om te schaden, dit om zijn smokkeltocht
te behalen, gebruik heeft gemaakt van
een autoplaat waarvan de cijfers vervalst
waren zodat het gepleegd feit onder toepassing valt van de artikelen 193, 196, 197,
213 en 214 van het Strafwetboek en niet,
zoals ten onrechte aangevoerd, van artikel 184 van het Strafwetboek; .. . dat het
feit waaraan betichte zich schuldig heeft
gemaakt een inisdaad uitmaakt ... ll;
Dat aldus het hof van beroep beslist dat
de feiten van de betichting, zoals ze opnieuw gekwalificerd werden door dit hof,
bewezen zijn en dat aanlegger eraan
schuldig is;
Overwegende dat weliswaar het hof van
beroep verder beslist dat het niet bevoegd
(1) Over het begrip dispositief, zie verbr.,
11 april1958 (A1'1'. Verbr., 1958, biz. 598; B·ull.
en PAsrc., 1958, I, 870).
Wegens strijdigheid tussen twee dispositieven
moet de verbreking op elkeen van deze slaan,
zie hierover verbr., 28 maart 1955 (B,ll. en
PAsrc., 1955, I, 832).

is om uitspraak te doen ovet· gemelde rrris-.
daad, maar dat deze beslissing aan' ,de
, hiervoren genoemde geenszins het karakter van een beschikkend gedeelte ontneemt
en dat bovendien belde beslissingen strij-,
dig zijn;
.
Overwegende, enerzijds, dat het hof van
beroep, door te beslissen dat aanlegger
schulc1ig was aan de feiten van de betichtil1g, opnieuw gekwalificeerd als een misdaad uitmakende, zijn bevoegdheid is te
buiten gegaan en artikel 98 van de Grandwet heeft geschonden;
Overwegende, anderzijds, dat het door
twee tegenstrijdige beslissingen te wijzen
artikel 97 van de Grondwet geschonden
heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worclen op de
kant van de vernietigde beslissing; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
13 april1959.- 2e kamer.- Voorz'itter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Hallemans.
Gelijlclu:idende conc~·usie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
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DRONKENSCHAP.- INBREUK OP DE ARTIKELEN 1 EN 3 VAN DE BESLUITWET VAN
14 NOVEMBER 1939, - GEEN CONCLUSIES. VASTSTELLING VAN DE BES1'ANDDELEN VAN RET
MISDRIJF IN DE BIJ DE WET BEPAALDE BEWOORDINGEN. - WET!'ELIJKE VASTSTELLING
VAN DE STAAT VAN DRONKENSCHAP.
De rechter die, bij ontstentenis van conclusies, in de bewoord'ingen van de art-ilcelen 1 en 3 van de beslttitwet van 14 novernber 1939 het bestaan van eon inb1'ettlc op d-ie a1·tUcelen vaststelt, stelt
hierdoor tevens vast dat de staat van
d'i'Onlcenschap van de beUchte doze is,
tvellce bedoelde beslttitwet bepaalt (2).

(CAERELS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 6 november 1958 in hoger be(2) Verbr., 5 mei 1958 (A1·r. Ve1·b1·., 1958,
blz. 698; Bull. en PASIC., 1958, I, 981).
Omtrent het begrip « staat van dronkenschap >>, raadpl. verbr., 8 december 1958 (s1tp1·a,
blz. 305; Bttll. en PASic., 1959, I, 361).

-
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roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet,
1, 3 en 10 van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de
dronkenschap, doordat het bestreden vonnis bij bevestiging van het vonnis van de
eerste rechter, de veroordeling van aanlegger uitsluitend steunt op de door de verbalisant gedane vaststellingen die onvoldoende waren om op wettelijke wijze de
staat van dronkenschap vast te stellen :
Overwegende dat d.e rechter in hoger
beroep zijn beslissing steunt op de behandeling en de debatten van de zaak op de
openbare terechtzitting en op de beweegredenen van de eerste rechter;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
conclusies, de rechter die de inbreuk op
de artikelen 1 en 3 van de besluitwet van
14 november 1939, overeenkomstig de termen door cUe bepaling omschreven, bewe:zen verklaart, hierdoor tevens vaststelt
dat de staat van dronkenschap van de betichte overeenstemt met het door de wet
bepaalde;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantieie of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleg·ger tot de kosten.
13 april1959.- 2" kamer. - VoO'I'Zitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslnggeve'l·, H. Neven. GeUjklwiclencle concl7tsie, H. Raoul Hayoit
de Termiconrt, procnrenr-generaal.
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VERBREKING.

STRAFZ,U(EN. JYllDDEL DOOR DE RESCHULDIGDE HIERUIT AFGELEID DAT DE PERSOON, DIE
V06R DE FEITENRECHTER DE BURGERLIJKE
PARTIJ VERTEGENWOORDIGDE, DAARTOE GEEN
REGELMATIGE MACHTIGING HAD. MIDDEL
HETWELK NIET VOOR DE EERSTE MAAL AAN
HET HOF KAN VOORGELEGD WORDEN.

K nn niet tot stnv·ing vnn een floor de besch7tlcl·igde ingestelde vorz·iening voorgestelcl WO'I'den, het rniddel hient'it nfgeleicl dat cle persoon, d·ie v66r cle feitenrechter cle bm·gerUjlce partij ve·rtegenwoo'l·dJigcle, daartoe geen regelmatige
machtiging had, wannee'l· nanlegge·r,
zonfler Meromtrent een betwisUng op te
wer·pen, zijn ve1·wee'l· over de !J'I'Ond van

de rechtsvorclering van cle b'lt'l'gerlijke
partij harZ voorgeclragen (1).
(WITTKE, T. DIENST DER SCHEEPVAART.)
ARREST

(2).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 november 1958 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Overwegende dat dit vonnis aileen over
de door verweerder tegen aanlegger ingestelde burgcrlijke vordering nitspraak
doet;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 61, van het Wetboek van bnrgerlijke rechtsvordering,
doordat nit de procednrestukken niet
blijkt op welke wijze verweerder vertegenwoordigd was en doordat dienvolgens het
hof in de onmogelijkheid verkeert na te
gaan of cUe partij al dan niet behoorlijk
vertegenwoordigd was :
Overwegende, enerzijds, dat nit de processen-verbaal van de terechtzittingen van
1 en 8 october 1958 van de correctionele
rechtbank, waarop de zaak onderzocht
werd, volgt dat verweerder v66r de rechter vertegenwoordigd was cc met volmacht
door JVJler Jules Van de Casteele, loco
l\1i8" Lnc Scholler, advocaten ll;
Overwegende, anderzijds, dat uit de
stukken waarop het hof vermag acht te
slaan niet blijkt dat aanlegger, die v66r
de feitenrechter over de grond van de burgerlijke eis van verweerder conclnsies
heeft neergelegd, betwist heeft dat JVI~r Van
de Casteele over een geldige volmacht beschikte ten einde verweerder te vertegenwoordigen;
·
Dat het eerste onderdeel feitelijke
grondslag mist en dat het tweede onderdee! niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1319 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, 154
van het Wetboek van strafvordering en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis de conclusies van aanlegger
niet beantwoordt, die de niet-ontvankelijkheid, minstens de ongegrondheid van de
eis van verweerder moesten medebrengen,
zodat het arrest de aan die conclusies te
hechten bewijskracht heeft miskend en ar(1). Verbr., 23 februari 1953 (Arr. T'erbr.,
19·53, blz. 434; B'llll. en PASIC., 1953, I, 484);
9 juni 1958 (A 1'1'. T' erbr., 1958, biz. 812; B'llll.
en PAsrc., 1958, I, 1117, met de nota 2).
(2) In deze zaak werd een eerste arrest door
het Hof op 24 februari 1958 gewezen (Arr.
Yerb1·., 1958, blz. 436; Bull. en PASIC., 1958,
I, 681).
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Overwegende dat aanlegger in zijn conclusies v66r de feitenrechter staande gehouden heeft dat, overeenkomstig artikel 102 van het Algemeen Reglement van
15 october 1935 betreffende de politie en
de scheepvaart der bevaarbare waterwegen onder beheer van de Staat, verweerder slechts tegen de eigenaar van het gezonken schip zijn vordering kon doeri gelden strekkende tot het terugbetalen van
de kosten van het lichten van het wrak
omdat de noodzakelijkheid van die maat~
regel ontstaan is nit het verzuim van de
eigenaar het lichten zelf te doen overeenkomstig de hem door artikel 49' van hetzelfde r~glement opgelegde verplichting,
dat de mtgave waarvan verweerder de terngbetaling vordert haar oorzaak vindt in
het verzuim van de eigenaar waardoor de
verplichting van de Dienst der scheepvaart ontstaan is zelf over te gaan tot het
lichten van het wrak, dat zonder tussenkomst va~ die verplichting van de eigenaar of, mgeval van niet-nakoming ervan, van de verplichting van de Dienst
der scheepvaart, het ten laste van aanlegger vastgesteld misdrijf niet tot de door
die dienst aangevoerde schade kon leiden,
dat trouwens aanlegger niet werd vervolgd
om een schip tot zinken gebracht te hebben of om te hebben nagelaten een gezonken schip te lichten;
Overwegende dat het bestreden vonnis
er op wijst : 1° dat het koninklijk besluit
van 15 october 1935 verweerder « het recht
toekent, ten einde de vrijheid of de veiligheid van de scheepvaart te verzekeren
van ambtswege tot het vlotbrengen va~
een gezonken vaartuig over te gaan ll •
2° dat << ter zake het gezonken vaartui.;.
F~1:cli·1!ancl voor redenen van veiligheid of
Vl"lJheid van de scheepvaart moest worden
vlotgebracht Jl; 3° dat aanlegger een font
heeft begaan die << een noodzakelijk element uitmaakt in het zinken van het
schip Fe1·cl·inancl Jl en dat het optreden van
verwe~rder << een noodzakelijkheid is geweest mgevolge de font begaan door aanlegger JJ;
Overwegemle dat die overwegin"en· en
vaststellingen een passend antwoord op de
conclusies van aanlegger nitmaken en dat
het vonnis de bewijskracht van die conclusies niet heeft miskend;
pat het middel feitelijke grondslag
miSt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 april1959.- 2• kmner. - Voo·rzitter
H. de Clippele, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Neveu. Gel-i:ilcl·niclencle concl·us·ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procurenr-generaal.

Pleiters, HH. Vander Haegen (van de Ba-

lie te Antwerpen) en De Brnyn.
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VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 1954.
- 0NBEZONNEN UANCEUVRE. - JVlANCEUVRE
WELKE, WEGENS DE OUSTANDIGHEDEN, EEN
ONVOORZIENBARE HINDERNIS KAN UITlviAKEN.
Een onbezonnen 1nWIUINtvre van cle bestm/ircler van een voe1·tu.ig lean weyens
cle omstand:igheclen, voo1· ee1{ anclere
weggeb1"1tilce1· van cle openbare weg een
onvoorzienba1·e Mnclernis witrnalcen (i).

(Wegcocle van 8 april 1954 art. 26 1
lid 2.)
'
' '
(COECKELBERGHS, T. UYT1'ERSCHAUT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 december 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het enig midclel, afgeleicl uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het arrest de conclnsies van
aanlegger niet zou hebben beantwoord
daar waar laatstgenoemcle : 1 o deed gelden dat hij zich niet schnlclig had gemaakt
aan overtreding op het artikel 25-2-IJ van
het verkeersreglement, cloch clat het integendeel de verweerder was die zich plichtig had gemaakt aan inbreuk op artikel 261, alinea 2, welke overtrecling de enige
bewerkende oorzaak van het ongeval is
geweest, daar eiser inclerclaad tijdig in het
middel der baan had gestopt, zoclanig dat
verweerder over meer clan voldoende
rnimte beschikte om ongehinderd en zonder gevaar voor ongeval naar links door
te rijden, rekening hondende vooral met
het feit dat er links van de baan een fietspad was en er zich gekasseide gedeelten
bevonden, met een gezamenUjke breedte
van 2,80 meter; 2° ook deed gelden dat
verweerder zelf toegegeven had dat hij
nog op een afstand van 20 tot 25 meter van
de wagen van eiser verwijderd was, toen
hij dezes pinklichten zag, evenals het begin van uitvoering van het uitwijkingsmancenvre naar links, en dat, ofschoon
(1) Raadpl. verbr., 2 december 1957 en
29 maart 1958 (A1·r. T'erbr., 1958, blz. 201 en
578; Bnll. en PASIC., 1958, I, 347 en 846).
Dat artikel 26, 1, lid 2, enkel toepasselijk
is wanneer de hindernissen voorzienbaar zijn,
zie verbr., 24 october 1958 (snpra, blz. 167;
Bnll. en PAsrc., 1959, I, 200).
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van uitvoering had gekregen, verweerder
nog over de nodige tijd moest beschikken
om zijn voertuig tot stilstand te brengen,
te meer daar hij zelf had toegegeven en
het ook door de verbalisanten werd vastgesteld, dat hij alsdan aan een geringe
snelheid reed; 3° eindelijk deed gelden
dat verweerder veel te lang had geaarzeld
te laat had geremd en slechts in emtre11Vis
nog gepoogd had naar rechts door te gaan,
en dat hij zodoende in botsing gekomen
was met de rechterachterzijde van de
vrachtwagen van eiser, derwijze dat nit
dit alles voldoende bleek dat de vrijspraak van eiser en de integrale afwijzing
van de eis van verweerder zich opdrongen:
I. Voor zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vor<lering gewezen beslissing :
'
Over <le drie onderdelen :
Overwegende dat de feitenrechter vaststelt « <lat het volstaat dat verdachte (hier
aanlegger) volledig onoplettend was wanneer hij met zijn voertuig links naar de
oprit van een prive woning is ingeslagen
op het openblik dat de wagen van de burgerlijke partij (hier verweerder) hem ging
voorbijsteken; dat hij trouwens bekent
het voertuig van de bnrgerlijke partij, dat
hem nochtans op korte afstand volgde,
niet te hebben waargenomen hetgeen duidelijk bewijst dat, vooraleer zijn bocht
naar links te nemen, hij zich niet heeft
vergewist of de baan vrij was; dat hij,
door zijn onbezonnen beweging de baan
volledig heeft afgesperd >>;
Overwegende dat, daar waar de slagen
of verwondingen veroorzaakt aan Pierre
Uytterschaut ten gevolge van de aanrijcling niet betwist zijn, het hof van beroep
door de voormelde vaststellingen, die lastens aanlegger andere fouten bewijzen
dan deze voorzien bij artikel 25-2-b, van
de Weg.code, de veroordeling van aanlegger wegens inbreuk op de artikelen 418
en 420 van het Strafwetbo.ek wettelijk
heeft gerechtvaardigd;
Dat, door deze vaststellingen het hof
van beroep op gepaste wijze geantwoord
heeft op de conclusies van aanlegger in zover deze de betichting van inbreuk op gemelde artikelen 418 en 420 betreffen, en
namelijk op de bewering dat aanlegger
« tijdig in het midden der baan had gestopt ));
Dat daar waar, bij toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek, slechts een
straf werd uitgesproken, straf die wettelijk gerechtvaardigd is door de inbreuk
op de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, het middel voor zover het de inbrenk op artikel 25-2-b, van de Wegcode
betreft, niet ontvankelijk is;
Dat de beschouwingen van de conclusies

van aanlegger, in zover ze fouten betreffen
door hem ten laste van de burgerlijke
partij gelegd, de schuld van aanlegger
niet uitsluiten;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantillle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Voor zover de voorziening gericht is
tegen de over de vordering van de burgerlijke partij gewezen beslissing :
Overwegende dat, in zover het aangevoerd gebrek aan antwoord op de conclusies feiten betreft aanlegger verweten, het
nit het hiervoor uiteengezette voortvloeit
dat het middel niet kan aangenomen worden;
Overwegende, betreffende de verdere inhoud van de conclusies :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het verwijt in dit gedeelte van zijn conclusies door aanlegger
aan de burgerlijke partij gemaakt er in
bestond dat deze partij inbreuk had gepleegd op de bepalingen van artikel 26-1,
lid 2, van de Wegcode van 8 april1954, en
dat zij over voldoende ruimte beschikte
om zonder gevaar links door te rijden;
Overwegende dat door vast te stellen
dat aanlegger door een onbezonnen beweging naar links de baan « volledig heeft
afgesperd op het ogenblik dat de wagen
van de burgerlijke partij hem ging voorbijsteken )) 1 de rechter beslist heeft dat in
de omstandigheden van de zaak de wagen
van aanlegger een onvoorzienbare hindernis voor verweerder had uitgemaakt, alsook dat een nuttige uitwijkingsmanmuvre
naar links door die partij niet meer mogelijk was, en dat hij die conclusies dienvolgens op gepaste wijze heeft beantwoord;
Over het tweede en het derde onderdeel :
Overwegende dat in zijn conclusies aanlegger deed gelden dat verweer<ler, gezien
de afstand waarop hij was, en zijn geringe snelheid, nog over de nodige tijd
moest bcschikken om zijn voertuig tot
stilstand te brengen, en dat verweerder
veel te lang had geaarzeld, te laat had
geremd en slechts in extremis nog gepoogd had langs rechts door te gaan waardoor hij in aanrijding kwam met de wagen van aanlegger;
Overwegende dat uit de reeds aangehaalde beweegredenen van het arrest
blijkt dat de rechter, door te oordelen dat
vaststaat dat de auto van de burgerlijke
partij deze van verdachte ging voorbijsteken toen deze laatste naar links naar een
prive oprit insloeg, aldus de baan volledig
afsperrende, ePn gepast antwoord heeft
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conclusies;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger in de kosten.
13 april1959. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Hallemans.
GelijkZ1tidende concZ1tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - PZeiter, H. Eeckhout (van de
Balie bij het Hof van beroep te Gent).

3° De nanslag van ambtswege ten laste
van een belnstingplichtige in de specinle
beZasting op de winsten voor·tvloeiend
uit ·Zever··ingen en pr·estaties aan de
vi}and lean enlceZ als wiUeke1trig beschou,wd worden zo de ndministr·at,ie een
dwaling in rechte heeft begaan, ofwel
op onjuiste feiten gesteund heeft of nag
wit juiste feiten niet te reohtvnat·digen,
d1ts onredelijlce, gevolgen heeft afgeZeid (3).

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. BEIRENS.)
ARREST,
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1° INIDOMSTENBELASTINGEN. - SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIENO UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VIJAND, - Ab'TREKBARE BEDRIJFSUITGAVEN.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. - SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOE1ENO UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VIJAND, - AANSLAG VAN AMBTSWEGE. WIJZE VAN BEREKENING.
3° INKOMSTENBELASTINGEN. - AANSLAG VAN AMBTSWEGE, - SPECIALE BELASTINGEN OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT
LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN DE VIJAND. vVILLEKEURIGE AANSLAG. - BEGRIP.
1° De uitgaven alleen, d'ie een bedrijfslcaralcter hebben en die Uidens de belastbare tijd werden gedaan om de inlcomsten te vm·Jcr·ijgen of te behouden, zijn
aftrelcbaar voor· het bepalen van het
netto-bedrag van de speciale beZasting op
de W'insten voortvloeiend 1tit leveringen
en prestaties aan de vijand (1) (2). (Sa-

mengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 26; wet van
15 october 1945, art. 13.)
2° De vaststeZUng door de r·echter van het
abnormaaZ lcarakter van de ver·hou,ding
htssen het bedrag waarop de admin,istratie een belastin{flJliohtige in de speoiale belnsting op de winsten voor·tvloeiend 1tit Zeveringen en prestnties nan
de vijand van ambtswege heeft nangeslngen, en het bedrng van d'ie lever·ingen, volstant niet om de afleiding te
r·echtvnanligen dat die wijze vnn ber·elcening willelcem·ig is.
(1) Vergel. verbr., 17 mei 1955 (Arr. Ve1·br.,
1955, b]z. 780; Bull. en PASIC., 1955, I, 1026).
(2) De aanslag was van v66r de inwerkingtreding van artikel.5 van de wet van 28 maart
1955.

VERBR., 1959. -
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HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 maart 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 26, paragraaf 1, en 56 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het koninklijk besluit van 12 september 1936 en, voor
zover als nodig, bij de besuliten van 3 juni
1941 en 31 juli 1943 en bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, 1, paragTaaf 1, en 13 van de wet van 15 october
i945 tot invoering van een speciale belasting op de wins ten voortv loeiend ui t levering·en en prestaties aan de vijand; doordat het bestreden arrest beslist dat een
verzekeringspremie van 30.257,80 frank,
alhoewel slechts na 1 januari 1945 betaald,
van de aanslagbasis in de speciale belasting dient te worden afgetrokken om reden dat zij een last is die drukt op de
voor de toepassing van deze belasting
weerhouden winsten; dan wanneer krachtens artikel 26, paragraaf 1, van gemelde
wetten, van toepassing in zake speciale
belasting luidens artikel 13 van de wet
van 15 october 1945, alleen die bedrijfsuitgaven in aanmerking kunnen komen
welke tij dens de belastbare periode werden gedaan, periode die op het stuk van
gezegde speciale belasting loopt van
10 mei 1940 tot 31 december 1944 :
:Overwegende dat overeenkomstig artikel 26 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, dat
krachtens artikel13 van de wet van 15 october 1945 van toepassing op de speciale
belasting is, de bedrijfsuitgaven alleen,
welke gedurende de belastbare tijd werden gedaan om de inkomsten te verkrijgen of te behouden, aftrekbaar zijn voor
het vestigen van het zuiver bedrag van de
belasting;
(3) Vergel. verbr., 29 mei 1956 (Bull. en
PAsrc., 1956, I, 1036) en 4 november 1958 (supm,
biz. 199; Bull. en PASIC., 1959, I, 240).
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Overwegende dat voor de speciale belasting, artikel 1 van de wet van 15 october
1945 de belastbare tijd vaststelt van 10 mei
1940 tot 31 december 1944;
Overwegende clat het arrest, door te beslissen dat de som van 30.257,80 frank
hoofdens verzekeringspremies, alhoewel
zij na 1 januari 1945 betaald wercl, client
afgetrokken te worden van de aanslagbasis van de speciale belasting daar die som
een last is welke op de voor die belasting
weerhouden winsten druld, de in het middel aangecluicle wetsbepalingen geschonden
heeft;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweecle middel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1349 en 1353 van het Bnrgerlijk Wetboek, 56, 65 tot 67 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij het koninklijk beslnit
van 12 september 1936 en, voor zover als
noclig, bij de beslniten van 3 juni 1941 en
31 jnli 1943 en bij het besluit van de Regent van 15 jannari 1948, 10, 11, paragraaf 2, en 13 van de wet van 15 october
1945 tot invoering· van een speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit leveringen en prestaties aan de vijancl; doordat het bestreden arrest, na vooropgezet te
hebben dat de verhonding tussen de voor
de toepassing van de speciale belasting in
aanmerking komencle prestaties aan de
vijancl, 2.103.307 frank, en de door de administratie weerhonden aanslagbasis in
deze belasting, 631.373 frank, gans abnormaal is wanneer het een onderaannemer
betreft, en na gewezen te hebben op het
arbitrair karakter van de door de aclministratie toegepaste rekeningsmethocle, beslist dat de aanslagbasis moet ternggebracht worden op 400.000 frank; clan wanneer, a) het hof van beroep, ingevolge
zijn zienswijze clat de door de aclministratie toegepaste rekeningsmethocle arbitrair
is en dns de belastbare inkomsten op willekenrige wijze werden bepaalcl, de betwiste aanslag totaal moest vernietigen;
b) het hof van beroep in ieder geval de
door de aclministratie ambtshalve bepaalcle inkomsten slechts kon wijzigen,
mits vooraf vast te stellen, wat het niet
heeft geclaan, clat de belastingsplichtige
het bewijs van het juiste bedrag van zijn
belastbare inkom~ten had gelevercl, en
slechts de herziening van de betwiste aanslag op groncl van de werkelijke inkomsten en niet van andere vermoedelijke inkomsten kon bevelen; a) claar de aclministratie op gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoeclens heeft gestennd om
de belastbare inkomsten vast te stellen,
het hof van beroep de betwiste aanslag
niet arbitrair vermocht te verklaren, zoncler aan te tonen clat de aclministratie nit
die vermoedens verkeercle gevolgtrekkingen heeft gemaakt :

Over het clercle onclerdeel
Overwegende dat nit de beslissing van
de directeur blijkt dat de betwiste aanslag van ambtswege werd gevestigd;
Overwegende dat het arrest er op wijst
dat de verhoucling tussen de aanslagbasis
in de speciale belasting, groot 631.373 fr.,
en het bedrag van de prestaties aan ue
vijancl, groot 2.103.307 frank, voor een one
cleraannemer abnormaal is en er nit afleiclt dat de door de aclministratie toegepaste rekeningsmethode arbitrair is; dat
het dientengevolge de belastbare gronclslag
verminclert;
Overwegende clat de vaststelling van het
abnormaal karakter van de aangeduicle
verhonding niet volstaat om de gevolgtrekking te rechtvaarcligen clat de rekeningsmethocle van de administratie arbitrair is,
dan wanneer het arrest niet releveert dat
de administratie een dwaling in rechte
zon begaan hebben, of op onjniste feiten
zou gesteund hebben, of nog nit juiste feiten niet te rechtvaarcligen, dit is onredelijke, gevolgen zon hebben afgeleicl;
Dat clit onclerdeel van het miclclel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen
arrest, in zover het de aanslagbasis op
400.000 frank heeft ternggebracht, om de
redenen dat een som van 30.257,80 frank
wegens verzekeringspremies diencle afgetrokken te worden en clat de rekeningsmethocle door de aclministratie toegepast
arbitrair was, en in zover het over de kosten uitspraak heeft gedaan; beveelt dat
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 het Hof van beroep te Luik.
14 april1959.- 2e kamer. - Voorzitte·r,
H. de Clippele, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Neven. GeUjlcl·uidende oonol·nsie, H. Ganshof van
cler Meersch, aclvocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van Leynseele en W. Willems
(deze laatste van de Balie te Brugge).
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INKOMSTENBELASTINGEN.- SPECIALE
BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT
LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN DE VIJAND.
- BESLISSING OVER HET BEGRIP OPEISING.
~ NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.
Wanneer de Bel,qisohe Staat, in zijn oonol·nsies v661· het hof van bemep, staande
gehonden heeft dat een opeising, in de
Z'in van de wet van 15 oat a be1· 1945,

-627noodzakelijk een daad van een reohtelijke of feitelijke maoht onde1·stelt,
bestaande t~it het wegnemen van een
bepaald vom·we1·p bt~iten enigerlei toestemming van de eigenaa1·, en heeft doen
gelden dat het ontbreken van iede1·e toestemming van de e'igenaar niet heeft bestaan, wanneer de opeising betreklcing
heeft op stocks wellce werden hernieuwd, of op goede1·en wellce we1·den
gefab1·ioee1·d na het in we1·Jcing t1·eden
van de Dt~itse verorden,ing van 20 mei
1940 en welke in een regelmaUg werlcprogramma we1·den ingesohalceld, en
dat dienvolgens, door een persoonlijlc
feit, de betrolclcenen de opeising mogelijk heeft gemaakt, is het a1Test niet
regelmatig met 1·edenen omkleed dat
zioh er toe bepe1·1ct te antwoo1·den dat
de belastingsoht~ldige in de speoiale belasUng door een o1·ganisme van het
Dttitse Zeger ve1·plioht was aldtts te handelen en dat het woord « ve1·plioht ll het
bewijs van een ope,ising inhou,dt (1).
(BELGISCHE

STAAT,

MINISTER

VAN

FINANCIEN,

T. VAN BIERVLIET.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het besti·eden
arrest, op 26 november 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1, paragrafen 1 en 4, van de
wet van 15 october 1945 tot invoering van
een speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit levering en prestaties aan de
vijand, 1319 tot 1322 van het Bnrgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest de
winsten, door verweerder verwezenlijkt op
de aan de vijand gedane leveringen en
prestaties, bij toepassing van artikel 1,
paragraaf 4, van de wet van 15 october
1945, van de speciale belasting vrijstelt om
reden dat het stnk 42 van het administratief dossier het bewijs van een werkelijke
opeising inhoudt, dat niets er op wijst dat
dit document op verzoek van verweerder
zon opgesteld zijn en dat het niet bewezen
is dat deze laatste een abnormale winst
zou bekomen hebben; dan wanneer : nit
stnk 42 van het administratief dossier,
enig stnk waarop het hof van beroep zijn
beslissing steunt, het bestaan van een
echte opeising niet kan afgeleid worden
vermits er geenszins nit blijkt dat de verplichting tot het nitvoeren van herstellingen, welke volgens dit stnk aan verweerder werd opgelegd, gepaard ging met een
bedreiging met dwang- of strafmaatregelen, ingeval van weigering of niet-nitvoe(1) Raadpl. verbr., 17 maart 1959 (supra,
biz. 551; Bttll. en PAsrc., 1959, I, 724), 24 maart
en 7 april 1959 (B1tll. en PAsrc., 1959, I, 755 en
788).

ring; het bestaan van een opeising overigens op zich zelf niet het door de belastingplichtige te leveren bewijs nitmaakt
dat de leveringen en prestaties aan de
vijand zijn geschied ingevolge een door artikel1, paragraaf 4, van de wet van 15 october 1945 voorziene rechtzinnige opeising
en het bestreden arrest niet doet gelden
dat verweerder het voorwerp van dergelijke opeising is geweest, maar enkel van
een werkelijke opeising; om het regime
van opeising te weigeren, de administratie, in haar conclusies v66r het hof van
beroep stennde ov het feit dat verweerder
zijn voorraad wisselstnkken vernieuwde
en aanvulde, en aldus daden heeft gesteld
welke met het rechtzinnig karakter van
de opeising onverenigbaar zijn; het hof
van beroep dan ook tot plicht had die feiten te beoordelen alvorens geldig te knnnen beslniten dat ten deze de bepalingen
van artikel 1, paragraaf 4, van de wet van
15 october 1945 toepasselijk zijn :
Overwegende dat het arrest, om de ten
laste van verweerder gevestigde aanslagen
in de speciale belasting te vernietigen, zich
ertoe beperkt te wijzen hierop dat uit het
in het middel bedoeld stnk 42 blijkt dat
verweerder verplicht was nitsluitend reparaties voor een organisme van het Dnits
leger uit te voeren, dat het woord << verplicht ll het bewijs van een opeising inhondt en dat niets erop wijst dat dit document op verzoek van verweerder zou opgesteld geweest zijn;
Overwegende nochtans dat, na in zijn
conclnsies erop te hebben gewezen « dat de
opeising noodzakelijk een daad van een
rechtelijke of feitelijke macht onderstelt
bestaande uit het wegnemen van een bepaald voorwerp bniten enigerlei toestemming van de eigenaar ll, aanlegger had
doen gelden « dat het ontbreken van iedere toestemming van de eigenaar niet
heeft bestaan, wanneer, zoals ter zake, de
opeising betrekking had op stocks welke
werden hernienwd of op goederen welke
werden gefabriceerd na het in werking
treden van de Duitse verordening van
20 mei 1940 en welke in een regelmatig
' werkprogramma werden ingeschakeld;
dat er in dergelijk geval inderdaad een
persoonlijk feit tnssengekomen is dat het
ing·estelde dwangproces heeft gebroken;
de betrokkenen hebben namelijk door
nienwe aankopen of nienwe fabricatie de
opeising, welke zij onvermijdelijk wisten,
vrijwillig mogelijk gemaakt ll;
Overwegende dat, door na te Iaten dienaangaande de conclusies van aanlegger te
beantwoorden, het arrest het in het middel aangeduid artikel 97 van de Grondwet
geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt oJ)

-628de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar ·het Hof van beroep te
Luik.
14 april1959. - 2e kamer. - Voo1·zUte1',
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Belpaire.
Gelijlcl·uidende oonolttsie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKOMSTEJNBELASTINGEN. - RAMING
VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG, - HOGERE
GRAAD VAN GEGOEDHEID DAN UIT DE AANGEGEVEN INKDMSTEN BLIJKT, - SOMMEN WAARUIT DIE GRAAD VAN GEGOEDHEID IS ONSTAAN;
SOMMEN VAN BELASTBARE INKO:I;ISTEN
VOOR'l'K01l1END.
Wanneer cle 1·eohte1· vaststelt clat cle aclminist1·atie door feitelijlce vermoedens het
bestnan van een hogere grnctcl vnn gegoedheicl dan ttU de nangegeven inlcomsten blijkt, bewezen heett, alsmecle het
beclrag vnn de sommen wnartt.it clie
graacl van gegoedheia is ontstann, client
hij, behottdens tegenbewijs, te aohten
dat die sommen van belastba1·e inlcomsten voo1·tJcomen (1). (Samengeschakelde

wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55, par. 1, lid 3.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T, CORNETTE.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 25, paragraaf 1, 1°, 27, paragraaf 1, 42, paragraaf 1, en 55, paragraaf 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij
het koninklijk besluit van 12 september
1936 en, voor zover als nodig, door de besluiten van 3 juni 1941, en 31 juli 19-±3 en
door het besluit van de Regent van 15 januari 1948, 6, van de wet van 17 juni 1938
houdende wederinvoering van de nationale
(1) Verbr., 2 april 1957 (A1·r. Verb?'., 1957,
biz. 654; Bull. en PAsrc., 1957, l, 950); 20 fe"
bruari 1958 (Ar1·. Verb1·., 1958, biz. 432; Bzdl.
en PASIC., 1958, I, 674),

cdsisbelasting en, voor zover als nodig, 7
van de besluiten van 16 juni 1941 en 31 juli
1943 en van het besluit van de Regent van
16 januari 1948 houdende samenschakeling van de wetten betreffende laatstbedoelde belasting, doordat het bestreden
arrest, na te hebben aangestipt dat de
taxatieambtenaar de betwiste aanslagen
heeft gevestigd ingevolge artikel 55 der
samengeschakelde wetten op grand van tekenen of indicien getrokken uit de vergelijking van het vermogen op 9 october 1944
met het bezit op 1 januari 1940 en, dat hij
daaruit de vermoedens geldend inzake gewone inkomstenbelastingen terecht l1eeft
afgeleid, de betwiste aanslagen vernietigt
omdat de administratie niet genoegzaam
bewijst dat de weerhouden waarden en
sommen wel belastbare inkomsten uitmaken en ze ook niet de herkomst van die
waarden aantoont of ten minste hun natuur van inkomsten aan de belasting onderworpen; dan wanneer artikel 55, paragraaf 1, der samengeschakelde wetten, be, ]+oudens tegenbewijs vanwege de belastingplichtige, een vermoeden juris tnntu.m invoert wat betreft de oorsprong van
de belastbare inkomsten aan het Iicht gebracht door tekenen of inclicien waaruit
een hogere graad van gegoedheid blijkt
dan uit de aangegeven inkomsten, zodat
het in hoofde van de verweerder in cassatie op grand van tekenen of indicien vastgesteld accres door de administratie terecht werd beschouwd als voortkomend
uit lJelastbare bedrijfsinkomsten :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de betwiste inkomstenbelastingen over de dienstjaren 1941 tot 1945
werden gevestigd overeenkomstig artikel 55 van de samengeschakelde wetten
met inachtneming van een belastbare basis van 297.923 frank, volgens tekenen of
indicien getrokken uit de vergelijking van
het vermogen op 9 otober 1944 met het bezit op 1 januari 1940;
Overwegende dat na alclus beslist te hebben dat de administratie door feitelijke
vermoedens het bestaan van een hogere
graad van geg·oedheid dan blijkt uit de
aangegeven inkomsten bewezen heeft, alsmede het bedrag van de sommen waaruit
cUe graad van gegoec1heid is ontstaan, de
rechter op die sommen, behoudens tegenbewijs, het bij artikel 55, paragraaf 1, ingestelde vermoedens van herkomst diende
toe te passen, naar hetwelk die sommen
geacht worden van belastbare inkomsten
voort te komen;
Overwegende dat het arrest door te beslissen dat het de administratie behoort
de herkomst van de waarden die de belaste grondslag uitmaken of minstens hun
natuur van aan de belasting onderworpen
inkomsten aan te tonen, evengemelde wetsbepaling geschonden heeft;
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Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestre,
den arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest op de kant van de vernietigde
beslissing zal gemaakt worden; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst.
de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
14 april1959. - 26 kamer. - Voor·zitter,
H. de Olippele, raa(!sheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever·, H. Neveu. Gel'ijlclu,idende concltts·ie, H. Ganshof van
der J\IIeersch, advocaat-generaal. ~ Pleiters, HH. Van Leynseele en A. Vidts
(deze laatste van de Balie bij het Hof van
beroep te Gent).

2

6

KAMER. -

O:verwegende dat het· hof van beroep,
door een bindende feitelijke beoordeling,
heeft kminen beschouwen dat aanlegger
niet bewezen had dat de reclamatie door
de bevoegde directeur binnen de wettelijke
termijn ontvangen was geweest;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 apri11959. - 26 kamer. - Voorzittm·,
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever·, H. RutsaerL
Gelijlcl1tidende conclttsie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.

14 april 1959
le

INKOMSTENBELASTINGEN. - REcLAMATIE, - BEWIJS VAN DE REGELMATIGHEID
VAN DE RECLAMATIE. - BEWIJS HETWELK
OP DE BELAS1'INGPLICHTIGE, RUST. ~ BEWIJS
HETWELK BIJ MJ;DDEL VAN VERMOEDENS MAG
GELEVERD WORDEN,
Het be1vijs van de re,qelmat'i,qheill van de
r·eclamatie, onder· meer· met bet1·elclcing
tot de datmn waa1'op zij door· de dir·ecte1W werd ontvangen, rust op de belastingplichtige. Dat bewijs mag b'ij middel
van vennoedens geleverd wor·den (1).

(Samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.)
(VAN RYCKEGEM,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 januari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet
en 61, paragraaf 3, der samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest beslist
dat tot tegenbewijs toe geloof moet worden gehecht aan de ontvangstdatum door
middel van een dagstempel op de reclamatie aangebracht door de administratie, aldus een wettelijk vermoeden j1tris tantum
stellende, dan wanneer de wet geen dergelijk vermoeden voorziet :
Overwegende dat de last van het bewijs
van de regelmatigheid van de reclamatie
op de belastingplichtige rust, en dat htj
dit bewijs door middel van vermoedens
mag leveren;
(1) Raadpl. verbr., 28 juni 1955 (Ar·r. Yet•bt·.,
1955, blz. 886; Bull, en PASIC., 1955, I, 1179),
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1°

NIJVERHEIDSTEKENING:ElN EN•
MODELLEN. - WEERGAVE VAN EEN MO~
DEL. MOGELIJKHEID VAN VERWARRlNG
TUSSEN DE WEERGAVE EN HET ORIGINEEL, GEEN NOODZAKELIJKE VOORWAARDE VAN DE·
NAMAKING.
2° NIJVERHEIDSTEKENINGEN EN
MODELLEN.' -· GEDEELTELIJKE WEERGAVE VAN EEN MODEL,- 0NTJlREKEN VAN ELKE
UOGELIJKHEID VAN VERWARiliNG, DE
RECHTER KAN ER UIT AFLEIDEN DAT DE GEGEVENS AAN HET OORSPRONKELIJK MODEL
ONTLEEND NIET BELANGlUJK GENOEG ZIJN 011£
EEN NAMAKING OP TE LEVEREN.
1° Ingeval van 1veergave van een nijver·heidsmodel is de mogelijkheill van verwarTing t·nssen de weergave en het or·igineel geen noodzalcelijlce voorwaarde
van lle namalcing (2). (Kon. besl. nr 91

van 29 januari 1935, art. 1; wet van
22 maart 1886, art. 22.)
2° Wanneer· de weergave van een nijve·rlwidsmodel enlcelgedeelteUjlc is, lean de
omstandigheid dat ellce mogelijkheill
van verwarring uitsgesloten is de beslissing van de r·echter r·echtva.ar·digen dat
de gegevens ILan het oorspronlcez.ijlc model ontleend niet belangr·ijlc genoeg
zijn om een nam!Lking op te lever·en (3).

(HANDELSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAE:ELIJKHEID NAAR FRANS RECHT (( SOCIETE
QUILLERY ll, T. E:OLEFF,)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
(2) en (3) Zie beide nota's in Bull. en PAsrc.,
1959, I, 823.
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Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 22, 29, 35, 36 van
de wet van 22 maart 1886 op het auteursrecht, 1, 2, 3, 4 van het koninklijk besluit
nr 91 van 29 januari 1935 houdende regeling van de maatregelen betreffende de bescherming van de nijverheidstekeningen
en modellen, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest als niet gegrond de vordering verwerpt die strekt tot
het vergoeden van de namaking, door verweerder, van het model van nationaliteitsplaat voor personenautomobielen dat door
aanlegster totstandgebracht, geregistreerd
en gedeponeerd werd, om reden dat, << al
komen de bestanddelen van de door appellante (hier aanlegster) toegepaste combinatie tevens in de plaat van geintimeerde (hier verweerder) voor, de vorm van de
modellen geen voldoende gelijkenis vertoont om op het oog van de gewone kijker
dezelfde algemene uitwerking te hebben >>
en dat de « verwarring >> voorkomen is,
dan wanneer het bestreden arrest anderzijds vaststelt dat het model van plaat
van aanlegster « gekenmerkt is liierdoor
dat, in het eirond, lichtkleurig gronclvlak,
de nationaliteitskenletter door gekleurde
wapenschilden omgeven is>> en clat deze
kenmerkencle elementen ook door verweerder gebezigd zijn, en clan wanneer
het namaken van een tekening of een model bestaat, afgezien van elke mogelijkheicl van verwarring, wanneer voor de
namaking van de « kenmerkencle )) elementen van het nagemaakt voorwerp gemaakt is :
Overwegencle voorzeker clat, zoals het
micldel betoogt, de mogelijkheicl van verwarring tussen een oorspronkelijk model
en de weergave ervan geen nooclzakelijke
voorwaarcle voor de namaking van het
model is;
Overwegencle echter dat uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt
clat, « al komen de bestandclelen van de
door aanlegster toegepaste combinatie tevens in de nationaliteitsplaat van verweerder voor )), er evenwel tussen die elementen verschillen in lijn en kleur bestaan; clat bovenclien verweerclers model
<< een ander uitzicht vertoont )) dan dat
van aanlegster ;
Overwegende dat, daar de weergave van
het model van aanlegster mitsdien slechts
gedeeltelijk is, de rechter wettelijk op
het ontbreken van elke mogelijkheicl van
verwarring heeft kunnen steunen om te
beslissen clat <le gegevens die verweerder
aan het mo<lel van aanlegster ontleend
had niet belangrijk genoeg waren om een
namaking op te leveren;
Dat het micldel niet kan ingewilligd
worden;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
16 april1959. ~ 1" kamer. - Voorzittm·,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Vet·szaugever, H. Bayot. - Gelijlclnidende aonalnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleiter, H. della
Faille d'Huysse.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID. - BURGERLIJKE ZAKEN.
WET VAN 25 MAART 1876, ARTlKEL 53.
BEPALING TOEPASSELIJX OP DE VORDERING TOT
ECHTSCHEIDING TEGEN EEN PER SOON VAN
VREEMDE NATIONALITEIT INGESTELD.
2o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID. - BURGERLIJKE ZAKEN.
WE'!' VAN 25 MAARL' 1876, ARTIKEL 54.
BEPALI~G TOEPASSELIJK OP DE VERWEERDER
IN DE VORDERING TOT ECH'l'SCHEIDING, DIE
VAN VREEMDE NATIONALITEIT IS.
3° HOGER BEROEP. BURGERLIJKE
ZAKEN. - EVOCATIE. - VOORWAARDE.
1 o Artikel 53 van cle wet van 25 maart
1876, overeenkomsUg hetwellc, wannee1·
de onclersaheiclene gronclslagen in cle voTige artilcelen van hoofclstttk II van rlezelfcle wet bepaalcl, niet volstaan om
cle bevoegclhe·icl te bepalen van cle Belgisahe reahtbanlcen ten aanzien van cle
v1·eenulelingen, cle eism· cle zaalc mag
brengen voor cle reahter van de plaats
waa1· hijzelf zijn ve1·blijfplaats heeft,
is van toepassing in zalcen van vo1·clerinu tot eahtsaheicling ingestelcl tegen
een persoon die van vreemcle naUonaliteit is (1).
2° Artikel 54 van cle wet van 25 maart
1876 hetwellc cle persoon, die van
vreemcle nationaliteit is, niet toelaat cle
bevoegclheicl van cle Belgisahe 1'eahtbanken af te wijzen, tenzij in het land van
clie vreemcleling datzelfcle 1·eaht aan cle
Belg wo1·clt toer!elcencl en mits flat cle
vreenuleling cle afwijzing van bevoegclheid in zijn ee1·ste aonal·nsies voo1·stelt,
is van toepassing in .zalcen van vorclervng tot eahtsaheicling (2) (3).

(1) en (2) BoRMANS, bd. II, nrs 981 en 982;
N OVELLES, D,·oit civil, yo Divorce et sepa.·ation
de eorps, nr 1746; Luik, 8 januari 1932, redenen (PAsrc., 1932, II, 223).
(3) Het bewijs van de door de vreemde wet
toe.gekende reciprociteit valt ten laste van de
vreemdeling die verweerder is. Zie hieromtrent
Rep. prat. ilr. belge, vo Oornpetence en matiere
civile et comm.erciale, nr 1779.
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3° De rechter in hoget· bet·oep mag in btW,qet·lijlce zalcen het evocatiet·echt enlcel
aanwenden indien hij terzelfderUjd bij
een en hetzelfde vonnis dejlnitief ove·r
de grond 1titspreekt (1). (Wetboek van

burgerlijke
lid 1.)

rechtspleging,

(RONCHETTI,

T.

art.

473

BUYS'l'.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 28 april 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
Over het eerste midclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 234, 241, alinea 1 (wet van 14 december 1935, art. 2),
en 268 (koninklijk besluit nr 239 dd. 7 februari 1936, art. 7) van het Bnrgerlijk
vVetboek, 39, 52, 53 en 54 van de wet del.
25 maart 1876 houdende de eerste titel
van het voorafgaandelijk boek van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
168, 169 (wet van 5 maart 1932, art. 2)
en 881 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest aanlegger
niet ontvankelijk verklaard heeft om de
territoriale bevoegdheid van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen te
betwisten, v66r dewelke verweerster een
vordering tot echtscheiding heeft ingesteld
wegens bepaalde oorzaak, alhoewel geen
van beide echtgenoten zijn domicilie in
het arrondissement had, om de reden dat
de exceptie t·atione loci door de aanlegger
niet in limine litis was opgeworpen, daar
deze laa tste ze niet doen geld en had
wanneer hij in kortgeding verschenen is
bij de regeling der voorlopige maatregelen met betrekking op de eis in echtscheiding, dan wanneer een verweerder in
een vordering tot echtscheic1ing, die v66r
de voorzitter verschijnt welke in kortgeding uitspraak doet over de voorlopige
maatregelen incidenteel in de vordering,
niet kan vervallen zijn van het recht om
later v66r de rechtbank, waar de vordering tot echtscheiding wordt aanhangig
gemaakt en welke alleen over de exceptie
oordeelt, de bevoegdheid t·atione loci te
betwisten, indien hij, v66r de rechtbank,
de verwijzing naar de bevoegde rechters
vraagt, v66r alle andere excepties en alle
ander verweer, behalve deze van de artikelen 166 en 174 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging :
(1) Verbr., 23 juni 1955 (A1·r. Yerb>'., 1955,
biz. 865; Bull. en PASIC., 1955, I, 1148); 28 october 1955 (An·. Ye1'b1·., 1956, blz. 147; Bull.
en PAsrc., 1956, I, 187); 27 februari 1958 (A1·r.
Ym·br., 1958, blz. 458; Bull. en FABre., 1958,
I, 711), Bedoelde wetsbepaling is van open bare
orde (verbr., 10 maart 1955, A'1'1', Yerb1·., 1955,

Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger, van Britse nationaliteit en in Engeland woonachtig, v66r
de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen door verweerster die in het gebied
van deze rechtbank gehuisvest is en de
Belgische nationaliteit behouden heeft in
echstcheiding gedagvaard werd ;
Overwegende dat het arrest onverminderd de door het middel bestreden· redenen, de bevoegdheid t·atione loci van de
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen hierdoor rechtvaardigt dat, verweerster, overeenkomstig de artikelen 53 en
54 van de wet van 25 maart 1876, gerechtigd was de zaak aanhangig te maken bij
de Belgische rechter van de plaats waar
zij zelf haar verblijfplaats had en dat
aanlegger de jurisdictie van die rechtbank
slechts kon afwijzen zo clat recht in
Groot-BrittanHl aan de Belgen erkend
wordt, wat ten deze niet is bewezen;
Overwegende dat het door het middel
aangevochten dispositief alzo ten genoege
van rechte gegrond is, waaruit volgt dat
het middel een overbodige overweging van
het arrest bestrijdt en, derhalve, bij gebreke van belang niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1 en 17 van
de wet van 25 maart 1876 houdende de
eerste titel van het voorafgaandelijk boek
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 473 (gewijzigd door artikel13 van
de wet van 15 maart 1932), in 't bijzonder 473, alinea's 1 en 2, en 881 van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
241, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek
(artikel 2 van de wet del. 14 decembei·
1935) en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest het vonnis a qtto verniec
tigende, waarbij de eerste rechter zich
onbevoegd verklaard had om kennis te
nemen van de vordering tot echtscheiding welke door verweerster v•66r hem
was ingec1iend, het hof van beroep bevoegd verklaard heeft om van die vordering kennis te nemen en, alvorens over
de grond recht te spreken, verweerster
he eft toegela ten om door alle rechtsmiddelen de feiten te bewijzen welke zij tot
staving van haar eis had doen gelden,
dan wanneer, enerzijds, in burgerlijke
zaken, het hoger beroeJ) tegen een beslissing die een exceptie van onbevoegdheid aanneemt, bij de rechter in hoger
beroep enkel de vraag betreffende de beblz. 587; Bull. en PAsrc., 1955, I, 760). Nochtans de omstandigheid dat de rechter in hoger
.beroep enkele uitvoeringsmaatregelen van de
door hem over de grond gewezen beslissing
voorbehoudt, belet niet dat hij door die beslissing definitief over de grond uitspreekt (verbr.,
9 juli 1891, Bull. en PAsrc., 1891, I, 202; 2S october 1955, evengemeld),
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voegdheid aanhangig maakt en niet de
grond van de zaak, en anderzijds, het hof
van beroep, dat een vonnis van onbevoegdheid vernietigt krachtens het recht o:r:n
een zaak aan zich te trekken, van de
grond der zaak slechts kan kennis nemen
indien de zaak in staat is om een definitieve beslissing te "krijgen en op voorwaarde over de grond tevens definitief
uitspraak te doen door een en hetzelfde
vonnis :
Overwegende dat het hof van beroep
slechts over de grond van de zaak beslissen kon ingevolge zijn evocatierecht
daar de eerste rechter niet over de grond
van de zaak uitspraak had gedaan;
Overwegende dat naar luid van artikel 473 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvorclering, het hof van beroep het
evocatierecht slechts kon uitoefenen indien het tegelijkertijcl, bij een en hetzelfcle vonnis, over de groncl definitief
ui tspraak deed ;
·Overwegencle clat het hof van beroep,
na betreffencle de bevoegclheicl de beslissing van de eerste rechter te hebben hervormcl, verweerster tot het bewijs van zekere door haar tot staving van haar eis
ingeroepen feiten toelaat;
Overwegencle clat het hof van beroep
door de zaak tot zich te trekken clan wanneer deze niet in staat was om clefinitief
te' worden beslecht, het artikel 473 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, dat in het midclel wordt aangehaalcl, heeft miskend;
Om die reclenen, verbreekt het arrest
behouclens in zover, na het beroep ontvankelijk te hebben verklaard, het over
de bevoegclheid uitspraak doet; beveelt
clat van onclerhavig arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroorcleelt ieder van de partijen tot de helft
cler kosten; verwijst de alclus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Gent.
17 april 1fl59. - 16 kamer. - Voorzitte1' en verslagger, H. r_,ouveaux, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Gelijkl·uidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. De Bruyn.
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HUUR VAN GOEDEREN. - HUUR VAN
EEN ONROEREND GOED VOOR DE DUUR VAN
MEER DAN NEGEN JAAR AANGEGAAN. - GEMIS
AAN EEN OVERGESCHREVEN AUTHENTIEKE
AKTE. - GEVOLGEN.
Zo lcraohtens aTtikel 1, leden 2 en 3, van
de hypothecaire wet een h~mrovereen-

lcomst betreffende een onroerend goed,
vooT de duu.r van meer dan negen jaar
aangegaan, bij gebrelc aan een ove1·geschreven authenUeke akte, aan de
denle leaper, die zonde1· bedrog gehandeld heett, niet mag tegengesteld tooTden voor een dtt1tr langer dan die welke
artikel 1429 van het B~trgedijk Wetboelc bepaalt, ontslaat gezegd a1·tilcel de
verpachter van zijn ve1·pliohtingen jegens de pachter niet (1).

(MAES, T. MARTINY.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 juni 1957 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Veurne;
Over de middelen : het eerste, afgeleid
uit de schending van de artikelen 1134,
1135, 1142, 1146, 1149, 1151, 1719, 3°' 1743,
van het Burgerlijk Wetboek, en 1 van de
wet van 16 december 1851, doordat het
bestreden vonnis eiser's vorclering tot
schadevergoeding gesteund op het feit dat
hij van het gebruik en genot cler door
hem in pacht genomen hofstede werd beroofd gedurencle de negen laatste jaren
van de pachtovereenkomst del. 1 december 1943 afwi.ist om de reclen clat eiser,
door het verlijclen van een authentieke
akte te vorcleren en door de overschrijving ervan, zijn recht had kunnen vrijwaren, wat de verantwoorclelijkheid van
de verkoopster en derhalve van verweerder, haar rechthebbencle, uitsluit, dan
wanneer de verpachter, gehouden door
zijn verbintenis, de noclige maatreg·els
moet treffen om de rechten van zijn pachter te verzekeren en, zo hij zulks niet
cloet, zijn verantwoordelijkheid blootstelt; het tweecle, afgeleicl uit de schencling van artikel 97 van de Gronclwet,
cloordat het bestreden vonnis aanneemt
clat de verpachter-verkoopster geen font
heeft begaan door in de verkoopakte te
vermelden dat « het goed is verhuurd zonder notarHlle pachtakte >>, claar zij claardoor de toestancl veropenbaarcle die op het
ogenblik van de verkoop bestoncl, clan
wanneer deze zienswijzc tegengesprokcn
is door de vaststelling van het vonnis hetwelk eraan herinnert dat de verkoopster
op 1 december 1943 de verkochte hofstecle
(1) Raadpl. DE PAGE, bd. VII, nrs 1058 en
1067.
De verhuurder, verkoper, brengt zijn verplichtingen jegens de !murder ten uitvoer, door
aan de derde koper het naleven van de lopende
huurovereenkomst op te leggen, raadpl. hieromtrent DE PAGE, bd. VII, nr 1020; KLUYSRENS, YoorTechten en hypotheken, Jll' 15, 1o.
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verkoopakte beschreven werd tegenspreekt, zodat de motivering van het vonnis tegenstrijdig is, hetgeen met een gebrek a,an motivering gelijkstaat :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de rechter over de grond blijkt :
1° dat de rechtsvoorgangster van verweerder aan aanlegger een hofstede verhuurd had voor een termijn van achttien
jaar, ingevolge een geregistreerde onderhandse akte van 1 december 19±3; 2° dat
de rechtsvoorgangster van verweerder dft
verhuurde goed in 1948 verkocht en dat de
koper, die het gemis aan overschrijving
van de pachtakte deed gelden, aanlegger
deed uitdrijven, ingevolge een vonnis, bij
het verstrijken van het negende jaar van
het gebruik; 3° dat de verkoopakte vermeldde dat « het goed verhuurd is zonder
geschreven · notarH~le pachtakte; 4° dat
aanlegger's vordering tot voorwerp heeft
het bekomen van schadevergoeding wegens storing en derving van genot te wij~
ten aan de rechtsvoorgangster van verweerder;
Overwegende dat .het bestreden vonnis
de eis afwij st om de redenen da t de verkoopster « de toestand vermeld heeft die
bestond op het ogenblik van de verkoop ll
en dat aanlegger, de pachter, de gevolgen
moet dragen van het door heni begaan
verzuim door het verlijden van een authentieke pachtakte ten einde overschrijving niet te eisen;
Overwegende, aan de ene zijde, dat de
eerste grond uitsluitend door de rechter
afgeleid is nit de vermelding van de verkoopakte dat « het goed verhuurd is zonder geschreven notarHile pachtakte ll wanneer het vonnis vaststelt dat de verkoopster aan de koper de verplichting niet opgelegd heeft de achttienjarige pacht te
eer biedigen;
Overwegende,. aan de andere zijde, dat,
zelfs aangenomen dat aanlegger .een nalatigheid zou begaan hebben door de pacht
niet in authentieke vorm te doen vastleggen; daaruit nochtans niet volgt dat de
rechtsvoorgangster van verweerder niet
aan zijn verbintenissen jegens eiser is tekort gekomen hetzij door aan laatstgenoemde het rustig genot van het verhuurde goed niet meer te verschaffen, hetzij
door de koper niet te verplichten de
pachtovereenkomst te eerbiedigen;
Dat, zo artikel 1, leden 2 en 3, van de
hypothecaire wet bepaalt dat een huurovereenkomst welke negen jaar te boven
gaat, bij gebrek aan een overgeschreven
authentieke akte, aan de derde koper, die
zonder bedrog gehandeld heeft, niet mag
tegengesteld worden voor een duur langer
dan die welke artikel H29 van het Bur-

gerlijk Wetboek voorziet, gezegd arttkel 1 de verpachter van zijn verplichtingen jegens de pachter niet ontslaat;
Dat het gemis aan authentieke akte, ·en
dienvolgens het niet bestaan van de overschrijving, gevolgen met zich brengen ten
opzichte van de omvang der rechten van
de derden, maar niet door een der partijen bij de pachtovereenkomst mogen ingeroepen worden tot verantwoorcling van
de niet-uitvoering van haar contractuele
verbiritenissen;
Dat de middelen gegrond zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; zegt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigcle beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg· te Kortrijk zetelende in hoger beroep.
17 april 1959. - 1e kamer. - F001'Zittet·
en verslaggever, H. Louveaux, raadsheer'
waarnemend voorzitter. - GeUjl;;lttidende
oonclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
· Pleiters,
HH. Van Leynseele en Simont.

l"

KAMER. -

17 april 1959

1 o MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID.
BETWISTINGEN TUSSEN DE RIJKSDIENST
VOOR MAATSOIIAPPELIJKE ZEKERIIEID EN DE
ERAAN ONDERWORPEN WERKGEVERS. VCRDERING TOT TERUGBETALING VAN ONVERSOIIULDIGD GESTORTE BIJDRAGEN. BETEKENIS
VAN DE WOORDEN « ONDERWORPEN WERKGEVERS. ll

2° B.EVOEGDHEID EN AANLEG. BEVOEGDIIEID, BURGERLI,JKE ZAICEN, VORDERING TOT TERUGBETALING VAN ONVERSOIIULDIGD GESTORTE BIJDRAGEN, TEGEN DE
RIJKSDIENST VOOR 1£AATS.OIIAPPELIJKE ZEKERIIEID INGESTELD, BEVOEGDIIEID VAN DE
VREDEREOIITER, WELKE OOK IIET BEDRAG VAN
DE VORDERING WEZE,

1o De toepassing van artilceL 12, paragraat 1, lid 3, van de beslu.itwet vat~
28 december 1944 betreffende de maatsohappeUjlce zelcet·heid der at·beidet·s,
zoals het doot· de beslltitwet van 6 septetnbet· 1946 en door de wet van 14 jttU
1955 gew·ijzigd werd, worden ondet· de
betwistingen tttssen de Rijlcsdienst van
maatsohappelijlce zelcet·heid en de er
aan ondenvortJen werlcgevet·s begrepen,
ondet· mee·r de vot·der-ingen tot terugbetaling van onversohulcUr!d gestot·te bijdragen, zonder ondet·soheid tttsse-r~ het
geval waarin de eiset· tot tentgbetaUng
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en het geval waarin de eiser slechts
aanvoer·t £lat (le door hem gestor·te bijdragen het bedrag van de wettelijlce
bijdragen overschrijden (1).

2° De vre£lerechter neemt lcennis, welk
oolc het be(lrag er·van weze, van de vordedngen tot tert~gbetaling voor onversohttlcli,rJd gestorte bijdt·agen, tegen de
Rijlcsclienst voor maatsohappelijlce zelcerhei£l ingesteld door een wet·lcgever,
die beweert zioh ten onreohte als on£lerwortJen werlcgever· te hebben aangegeven en die, bijgevolg, het bedrag van
al de (loor hem aan £le Rijlcsdienst gedane stortingen ten~gvor£lert (2). (He-

sluitwetten van 28 december 1944, artikel 12, paragraaf 1, en 6 september
1946, art. 2; wet van 14 juli 1955, artikel 4.)
(RIJKSDIENST VAN MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID, T. PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « El'IUIA,
GEBROEDEHS VANDENBEHGH ll.)
ARHEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 25 september 1957 in hager beToep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 8 en 21
van de wet dd. 25 maart 1876 houdencle
de eerste titel van het voorafgaanclelijk
boek van het W etboek van burgerlijke
rechtspleging, gezegcl artikel 2 gewijzigcl
door artikel 1 van het koninklijk besluit
nr 63 van 13 januari 1935 en door artikel
1 van de wet van 28 juni 1!l48 en gezegcl
artikel 8 gewijzigcl door artikel 1 van de
wet del. 15 maart 1932; van artikelen 2
en 12, in 't bijzoncler alinea 3 van de
besluitwet del. 28 december 1944 betref(1) en (2) Artikel 4 van het wetsontwerp,
hetwelk de wet van 14 juli 1955 is geworden,
bepaalde : « In artikel 12, paragraaf 1, van de
besluitwet van 28 december 1944, gewijzigd bij
de besluitwet van 6 september 1946, wordt na
lid d>·ie een als volgt gesteld nieuw lid ingevoegd : « De betwistingen tussen de personen
» die bij de Rijksdienst voor maatschappelijke
,; zekerheid onverschuldigde betalingen hebben
» verricht en bedoelde dienst, vallen in de. be» voegdheid van de bij lid 3 van deze para» graaf beoogde rechtsmachten. Deze vorderin» gen verjaren drie jaar na de datum der be» taling » {Parl. stukken, Senaat, zitting '19541955, nr 225). Overeenkomstig die tekst was er
geen twijfel dat de eisen tot terugbetaling van
onverschuldigde betalingen in eerste aanleg on-

fencle cle maatschappelijke zekerheid cler
arbeiclers, het artikel 12 gewijzigcl en
aangevulcl door artikel 2 van de besluitwet del. 6 september 1946 en door artikel 4 van de wet del. 14 juli 1955; van
artikelen 8 et 97 van de Gronclwet, doordat het bestreden vonnis het beroep aannemende en er recht op doende beslist clat
de eerste rechter bevoegcl was, en uitspraak cloencle in hager beroep, aanlegger
veroorcleelt om aan de verweerster de sam
van 90.480 frank te betalen, om de reclenen, enerzijcls, « clat het feit clat appellante een onclerworpen werkgever is, op
zichzelf van aarcl is de bevoegclheid van
cle vreclerechter op grand van artikel 12
van de besluitwet van 28 december 1944
te bewijzen; clat het inclerclaacl, ter zake,
om een betwisting gaat tussen een onclerworpen werkgever en cle Rijksclienst van
maatschappelijke zekerheicl ll, en, anclerzijcls, « clat Albert, Joseph en Hendrik
Vandenbergh aanvankelijk aileen zaakvoerclers waren ll en « dat de eis van appellante dus gegrond is ll, aldus impliciet
beslissende dat alle om 't even welke
betwistingen tussen aanlegger en cle aan
het regime van cle maatschappelijke zekerheicl der arbeiclers onderworpen werkgevers, krachtens artikel 12 van de besluitwet cld. 28 december 1944, tot de bevoegclheid van cle vreclerechter behoren,
clan wanneer clie bepaling slechts de betwistingen betreft tussen aanlegger en cle
onclerworpen werkgevers in die hoeclanigheicl handelencle en ze, bijgevolg, de betwisting niet zou kunnen becloelen welke
worclt opgeworpen door een persoon, zoals
verweerster, die - al waS' zij onderworpen
werkgever wegens het bestaan van een
clienstverhuringscontract vreemcl aan het
geding - de terugbetaling vordert van
betalingen welke zij onverschulcligcl heet
precies omclat, bij gebrek aan clienstverhuringscontracten in het litigieus geval,
cle besluitwet van 28 december 1944 van
toepassing was noch op haarzelf noch op
de personen voor wie cle betalingen geclaan
zijn geworden, 't is te zeggen de terugder de bevoegdheid van de vrederechter vielen.
Ingevolge amendement werd die tekst gewijzigd en werd de huidige tekst van de wet aangenomen (Par·l. stukken, Senaat, zitting 19541955, nr 254).
Het amendement strekte er toe, volgens de
gegeven verantwoordmg : lo overeenkomstig
de wil van de auteurs van het wetsontwerp, de
tekst ervan te beperken tot het terugvorderen
van onverschuldigd gestorte bijdragen; 2° van
de nienwe bepaling geen afzonderlijk alinea te
maken, doch haar bij het derde lid zelf te
hechten. Aldus werd het overbodig nog van de
bevoegdheid melding te maken ; enkel nog de
termijn van de verj a ring en de ingang van die
t.ermijn dienden bepftald te worden.
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vordering van betaligen gedaan zonder de
hoedanigheid van aan het regime van de
maatschappelijke zekerheid onderworpen
werkgever:
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van de rechter, de verwerende vennootschap aanlegger gedagvaard heeft tot
teruggave van een bedrag van 97.450 fr.,
dat hem betaald was geworden als bijdragen voor de Rijksmaatschappelijke zekerheid, door zich ten onrechte als aan
de Rijksmaatschappelijke zekerlleid onderworpen werkgever te beschouwen wegens de bedrijvigheid van llaar drie zaakvoerders;
Overwegende dat die vaststellingen de
beslissing wettelijk recll tvaardigen;
Overwegende dat het derde lid van artikel 12, § 1, van de besluitwet van
28 december 1944 bepaalt dat de betwistingen tussen de Rijksdienst voor maatscllappelijke zekerheid en de eraan onderworpen werkgevers, zelfs indien zij
handelaar zijn, binnen de bevoegdlleid
vallen van . de vrederechter; dat het
daarna de verjaringstermijn bepaalt van
degene onder die vorderingen die door de
Rijksdienst worden ingesteld uit hoofde
van niet-betaling van bijdragen; eindelijk dat llet aangevuld werd door een bepaling die de verjaring vaststelt van de
vordering tegen de Rijksdienst tot terugbetaling van onversclluldigd gestorte bijdi·agen;
Overwegende dat uit het naast elkaar
stellen van die bepalingen voortvloeit dat
voor hun toepassing de wetgever ,de tegen
de Rijksdienst gericllte vorderingen tot
terugbetalingen van onversclluldigd gestorte bijdragen als « betwistingen tussen
de Rijksdienst en een eraan onderworpen
werkgever ll uitmakend, en dienvolgens
als bellorende tot de bevoegdheid van de
vrederechter beschouwd heeft, zonder onderscheid tussen llet geval waarin de eiser tot terugbetaling beweert, zich ten
onrechte als onderworpen werkgever te
llebben aangegeven, en het geval waarin
de reclltsvordering zicll tot een deel· van
de gestorte geldsommen beperkt, omdat
de eiser slechts aanvoert dat deze laatste
het bedrag van de wettelijke bijdragen
overschrij den;
Overwegende dat men overigens de reden niet inziet waarom de wetgever zou
bedoeld hebben de betwisting over de hoedaniglleid van onderwor])en werkgever
van een tegen de Rijksdienl:'t gedingvoerende partij door een verschillend gerecllt
te laten beslecllten, naar g·elang zij door
de Rijksdienst, eiser tot betaling van bijdragen, ofwel door de eiser tot terugbetaling van bijdragen door de Rijksdienst
,bij de recllter aanhangig is gemaakt;
Dat llet middel naar recllt faalt;

Over het tweede en het derde middel
samen, afgeleid het tweede nit de schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 1 van het Wetboek van burgerlijke
reclltspleging, eerste deel, eerste boek,
van artikelen 2 en 12, inzonderheid alinea 3, van de besluitwet dd. 28 december
1944 betreffende de maatscllappelijke zekerheid der arbeiders, gezegd artikel 12
gewijzigd en aangevuld door artikel 2 van
de besluitwet dd. 6 september 1946 en
door artikel 4 van de wet dd. 14 juli 1955
van artikel 97 der Grondwet, doordat het
bestreden vonnis beslist dat de vrederecllter bevoegd was en over de grond van
de '\'ordering uitspraak doet in hoger beroep, om de redenen « dat het feit dat
appellante een onderworpen werkgever is,
op zicllzelf van aard is de bevoegdheid
van de vrederechter op grond van artikel 12 van de besluitwet van 28 december
1944 te bewijzen ll en « dat het, inderdaad
ter zake, om een betwisting gaat tussen
een onderworpen werkgever en de Rijksdienst voor maatscllappelijke zekerheid ll,
dan wanneer de verweerster in de dagvaarc1ing tot rechtsingang en in haar conclusies in eerste aanleg en in hoger beroep staande hield dater nooit een dienstcontract bestaan had tussen llaar en haar
zaakvoerders voor wie de betwiste bijdragen waren gestort geworden en dat
gezegde zaakvoerders - en bijgevolg zijzelf hoofdens hun prestaties en bezoldigingen - niet onderworpen waren aan de
bepalingen van de besluitwet dd. 28 december 1944, en aldus llet bestreden vonnis het geloof scllendt dat client gellecht
aan de gezegde akten van de rechtspleging v'66r de recllters over de grond : het
derde, nit de schending van artikel 97
der Grondwet, doordat llet bestreden vonnis beslist dat de vrederechter bevoegd
was en op de eis in hoger beroep recllt
doet, om de redenen cc dat llet feit dat
appelante een onderworpen werkgever is,
op zichzelf van aard is de bevoegdheid
van de vrederecllter op grond van artikel 12 van de besluitwet van 2S december
1944 te bewijzen en dat het, inderdaad,
ter zake, om een betwisting gaat tussen
een onderworpen werkgever en de Rijksdienst voor maatscllappelijke zekerheid ll,
dan wanneer het aanneemt dat de personen voor wie de betwiste sommen door
verweerster aan aanlegger waren gestort
geworden enkel de zaakvoerders van verweerster waren, met cUt gevolg dat deze
laatste,. hoof dens die nersonen, de hoedaniglleid niet had van aan de bepalingen
van de besluitwet dd. 28 december 1944
onderworpen werkgever, en doordat het
aldus zijn beslissing steunt op dubbelzinnige, ontoereikende en zelfs tegenstrijdige
redenen welke .niet toelaten te weten nit
welke elementen der zaak de rechter over
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de, grand heeft afgeleid dat verweerster
ter zake de hoedanigheid had van aan
de bepalingen van de besluitwet dd. 28 december 1944 onderworpen werkgever en
da t het werkelijk over een betwisting ging
tussen een onderworpen werkgever en de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid :
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat de eiser tot
terugbetaling van onverschuldigd gestorte
bijdragen een onderworpen werkgever kan
zijn, in de zin van artikel 12, § 1, lid 3,
van de besluitwet van 28 december 1944,
al was hij nooit wettelijk bijdragen verschuldigd geweest;
Dat het tweede en het derde middel
feitelijke grondslag missen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegg·er tot de kosten.
17 april 1959. - 1 6 kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer ·waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert.
Gelijkl,widenae aonalttsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. ~ Pleiter, H. De Bruyn.
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BIJZIT. ~ 0NDERHOUD VAN
EJOHTELIJK HUIS. BEGRIP.

V .AN

BIJZIT.

Gelclt als eahtelijk httis, in de zin van de
strafwet, het apparternent waar de
man geregelcl verblijft, zelfs indien de
b·i:izit cle eigenaa1·ster of de httttrste1· ervan is (1). (Strafwetboek, art. 389.)
(VAN DER CRUYSEN, T. BOGAERTS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
(1) Verbr., 8 november 1943 (A1'1', T'erbr.,
1944, blz. 14; Bull. en PAsrc., 1944, I, 39, telkens met de nota 1) ; 8 october 1944 (A1-r.
T'e1'b1·., 1945, blz. 219; Bull. en PASIC., 1945,
I, 237); 1 juni 1953 (A1·r. T'e1·br., 1953, blz. 669;
Bull. en PAsrc., 1953, I, 763); 15 maart 1954
(Bull. en PAsrc., 1954, I, 628); 21 augustus ~958
(Bnll. en PAsrc., 1958, I, 1236),

Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 381) van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest beslist dat aanlegger
schuldig is aan het onderhouden hebben
van een bijzit in het echtelijk huis, deze
beslissing steunend op de omstandigheid
dat aanlegger geregeld een vleselijk verkeer onderhield met de genaamde B ... in
het appartement dat deze bewoonde en
dat hij zich als te zijnent moest beschouwen in dit appartement waar hij herhaaldelijk vertoefde en met die persoon geslachtsbetrekkingen had, dan wanneer
het juridisch begrip van onderhoud van
bijzit de herhaling van overspelige betrekkingen met dezelfde vrouw en het onderhouden van deze betrekkingen in het
echtelijk huis onderstelt, en doordat het
bestreden arrest geen uitspraak gegeven
heeft over de vraag of aanleggers echtgenote het recht zou gehad hebben zich in
dat appartement bij haar man te vervoec
gen, en geen antwoord verstrekt heeft op
de conclusies van aanlegger die betoogde
dat het door juffrouw B... bewoond appartement .haar eigendom was, dat aanlegger geen sleutel ervan bezat en dat onclanks een nauwgezette huiszoeking geen
enkel hem toebehorend voorwerp in bedoeld appartement gevonden werd :
Overwegende dat het appartement waar
de man geregeld vertoeft, wie de eigenaar
of de huurder ervan ook zij, valt te beschouwen als het echtelijk huis, in de zin
van artikel 389 van het Strafwetboek;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt << dat beklaagde geregeld een
vleselijk verkeer onderhielcl met de genaamde .Andrea B ... in het appartement
dat deze bewoonde ll en verduidelijkt
<< dat beklaagde zich als te zijnent moest
beschouwen in een appartement waar hij
herhaaldelijk verbleef en die schuldige
betrekkingen onderhielQ. ll;
Dat het arrest uit deze feitelijke vaststellingen wettelijk heeft kunnen afleiden
dat het appartement waar aanlegger zich
bevond het echtelijk huis was;
Overwegende dat de hierboven aangehaalde redenen een passend antwoord opleveren op de conclusies die aanlegger
v66r het hof van beroep genomen had;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
De wijzigingen, bij artikel 1 van de wet van
30 april 1958 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenoten aangebracht aan artikel 21'1 van het Burgerlijk
Wetboek, hetwelk artikel 213 van dat wetboek
geworden is, blijven zonder invloed op de interpretatie van de woorden « echtelijk huis », die
in artikel 389 van het Strafwetboek voorkomen
(Verslag van de Oommissie van de Senaat,
Pasin., 1958, blz. 592, 1e kol.).

-637
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de burgerlijke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder ndddel doet gelden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

het hager be1·oep van het openbaa1· min·iste1·ie tegen het vonnis op het verzet
van ae belclaagae de strat, ilie aoor het
ve1·stekvonnis ttitgesprolcen wera niet
verzwaren (2). (Wetboek van str~fvor

20 april1959. - 2 kamer. - Voorzitter
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever;
H. Polet. Gelijlcluidende concltts·ie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleiter, H. Pierson (van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel, van ambtswege afgeleid uit de schending van de artikelen 187,
188, 202 (wet van 1 mei 1849, artikel 7),
en 203 van het Wetboek van strafvorde-

6

dering, art. 187, 188, 202 [wet van 1 mei
1849, art. 7] en 203.)
(GILLET.)
ARREST.

ring :

De bij verstelc. ttitgesprolcen strat
wordt onwettelijlc verzwaa1·a doo1· de
besliss·ing die, op het ve1·zet van de belclaagde; de gevangenisstraf verzwaa1·t,
ofschoon
de
geldboete
ve1·mindenl
wordt, de ontzetting van het 1·eoht een
voertnig te besttwen liohter gemaalct
1V01'dt en een opsoho1·sing verleena
worat, wat het verstekvonnis niet hail
geaaan (1).
2° W annee1· aoo1· het openbaa1· m·inisterie
tegen een verstelc.vonnis geen hogm· beroep wm·d ingestela, lean de 1·echter in
hager beroep, die ttitspraak iloet OVC1'

Overwegende dat aanlegger bij verstek
veroordeeld is geworden door een vonnis
van 17 januari 1958 tot een gevangenisstraf van een maand, een geldboete van
200 frank en de ontzetting van het recht
een motorvoertuig te besturen gedurende
twee maanden;
Overwegende dat deze beslissing enkel
aangevallen is geworden door het verzet
van de veroordeelde die door het vonnis
van 12 maart 1958 van de tegen hem
ingebrachte telastlegging vrijgesproken
werd·
Ov~rwegende dat het bestreden arrest
op het tegen dit vonnis door het openbaa~
ministerie ingesteld hoger beroep aanlegger veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf van drie maanden, een geldboete
van 100 frank en de ontzetting van het
recht om te sturen gedurende een maand,
hem het voordeel van de strafschorsing
verlenend;
Overwegende dat wanneer een verstekvonnis niet bij wege van hoger beroep
door het openbaar ministerie bestreden
wordt, de rechter in hoger beroep die
uitspraak doet over het hoger beroep dat
het openbaar ministerie ingesteld heeft
tegen het op verzet gewezen vonnis de
bij het verstekvonnis uitgesproken straf
niet mag verzwaren;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door de beklaagde een zwaardere gevangenisstraf op te leggen dan die welke bij
het verstekvonnis uitgesproken werd, de
toestand van de veroordeelde verergerd
heeft en dienvolgens de in het middel
aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;

(1) Cass. fr., 22 januari 1948 (Si>·ey,
I, 83). Vergel. verbr., 20 december 1954
Verbr., 1955, biz. 289; Bull. en PAsrc.,
I, 398) en 4 februari 1957 (Arr. Ve1·b1'.,
biz. 420; Bull. en PASIC., 1957, I, 649).

(2) Verbr., 8 mei 1950 (A1·r. Verb1·., 1950,
biz. 565; Bull. en PAsiC., 1950, I, 634, met de
nota· 1) ; 13 october 1952 (A1'1'. V et•br., 1953,
biz. 56; Bull. en PASIC., 1953, I, 61).
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VERZET. STRAFZAKEN. VERSTEK
YONNIS WAARDOOR DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT EEN GEVANGENISSTRAF, TOT EEN
GELDBOETE EN TOT DE ONTZETTING VAN RET
RECHT 6M EEN YOERTUIG TE BESTUREN. BESLISSING OP RET YERZET W AARBIJ DE GEYANGENISSTRAF YERZWAARD WORDT, DE GELDBOETE VERMINDERD WORD1', DE ONTZETTING
LICHTER GEMAAK'l' WORDT EN EEN OPSOHORSING YERLEEND WORDT. VERZWARING VAN
DE STRAF.

VERZET. STRAFZAKEN. VERSTEKYONNIS WAARTEGEN HET OPENBAAR MINISTERIE
GEEN HOGER BEROEP HEEFT INGESTELD. BESLISSING W AARniJ UITSPRAAK WORDT GEDAAN OVER HET HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN HET YONNIS OP YERZET. VERZWARING VAN DE :riiJ VERSTEK
UITGESPROKEN STRAF. 0NWETTELIJKHEID.

1°

1948,
(Ar1·.

1955,
1957,

-638Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de door aanlegger voorgestelde
middelen, welke niet tot verbreking zonder verwijzing kunnen leiden; verbreekt
het bestreden arrest; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten de Staat ten laste;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
20 april1959.- 2 6 kamer. - Vom·zitter,
H. Sohier, voorzitter. Verslaggeve1·,
H. Vroonen. - Gel'ijkluitlende oonoltlsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Ryn.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.TERMIJN. - STRAFZAE:EN. - VooRZIENING
VAN DE BEiKLAAGDE TEGEN EEN BIJ VERSTEE:
GEWEZEN BESLISSING. - INGANG VAN DE TERMIJN.
2° VOORZIENING IN VERBREKING. STRAFZAE:EN. - VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING DIE RET VERZET ONGEDAAN VER:KLAART DAAR ElSER NIE'J' VERSCRIJNT. DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING.

vnJe dagen, waarover de beklaagde beschikt om zich te voorzien tegen een te
zijnen laste bij verstek gewezen beslissing die vatbaar was voor verzet, ingaat
bij de verstrijking van de gewone termijn voor verzet;
Overwegende dat blijkens de stukken
der rechtspleging, het vonnis op 31 januari 1958 aan aanleggers woonplaats betekend werd;
Overwegende dat de termijn die aanlegger verleend was om zich in cassatie
te voorzien mistdien op 11 februari 1958
ingegaan is;
Dat de verklaring tot voorziening pas
op 4 november 1958 is geschied;
Dat, aangezien zij te laat ingesteld
werd, deze voorziening niet ontvankelijk
is;
II. In zover de voorziening tegen het
arrest van 3 november 1958 (3) gericht is :
Overwegende dat de substantH\le of op
straf
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 april1959.- 2° kamer.- Voorzitter,
H. Sohier, voorzitter. Ve1·slaggever,
H. Polet. Gelijkl'uiclende oonoltlsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

1 o De termijn van tien v1·i,je clagen. waa1'ove·r ae belclaagcle besahilct om ziah te
voorzien tegen een besUssing bij verstek
tegen hem ttitgesp1·oken en clie vatbaa1·
is voo1· verzet, gaat in b'ij het verst1·ijken van cle gewone tenn·ijn voo1· verzet,
zelfs wanneer de betelcen·ing van deze
besUssing niet aan zijn pe1·soon gesah-iedcle (1).
2° De voon;:·iening ger·iaht tegen een an·est
clat het ve1·zet ongeclaan verlclaart claa1·
cle eise'l' niet versaheen, we1·pt als enkele v1·aag cle 1vetteUjklwicl van cleze
besUss·ing op (2). (Impliciete oplossing.)

(VYNCKE.)
ARREST.
HET HOF; Gelet op de bestreden
arresten, op 14 januari en 3 november
1958 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
I. In zover de voorziening tegen het
arrest van 14 januari 1958 gericht is :
Overwegende dat de termijn van tien
(1) Verbr., 17 november 1958, supra, blz. 235.
(2) Verbr., 28 october 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 200).
(3) Dit arrest verklaarde ongedaan het verzet tegen het arrest van 14 j anuari 1958 ingesteld.
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1° VERKEER.
VooRRANG VAN DE VOERTUIGEN Op RAILS, VERPLICRTING NOaHTANS DE DOOR DE OMS'l'ANDIGHEDEN GEBODEN
VOORZICR1'ICHHEIDSMAATREGELEN TE TREFFEN.
2° TRAMVOERTUIGEN, AUTOBUSSEN,
OARS EN TAXIS. - VOERTUIG OP RAILS
RIJDEND OP EEN SPOOR DAT Op DE OPEDBARE
WEG AANGELEGD IS.- KRUISPUNT WAAR RET
VERREER DOOR LIORTSIGNALEN GEREGELD IS.
VOERTUIG OP RAILS RETWELE: IN RET
E:RUISPUNT HEEFT MOETEN STOPPEN EN VERVOLGENS DAT KRUISPUN'l; REEFT AFGEREDEN.
VOORWAARDEN VAN DEZE LAATSTE MAN<EUVRE.

go

VERBREKING. UITGESTREKTREID.
STRAFZAKEN, BURGERLIJKE VORDERING, BESLISSING WAARniJ DE GANSE
AANSPRAKELIJKREID VAN EEN ONGEVAL TEN
LASTE VAN DE BEKLAAGDE GELEGD WORDT. BESLISSING VERBROKEN OM REDE DAT DE AAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ TEN LASTE GELEGDE
FOUT ONWETTELIJK ALS NlE'l' BEWEZEN VERKLAARD IS GEWORDEN, - VERBREKING VAN
DE BESORIKKNG WAARBIJ DE BEKLAAGDE VEROORDEELD IS DE BURGERLIJKE PARTIJ VOLLEDIG TE VERGOEDEN. - · VERBREKING WELKE
ZICR N~ET UITSTREKT TOT DE BESORIE:KING
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WAARBIJ BESLIST WORDT DAT DE BEKLAAGDE
EEN FOUT BEGAAN HEEFT, WELKE ZIJN AANSPRAKELIJKHEID IN HET GEDRANG BRENGT.

1° De voo1Twn_q op de sporen, wellce aan
de voertwi_qen op ra·ils b'ij de Mf'ikelen 18 van de TVe_qcode van 8 april 1954
en 14 van het Jcon-inkl'ijk beslnit van
18 octobe1· 1957 e1·kend w01·dt, sl·uit niet
ttit dat de bestnunler van dergeUjk
voertwig de voorZ'ichf'ighe·idsmaatregelen moet treffen d·ie de omstandigheden
geb'ieden om een ongeval te voo1·komen (1).
2° TVanneer een voert·ui_q op 1·ails 1'e,qelmaU_q een knt·ismtnt ovgereden is, waar
het verlceer door Uchtsignalen _qere_qeld
is en er heeft rnoeten stoppen op een
plaats waa1· geen 1·ood Ucht aan zijn
rechtemijde aan_qeb1·acht hern, het verbod oplegde zijn weg voort te zetten, is
het verlcee1· van dat voerttt·ig op het
overi_qe van het knr:ispnnt aan de _qewone regelen onderwo1·pen onde1·
meer aan de 1·egd d·ie de voo1Tan_q aan
de voertttigen op 1'ails verleent - zelfs
ten op.~ichte van de voerttti_qen die z·ijn
1ve_q kntisen en clie onder de besche1·ming van gmen licht cloon·ijclen (2).

(Koninklijk besluit van 27 januari 1931,
gewijzigd op 26 augustus 1938, art. 6,
lid 6; Wegcode van 8 april 1954, art. 7,
18, 25-1, 104 en 106; koninklijk besluit
van 18 october 1957, art. 14.)
3° TVannee1· een besliss-in_q cle ganse aanspmkeUjkheicl van een ongeval ten laste
van cle belclaagcle legt, met nitsl·witin,q
van elke aanspntkelijlclwicl in hoofcle
van de bm·ge1·Ujlce tJartij, st1'ekt zich
de ve1·brelcing van de beschikkingen, clie
cle belclactgcle ve1·oo1·clelen de b1wge1'lijlce
pa1·tij volleclig te ve1·goeclen en clie hie1·op geg1·oncl zijn clat cle aan cle btw_qerlijke partij verweten font onwettelijlc
als niet bewezen verlclacwd is geworden,
niet ttit tot de beschilcking waarbij besHst worclt flat cle belclaagde een fo·ut
begaan heeft, waarcloor het ongeval ve·roorzaakt is en 1vellce z·ijn aanspralcelijlcheicl in het geclrang brengt (3).
(SOHOOVAER'l'S EN :M:AATSOHAPPIJ YOOR INTEROOMM:UNAAL VERYOER TE BRUSSEL, T. OHANTRIE.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 october 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
(1) Verbr., 1 februari 1954 (A1·1·. Yerb1·.,
1954, biz. 383; Bull. en PASIC., 1954, I, 475)
en 8 april 1957 (An·. Verb1·., 1957, biz. 666;
Bull. en PAsrc., 1957, I, 963). Door artikel 28
van het koninidijk besiuit van 18 october 1957
is artikei 12 van het koninkiijk besluit van
27 januari 1931 ingetrokken geworden.
(2) Raadpl. verbr., 13 januari 1958 (Arr.

I. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 13, 14 en 18 van het koninklijk
besluit van 18 october 1957 houdende regeling, onder meer, van het verkeer op
spoorwegen en aanhorigheden, 7, 25-1, 104
en 106 van de Wegcode (koninklijk besluit
van 8 april 1954), 418 en 420 van het
Strafwetboek, doordat het bestreden arrest eerste aanlegger schuldig verklaart
aan onvrijwillige slagen en verwondingen
omdat hij, een tram besturend en een
kruispunt willende afrijden dat hij regelmatig opgereden was, dit slechts mocht
doen (daar het verkeer in de andere richting opengesteld was) «met de grootste
voorzichtigheid en op de voorwaarde het
verkeer niet te hinderen van de voertuigen die regelmatig door het groen licht
reden ll, dan wanneer het groen licht voor
de burgerlijke partij enkel betekende dat
zij het signaal mocht voorbijrijden, dat
geen enkel signaal aan aanlegger - die
regelmatig het kruispunt opgereden was
- verbood zijn weg te vervolgen; dat
aanlegger, die een voertuig op, rails bestuurde, de voorrang had op elke gebruiker van de openbare weg, naardien deze
« een gelijkgrondse overweg of een doorgang enkel mag doorrijden na alle voorzorgen genomen te hebben om zich ervan
te vergewissen dat geen enkel spoorvoertuig nadert ll :
Overwegende dat de bestuurder van een
tram, ook al geniet hij voorrang, niet
ontslagen is. van de verplichting de voorzichtigheit1smaatregelen te nemen die de
omstandigheden gebiet1en om een ongeval
te voorkomen;
Overwegende dat het bestreden arrest
de veroordeling van eerste aanlegger niet
op de enkele in het middel aangehaalde
overweging steunt, doch erop wijst dat
<< beklaagde, na het kruispunt opgereden
te zijn, heeft moeten stoppen daar een
automobiel op het spoor tot stilstand gekomen was ll, dat beklaagde, nadat het
kruispunt vrijgemaakt was, « en hoewel
hij opgemerkt had da t de lichten in zijn
richting rood geworden waren, met zijn
voertuigen opnieuw aangezet he eft ll ...
« dat uit de door beklaagde op de terechtzitting van het hof afgelegde verklaring blijkt dat hij niet speciaal gelet
heeft op dat verkeer (datgene dat, zoals
door het groen licht geoorloofd, zijn weg
Ye1·br., 1958, biz. 286; Bull. en PASIC., 1958, I,
493); 16 januari 1958 (Bull. en PAsrc., 1958, I,
510); 26 februari 1959 (Bnll. en PAsrc., 1959,
I, 651).
(3) Raadpl. verbr., 7 october 1957 en
17 maart 1958 (A1·1·, Yerbr., 1958, biz. 58 en
530; Bnll. en PASIC., 1958, I, 101 en 788).

-640kruiste) en dat hij de door de burgerlijke
partij bestuurde wagen niet opgemerkt
heeft ll;
Overwegende dat de rechter over de
gi·ond aldus vaststelt dat eerste aanlegger nagelaten heeft de voorzichtigheidsmaatregelen te treffen die de omstandigheden geboden om een ongeval te voorkomen en zich bijgevolg schulc1ig gemaakt
heeft aan het misdrijf, omschreven in de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek;
Overwegende dat het middel niet kan
ingewilligd worden;
En overwegende clat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Aang·aande de over de burgerlijke
vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat het bestreden arrest,
bm de totaliteit van de gevolgen van het
ongeval de bestuurder van het spoorvoertuig ten laste te leggen, erop wijst « dat
de burgerlijke parti.i regelmatig het kruis]Junt opgereden was; dat, rekening houdend met de lengte van hetzelve, zij oordeelkundig gestopt heeft, daar de lichten
in haar richting rood geworden waren;
dat zij haar weg pas voortgezet heeft na
het veranderen van de lichten, en niet
moest verwachten dat de stilstaande tram
opnieuw zou aanzetten ll;
Dat deze laaste beschouwing moet in
verband gebracht worden met cUe waarin
het hof van beroep erop wijst dat « de
manamvre ll, welke erin bestaat de tramrijtuigen opnieuw aan de gang te brengen
en het kruispunt af te rijden, « niet
mocht ondernomen worden dan op voorwaarde het verkeer van de wagens die
regelmatig door het groen licht reden niet
te hinderen ll ;
Overwegende dat deze gronden impliceren dat de reden waarom, volgens het arrest, de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de botsing geheel ten laste
van beklaagde komt, is dat « de wagens
die regelmatig door het groen licht reden ll de voorrang genoten;
Overwegende dat, daar het arrest niet
vaststelt dat een aan de rechterzijde van
de trambestuurder geplaatst rood licht
hem verbood zijn weg te vervolgen en
daar het groen licht voor de weggebruikers die zijn weg kruisten een eenvoudige
machtiging was om het signaal voorbij te
rijden, het verkeer van het spoorvoertuig
en van de motorvoertuigen onder de gewone regelen viel, en inzonderheid onder
die waarbij aan de spoorvoertuigen voorrang is verleend;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover daarbij over cle burgerlijke vordering uitspraak gedaan is, de

verbreking evenwel niet slaande on de beschikking waarbij beslist is dat aanlegger
Schoovaerts een font begaan heeft die
het ongeval veroorzaakt heeft en waardoor hij aansprakelijk is; beveelt dat
melding van onderha vig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
aanleggers en verweerder ieder tot de
helft der kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Lnik.
20 april1959.- 2e kamer. - Voorzitter,
H. Sohier, voorzitter. TT eTslagge·ve1·,
H. Valentin. - GeUjlcl·wiclencle conclttsie,
H. Paul lVIahaux, advocaat-generaal.
Ple-iteTs, HH. della Faille d'Huysse en
Van Leynseele.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. MNLEGGER WELKE V06R DE
REOHTER IN HOGER BEROEP GEEN PARTIJ
GEWEES'f IS. VOORZIENING TEGEN DE DOOR
DIE REOH'l'ER UITGESPROKEN BESLISSING. NIET-ONTV ANKELIJKHEID.

Is niet ontvanlceUjlc cle voo1·ziening tegen
cle cloor cle Techte1· in hager beToetJ ttitgesp1·oken beslissing ingestelcl door een
tJeTsoon, clie v66r clie rechter geen partij
geweest is en ten laste van wie de beslissing in hager beroep geen beschilclc-ing inhouclt (1).
(PENSIS, T. WEDUWE CHOTARD.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet on het bestreden
vonnis, op 30 mei 1958 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi ;
Overwegende dat de Rechtbank van
politie te Gosselies, uitspraak dienende
te doen over de vordering, door de burgerlijke partij ingesteld tegen beklaagde
Michel Pensis en tegen de burgerlijk verantwoordelijke Felicien Pensis, dezen veroordeeld heeft om aan voormelde burgerlijke partij schadevergoeding te betalen ;
Overwegende dat alleen Michel Pensis
van deze beslissing in hoger beroep gekomen is;
Overwegende dat Felicien Pensis bij het
op clit hoger beroep gewezen bestreden
vonnis geen partij geweest is; da t geen
veroordeling tegen hem uitgesproken is;
Dat zijn voorziening dienvolgens niet
ontvankelijk is ;
(1) Verbr., 3 december 1956 (Arr. Verbr.,
1957, biz. 225; B'tll. en PAsrc., 1957, l, 340,
met de nota 2).
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 april1959.- 2e kamer. - Voorzitte1·,
H. Sohier, voorzitter. - Verslnggeve1·,
H. Vroonen. ~ GeUjlclnidencle conclnsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
~

S'l'RAFZAI<EN. BESLISSINGEN WAAR'l'EGEN VOORZIENING lviOGELI.TK IS, BESLISSING WAARBIJ DE PUBLIEKE VORDERING VERJAARD VERI<LAARD WORD'!'. VOORZIENINGEN
VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE BURGERLIJI<
VERAN'l'WOORDELIJ:KE PAR'l'IJ. VOORZIENINGEN NIE'l' ONTVANKELlJK.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
S'l'RAFZAKEN. PERSONEN DOOR WIE EEN
VOORZIENING I<AN WORDEN INGES'l'ELD.
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE
BURGERLIJK
VERAN'l'WOORDELIJKE
PAR'l'IJ
'.rEGEN DE BESLISSING GEWEZEN OVER DE '.rEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE INGES'l'ELDE PUBLIEKE
VORDERING. NIE'l'-ON'l'VANKELIJKHEID.

3° VOORZIENING IN VERBREKING.
S'l'RAFZA:KEN. PERSONEN DOOR WIE EEN
VOORZIENING KAN WORDEN INGES'l'ELD.
VOORZIENING VAN DE BURGERLI.Jl<E PAR'l'I.T.
DE BURGERLI.JKE PARTIJ UINDERJARIG.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Z.ijn bi.i geb1·ek nwn belnng niet ontvnnkelijk cle voorz·ieningen cloo1· cle belclnngde en door de bt<rrterUj lc ve1·nntwoo1·delijlce pnrtij ingesteld tegen een
besUssing wnn1·bij de pnblieke vordering floor verjMing witgedoofd ver7clnn1·fl wo1·dt (1).
2° Een belclnngcle en cle pe1·soon [Ue voor
hem btwgerUjlc vemntwoonlelijlc is zijn
zonclm· hoednni,qhe·id om zich te voorzien tegen cle besUssing gewezen ot;er cle
tegen een meclebelclnngde ingestelcle publielce vonlering (2).
3° Is niet ontvnnlceUjlc [le voorz·iening ingesteld cloo1· een mincle·rjndge hnnclelende nls btwgerlijlce pa,rtij (3). (Bur-

gerlijk Wetboek, art. 450.)
(1)
Bull.
(2)
1955,
(A1·r.
1958,

Verbr., 22 september 1958 (wpm, blz. 54;
en PASIC., 1959, I, 71).
Verbr., 11 october 1954 (Bull. en PAsrc.,
I, 104); yergel. yerbr ., 21 augustus 1958
Yerb1·., 1958, blz. 895; Bnll. en PASIC.,
I, 1234).
(3) Raadpl. Rep. prat. d1·. belge, yo Pou1·voi
en cassation en 'm,atib·e 1'Cp1·essive, nr 80; LEs
NoYELLES, Pmcedun penale, bd. II, yo Pmwvoi
en cassation en rnatib·e d:pressive, ur 80;
yerbr., 16 maart 1929 (Bull. en PAsrc., 1929,
I, 132, A, 4o).
Nochtans is de minderjarige bekwaam om
zich tegen een burgerlijke rechtsvordering te
VERBR.,
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(DRAPIER, 1'. MAQUOY.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet O!J het bestreden
vonnis, op 24 november 1958 in hoger
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Luik;
I. Over de voorzieningen van Rene,
Leopold Dr a pier, handelend als beklaagde, en van Rene, Louis Drapier,
handelend als burgerlijk verantwoordelijke :

A. In zover ue voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing gewezen over de
ten laste van aanleggers ingestelde publieke vordering :
Overwegende dat de voorziening·en die
door de bekaagde en de burgerlijke verantwoordelijke partij ingesteld zijn tegen
eeu beslissing waarbij de publieke vordering verjaard verklaaru wordt niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang;
B. In zover de voorzieningen gericht
zijn .tegen de beslissing gewczen over de
ten laste van Edouard Maquoy gewezen
publieke vordering :
Overwegende dat Rene, Leopold Drapier, zonder hoedanigheid is om zich te
voorzien tegen de beslissing, gewezen
over de tegen een medebeklaagde ingestelde publieke vordering;
Dat hetzelfde geldt voor Rene, Louis
Drapier;
0. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing, gewezen over de
door Maquoy ingestelde burgerlijke vordering :
Overwegende dat bij deze beslissing enkel een expertise gelast is;
Dat de voorziening in cassatie tegen beslissingen die geen eindbeslissingen zijn
in de zin van artikel 416 van het Wethoek van strafvordering, en waarbij geen
uitspraak gegeven is over een betwisting
omtrent de bevoegdheid pas na het einclvonnis mogelijk is;
II. Over de voorziening van Rene, Leopold Drapier, handelend als burgerlijke
partij :
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt clat aanlegger geboren
is op 3 november 1938;
Dat op 3 december 1958, de datum
waarop hij verklaard heeft zich in cassatie te voorzien, aanlegger geen juridische:
yerweren (verbr., 3 januari 1955, An·. Yerb1·.,.
1955, blz. 313; Bull. en PASIC., 1955, I, 429, en
29 april 1957, Arr. Verb1·., 1957, blz. 707; Bull.
en PAsrc., 1957, I, 1022, met de nota's onder
die arresten vermeld).
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bekwaamheid had om als burgerlijke
partij op te treden;
Waaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
20 april1959.- 26 kamer. - Voorzitter,
H. Sohier, voorzitter. Verslaggevet·,
H. Polet. Gelijkl·nidende oonohtsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2" KAMER. -

20 aprill959

1° DESERTIE. - DESERTIE IN TIJD VAN
OORLOG. - DESERTIE BEPAALD BIJ ARTIKEL 24 VAN DE BESLUITWET VAN 22 DECEMBER 1942 BETREFFENDE HET VOORLOPIG STELSEL VOOR DE JIULITtE. - VOORTDUREND J\fiSDRIJF.
2° DESERTIE. - DESERTIE IN 'l'IJD VAN
OORLOG. - DESERTIE BEPAALD BIJ ARTIKEL 24 VAN DE BESLUITWET VAN 22 DECEMBER 1942 BE'l'REFFENDE HET VOORLOPIG STELSEL YOOR DE :MILITIE. - VOLTOOIING VAN
HET J\fiSDRIJF. - VEHJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING.
1° Het nalaten do01' de cUenstpUohige,
b'innen d1'ie dagen 1ut de gestelde datttm,
te ,qehooTzamen aan het be1:el om te
versoh-ijnen 1:661· het werfbu.reatt of
v6M cle dokte1' aangedu:irl voo1' observatie, wellce nalatigheid door. a1'tikel 24
van de besln'it~vet van 22 deoembeT 1942
bet1'eftende het voorlovig stelsel voor de
militie met dese1'tie gelijkgesteld wordt,
·is evenals de desertie een, voortdttrend
misdrijf (1). (Impliciete oplossing.)
2" Het misclrijf van clese1'Ue - en namelijlc het nalaten door de d·ienstpliohtige,
b·innen d·rie dagen na cle gestelde clat·nm, te gehoorzamen aan het be-vel om
te versohijnen voor het werfb7trean of
voor de dokte·r aanrJeclnid voo·r obse1'Vatie - is defi:nitief voltooicl en de ve·rja1"ing gaat vctn dan ctf ·in, oncle·r mee·J·,
wannee1· de dese1·te·nr, gelet op cle omstancligheclen, zioh vrijwilUg ter 7Jesohilc7C'ing vcm de miUtai1·e ove1·heicl
he eft gestelcl (2) . (Besluitwet van 22 de-

cember 19±2 tot invoering van een voorlopig stelsel voor de militie, art. 24.)
(1). Raadpl. de memorie van toelichth1g en
!).et verslag van de Commissie van justitie van
de Senaat met betrekking tot artikel 7 van de
wet van 25 juni 1921 betreffende de rechtspleging bij verstek v66r de militaire rechtsmacht
(Pa•·l. Btukken, Kamer, zittijd 1920-1921, nr 20,
en Senaat, zittijd 1920-1921, nr 137); verbr.,
6 novembe1· 1922 (Bull. en PAsrc., 1923, I, 7,

(HOROWITZ.)
ARHEST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 december 1958 gewezen door
het militair gerechtshof;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 21, 22, 26 en 28 van de wet van
17 apri11878, de voorafgaande titel inhoudende van het vVetboek van rechtspleging in strafzaken, 2± van de besluitwet
van 30 januari 1941, 1 van de besluitwet
van 17 juli 1941 betreffende de beteugeling van de desertie, 47 van het militair
Strafwetboek, 24 van de besluitwet van
22 december 1942 tot samenordenino- van
de besluitwetten van 30 januari "1941,
8 mei 1941, 13 mei 19±2, 8 october 1942 en
10 december 1942 betreffende het voorlopig stelsel voor de militie, de werving en
de dienstverplichtingen, 66 van de wetten
op de dienstplicht, samengevat door het
koninklijk besluit van 15 februari 1937,
107, 2° en 3°, van de wet van 15 juni 1951
op de dienstplicht, 27 van het koninklijk
besluit van 30 october 1951 houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van evengemelde wet van 15 juni
1951; doordat, clerde onderdeel, het bestreden arrest geenszins rekening houdt
met het verzet clat beklaagde aangete-kend heeft tegen het verstekvonnis, noch
met zijn verschijning v66r de krijgsraad,
dan wanneer het wanbedrijf van desertie,
en a fort·ior-i het wanbedrijf dat in de telastlegging was omschreven ophoudt vanaf het ogenblik waarop de voortvluchtige
zich ter beschikking van de mili taire
overheicl gestelcl heeft, wat beklaagde geclaan heeft, althans bi.i zijn herhaalde
verschijningen v66r de krijgsraad :
Overwegende dat aanlegger vervolgd geworclen is, op de voet van artikel 24 van
ue besluitwet van 30 januari 1941, tot invoering van een voorlopig stelsel voor de
militie en van de besluitwet tot samenorclening van 22 december 19±2, nit hoofde
van desertie in tijd van oorlog, ter zake
van, voor de dienstplicht ingeschreven
zijnde, nagelaten te hebben binnen drie
dagen na de gestelde datum te gehoorzamen aan het bevel om te verschijnen op
21 december 1942 v66r de clokter die gemet de nota 2; Rev. a,,.. 11en., 1923, blz. 23,
met de nota); 2 februari 1937 (B1tll. en PASIC.,
1937, I, 44; Rev. d1·. pen., 1937, blz. 340 en
1270); 11 juni 1956 (A1'/', Yerb,·,, 1956, blz. 846;
Bull. en PASIC., 1956, I, 1086).
(2) Raadpl. verbr., 8 augustus 1922 (Bull. en
PAsrc,, 1922, I, 420) ; 6 november 1922, 2 februari 1937 en 11 juni 1956, in de vorige nota
vermeld; raadpl. ook verbr., 27 mei 1929 (Bull.
en PASIC., 1929, I, 199).
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KEERSONGEVAL. BEVOEGDHEID VAN DE POlast was een door het wervingsbureau ,
LITIERECHTER. VOORWAARDEN.
aanvullend geneeskunclig onclerzoek te
verrichten, met de omstandigheid clat de 2° WETTEN EN BESLUITEN. - WrJzrclesertie meer clan zes maanclen gecluurcl
GING VAN DE REGEL VOOR DE BEVOEGDHEID. heeft;
STRAFZAKEN. WIJZIGING TOEPASSELIJK
Dat een vonnis, op 18 april19±4 bij verZELFS OP DE HANGENDE RECHTSPLEGINGEN stek gewezen door de krijgsraacl te velcle
BEPERKING.
•
bij de Belgische strijclkrachten in GrootBrittannH~, hem tot clrie jaar militaire
3° REGELING VAN REOHTSGEBIED.
gevangenis veroorcleelcl en zijn onmiclclelSTRAFZAKEN. GESCHIL TUSSEN EEN
lijke aanhoucling bevolen heeft;
BESCHI:KKING VAN VERWIJZING VAN EEN WAN·
Dat aanlegger, na verzet aangetekencl
BEDRIJF NAAR DE POLITlEREOHTBANK EN EEN
te hebben ter griflie van de krijgsraacl op
VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID VAN DE POLITIE24 november 1947, vrij verschenen is op
RECH'l'BANK. 0NBEI'OEGDHEID HIEROP GE1 en 19 december 1947, 13 januari, 27 feSTEUND DA'l' DE ONVRIJWILLIOE SLAGEN EN
bruari en 10 mei 1948 v66r de Krijgsraacl
VERWONDINGEN EN DE NAAR DE POLITIERECHTvan de provincie Brabant die op 10 mei
BANK VERWEZEN INBREUKEN OP DE POLITIE
1948 de straf tot tien maanclen verminVAN HET VER.KEER SAMENHANGEND ZIJN MET
derd heeft;
EEN WANBEDRIJF DAT VOOR DE CORRE01'IONELE
Dat op hoger beroep door aanlegger en
HECHTBANK AANHANGIG IS. BESLISSINGEN
het openbaar ministerie ingestelcl, het miIN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. REGElitair gerechtshof het beroepen vonnis
LING VAN RECHTSGEBIED. WANBEDRlJF OP,bij arrest van 8 december 1958 bevestigcl
GELEVERD DOOR ONVRIJWILLIGE SLAGJiJN EN
heeft;
VEHWONDINGEN WELKE RET GEVOLG VAN EEN
Overwegende clat artikel 1 van de beVERKEERSONGEVAL SCHIJNEN l'E ZIJN EN
sluitwet van 25 juni 1946, tot weclerinvoeVOOR:KWAU ALS SA:M:ENHANGEND 1viET MISDRIJring van het normale militiestelsel, de
VEN DIE REGELMATIG NAAR DE POLITIERECH'l'werfbureau's, ingesteld krachtens de beBANK WERDEN VERWEZEN. VERNIETIGING
sluitwet van 30 januari 1941 en de besluitVAN HE'l' VONNIS. VERWIJZING NAAR DEwetten waarbij cleze gewijzigcl is, ontbonZELFDE POLI'l'IERECHTBANK ANDERS SAMENclen verklaard he eft;
GESTELD,
Overwegencle cla t de verj aring van de
1°
De poUUerechte·r neemt Jcenn·is van de
publieke vorclering pas van clat tij dstip
in .de a1'tilcelen 1,18 en 420 van het Wetaf ingegaan is en clat uit geen enkel stuk
boelc van straf1·echt omschreven wanbewaarop het hof vermag acht. te slaan
ddjven opgeleverd !Zoo·r slagen en verblijkt dat de verjaring sedertclien zou gewon!Z·ingen als gevolg op een verlceC1'Sschorst zijn geworclen tot 8 december
ongeval, tvannee·r die wanbe!Zrijveh sa1958, de datum waarop het bestreden armenhangen of een oncleelbaa1· geheel
rest gewezen wercl;
vonnen met een misclrijf !Zat oncle·r cleOverweg·ende derhalve dat dit arrest
zelfcle strafbepaz.ingen valt en clat naa1·
uitgesproken geworden is toen de verjahem is ve1·wezen overeenlcomsUg cle a1'ring ingetreden was;
tilcelen 4 of 6 van cle wet van 4 october
Dat het middel gegrond is;
1867 op de verzachtencle omstancz.igheOm die redenen, verbreekt het bestreden, of met een misdrijf dat valt onder
den arrest; beveelt dat melcling van onde wetten of vero1·den·ingen op de verderhavig arrest zal gemaakt worden op de
lcee1·spoUtie en dat bij hem 1·eecls aankant van de vernietigcle beslissing; laat
hangig is gemaalct cloo1· het openbaa1·
de kosten de Staat ten laste; zegt dat er
m·iniste1•ie of door het onde1·zoelcs,qegeen termen aanwezig zijn tot verwijreoht (1). (Wetb. van strafv., art. 138,
zing.
6°bis; wet van 21 februari 1959, enig ar20 april1959.- 2e kamer. - Voorzitter,
tikel.)
H. Sohier, voorzitter. Verslaggever,
2°
Behonclens het geval van een afwijH. Valentin. - GeUjklttidencle conclttsie,
lcende bepal'ing, is een tv-i,jz·iging van de
H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal.

regels voor de bevoegclheicl in strafzalcen toepassez.ijlc op ae hangende rechtsplegingen waa1·in nag geen beslissing
over ae g1·ona gewezen ·is (2).

2°

KAMER. -

20 april 1959

(TWEE ARRESTEN.)

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
S'l'RAFZAKEN. 0NVRIJWILLIGE SLAGEN EN
VERWONDINGEN VOORTVLOEIEND UIT EEN VER-

3° Wanneer ae politie1·eohtbanlc zioh onbevoegcl verlclaa1'd heeft om lcennis te
nemen van een wanbed1'ijf van onm·ij---------

(1) Zie het volgend arrest.
(2) Verbr., 20 october 1958 (Bztll. en PASIC.,
1959, I, 183); zie ook het volgend arrest.

-644verschijnen v66r de Correctionele Rechtbank te Bergen ten einde er terecht te
staan wegens de telastlegging, bij gebrek
aan vooruitzicht of aan voorzorg, doch
zonder het inzicht om de persoon van een
ander aan te randen, onvrijwillig slagen
toegebracht of verwondingen veroorzaakt
te· hebben aan Alphonse Yen, en bovendien uit hoofde van overtreding van de
artikelen 26, 21 en 17 van voormeld reglement, en zulks in dezelfde omstandigheden van tijd en plaats; dat deze zaak
thans bij voormelde rechtbank aanhangig
is;
Overwegende dat de Rechtbank van po.
litie te Bergen, bij vonnis van 6 januari
1959, vaststellend dat de zuken die het
voorwerp zijn van de beschikking van
verwijzing en van de rechtstreekse clagvaarding samenhangen zich onbevoegcl
verklaarde en de zaak die bij lwar aanhangig was naar <le procureur des koEe1·ste et1Test.
nings verwezen heeft;
Overwcgende dat <le beschikking van
de raadkamer en het vonnis van de recht(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN,
bank van politie in kracht van gewijsde
T. DULLIER.)
gegaan zijn en dat uit hun tegenstrijdigheid een geschil van jurisdictie gerezen
ARREST,
is dat de gang van het gerecht belemmert ·
Ov~rwegendc dat volgens het enig artiHET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op kel van de wet van 21 februari 1959 tot
11 februari 1959 ingediend cloor de procu- wijziging van artikel 138 van het Wetreur des konings bij de Rechtbank van bock van strafvordering, de politierechters kennis nemen van cle in de artikeeerste aanleg te Bergen;
Ovenvegende dat de Raadkamer van de len 418 en 420 van het Wetboek van strafRechtbank van eerste aanleg te Bergen recht omschreven wanbeclrijven, wanneer
bij beschikking van 17 juni 1958 op grond het gaat om slagen of verwonclingen als
van verzachtende omstancligheclen Geor- gevolg van een verkeersongeval en deze
ges Dullier naar de bevoegde rechtbank wanbedrijven samenhangen of een ondeelvan politie verwezen heeft ter zake van, baar geheel vormen met een misdrijf dat
te Bergen, op 4 mei 1958, bij gebrek aan , onder dezelfde strafbepalingen valt en
vooruitzicht of voorzorg, <loch zonder het dat naar hen is verwezen overeenkomstig
inzicht om de persoon van een ander aan artikel 4 of 6 van de wet van 4 october
te randen, onvrijwillig slagen of verwon- 1867 op cle verzachtende omstan<ligheden,
dingen yeroorzaakt te hebben aan Alphon. of met een misdrijf dat valt onder de
wetten of verordeningen op de verkeerssus Yen en .Josephus Goovaerts;
Overwegemle dat de ambtenaar van politie en dat bij hen reeds uunhungig is
het openbaar ministerie door een enkele gemaakt door het openbaar ministerie of
vordering Georges Dullier v66r de Recht- het onderzoeksgerecht;
Overwegende dat, behoudens het geval
bank van politie te Bergen liet, dagvaarden nit hoofde van voormelde telastleg- van een afwijkende bepaling, een wijziging en bovemlien nit hoofde van overtre- ging van de wetsbepalingen op de bcdingen van de urtikelen 17 en 16-1 van het voegdheid toepasselijk is op alle rechtskoninklijk besluit van 8 april 1954, hou- plegingen waarin nog geen beslissing over
dende Algcmeen Reglement op de politie de grond gewezen is, wat ten cleze het
geval is;
van het wcgverkeer;
Overwegende dat de slagen of verwonOverwegende dat Dullier op 23 september 1958 .Josephus Goovaerts rechtstreeks dingen die Goovuerts door de rechtstreekliet dagvaarden om op 21 october 1958 te se dagvaarding ten laste zijn gelegd schijnei:J. voort te vloeien nit een verkeersonge.
val en schijnen smnen te haugen met die
(1) Yoor de periode die het in werking treden
welke Dullier ten laste zijn gelegd en bij
van de wet van 21 februari 1959 tot wijziging
de Rechtllank van politie te Bergen aanvan artikel 13'8 van het W etboek van strafvorgebracht zijn door de beschikking van de
dering voorafging, raadpl. verbr.,, 2 maart 1959
raadkamer en door het openbaar minis(Bull. en PAsrc., 1959, I, 659, met de nota 2).
terie;
willige slap en en veTwoncUngen d:at doo1· '
de 1·aadkameT nafw fUe poUUerechtbank
verwezen ~verd en van inbreu1cen op de
poUtie van het verkeer, om reden dat
d'ie ve,rsch'e'iflen m'iSfkij,ven samenhangena zijn met een wanbefl1'i:it van onvrijwill'iue, slagen en venvonwingen dat
'in eerste aanleg v66r de cor1·ecUonele
1·echtbanlc aanhangig is, naanUen de
besch'ilclcing van verwij,<:~ing en het vonnis -in lcmcht van gew,ijsde rJegMtn zijn,
-regelt het hot het 1·echtsgeb'iefl en zo de
b'ij de co1YecUonele rechtbanlc aanhang,ig gemaalcte teUen ~velke de slagen en ,
verwonflingen -nitmalcen 'llit een ver- ,
7ceer·songevf£l schijnen voort te vloeien
en voorlcomen als samenhangenfl met de
venvezen te'iten, vern;ieUgt het hof dat
vonnis en venvijst de zaak nafW dezelffle poHtierechtbanlc nnflers sarnengestela (1).
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Om die redenen, het rechtsgebied regelend, vernietigt het vonnis van de RechtlJank van politic te Bergen van 6 januari
1959; lJeveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde lJeslissing; verwijst ,de
zaak naar de Rechtbank van politie te
Bergen, anders samengesteld.
20 april1959.- 28 kamer.- Voot·zUte1·,
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever,
H. Wauters. - Gelijlclwidende conclttsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

Tweede at'1'est.
(PROOUREUR DES RONINGS TE DOORNIK,
1'. DEMARBAlX.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, ingediend door de J)rocureur des konings
bij de Rechtbank van eerste aanleg te
Doornik;
Overwegende dat de Raadkamer van
de Rechtbank te Doornik bij beschikking
van 22 october 1958, onder aanduiding van
verzachtende omstandigheden, Sylva Demarbaix naar de bevoeg·de rechtbank van
politic verwezen heeft ter zake van, te
Ogy, op 11 septemlJer 1958, bij gebrek aan
vooruitzicht of voorzorg, doch zoncler het
inzicht om de persoon van een ander aan
te randen, onvrijwillig slagen of verwondingen toegebracht te hebben aan Pierre
Haesen en Lucette Demarbaix;
Overwegende dat Sylva Demarbaix nit
hoofde van evengemelde overtrading v66r
de RechtlJank van politic te Lessen gedagvaard werd;
Overwegende dat Sylva Demarbaix,
hamlelend zowel in haar persoonlijke
naam als in de hoedanigheid van beheerder van de goederen van haar minderjarig kind Lucette Demarbaix, rechtstreeks
v66r de Oorrectionele Rechtbank te Doornik gedagvaard heeft : 1° Pierre Haesen
ter zake van, op dezelfcle plaats en datum, bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, cloch zoncler het inzicht om de persoon van een ander aan te randen, onvrijwillig slagen of verwondingen toegebracht
te hebben aan Sylva en Lucette Demarbaix en het koninklijk besluit van 8 april
1954 betreffende de politic van het wegverkeer overtreden te hebben; 2° de
naamloze vennootschap « Mecar ll als burgerlijk verantwoordelijke;
Overwegende dat de Oorrectionele
Rechtbank te Doornik deze zaak sine d'ie
verdaagd heeft;
Overwegende dat de Rechtbank van po-

~

litie te Lessen zich bij een op 14 januarl
1959 gewezen vonnis onbevoegd verklaarde
om kennis te nemen van de bij haar aanhangige feiten, daar deze feiten samenhingen met de feiten die bij de Oorrectionele Rechtbank te Doornik aanhangig
gemaakt werden door de rechtstreekse
dagvaarding van Sylva Demarbaix;
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer en het vonnis van de rechtbank van politie in kracht van gewijsde
gegaan zijn; dat nit hun strijc1igheid een
geschil van jurisdictie gerezen is dat de
gang van het gerecht belemmert;
Overwegende dat volgens het enig artikel van de wet van 21 februari 1959 tot
wijziging van artikel138 van het Wetboek
van strafvordering, de politierechters
kennis nemen van de in de artikelen 418
en 420 van het Wetboek van strafrecht
omschreven wanbedrijven, wanneer het
gaat om slagen of verwondingen als gevolg van een verkeersongeval en deze
wanbedrijven samenhangen of een ondeelbaar geheel vormen met een misdrijf dat
onder dezelfde strafbepalingen valt en
dat naar hen is verwezen overeenkomstig
de artikelen 4 of 6 van de wet van 4 october 1867 op de verzachtende omstandigheden, of met een misdrijf dat valt onder
de wetten of verordeningen op de verkeerspolitie en dat bij hen reeds aanhangig is gemaakt door het opEmbaar ministerie of het onderzoeksgerecht;
Overwegende dat, behoudens het geval
van een afwijkende bepaling, een wijziging van de wetsbepalingen op de bevoegdheid toepasselijk is op alle rechtsplegingen waarin nog geen beslissing over
de grond gewezen is, wat ten deze het geval is;
Overwegende dat de onvrijwillige slagen en verwondingen die door de rechtstreekse dagvaarding aan Haesen ten
laste gelegd zijn, nit een verkeersongeval
schijnen voort te vloeien en schijnen samen te hangen met de feiten die Demarbaix ten laste gelegd zijn en aanhangig
gemaakt werden bij de Rechtbank van
politie te Lessen door de beschikking van
de raadkamer;
Om die redenen, vernietigt het vonnis
van de Rechtbank van politie te Lessen
van 14 januari 1959; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de Rechtbank van politie te Lessen, anders samengesteld.
20 april1959. - 2e kamer. - Voo1·zUtet·,
H. Sohier, voorzitter. - Vet·slaggever,
H. Valentin. - Gelijlclttidende concz,usie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1° BEVOEGDBEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. 0NVRIJWILLIGE SLAGEN EN
VERWONDINGEN VOORTVLOEIEND UIT EEN VERKEERSONGEVAL. - BEVOEGDHEID VAN DE POLITIEREOHTER. - VOORWAARDEN.

2° WET'l'EN EN BESLUITEN.- WIJZIGING VAN DE REGELS VOOR DE BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN. WIJZIGING TOEPASSELIJ"K ZELFS OP DE HANGENDE REOHTSPLEGINGEN. BEPERKING.

go REGELING VAN RECBTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESOHLKKING VAN DE
RAADKAM:ER WAARBIJ TWEE BEKLAAGDEN, BETIGHT VAN ONVRIJWILLIGE SLAGEN AAN BEPAALDE PERSONEN, WEGENS VERZAOHTENDE
OMSTANDIGHEDEN NAAR DE POLITIEREOHTBANK
VERWEZEN WORDEN. - VONNISSEN VAN ONBEVOEGDHEID VAN DE POLITIEREOHTBANK EN VAN
DE OORREOTIONELE REOHTBANK HIEROP GESTEUND DAT DE FElTEN OOK NIET GEOONTRAVENTIONALISEERDE WANBEDRIJVEN VAN ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN AAN EEN ANDERE PERSOON ZOUDEN UITJ\fAKEN. - BESLISSINGEN IN
KRACHT VAN GEWI.TSDE GEGAAN. - REGELING
VAN REOHTSGEBIED. 0NVRIJWILLIGE VERWONDINGEN AAN DIE ANDERE PERSONEN, WELKE
SOHIJNEN VEROORZAAKT DOOR DE AAN DE BEKLAAGDEN TEN LASTE GELEGDE FElTEN EN UIT
EEN ZELFDE VER'KEERSONGEVAL VOORT nJ
VLOEIEN. - VERNIETIGING VAN DE VONNISSEN.
VEBWIJZING NAAR DEZELFDE POLITIEREOHTBANK ANDERS SAl>IENGES'l'ELD.

1° De poliUerechter neemt lcennis vnn rle
in de nrtucelen 418 en 420 vnn het Wet/Joelc 1Jnn st1·ntrecht ornsclweven wnnbedr·ijven opgeleverd doo1· slngen en ve1·wondingen nls gevolg op een verlcem·songevnl, wnnnee1· die wnn,/Jedrijven snmenhnngen of een ondeel1Jnn1· geheel
vm·men met een misrkijf dnt onder dezelfde st1·nj1Jepnlingen vnlt en dnt nnnr
hem is verwezen ove1·eenlcomstig de n1·tikelen 4 of 6 vnn de wet vnn 4 october
1867 op de verznchtende omstnndigheden, of met een n~isdrijf dnt vnlt onder
de wetten of ve1·ordeningen op de 11:e1·lceerspolitie en dnt IJij hem, reeds nnnhnngig is gemnalct door het openbnnr
ministerie ot door het onclerzoeksge1·echt (1). (Wetb. van strafv., art. 138,
6°/Jis, wet van 21 februari 1959, enig artikel.)
2o Behotulens het gevnl vnn een nfwijkende bepaUng, is een 1vijz·i,qing van de
regels voor de bevoegdheid in strafzalcen toepasselijlc op de hnngende ·rechtsplegingen wnarin nag {feen beslissin{f
over de grand gewer;;;en ·is (2).
3° Wannee1· eenzelfde IJeschiklC'in{f vnn de
(1) en (2) Zie de vorige twee arresten.

1·aadlcamer twee lJC!Vlaagden, beticht
vnn onvrijwilli,qe sla{fen aan bepanlde
pe1·sonen, we{fens ve·rzachtende omstanrli{fheden nnar de poliUe1·echtbank verwezen heett en wanneet· de politierechtbanlc en de co'/·rect'ionele rechtbanlc, in hager be1·oep 1titsp1·a.alc doende,
zich onbevoe{fd verldaanl hebben om 1'erlen dnt de ten lnste vnn de beklangrlen
{fele{fde feUen, waren ze bewezen, oolc
n·iet {fecon t·raven Uonnlisee1·de wan bed1'ijven van onm·ijwilUge venvonrUngen aan
een anrler persoon zou.den ·uitmalcen,
en wanneer de beschUclc-in{f en het vonnis ·in ho.r;ter beroep in lcracht van. gew·ijsde {fegaan zijn, 1·egelt het hot het
rechtsgebierl en, zo rle onvrijw-illi{fe ve1·1.vond·in{!en aan rlie anrlere persoon sch'ijnen ve1·oomaakt floor rle nan de belclaagrlen ten laste gele{fde fe'iten en ttit eenzelfcle ve·rlcee1·son[!eval voort te vloeien,
verniet-i{ft het hot de vonnissen en ve1·wijst de zaalc naa1· dezelfde pol·itierechtbanlc anders samen{festeld (3).
(PROOUREUR DES KONINGS, TE AARLEN,
T. SCHMIT EN OTLET.)
ARREST.
BET HOF; Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, ingediend door de procureur des konings bij
de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen;
Overwegende dat de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen
bij beschikking van 21 juni 1958, onder
opgave van verzachtende omstancligheden,
naar de bevoegde rechtbank van politie
verwezen heeft Dominique Schmit en Camille Otlet, ter zake van, te Aubange, op
24 mei 1958, bij gebrek aan vooruitzicht
of voorzorg, doch zonder het inzicht om
de persoon van aan ander aan ~e randen,
onvrijwillige slagen of verwondmgen veroorzaakt te hebben, de eerste aan de
tweede en aan Petronille Collette, de
tweede aan de eerste en aan evengenoemde Collette, en bovendien, allebei
het koninklijk besluit van 8 april 1954 betreffende de politie van het wegverkeer
overtreden te hebben;
Overwegende dat de ambtenaar van
het openbaar ministerie bij de Rechtbank
van politie te Messancy Schmit en ,Otlet
uit hoofcle van voormelde telastleggmgen
heeft doen dagvaarden;

(3) Voor de periode die het in werking. ~1:eden
van de wet van 21 februari 1959 tot WlJZigmg
van artikel 138 van het Wetboek van strafvordering voorafging, raadpl. verbr., 21 april 1958
(A1'1'. Ve1•br., 1958, blz. 645; Bnll. en PASIC.,
1958, I, 914).
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Overwegende dat beklaagden zich op de
terechtzitting van de rechtbank van politie tegen elkander burgerlijke partij gesteld hebben;
Overwegende dat de rechtbank van politie zich op 3 october 1958 onbevoegd verklaard heeft om van de vervolgingen kennis te nemen om de redenen, enerzijds,
dat nit het onderzoek blijkt dat, aangenomen dat de aan beide beklaagden door
de beschikking van de raadkamer ten
laste gelegde feiten bewezen zouden zijn,
zij tevens onvrijwillige lichamelijke letsels aan Gilbert Zigrand zouden opleveren, dan wanneer dit laatste wanbedrijf
niet het voorwerp geweest is van een beschikking van contraventionalisering, en
anderzijds, dat die feiten samenl1angen
met de overtredingen van de Wegcode die
respectievelijk ten laste van dezelfde personen gereleveerd zijn door de ambtenaar
van het openbaar ministerie bij de rechtbank van politie;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Aarlen, op hager beroep
door het openbaar ministerie ingesteld,
bij vonnis van 14 j anuari 1959 voormeld
vonnis bevestigd heeft;
Overwegende dat de beschikking van de
raadkamer en het vonnis van de correctionele rechtbank in kracht van gewijsde
gegaan zijn en dat nit de strijdig·heid tusden deze beslissingen een geschil van jurisdictie gerezen is dat de gang van het
gerech t belemmert;
Overwegende dat volgens het enig artikel van de wet van 21 februari 1959 tot
wijziging van artikel 138 van het Wetboek van strafvordering, de politierechters kennis nemen van de in de artikelen 418 en 420 van het Wetboek van strafrecht omschreven wanbedrijven, wanneer
het gaat om slagen of verwondingen als
gevolg van een verkeersongeval en deze
wanbedrijven samenhangen of een ondeelbaar geheel vormen met een misdrijf dat
onder dezelfde strafbepalingen valt en
dat naar hen is verwezen overeenkomstig
artikel 4 of 6 van de wet van 4 october 1867 op de verzachtende omstandighe. den, of met een misdrijf dat valt onder
de wetten of verordeningen op de verkeerspolitie en dat bij hen reeds aanhangig is gemaakt door het openbaar ministerie of het onderzoeksgerecht;
Overwegende dat, behoudens het geval
van een afwijkende bepaling, een wijziging van de wetsbepalingen op de bevoegdheid toepasselijk is op alle rechtsplegingen waarin nog geen beslissing over
de grand gewezen is, wat ten deze het geval is;
Overwegende, dat de aan Gilbert Zigrand veroorzaakte onvrijwillige verwondingen schijnen voort te vloeien uit de aan
Schmit en Otlet ten laste gelegde feiten;

Om die redenen, vernietigt het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Aarlen
van 14 januari 1959 en dat van de Rechtbank van politie te Messancy van 30 october 1958; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissingen ·
verwijst de zaak naar de Rechtbank valt
politie te Messancy, anders samengesteld.
20 april1959.- 26 kamer.- Voorzitte1·,
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever,
H. Valentin. - Gelijlcln·idende conclttsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1° INKOl\1STENBELASTINGEN. - BELASTING Qp DE BEDRIJFSINKOMSTEN. - VENNOOTSCHAP
ONDER
GEMEENSCHAPPELIJKE
NAAM. - SOMMEN VERLEEND OF TOEGEKEND
AAN DE WERKENDE VENNOTEN. - FEIT WAARDOOR DE BELASTING TOT STAND KOMT.
2° VENNOOTSCHAPPEN. VENNOOTSCHAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM. VENNOOTSCHAP BESTAANDE UI'l' 1'WEE VENNOTEN DIE TEVENS DE RECHTVOERDERS ERVAN
ZIJN. - 0N1'BINDING INGEVOLGE HET OVERNE·
MEN DOOR EEN VAN DE VENN01'EN VAN HET
AANDEEL VAN DE ANDERE. - VEREFFENING. GEEN BENOEM:ING VAN EEN YEREFFENAAR,
BEIDE ZAAKVOERDERS TEN AANZIEN VAN DE
DERDEN ALS VEREFFENAARS BESCHOUWD,
1 o In cle vennootschappen oncle1· gemeenschappeUjlce naam lcomt cle be(Z1'ijfsbelrtsUng ten laste van een werlcencle vennoot tot stancl, wegens (le sommen (Ue
hem vedeencl of toegelcencl worclen,
clam· rle alcte bij aewellce rle vennootschap in hoofrle van cUe vennoot het bestaan van een zelcere en vaststaancle
sohnlrlvorrlering op rle winsten erlcent,
zonrleT rlat acht rl·ient flesla(tn te worrlen
op het tijrlstip rlat rlie winsten behaalrl
we1·rlen, noch ov cle oo1·zaalc rlie de vm·rlel-ing e1·van tijrlelijlc heeft lcu.nnen belemmeren (1) . (W etten betreffende de

inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij besluit van de Regent van 15 januari 1948, art. 35, par. 4.)
2° W anneer een vennootschap ondm· gerneenschappeUjlce naam, tt.'it twee vennoten bestaanrle, ontbonrlen wm·at ingevolge het oven~emen rloo·r een van rle
vennoten van het aanrleel van rle anrle·re, en wannee1· geen verettenaa1· benoemrl werrl, wonlen beirle vennoten ten
(1) Raadpl. verbr., 26 mei 1944 (Bull. en
PASlC., 1944, I, 355); verge]. verbr., 6 november 1956 (A1·r. Y m·b1·., 1957, blz. 153; Bull. en
PASIC., 1957, I, 236),
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beschomvcl, inclien Z'i:i ten U,i fle van fle
ontb-incling van cle vennootschnp tevens
fle znalcvoerflers ervan waren (1). (Wet-

ten op de handelsvennootschappen, samengeschakeld bij koninklijk besluit
van 30 november 1935, art. 180.)
(RAINE,
T, BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN,)
ARREST.

RET ROF; - Gelet ov het bestreden
arrest, op 9 mei 1958 gewezen door het
Rof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97, 110 en 111
van de Grondwet, van de wet van 15 mei
1846 op de comptabiliteit van de Staat,
gewijzigd door artikel 5 van de wet van
9 april 1935, van de artikelen 25, inzonderheid 25, lid 1, 27, inzonderheid 27, !eden 1 en 2, 32, 35 en 42 van de wetten en
besluiten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit
van de Hegent van 15 januari 1948, 1, 2 en
3 van de wetten betreffende de nationale
crisisbelasting, samengeschakcld bij het
besluit van de Regent van 16 januari
1948 18, 21 en 33 van de wet van 8 maart
1951, waarbij de wetten en beslniten betreffende de inkomstenbelastingen en de
nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij de besluiten van 15 en 16 januari
1948, met ingang van het clienstjaar 1951
worden gewijzigd, 1 en 2 van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstij d behaalde
exceptionele inkomsten, winsten en baten,
2 en 8 van de wet van 28 maart 1955
waarbij sommige vereenvondigingen worden gebracht aan de wetgeving betreffende de clirecte belastingen, en 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doorda t het bestreden arrest, na beslist
te hebben dat de som van 121.108 frank,
die ov 6 januari 1940 door Leon Raine
aan aanlegger terugbetaald werd, wel degelijk een inkomen uitmnakte, geweigerd
heeft aan te nemen dat zij in de bedrijfsbelasting, de nationale crisisbelasting en
de aanvullende personele belasting slechts
belastbaar was voor de jaren 1936 tot
1939, in de loop waarvan zij vercliend is,
en dat zij niet belastbaar was in de extrabclasting, zoals aanlegger betoogde,
om cle redenen dat bewuste som van
121,108 frank hem pas in 1940 toegekend
(1) Raac1pL verbr., 7 october en 5 december
1958 (supm, biz. 108 en 291; Bull. en PASIC.,
1959, I, 132 en 342; FREDERICQ, Tmite de d1·oit
c01mne1·cictl, bel. IV, nr 197, en bel. V, nr 724;
VAN RYN, D1·oit comme1·cial, bel. II, nr 1070.

werd, dat hij pas op dat tijdstip vrijelijk
erover heeft beschikt en dat hij ze werkelijk bekomen l1eeft na 1 januari 1940, dit
is in de loov van het onder de extrabelasting vallend tijdperk, dan wanneer de
winsten van de nijverheicls-, handels- en
landbonwbedrijven clie door een schuldvordering voorgesteld worden, in beginsel
aan de bedrijfsbelasting onderworpen zijn
voor het jaar in de loop waarvan die
schuldvordering ontstaan is en niet voor
het jaar in de loop waarvan zij geind
werd; het bestreden arrest vaststelt dat
de oorzaak van de betaling van 121.108 fr.,
op 6 januari 1940, aanlegger, gelegen is in
de hogere geldopnemingen dan de zijne,
die Leon Raine tussen 1936 en 1939 heeft
gedaan; hiernit volgt dat aanlegger tussen 1936 en 1939 schuldeiscr van cUe som
geworden is; de verklaring d::rt hij die
121.108 frank 1ms in 1940 geind heeft niet
volstaat om te doen beslisscn dat die som
voor daaropvolgcnde jaren mocht worden
aangeslagen in de extrabelasting, de nationale crisisbelasting en de aanvullende
personele belasting, en doorclat het bestreden arrest, door omtrent dit punt uitspraak te doen zoals het heeft gedaan,
niet wettelijk met redenen omkleed is en
geen passend antwoord verstrekt op de
door aanlegger in hager beroep regelmatig genomen conclusies :
Overwegende dat het middel, in zover
het aan het bestreden arrest verwijt de
conclusies van aanlegger niet beantwoord
te hebben, niet ontvankelijk is, daar het
de eis, het verweer of de exceptie niet
aanduidt waarop geen antwoord zou zijn
verstrekt;
Overwegende voor het overige dat het
bestreden arrest vaststelt dat « de som
van 121.108 frank vas in 19-!0 werkelijk
aan verzoeke1: toegekend werd in zijn hoedanigheid van werkend vennoot in de
vennootschap onder gemeenschappelijke
naam Raine Freres, en dat hij pas op dat
tijdstip vrijelijk erover heeft kunnen beschikken; ... dat de litigieuze winst nooit
in de balans voorgekomen is, ... dat zij
nooit toegekend of uitgekeerd geworden is
v66r het j aar 1940 ll;
Overwegende dat deze redenen de beslissing wettelijk rechtvaardigen;
Dat immers eruit blijkt dat de litigieuze som door de vennootschap aan
aanlegger als werkencl vennoot toegekend
wenl;
Dat het recht van de vennoot op zijn
aancleel in de maatschappelijke winsten
tot staml komt, niet op het tijdstip clat
!leze behaald worden, doch op de datum
dat de vennootschap beslist ze te verdelen;
Overwegende dat ten deze aanleggers
schuldvordering mitsdien slechts zeker en
vaststaand geworden is door cle toeken-
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winst;
Dat de datum waarop de aldus verdeelde winsten behaald werclen en de
oorzaak die de verdeling ervan tijdelijk
heeft kunnen belemmeren in dit opzicht
niet pertinent zijn;
Dat dit middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede midclel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 180 van de
wetten op de handelsvennootschappen,
samengeschakeld bij het koninkli:jk besluit van 30 november 1935, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk W etboek en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest de verklaring van aanlegger
verworpen lweft dat hij geen hoedanighei<l meer had om de vennootschap onder
gemeenschappelijke naam <<Leon et Yvan
Raine Jl te vertegenwoordigen vanaf 6 januari 1940, de datum waarop hij zijn
aandeel in deze vennootschap aan zijn
broeder Leon overgedragen had, om de
redenen dat aanlegger als vennoot bij de
akte van oprichting die vennootschap
verschenen was, dat de statuten bepaalden dat bet beheer tler vennootschap aan
beide vennoten toebeboorde, tlat de akte
van ontbinding geen benoeming van een
vereffenaar inhoudt en dat in dergelijk
geval de vennoten-zaakvoerders ten opzichte van de derden als vereffenaars beschouwd worden, clan wanneer bet bestreden arrest erkent dat een overeenkomst van overneming van het maatschappelijk bezit door Leon Raine ondertekend werd op 6 januari 1940, dat het
verwerven van geheel het maatschappelijk bezit door r,eon Raine voorzeker, ten
dage van die verwerving, de onmiddellijke
ontbincling van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam «Leon et Yvan
Haine Jl met zich bracht, doch ook het
verliezen, door aanlegger, van zijn hoetlanigheicl van vennoot en van zaakvoerder der vennootschap, waaruit volgt dat
hij niet mocht worden aangezien als vereffenaar van de vennootschap, krachtens
artikel 180 van de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen :
Overwegende dat artikel 180 van de
samengesc]:lakelde wetten op de handelsvemwotschappen tot voorwerp heeft, onder de voorwaarden die het bepaalt, in
de plaats van de hoedanigheicl van vennoot-zaakvoerder, clie cloor de ontbinding
van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam ipso facto teniet gegaan is,
de hoedanigheid van vereffenaar te stellen;
Dat het dus noclig is en het volstaat,
opdat bij niet-aanduiding van een vereffenaar in de alde van ontbinding, de
vennoten in dergelijke vennootschap
geacht worden de vereffenaars ervan te

zijn, dat zij op het tijdstip van de outbinding de zaakvoerders ervan zijn;
Dat, aangezien het bestreden arrest
vaststelt dat zulks ten deze het geval is,
het door een juiste toepassing van de wet
beslist heeft dat aanlegger ten aanzien
van de derden als de vereffenaar van de
kwestieuze vennootschap diende te worden beschouwd ;
Dat het mid del naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 april1959. - 2" kamer. - Voorz'itte1·,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. Gel'ijklnidende concl·nsie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. - PleUers, HH. CarHer en Fally (beiden van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel.)
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VENNOOTSCHAPPEN. PERSOONLI.TKE VENNOOTSCHAP l'>IET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. - ECH'l'GENOTE HOUDSTER VAN
AANDELEN.- HUWELIJKSSTELSEL WAARDOOR
AAN DE MAN DE MACHT TOEGEKEND WORDT OP
DE GOEDEREN EN DE INKOMSTEN VAN DE
VROUW, ONDER MEER OP DE WAARDE WELKE
HMR AANDELEN VOORSTELLEN. - 0MSTANDIGHEID WELKE AAN DE MAN DE HOEDANIGHEID
VAN VENNOOT NIE'r DOET VERKRl.JGEN.

2° INKONISTENBELASTINGEN. - BELASTING OP DE EEDRIJFSlNKOMSTEN. - ZAAKVOERDER VAN EEN PERSOONLIJKE VENNOOTSCHAP MET REPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
DIE GEEN VENNOOT IS. - VROUW VAN DE
ZAAKYOERDER DIE HOUDS'l'ER VAN DE AANDELEN IS. - BEZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDER
IN ZIJN HOOFDE BELASTBAAR, NlET ALS SO:M
VERLEEND OF rroEGEKEND AAN EEN "\:VERKENDE

VENNOOT, DOOR ALS BEZOLDIGING DOOR EEN
DERDE UITGEKEERD,
1° Welle ook cle m.aoht is di.e ingevolge het
h1PVelij7csstelsel aan de man ve1·Zeend
wonlt op de goederen en de inlcomsten
·van zijn vr·otHv, onder nwe1· op de
wcuL1'de wellce hcuw aanclelen in een p.ersonenvennootsohap met beperlcte aanspmlcelijldwid voo1·stellen, die omstanrz.igheirZ heett niet tot gevolg aan de
man de hoeclaniglwid van v.ennoot t.e
rloen ve'rlwi;igen (1).
2° De bezolcl·irting van de zankvoenler van
een personenvennootsohap met beperkt.e
nanspralceU;ilcheid,
tviens
echt,qenote
(1) Raadpl. verbr., 24 februari 1959 (s1tp1·a,
blz. J86; B~<ll. en PASIC., 1959, I, 644).
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bezit, is, wello het httwelijksstelsel van
cle eohtgenoten ;noge ~vezen, in zijn
hoofde belastbaar in de beckijfsbelasting, ;viet als sam verleend of toegelcend
aan een werkencle vennoot, dooh als bezolcliging cloor een derde ttUgelceerd.

(Samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 25, paragraaf 1, 2o.)
(PHILIPPET-QUERITET,
'f. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleill uit de schentling van de artikelen 25, paragraaf 1, 2°,
a, 35, paragraaf 4, en 35, paragraaf 9, van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, 97 van de
Grondwet en 1536 van het Burgerlijk
Wetboek, do01·<1at het bestreden arrest
de sommen welke aanlegger getrokken
heeft als zaakvoerder, die geen vennoot
was in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onderwerpt aan
het op de bezoldigingen van de werkencle
vennoten in dergelijke vennootschap toepasselijke regime; dan wanneer bedoelcle
sommen slechts een wedde uitmaken, als
bedoeld door artikel 25, paragraaf 1, 2°,
van de bovengemelcle samengeschakelde
wetten:
Overwegende dat · het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger, zaakvoerder van
de personenvennoot~chap met beperkte
aansprakelijkheid « Maison Queritet JJ, in
deze firma geen aandeel bezit, daar de
aandelen enkel tussen zijn echtgenote en
zijn zoon verdeeld zijn, naar rata van 102
aandelen voor de eerste en 3 voor de
tweede;
Overwegende dat het desondanks aan
aanlegger de hoedanigheid van werkend
vennoot in voormelde vennootschap toeschrijft om de reden dat « welk het huwelijksstelsel der echtgenoten ook zij, de
man op de roerende goederen van de
vrouw of op de inkomsten uit die goederen rechten of daarin belangen heeft die
in de werkelijkheid van het gemeenschappelijk leven grond opleveren voor de mening dat de man die werkt ten einde becloelde goederen renderencl te maken, in
werkelijkheid een kapitaal dat ten dele
het zijne is rente cloet opbrengen JJ;
Overwegende dat cleze reden de beslissing niet wettelijk rechtvaardigt;
Overwegende dat, welke de uitbreiding
ook zij van de machten die de onder-

scheiden huwelijksstelsels aan de man op
de goederen van zijn echtgenote toekennen, er evenwel blijft dat, met betrekking tot de aandelen die de vrouw in een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft die machten enkel
slaan op de waarde welke bedoelde aandelen voorstellen, doch dat alleen de
vrouw de hoedanigheid van vennote die
aan die aandelen verbonden is behoudt;
Overwegende dat de omstandigheid dat
de man belangen heeft die << op de roerende goederen van de vrouw of de inkomsten uit die goederen JJ slaan, niet tot
gevolg heeft hem de hoedanigheid van
vennoot in een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid waarvan de
aandelen aan de vrouw toegekend worden, te doen verkrijgen;
Overwegende dat het milldel gegrond
is;
Om cUe reclenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
21 april1959. - ze kamer. - Voo;·.zUte·r,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gel'ijklttidende
oonolttsie,
H. R. Delange, advocaat-generaal. - Ple·iters, HH. Gothot (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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21 april 1959

INKOlVISTENBELASTING. EXTRABELASTING. HOEDANIGHEID VAN BELASTINGSCHULDIGE IN DE EX'fRABELASTING. BEWIJS
DOOR GEWONE VERMOEDENS VAN HET BESTAAN
VAN EXCEPTIONELE AAN DIE BELASTING ONDERWORPEN INKOMSTEN. VERMOEDENS AFGELEID UIT DE ACTIVA VAN DE BELASTINGPLICHTIGE IN OCTOBER 1944 EN UIT DE WANVERIIOUDING TUSSEN DIE ACTIVA EN DE V66R DE
OORLOG AANGEGEVEN INKOMSTEN •. FElTEN
AANGEVOERD TEN EINDE DE REWIJSW AARDE VAN
DIE VERJ\IOEDENS TE ONTZENUWEN. SOEVEREINE BEOORDELING VAN DIE VERMOEDENS EN
VAN DIE FElTEN DOOR IIET HOF VAN BEROEP.
BEWI.JS VAN DE HOEDANIGIIEID VAN BELASTINGSCIIULDIGE >VETTELIJK GELEVERD.

H et hot van beroep hetwelk door een soevere·ine beoordeUng, besohmtwt dat de
aotiva van cle belastingpUohtige in october 1944, tvegens de fiag;·ante wanve;·hottd·ing t-ltssen die aotiva en de inkomsten aangegeven voor de jaren die 1940
voorafginge;t, het bewijs door gewone

-651ve·rmoedens witmaken van het bestaan
van inkomsten d;ie ·in de verken van a1·tikel 2, pantg1·aaf 1, van de wet van
16 october 191,5 vallen en d-ie een exceptioneel karalcter vertonen, en dat de
fe'iten door de belastingplicht·ige aangevoeJ·d ten einde de bew·ijswaa1'de van
die ve1·moedens te ontzemHven niet bewezen zijn-, le·iclt e1· wettelijlc 1tit af clat
cle acl1ninistrat-ie het bewijs gelevenl
heeft clat cl·ie belast-ingpUchtige cle hoeclan-igheid van belast-in-gsclHtlclige in cle
extmbelasting heeft (1).
(VAN ORAENENBROECK, WEDUWE GOFFINGS,
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Gelet op het verbrekend arrest van
14 februari 1957, waarbij de zaak naar
evengemeld hof van beroep verwezen
is (2).
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 2, 16 en 19 van de wet van
16 october 1945, doordat : a) het bestreden arrest verklaart dat « de administratie, onder voorbehoud van het bij de wet
geregelde tegenbewijs, de hoedanigheid
van belastingschuldige in de extrabelasting wettelijk kan toekennen op de voet
van het feitelijk vermoeden dat opgeleverd
wordt door het vermogensaccres, gebleken nit de activa die de betrokkene op
9 october 1944 in zijn bezit had ll en
dat cc het vastgestelde vermogensaccres
(308.560 frank) een teken of aanwijzing
van gegoedheid uitmaakt; dat het op zichzelf, gezien zijn aanzienlijkheid - rekening houdend onder meer nog met de opvallenc1e wanverhouding die heerst onder
de door de belastingsclmldige over de
dienstjaren 1937 tot 1940 aangegeven baten en bedrijfsinkomsten - het exceptionee! karakter rechtvaardigt dat toegekend is aan de gedurende het belastbaar
tijdperk behaalde inkomsten, winsten en
baten ll en door deze enkele beschouwing
de verklaring rechtvaardigt dat de administratie het bewijs zou geleverd hebben
van de hoedanigheid van belastingschuldige in de extrabelasting die wijlen Theodore Goffings zou gehad hebben, zonder
dat het mogelijk is bij het lezen van deze
motivering te bepalen of het bestreden
(1) Verbr., 5 februari 1957 (B·ull. en PAsrc.,
1957, I, 665) en 21 april 1959 (ibid., 1959, I,
846).

(2) Bull. en PASIC., 1957, I, 707.

arrest laat gelden dat het bestaan van een
vermogensaccres in hoofde van een belastingplichtige, aangenomen dat dit bestaan
bewezen zij, rekening gehouden met de inkomsten die aangegeven werden voor de
aan 1940 voorafgegane dienstjaren, naar
recht impliceert, als wettelijk vermoeden,
dat de betrokken belastingplichtige een
belastingschuldige in de extrabelasting is,
dan wel of het arrest vaststelt dat moet
worden beschouwd als door de gereleveerde elementen geleverd het bewijs van
de hoedanigheid van belastingschuldige in
hoofde van wijlen Goffings op het gebied
der feiten, rekening gehouden met de omstandigheden der zaak; b) het bestreden
arrest, door geen antwoord te verstrekken, op het gebied van de hoedanigheid
van belastingschulc1ige, op de argumentatie van aanlegster die hierop gesteund
was, dat er in hoofde van wijlen haar
echtgenoot geen vermogensaccres bestond,
omc1at de activa die op 9 october 1944 in·
zijn bezit waren of door hem in de loop
van het belastbaar tijdperk ge!nvesteerd
werden een bedrag van 350.000 frank tot
oorsprong hadden, dat hij bij het begin
van voormeld belastbaar tijdperk in zijn
bezit had, zijn verklaring, dat wijlen
Theodore Goffings de hoedanigheid van
belastingschuldige in de extrabelasting
heeft, steunt op onvolledige of onjuist
aangehaalde feiten, die geen mogelijkheid
bieden bij wege van een geldig gegronde
redenering te komen tot de zekerheid van
het nagespoorde feit, dit is het bestaan
van het aangevoerde vermogensaccres en
van de hoedanigheid van belastingschuldige bij wijlen Goffings (niet passende
motivering van het arrest en schending
van de wetsbepalingen betreffende de bewijslevering, zowel in gemeen recht als
ten aanzien van de wetgeving betreffende
de extrabelasting); c) het bestreden arrest ten nadele van aanlegster de bewijslast van de hoedanigheid van belastingschuldige in de extrabelasting verlegt
door, op het gebied van de verantwoorc1ing der activa, enkel de argumentatie
van aanlegster betreffende de omvang
van de activa van wijlen haar echtgenoot
bij het begin van het belastbaar tij dperk
te onderzoeken en door deze argumentatie
te verwerpen door de enkele beschouwing
dat aanlegster cc het bewijs niet levert
van het bezitten bij het begin van het belastbaar tijdperk, van een som die
100.000 frank te boven gaat ll, dan wanneer het bewijs van het bedrag der activa
die wijlen Theodore Goffings bij het begin van het belastbaar tijdperk in zijn bezit had, en dus van het bestaan van het
aangevoerd vermogensaccres, hetwelk kan
worden beschouwd als een geldig bewijs
van de _hoedanigheid van belastingschuldige, rust op de administratie en niet op
aanlegster :

-652Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de door de administratie bijgebrachte bewijselementen het bestaan en
de aard aantonen van inkomsten die in
hoofde van de rechtsvoorganger van aanlegster in de extrabelasting belastbaar
waren; dat het eraan toevoegt dat het
exceptioneel karakter van die inkomsten,
die in de perken van paragraaf 1 van artikel 2 van de wet van 16 october 1945
vallen, blijkt uit de opvallende wanverhouding tussen bedoelde baten en de geringe inkomsten cUe de belastingsclmldige
voor de dienstjaren 1937 tot 1940 aangegeven heeft;
Dat het bestreden arrest, de bewering
beantwoordend van aanlegster die betoogde dat de cle c'Uj1ts bij het begin van
het belastbaar tijdperk in het bezit zou
geweest zijn van een som van 350.000 fr.
en niet van cle door de administratie aangenomen som van 100.000 frank, antwoordt
dat de attesten van derden waarop aanlegster zich beroept geenszins de juistheicl van deze bewering bewijzen;
Overwegende dat deze redenen de beslissing wettelijk rechtvaardigen en dat
het onverschillig is dat zij onder verschillende rubrieken van het arrest staan;
Overwegende dat eruit blijkt dat het
arrest zonder dubbelzinnigheid het bewijs
van de hoedanigheid van belastingschuldige afgeleid heeft uit vermoedens, getrokken uit de feitelijke elementen der zaak;
Overwegende anderzijds dat de rechter
over de grond aldus een passend antwoord verstrekt heeft op de stelling waardoor aanlegster beoogde het bedrag van
de in october 1944 getelde acti va te verklaren door het bezitten van een aanzienlijke som bij het begin van het belastbaar
tijdperk;
Overwegende tenslotte dat, daar de
rechter over de grond beslist heeft dat de
hoedanigheid van belastingsclmldige bleek
uit de vermoedens waarop hij wees en
dat de administratie alclus het op haar
rustend bewijs geleverd had, het bestreden arrest de door aanlegster aangevoerde feiten insgelijks onderzoekt in zover zij ertoe strekten de bewijswaarde
van die vermoedens te ontzenuwen, en
beslist dat de werkelijkheid dier feiten
niet bewezen is;
Overwegende dat het arrest, door alclus
uitspraak te doen, de last van het bewijs
niet verlegd heeft, doch alle elementen,
voorgebracht zowel door de administratie
als door aanlegster aangaande het op de
administratie rustend bewijs van de hoedanigheid van belastingschuldige in de
extrabelasting onderzocht en beoordeeld
heeft;
Overwegende dat elk van de onderdelen
van het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-

ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
21 april1959. - 2e kamer. - Voo1·zUter
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor~
zitter. - TTerslnggever, H. Valentin. Gelijlcltticlencle conclttsie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. Pleite-rs, HH. de
Longueville (van de balie bij het Hof V!\11
beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- VoRMEN. - ZAKEN VAN DIREOTE BELASTINGEN. -BLADEN VAN HET VERZOEKSCHRIFT
DOOR AANLEGGER NOCH GENUMMERD, NOCH
GEPARAFEERD. - GEEN VERPLICHTING.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- VORMEN. - ZAKEN VAN DIREOTE BELAS'l'INGEN. -

BE'l'EKENDE COPIE VAN IIE'l' VER-

ZOEKSCHRIFT. - BLADEN VAN DE COPIE DOOR
DE DEuRWAARDER GENUMMERD EN GEPARAFEEHD

WANNEER

DE

BLADEN

VAN

HET

VER-

ZOEKSCHRIFT RET NIET WAREN. - 0MSTANDIGIIEID WELKE DE BETEKENDE NIET HEEFT
KUNNEN MISLEIDEN. - GELDIGHEID.
3° INKOMSTENBELASTINGEN. - AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - RECHT VOOR DE
BELASTINGSCHULDIGE RET BKWIJS TE LEVEREN

DAT DE BELASTBARE GRONDSLAG OP WILLEKEURIGE WI.TZE BEPAALD WERD. - WILLEKEURIGE AANSLAG, - BEGRIP,
4° INKOMSTENBELASTINGEN. - RECLAMATIE. - AANSLAG VAN AMBTSWEGE, vVILLEKEURIG BEPAALDE BELASTBARE GHONDSLAG. - RECHT, VOOR DE DIRECTEUR DER
BELAS'fiNGEN OM DIE GRONDSLAG TE WIJZIGEN,
- RECHT VOOR DE DIRECTEUR 01I GEBRUIK
TE

~fAREN

VAN

EEN

ANDERE

\VI.JZE

VAN

BEPALING DAN DE DOOR DE CON'fROLEUR
'l'OEGEPASTE WIJZE. - RECHT VOOR DE DIREC'l'EUR IN DE BELAS'l'BARE GBONDSLAG INKOMS'l'EN TE BEGRI.TPEN DIE IN DE LOOP VAN
HE'r ONDERZOEK VAN DE RECLA:MATIE GEBLEKEN ZIJN.

5° INKOl\1STENBELASTINGEN. - BEBoEr V•OOR HE'!' HOF VAN BEROEP. - AANSLAG VAN AMBTSWEGE, - HOF VAN BEROEP
WELKE EEN ANDERE BELASTBARE GRONDSLAG
DAN ALLEEN MAG AANNEMEN WANNEER DE BELASI'INGPLICHTIGE HET BEWIJS YAN HE'l'
JUISTE BEDRAG VAN ZIJN Il\'KOMSTEN LEVERT.
- AANSLAG OP EEN WILLEKEURIG BEPAALDE
GRONDSLAG GEYES'l'IGD. - NIETIGHEID VAN DE
BELAS'l'BARE

GRONDSLAG

\VELKE

NOODZAKE-

LIJK DE NIE'l'IGHEID VAN DE AANSLAG MEDEBRENGT. BEOORDELING VAN HET WILLEKEURIG KARAKTER VAN DE BEPALING VAN DE
BELASTBARE GRONDSLAG. - HET HOF VAN BEROEP ERTOE GEHOUDEN REKENING TE HOUDEN
MET DE DOOR DE DIRECTEUR DEB BELASTINGEN
WETTELIJK VERRICHTE RECIITZETTINGEN.
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1o Doo1· geen wetsbepnUng worclt voorgesclweven dnt de blnden vnn het verzoeksch?'ift ·i?t cnssnUe tegen een ·in znlcen vnn d'irecte belasUngen gewezen ar?'est van een hot van beroep doo1· de
aanlegge·r in cassaUe moeten genmnmerd en gepa1·atee1·d wo1·den (1).
2° De omstand·igheid dat, ·i1t zaken van
d·irecte bell~sUngen, de bladen van de
copie van het verszoelcsohrift in oassaUe, d·ie bij de betelcening ervan ove?·handigcl weTden, daM de optn;dencle
detw-waanler genummerd en gepa?·ateerd
werden, lean de betelcende niet misleiclen,
omtrent de ?'egelmat'igheicl en de inhotul
van het m·,igineel van het verzoelcsoh·ritt, waarvan de bktclen noah genmnmerd noah geparateerd waren, en lean
cl·ienvolgens cle nietiuhe·ia van cle betokening niet meclebrenaen (2).
3° In ueval vam reaelmatig vastaestelde
nanslag van ambtswege heett cle belasUnasohttlcl,ige het ?'eoht te bewijzen clat
cle belastbare gronclslaa willelwtw·ia
we?·cl bepaald omdat de adm,inist?·aUe
een ?'eohtsdwaUna heett beaaan, of op
onju,iste feiten gesteund heeft, of nag
·nU juiste feUen gevolatl"ekkinaen heeft
afgeleid welke n'iet verant-woorcl Tc-nnnen -worden (3).
4° De di1·ectetw cler belasUngen, b'ij het
l"ennis nemen van de ontvanlceUjke 1·eclamaUe van cle belasUnaplichUge tegen
een aansla.g van am btswege gevestigd
op een willelcetwig bepaalcle gronclslag,
heeft het reoht d·ie gmndslag te wijzigen, onder 111.0e1· door gebruik te malcen
van een ancle1·e wijze van bepaUng van
de belastbare gmndslag dan de onvoldoencle of ve,rkeerd .oeaohte wijze d'ie de
oontroleur toegepast had en in cle IJelastbare grondslag inlcomsten op te nemen die hem in de loop van het onder,zoelc van de 1·eolamatie aeblelcen
zijn (4).
5° Het hot van beroep, op het door de belasUnaZJliohUge 1·egelmatig ingesteld beroep tegen cle besUss·ing van de cUTecteur der belastingen, heeft clan alleen
de maoht om een anclere belastbare
gTonclslag in de plaats te stollen dan d·ie
-waarop cle aanslaa van ambtswege gevesUgd we·rd, wanneer de belasUngpliohtige het be-wij s van het jttiste bed?·ng van zijn inlcomsten leve1·t. De 1vietigheid van de willelceur,ig bepaalde belastbaTe grondslag b1·engt nooclzalcelijlc
de veTnieM.ging door het hot van bemep
van cle annslng van a.mbtstvege mecle,
(1) Raadpl. verbr., 30 maart 1954 (A1·r.
Yerbr., 1954, biz. 521; Bull. en PAsrc., 19M,

I, 672).
(2) Raadpl. verbr., 6 april 1936 (Bull. en
PASIC,, 1936, I, 212).

clooh clit hot client 1'elcen,ing te lwnden
met cle doo1· cle directe·nr cle1· belastingen
ver1·,iohte rechtzctUngen b·i:i het beoo?·delen vnn de v1·aag of de belastba1·e
gronclslag cloo?' -wWelceu.r,igheicZ aangetast is of blijft (5).
(BELGISOHE STAATJ MINISTER VAN FINANOIENJ
T. HAIM, WEDUWE ROUBEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de groncl van niet-ontvankelijkheicl, door verweerster aan de voorziening
tegengeworpen en afgeleicl uit de nietigheicl van de betekening· ervan, cloordat
het origineel van de voorziening door de
ondertekenaar ervan noch genummerd,
noch geparafeerd is, dan wanneer het
aan verweerster betekencl afschrift door
de optredende deurwaarder genummerd
en geparafeerd ,\,erd, en geen enkel van
de stukken der rechtspleging bewijst dat
hij de machtiging zou ontvangen hebben
·om dit te doen, en clan wanneer « het vol:staat het betekend afschrift met het ori:gineel van het verzoekschrift tot cassatie
'te vergelijken om te zien dat het betekem1
afschrift niet eensluidend met het origineel is Jl :
. Overwegende dat geen enkel wetsbepaling voorschrijft dat de bladen van het
verzoekschrift tot cassatie tegen een door
het hof van lleroep in zake directe belastingen gewezen arrest door de eiser in
cassatie of zijn gevolmachtigde moeten
genummerd en geparafeerd worden;
Overwegende dat de omstandigheid dat
de bladen van de copie van het verzoekschrift, die bij de betekening erYan overhandigd wen1, door de optredende deurwaarder gemnnmerd en geparafeerd werden, verweerster dus niet heeft kunnen
misleiden omtrent de regelmatigheicl en
de inhoud van het origineel van het verzoekschrift;
Overwegende dat voor het overige bewuste copie eensluidencl is met het origineel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
mitsdien niet kan ingewilligd worden;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 56 en 6G van de
wetten lletreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, doordat
(3) Verbr., 4 november 1958 (snpra, biz. 199;
Bull. en PAsrc., 1959, I, ~10); raadpl. verbr.,
14 april 1959 (snpra, biz. 625; BuU. en PASIC.,
1959, I, 816).
(4) en (5) Zie de vorige nota.

-654het bestreden arrest de litigieuze aanslagen vernietigt, omdat het weigert rekening te houden met de door de beslissing
van de directeur verrichte rechtzetting,
van de vergissing die de controleurtaxeerder begaan had door de aanvankelijke aanslag door een waardeloos vermoeden te rechtvaardigen, en dit om de
reden dat deze vergissing een geval van
niet-naleving van een substantiele formaliteit zou opleveren, dat nietigheid van de
procedure en dus de verplichting voor de
directeur bedoelde aanslag te vernietigen
met zich brengt, dan wanneer het bezigen, door de controleur, van een waardeloos vermoeden geen geval van schending
van een stubstantHHe procedureformaliteit oplevert, doch wel een vergissing omtrent de grond die de bepaling van de belastbare grondslag aantast en dus door
de directeur der belastingen terecht verbeterd werd, gezien het recht waarover
deze beschikt om naar aanleiding van het
onderzoek van een regelmatige reclamatie
de aanslag in zijn gel1eel te herzien :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de ten laste van de rechtsvoorganger van verweerster gevestigde
aanslag tot stand is gekomen aan de hand
van feltelijke vermoedens en clat de clirecteur, over de reclama tie van de belanghebbende uitspraak cloende, de litigieuze
aanslag herzien heeft, hem steunend,
niet op bedoelde vermoeclens, doch op objectieve elementen;
Dat het arrest vervolgens erop wijst
dat, daar de door de taxeerder ingeroepen
vermoedens waardeloos en niet pertinent
zijn, de aanslag nietig is, dat de wijzigingen die de clirecteur in de oorspronkelijke aanslag aangebracht heeft ook vallen onder het gebrek dat cleze aanslag onwettelijk maakt; dat bijgevolg het arrest
de litigieuze aanslag·en wegens willekeurigheicl vernietigt;
Overwegende dat het arrest aldns het
geval van nietigheid van de belastbare
grondslag, zoals hij door de controleur
bepaald werd, ten onrechte gelijkstelt
met het geval van niet-naleving van een
substantiele formaliteit die nietigheid
van de taxatieprocedure met zich brengt;
Overwegencle voorzeker, dat de belaKtingschuldige, die regehnatig van ambt,;wege aangeslagen is, het recht heeft te
bewijzen clat de belastbare gronclslag willekeurig bepaalcl wercl omclat de administratie een rechtsclwaling heeft begaan of
op onjuiste feiten gesteund heeft of nog
nit juiste feiten gevolgtrekkingen heeft
afgeleicl welke niet verantwoord kunnen
worden;
Overwegende dat dit bewijs de vernietiging van de belastbare grondslag, doch
niet noodzakelijkerwijze de vernietiging
van de aanslag met zich brengt;
Overwegencle clat, wanneer bij de direc-

teur der belastingen de ontvankelijke reclamatie van de belastingplichtige ingecliencl is, de clirecteur in het vervullen
van zijn tegelijk jurisdictionele en administratieve opdracht, het recht heeft gebruik te maken van een andere wijze van
bepaling van de belastbare grondslag dan
de onvolcloende of verkeerd geachte wijze
die de ambtenaar-taxeerder toegepast
had, en eventueel in de belastbare grondslag inkomsten op te nemen die hem in
de loop van het onderzoek der reclamatie
gebleken zijn;
Dat daarenteg·en het hof van beroep, op
het door de belastingplichtige regelmatig
ingestelcl beroep, de macht om een andere
belastbare gronclslag in de plaats te stellen dan die waarop de aanslag van ambtswege gevestigd werd enkel heeft wanneer
de belastingplichtige het bewijs van het
juist be drag van zijn inkomsten levert;
dat eruit blijkt clat, bij ontstentenis van
dit bewijs, de nietigheid die de willekenrig bepaalcle belastbare grondslag aankleeft v66r het hof van beroep nooclzakelijk de vernietiging van de aanslag met
zich brengt;
Overwegende evenwel clat het hof van
beroep, waar bij de beslissing van de elirecteur der belastingen door het hof van
beroep aanhangig is gewaakt, de belastbare grondslag enkel vermag te vernietigen indien cleze, zoals hij eventueel door
die beslissing rechtgezet is, door willekeurigheicl aangetast is of blijft;
Overwegencle clat het hof van beroep,
door ten cleze de aanslagen te vernietigen,
zoncler rekening te houclen met de door de
clirecteur cler belastingen verrichte rechtzetting van de belastbare gronslagen en
zoncler te onclerzoeken of cleze rechtzetting op een wettelijke gronclslag berustte,
zoals aanlegger bij conclusies aanvoerde,
het clispositief van het bestreden arrest
niet wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Dat het mid del mitstlien gegrond is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen arrest, behalve in zover het beslist
clat de rechtsvoorganger van verweerster
belastbaar was op zijn inkomsten over
het j aar 1949 (1) ; beveelt clat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroorcleelt verweer ..
ster tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
r,uik.
21 april1959. - 2e kamer. - Voo1·zitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTe1·slaggever, H. Valentin. Geliilcltl'iclen!le concl·ns-ie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. - Ple'ite1·s, HH. Van
Leynseele en Van Ryn.
(1) Over het dispositief, zie de nota 1 in
Bull. en PASIC., 1959, !, 851.
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wijzigd bij kon. besl. van 30 december
1939, art. 28.)

23 aprill959

1° INKO:MSTENBELASTINGEN. -

Fis-

CALE COMMISSIE. PROCES-VERBAAL VAN DE
BERAADSLAGING VAN DE CO:t.LMISSIE HETWELK
DE b'AMILIENAAM, DE VOORNAA:t.£ EN DE WOONPLAATS VAN DE LEDEN, WAARUU' DE COMMISSIE
SAMENGESrl'ELD WAS, AANDUIDT, :M:AAR NIET
HUN BEROEP. HoF VAN REROEP HETWELK
IN FEITE VASTSTElff DAT DIE MELDINGEN HET
DE BELAS'l'INGPLICHTIGE MOGELIJK GEMAAKT
HEBBEN NA TE GAAN OF DIE LEDEN REGELMA'fiG
AANGEDUID WAREN. BESLISSING VAN HET
HOF VAN BEROEP VOLGENS HETWELK HET NALA'fEN VAN DE AANDUIDING VAN HET BEROEP
HE'r ADVIES VAN DE COMMISSIE NIE'l' NIE'l'IG
HEEFT GEMAAK'r. WE'l'TELIJKE BESLISSING.

2° INKOMSTENBELASTINGEN.- FisCALE COMMISSIE. ~ AANWEZIGHEID VAN DE
DOOR DE GEMEENTERAAD AANGEDUIDE AFGEVAARDIGDE, VOORWAARDE N!ET VEREIST VOOR
DE GELDIGHEID VAN HET ADVIES VAN DE CO:t.£MISSIE.

3° De vaststelUng, gedaan ·in het procesverbaal vnn tle be·rantlslaging vnn de
jiscale comm·isgie, vnn tle nalev·ing van
de tonnaUte'iten die bi.j de -wet zijn
voorgesclweven voo1· het 01Jroepen vnn
de leden van ae commissie, mnakt een
genoegzaam be-wijs 1tU vnn het nnleven
van die tonnal-iteiten; e1· -wo1·dt n·iet
ve·reist dat het dossie1· van de adm·inist?·aUe andere be-wijselementen inhondt.

(Kon. besl. van 22 september 1937 gewi.izigcl bi.i kon. besl. van 30 december 1939,
art. 33.)
(DESCAMPS,
'f. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

(Kon. besl. van 22 september 1937, ge-

HET IIOF; - Gelet op het bestrellen
arrest, op 13 juli 1957 g·ewezen door het
Hof van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste midclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 28, 33, eerste, vijfde en zevende
lid van het koninklijk besluit van 22 september 1937, gewi.izigd door artikel 1 van
het koninklijk besluit van 30 december
1939, en 55 van de wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen,
samengeschakelcl
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948 : eerste ondercleel, doorclat het
bestreden arrest het vermelclen van de
namen, voornamen en woonplaatsgemeente van cle leden der flscale commissie
volcloencle geoorcleeld heeft, zonder aan<luiding van de titel van lle beroepscategorie die zij geacht zijn te vertegenwoorcligen, clan wanneer het aclvies van de flscale commissie van 23 maart 1953 het beroep van de leden niet aancluidt en deze
leemte het de belastingschulclige onmogelijk maakt na te gaan of voormelcle leden
wettelijk aangecluid werden op grond ervan dat zij behoorclen tot de onclerscheiclen groepen, aangeduicl in voormelll artikel 28, paragraaf 2; tweede onclerdeel,
doordat het bestreclen arrest enkel de nadruk gelegd heeft op het bijkomencle karakter van de aanwezigheicl van de afgevaardigde cler gemeente, clan wanneer het
micldel gewag maakte van de verplichting
aan te duiclen of voormelcle afgevaarcligde
a an de ber aaclslaging cleel genom en hacl
en van cle verplichting dat zijn handtekening moest voorkomen op het proces-ver-

(1) Raadpl. verbr., 19 december 1939 (B1lll.
en p ASIC., 1939, I, 528).
De melding van de eenzelvigheid van de leden van de fiscale commissie, in het procesverbaal waarin het advies van de commissie
opgenomen is, wordt vereist om het de belas-

tingplichtige mogelijk te maken na te gaan of
die leden bevoegd waren om te zetelen. Zie
hierover verbr., 14 october 1940 (A1·r. Yerb1·.,
1940, biz. 96; Bull. en J:'Asrc., 1940, I, 248).
(2) Verbr., 22 februari 1937 (BuF. en PAsrc ..
1937, I, 68).

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -

Frs-

CALE COMMISSIE. 0PROEPING VAN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE. PROCES-VERBAAL
VAN DE BERAADSLAGING VAN DE COMM:ISS!E,
WAARBI.T VASTGES'l'ELD WORDT DAT DE VOOR
DE OPROEPING VOORGESCHREVEN FORMALI'l'EI'l'EN NAGELEEFD WORDEN. GENOEGZAAM BEWIJS VAN HET NALEVEN VAN DIE FORMALITEITEN.

1 o Het hof van beroep het-welk, bij het
lcenn·is nemen van het be1·oep tegen de
beslissing van de d·i1·ecte·u·r van de di1'ecte belastoingen, vaststelt tlat het pmces-·verbaal van de beraadslaging van
de fiscale comm·iss·ie, 1vaarin de familienaam en de voo!"naam van elk van de
leden -waaruit de comrn:iss·ie samengesteltl 1vas, alsook de r1emeente -wnar hw~
-woonplaats gelegen is vennelcl zijn, het
de belastoingpUchUge mogelijlc gemaalct
hebben na te gann of die leden regelmnt-ig aange(Mtid -wenlen, besUst -wetteUjk
clnt het nalaten vnn de nnntltt'i(z.ing van
het be1·oep in het p1·oces-ve1·bnnl het advies van de commiss·ie n-iet n-iet-ig heett
gemnalct (1) .

2° De aan-weziglwi.d van de nfgevaardigde
aanged·wid doo1· ae gemeenterand vnn de
-woonplaats van ae belasUngplicht-ige is
geen vereiste voo1· de geldighe·id van
het aav·ies van ae fiscale commissie (2).
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baal inclien hij de beraaclslaging werkelijk had bijgewooncl, en clan wanneer de
naam van de afgevaarcligcle cler gemeente
niet voorkomt op de lijst cler aanwezigen,
en tevens niet vermelcl is op de lijst cler
afwezigen, en clan wanneer, inclien hi.i
aanwezig was, hij het proces-verbaal had
dienen te onclertekenen, hoewel hij geen
beslissencle stem had, zoals bij bovenaangehaalcl artikel 33 voor alle aanwezige leden voorgeschreven is ; derde onderdeel,
doordat het bestreden arrest aangenomen
he eft da t de niet-eensluidendheid tussen
het origineel van het vroces-verbaal en
het betekend uittreksel gemakkelijk kan
verbeterd worden of blijkt nit een met de
hand geschreven vermelding die op de kant
van het uroces-verbaal staat en daarmede
geen geheel vormt, dan wanneer artikel 33, liu 7, voorschrijft dat het uittreksel nit het advies van de fiscale commissie dat aan de belastingschuldige genotificeerd wordt door de controleur-voorzitter eenslnidend moet verklaard worden;
vierde ondenleel, doordat het bestreden
arrest de vermelding, in het advies van
de commissie, van de oproeping van dezer leden voldoencle geacht heeft, dan
wanneer het ontbreken van een bewijs
van deze oproeping in het dossier de belastingsclmldige in de onmogelijkheicl
stelt na te gaan of de oproepingen werkelijk zijn geschiecl op de marrier, voorgeschreven bij artikel 33, lid 1, van het koninklijk besluit van 22 september 1937 :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat llet arrest erop wijst
cc dat de zeven leden, onder de aam1ni<ling
van de hoedanigheifl waarin zij aan de
beraadslaging dcelnemen, geidentificeercl
zijn door hun familienaam, hun voornaam
en de gemeente waar hun woonplaats gelegen is));
Overwegende dat de rechter ov de voet
van een beoordeling cUe van feiteli.ike
aard is, beslist dat de identiteit van elk
van lle leden ller commissie met een voldoende nanwkcurigheid vastgesteld is, zodat het de belastingplichtige niet onmogelijk is gemaakt na te gaan of voormelde
leden regelmatig aangeduid werden;
Overwegende tlat de grief, afgeleitl nit
de verklaring dat het nalaten van de aanduiding van het beroeD van de leden tler
conunissie de belastingsclmldige in de onmogelijkheic1 stelt na te gaan of die leden
wettelijk aangeduid wenlen op grond erv an da t zi.i belworden tot de ontlerscheiden groepen, nangeduid in voormeld artikel 28, paragraaf 2, van het koninklijk
besluit van 22 september 1937, gewijzigd
door het koninklijk besluit van 30 december 1939, stuit tegen de soevereine beoordeling van de rechter over de grond;
Dat het eerste onderdeel van het middel niet kan ingewilligd worden;

Over het tweede onderdeel
Overwegende dat aanlegger bij conclusies de nietigheid van het advies van de
fiscale commissie aangevoerd heeft, omflat in dit advies niet aangeduid is dat de
afgevaardigde van de stad Edingen, de
gemeente waar de belastingplichtige belastbaar is, aan de beraadslaging deelgenomen heeft, en dat die afgevaardigde,
hoewel niet voorkomend op de lijst der
afwezigen, het proces-verbaal met de gemoti veerde besluiten der commissie niet
ondertekend heeft;
Overwegende dat het arrest, na crop
gewezen te hebben dat het advies vaststelling inhoudt van de identiteit van ieder
van de zeven leden die aan de beraadslaging deelgenomen hebben, aan de grief tegenwerpt cc dat de aanwezigheid van de
door de gemeenteraad aangeduide afgevaardigde geen vereiste is voor de geldigheid van het advies, dat cut verwijt mitsdien doelloos is )) ;
Dat, enerzijds, het aldus op het middel
geantwoord heeft en anderzijds, de afwezigheid van de door het gemeentebestuur aangeduide gemeentebediende voor
vaststaand houdend, zoals de redenen
noodzakelijk impliceren zonder dat zij
deswege gecritiseerd zijn, het wettelijk
beslist l1eeft dat de grief, afgeleid uit het
beweerd gebrek dat in het advies van de
commissie zou geschuild hebben, niet gegrond was;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan ingewilligd worden;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest, om te antwoorden op de grief van nietigheid die
a[)nlegger bij conclusies afieidde nit het
feit dat het uittreksel dat hem gezonclen
werd en door de conroleur-voorzitter eensluidend verklaard werd niet nauwkeurig
gelijk is aan het origineel, verklaart
« dat het bij het afschrijven begane fouten geldt die gemakkelijk kunnen verbeterd worden en dat een met de hand geschreven verwijzing die op het origineel
staat en niet overgeschreven werd op het
uittreksel, van het advies geen deel uitmaakt ll;
Overwegende dat het arrest door deze
beoordeling die van feitelijke aard is
noodzakelijk beslist dat de bijzonderheden, waarop aanlegger bij conclusies gewezen heeft, niet tot gevolg hebben aan
de gelijkluidendheid van het uittreksel
met het origineel proces-verbaal, zoals zij
door de controleur-voorzitter gewaarmerkt is, afbreuk te doen;
Dat het derde onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat het arrest wettelijk
beeft kunnen aannemen dat de vaststel-

-657ling, gedaan in het proces-verbaal waarin
de besluiten van de commissie vervat
zijn, van de naleving van de formaliteiten
die bij de wet zijn voorgeschreven voor
het oproepen van de leden van die commissie, een genoegzaam bewijs van het
naleven van die formaliteiten uitmaakte;
Dat het vierde onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede miudel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 28 en 55 van de samengeschakelde wetten betreffenue de inkomstenbelastingen, cloorclat het bestreclen arrest
geacht heeft dat de fiscale commissie het
bedrag van de belastbare inkomsten door
alle wijzen van bewijslevering, zelfs willekeurig mocht bepalen, vermits het de
geldigheicl van het auvies uer commissie
aanneemt, dan wanneer deze gesteuncl
heeft op elementen die aan het aclministartief dossier vreemcl zijn en alclus het
recht .cler verclediging gekrenkt heeft :
1 o enerzijds, wanneer zij, tot vaststelling
van het percentage gebruik van suiker in
de banketbakkerij, verwezen heeft naar
vaste schalen die de administratie in
overleg met bcroepsgroeperingen opgemaakt heeft, welke schalen in het dossier
niet voorkomen en aanlegger onbekencl
zijn; 2° anderzijds, wanneer zij, om te
laten gelden dat marsepein in de categoric « banketbakkerij ll valt, andere vergelijkingspunten in acht genomen heeft dan
de in het dossier vermelcle, vermits in de
vergelijkingskaarten geen toespeling gemaakt worclt op marsepein, en clan wanneer bovenclien de commissie gesteuncl
heeft op vergelijkingspunten die zij niet
opgeeft en haar aclvies dus niet met reclenen omkleecl en bijgevolg nietig is :
Overwegencle cla t het arrest inclerclaacl
verklaart << clat geen enkele wetsbepaling
aan de commissie een bepaalcle wijze van
llewijslevering oplegt om het bedrag van
de belastbare ink oms ten vast te stellen ll;
Dat evenwel noch nit cleze verklaring,
noch uit de grieven die het miclclel opwerpt tegen <le manier waarop de commissie de belastbare inkomsten van aanlegger geramnd heeft, valt af te leiclen
clat het arrest aangenomen heeft clat <le
commissie in clit opzicht willekeurig
mocht hanclelen;
Dat het arrest integencleel zegt dat de
raming door de commissie verricht is in
de wettelijke vormen en cla t het mid del
niet wijst op enige ·overtreding van de bepalingen waarbij de procedure v66r de
fiscale commissie geregel<l is;
Overwegencle dat de bewering clat de
commissie gesteunu heeft op elementen
die aan het administratief dossier vreemd
waren, afgeleid is nit feitelijke beschouwingen die steun vinden noch in de bestreden beslissing, noch in de stukken der
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procedure waarop het hof vermag acht te
slaan;
Overwegende, eindelijk, dat het middel,
ten betoge clat het aclvies der commissie
niet met reclenen omkleecl is, cleze bewering tegenspreekt door aan de commissie
te verwijten dat zij gesteuncl heeft op
vergelijkingspunten welke zij niet opgeeft, wat althans op het bestaan van reclenen wijst;
Waaruit volgt dat het miclclel niet kan
ingewilligcl worden;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
23 april1959. -1° kamer. - TToorzUte1·,
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTe·rslaggevcr, H. van Beirs. GeUjlcl·widende conclu.s'ie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN. - RAMING
VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.- BELASTBARE
BASIS VAN EEN VAN AMBTSWEGE GEVES1'IGDE
AANSLAG EN GES'l'EUND OP VERMOGENSACCRESSEN AAN HE'l' LICHT GEKO'I.lEN DOOR
DE VERGELIJ:KING VAN DE ACTIVA VAN DE
BELAS'l1INGSCHULDIGE OP HE'J.1 BEGIN EN OP
RET EINDE VAN EEN PERIODE OVER ENKELE

DIENS'l'JAREN WAARONDER HET DIENSTJAAR
WAAROP DE AANSLAG RETREKRING HEEFT. HOF VAN REROEP HETWELK RESLIST DA'r DERGELIJKE RAMING WE'l'TELIJK IS OM RfDEN
DAT HET VERMOGENSACCRES ENKEL TlJDENS
HET DIENSTJAAR vVAAROP DE AANSLAG RETREKKING HEEFT KON ONTSTAAN. - GEEN BOHENDING VAN DE REGEL VAN DE ANNUALITEIT VAN
DE RELASTING WELKE DOOR DE SAMENGESCHARELDE

\:VETTEN BETREFFENDE DE INKOA!STEN-

RELASTINGEN BEPAALD IS.
Schendt niet rle regel van de anmtaz.iteit
·uan de belast'ing, wellce doo1· de samen[Jeschalcelde wetten betreffende de inkomstenbelasUngen bepaald is, het a1··rest van het hot van beroep hetwellc besUst flat wettelijlc 'is ae aanslag van
ambts1.vege gevestigrl, waarvan ae belastbare g·ronrlslag ge·ra.amrl we1·a op
grana van het vennoeaen op,qelevera
tloor het vennogensaccres aan het Ucht
gelcomen aoo1· ae vergez.ijlcing van ae
act-iva van ae belasUngsclmlrz.ige op het
begin en op het e·inae van een per'ioae
over enlcele rlienstiaren 1vaaronrler het
rUenstjaa-r waamp. ae aanslag betrelclcing heett, en hetwellc rlaa1·toe steunt
op teiteUjke omstaniUgherlen, waarvan
fle bew·ijs·waanle op soeve1·eine w·ijze
rloo1· het hot van be·roep wo1·at beooraeela, o-m er ~tit at te le·irlen aat het al-

-658rlns (tWn het Ziaht gelcomen aa01·es ontstaan is tijrlens het rlienstjaar waarop
rle aanslag bet1·elclcing heeft (1).
'1'.

(MARTIN,
BELGISCHE STAA'l', :lviiNISTER VAN FINANCiil:N.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het llestreden
arrest, op 4 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid ui t de scherrding van de artikelen 35, paragraaf 1,
lid 1, 37, paragraaf 1, 55 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van 3 juni
19H en, voor zoveel als nodig, bij het besluit van 31 juli 1943 en bij de besluiten
van de Regent van 15 en 16 juni 1948, 2
van het besluit van 16 juni 1941 betreffende de nationale crisisbelasting, 97 en
112 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest ten onrechte beslist heeft dat
de litigieuze aanslagen niet willekeurig
waren en dat het cijfer dat de administratie volgens de tekenen en indicien in
aamnerking genomen had niet betwist
was; dat de administratie gesteund had
op vermoedens cUe g·eldig waren en volstonden om de inkomsten op het dienstjaar 1945 te kunnen aanrekenen, dan
wanneer het vermoedelijk inkomen dat
de administratie vastgesteld heeft voor
het bepalen van de belastbare grondslag
over het dienstjaar 1945, vastgesteld werd
door aanrekening, op dit enkel dienstjaar, van het verschil dat blijkt uit de
vergelijking van de activa op 1 januari
1940 en 31 december 1944, de administratie
aldus tegen alle klaarblijkelijkheid in onderstellend da t aanlegger een netto-winst
van 251.000 frank behaald had door middel van een gewoim handelsbedrijf dat enkele maanden uitgeoefend werd dit is gemiddeld meer clan 50.000 frank nettowinst per maancl; clat de ac1ministratie
zocloende het beginsel van de annualiteit
der belasting geschonden en valse vermoedens toegepast heeft :
Overwegencle dat, zo het bestreden arrest, beslissend ten aanzien van een over
het dienstjaar 1945 ambtshalve gevestigde
aanslag, vaststelt dat hij gesteund is op
de vergelijking van de activa in 1940 en
einde 1944, het evenwel de bepaalde omstandigheden belicht die door de administratie werden aangevoerd, en waaruit
(1) Raadpl. verbr., 6 december 1955 (A1'1'.
Ye,·b•·., 1956, blz. 268; Bull. en PAsrc., 1956,
I, 333).
(2) Hierover dat de afschrijving op een aldus herschatte waarde niet alle professionnele
gebouwen betreft maar enkel de rrijverheidsgebouwen die met de handels- of landbouwoutillering gelijkgesteld zijn, raadpl. verbr., 25 fe-

het met haar afleidt clat het vastgesteld
accres, waaruit belastbare inkomsten blijken, enkel in de loop van het jaar 1944
is kunnen tot stand komen;
Dat de rechter mitsclien, enerzijds, soeverein de feitelijke llewijswaarde beoordeeld heeft van de vermoedens die ingeroepen werclen ten llewijze dat de vermoedelijke inkomsten tijdens het jaar 1944
bekomen werden, en, anderzijds, het beginsel van de annnaliteit der belasting,
dat in de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen vastgelegd is, niet heeft kunnen schenden :
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzie· ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
23 april1959. -1e kamer.- Voonzitte·r,
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever, H. Gilmet.
Gelijlcluidenrle aonalusie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. Pleite1·, H. Van
Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN. - BELASTING OP DE BEDRIJ~'SINKOMS'l'EN. - AFTREKBARE BEDRI,JFSLASTEN. - AFSCHRIJVING VAN
DE OUTILLERING EN VAN DE ERMEDE GELIJKGESTELDE NIJVERHEIDSGEBOUWEN. - BEREKENING OP EEN HERSCHATTE BELEGGINGS- OF
ROSTWAARDE. - WET VAN 20 AUGUSTUS
1947, AR'l'IKEL 3, EN BESLUIT VAN DE REGENT
VAN 15 OCIOBER 1947. - HERSCHATTING
WELKE DIENT OPGENOMEN TE ZIJN IN DE GESOHRIFTEN OF BALANSEN AFGESLOTEN VANAF
31 DECEMBER 1947 EN UITERLIJK OP 30 DECEMBER 1948.
De afsolwijving van de nijverheids-, hanrlels- of lanrlbouwontiller·ing, alsmerle
van rle ennecle gelijlcgestelcle nijverheiclsgebomven (2) bij artilcel 3 van ae
wet van 20 augttst~ts 1947 bepaalcl, lcttnnen volgens rle wit ele he1·sahatUng blijlcencle beleg,q·ings- of lcostwaanle zoals
aeze b'ij el·ie wetsbepaUng alsoolc bij het
beslttit van ele Regent van 15 october
1947 tot ~tUvoe'l'ing ·van {/emelrle wet (3)
voo1·zien is, evenwel sleohts be1·elcenel
·wonlen in zover ae he1·sahatUng van
clie goede1·en opgenomen tve·rcl in de gebruari 1958 (A1-r. Ye1·b1'., 1958, blz. 451; Bull.
en PASIO., 1958, I, 701) en 23 october 1958
(wpm, blz. 158; Bull. en PASIO., 1959, I, 191).
(3) Hierover dat het besluit van de Regent
van 15 october 1947 conform artikel 3 van de
wet van 20 augustus 1947 is, raadpl. verbr.,
25 februari 1958 (A1T. Yerb?-., .1958, blz. 451;
B1ill. en PAsrc., 1958, I, 701).
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80 december 1948 (1). (Besluit van de

Regent van 15 october 1947, art. 4.)
{DESCAMPS,
'1'. BELGISCHE STAAT, MINISTER 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 uit de
schending van de artikelen 97 ,van de
Grondwet, 26, paragraaf 2, 4°, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, zeals het gewijzigd
is door artikel 3 van de wet van 20 augustus 19±7, 3 en 4 van het besluit van de
Regent van 15 october 1947, genomen in
uitvoering van evengemeld artikel 3 van
de wet van 20 augustus 1947, doordat het
bestreden arrest, tot afwijzing van de
grief, opgeworpen tegen de weigering van
de administratie om van de belastbare
winsten de afschrijvingen af te trekken
die over de dienstjaren 1949 en 1950 gedaan zijn op de nijverheidsgebouwen en
de outillering, welke herschat werden bij
toepassing van artikel 26, paragraaf 2, 4°,
erop wijst dat de inventaris van de herschatting niet voorkomt in de balans op
31 december 1947, doch enkel in de balans
op 31 december 1948, en beslist dat de termijn, gesteld in artikel 4 van het besluit
van de Regent van 15 october 19±7 een
bindende termijn is die met een oogmerk
van controle is voorgeschreven, dan wanneer artikel 3 van evengemeld besluit aan
de belastingschuldigen de mogelijkheid
verleent hun herschattingsinventaris over
te leggen als bijlage bij de aangifte over
het dienstjaar waarvoor zij voor de eerste maal de afschrijvingen willen doen
op de grondslag van de herschatting,
waaruit volgt dat de termijn van artikel 4 enkel kan gelden voor de belastingschuldige die reeds voor het dienstjaar
1947 de afschrijvingen op de herschatte
outillering en nijverheidsgebouwen wenst
te doen :
Overwegende dat artikel 26, paragraaf 2, 4°, krachtens hetwelk de nodige
afschrijvingen van het materieel en de
roerende voorwerpen, dienende tot het
uitoefenen van het beclrijf, als bedrijfslasten worden aangezien, bepaalt, enerzijds, dat enkel als zodanig mogen worden beschouwd de afschrijvingen die samengaan met een waardevermindering
welke zich gedurende de belastbare tijd
werkelijk voordeed, en, anderzijds, -dat
die afschrijvingen moeten berekend wor(1) Verbr., 20 september 1955 (A1'1'. Ye1'b1·.,
1956, blz. 11; Bull, en PAsiC., 1956, I, 14).

den volgens de beleggings- of kostwaarde
van de voorwerpen waarop zij betrekking
hebben;
Overwegende dat de wet van 20 augustus 1947, die in voormeld artikel 26, paragraaf 2, 4°, een bepaling van buitengewoon karakter invoegt, door haar artikel 3 toegestaan heeft de afschrijving,
wat de outillering en de ermede gelijkgestelde nijverheidsg·ebouwen betreft, te berekenen op een herschatte beleggings- of
kostwaarde; dat de mogelijkheid de afschrijving te berekenen volgens de nit de
herschatting blijkende beleggings- of
kostwaarde evenwel slechts verleend
wordt, volgens de bepaling, in zover de
herschatting plaats heeft binnen de grenzen en termijnen en onder de voorwaarden te bepalen bij koninklijk besluit :
Overwegende dat de grenzen, termijnen
en voorwaarden welke bijgevolg bij het
besluit van de Reg·ent van 15 october 1947
bepaald werden, moeten inachtgenomen
worden;
Overwegende dat artikel 4 van dit besluit, waarvan het voorwerp onderscheiden is van datgene van artikel 3 en van
de verplichting die daaruit in een bijzonder geval voortvloeit, bepaalt dat de herschatting op de grondslag waarvan de
afschrijving mag berekend worden, client
opgenomen te worden in de geschriften
of de balansen afgesloten uiterlijk op
30 december 1948;
Overwegende dat, aangezien het arrest
vaststelt dat niet in de wettelijke termijn
aan dit voorschrift voldaan is, door een
juiste toepassing, zowel van artikel 26,
paragraaf 2, 4°, zeals het gewijzigd is
door artikel 3 van de wet van 20 augustus
1947, als van de artikelen 3 en 4 van het
besluit van de Regent van 15 october 1947,
aanlegster het berekenen van de afschrijving op de grondslag van de herschatting
geweigerd heeft; Dat het middel mitsdien naar recht
faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest in zijn
redenen een tegenstrijdigheid vertoont
welke met een ontbreken van redenen gelijkstaat, wanneer het vaststelt dat aanlegster doet gelden dat zij niet verplicht
is tot het houden van de in boek III van
het Wetboek van koophandel omschreven
koopmansboeken, welk vereiste door het
besluit van de Regent van 15 october 1947
gesteld is, dan wanneer aanlegster naar
luid van haar conclusies integendeel betoogde dat haar enkele verplichting erin
bestond de in titel III van het Wetboek
van koophandel bepaalde koopmansboeken te houclen, waaromler de balans niet
voorkomt :
Overwegencle clat de in het midclel voorgebrachte grief loopt, volgens het micldel,
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over de tegenstrijdig·heid tussen een in de
gronden van de bestreden beslissing vervatte feitelijke verklaring en de termen
van de conclusies van aanlegster welke
de grondslag van die verklaring uitmaken;
Dat de grief derhalve geen tegenstrijdigheid in de gronden van de beslissing
is, waarvan het gevolg zou wezen dat de
ene grond de andere uitsluit, en mitsdien
niet berust oo een beweerde schencling
van artikel 97 van de Grondwet;
Dat het middel dienvolgens niet kan
worden ingewilligd;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
23 april19iJ9. - 18 kamer. - Yoo1·zitte1·,
H. Bayot, raaclsheer waarnemen<l voorzitter. - Yerslagge•ve1·, H. van Beirs. Gez.ijlclu'iclencle concltts·ie, H. F. Dumon,
advoeaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Urbain (van de balie te Bergen) en Van
Leynseele.

te cloen uelflen. De wet bepaalt noch
cle vonn van cle meclecleling, nooh cle
man'ie1· waa1·op zij cloo1· cle aclministmtie moet worclen geflaan (1).
2o De belastingpliohtige, cloor zioh alclvom·d te verlcla1·en nwt cle wijziging
cloor cle adm·in'istrat-ie aangeb-raoht op
cle aang·ifte bevaalcl bij de (t1't'ilcelen 53
en 54 van cle samengesohalcelde wetten
betJ·effende fle inlcomstenbelastingen,
vnlt z·ijn oorsp1·onlcelijlce aangifte aan
om ze met cle werlceUjlcheicl te cloen
st'/'Olcen (2).
3° De fonnaliteUen beJHUtlcl bi:i arUlcel 55,
paragraa.f 1, lantste licl, van fle samcngesohalcelcle wetten bet1·ettencle cle inlcomstenbelastingen, en inzonclerhe·icl het
nalcomen van cle te1·mijn van twinUg
clauen cUe cloor voo·rmelcle wetsbetJaUng
uestel£l is, zijn niet van toepassing wanneer cle belastinuplichtige :wlf ile vroe{fe1· cloor hem ueclane aanuifte w·ijziut (3).
(llEPE.R,
'f. BELGISCHE STAAT, .MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

le

KAMER. -

23 april 1959

1°

INKOMSTENBELASTINGEN. WrJZIGING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE.
BETEKENING AAN DE EELASTINGSCHULDIGE.
~ DDEL EN VORU VAN DE BE'l'EKENING.

2°

INKOMSTENDELAS'l'INGEN. AANGll'TE. WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRA'l'IE, AKKOORD VAN DE BELASTINGSCHULDIGE. - BELASTINGSCHULDIGE DIE ALDUS ZIJN
AANGIFTE 'AANVULT.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN. WIJZIGING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIF'l'E.
FORMALI'l'EITEN BEPAALD BIJ ARTIKEL 55,
PARAGRAAF 1, LAATSTE LID, VAN DE SAAfENGESCHAKELDE WETI'EN, BELASTINGPLICH'l'IGE
DIE ZELb' ZIJN AANGIFTE WIJZIGT, DE
FORMALITEITEN NIET VAN 'l'OEPASSING,

1° De betelceninrJ awn cle belasUngschu.lclige, zoals bepaalcl b'ij artilcel 55, pat·agraaf 1, licl 9, van cle samengesohalcelcle
tv etten betreffenrle cle inlcomsten belastingen, van cle tv'ijziging wellce cle adtnin'istraUe van z'ins is aan zijn aang'ifte
toe te brengen, heeft ten floel cle belanghebbencle omtrent cUe tvijziginu
voo1· te Uohten, en hem in staat te stollen zijn opme1·k'inue·n te bek.wamer ti:i(l
(1) Verbr., 3 mei 1955 (A>T. Verbr., 1955,
blz, 734; Bull. en PAsrc., 1955, I, 959); 25 october en 16 november 1955 (A>·r. Verb1·., 1956,
blz. 136 en 201; Bull. en PASIC., 1956, I, 174
en 247); 20 februari 1988 (Arr. Verbr., 1958,
blz. 431; Bull. en PASIC., 1958, I, 672); .27 januari en 19 februari 1959 (supra, blz. 421 en
<L73; Bull. en PAsrc., 1959, I, 542 en 620).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Gron<lwet, doordat het bestreden arrest twee
door aanlegger bij conclusies voorgebrachte grieven onbeantwoorcl gelaten
heeft, namelijk : 1° dat de administratie,
uoordat zij bij conclusies erkende clat de
aanslag op de sam van 224.135 frank, betreffende cle inkomsten van het jaar 1948,
definitief is, zich met dit cijfer akkoord
verklaard heeft en logischerwijze moet
gebonden zijn door haar instemming,
evenals de belastingschuldige door de
zijne gebonden is, en 2° dat de administratie het akkoord, door de belastingschuldige gegeven omtrent de cijfers op
de grondslag waarvan de belastingsupplementen zijn gevestigcl, niet meer geldig
kon inroepen, clan wanneer zij zelf de reclamatie van de belastingschnldige tegen
die aanslagen aangenomen en de gegrondheicl ervan op een punt erkend heeft .:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende, enerzijds, dat het arrest,
na erop gewezen te hebben dat aanlegger
ingevolge een eerste controle zich akkoord
ermede verklaard had dat zijn netto-be(2) Verbr., 3 mei 1955 (Arr. Vm·br., 1955,
blz. 734; Bull. en PASIC., 1955, I, 959); 1 juni
1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 1055).
(3) Verbr., 10 december 1945 (A•·•·. Verln·.,
1!145, blz. 257; Bull. en PAsrc., 1945, I, 286) ;
raadpL verbr., 3 mei 1955 (An·. Ye>·b>'., 1955,
blz. 734; Bull. en PAsrc., 1955, I, 959).

-661drijfsinkomsten over 1948 op 224.135 fr.
zouden worden gebracht, op grond van
welke som een eerste « niet litigieus Jl belastingsupplement was gevestigd geworden, vaststelt dat aanlegger na een nieuwe
controle zich akkoord ermede verklaard
heeft dat het bedrag van die zelf<le inkomsten · op 3±7.7g2 frank werd gebracht,
en bovendien de elementen aanduidt
waarop dit cijfer gesteund is;
Dat het arrest, door, zoals het doet, te
wijzen op de omstandigheden welke geleid hebben tot het in de plaats stellen
''an het cijfer van 3±7.782 frank voor dat
van 224.135 frank waarop een eerste belastingsuvplement gevestigd werd tegen
hetwelk aanlegger geen reclamatie ingediend heeft, laat uitkomen dat het laatste cijfer nacUen voor verkeer gehouden
werd;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest, aanleggers eis verwervend, tot staving waarvan de grief voorgebracht werd
die het middel doet gelden, verklaart dat,
om de geldigheid van zijn laatste instemming te betwisten, « verzoeker moest aantonen dat daarin een dwaling, hetzij omtrent de feiten, hetzij omtrent het recht,
schuilde JJ;
Overwegende derhalve dat uit de redenen van de bestreden beslissing noodzakelijk de afwijzing· van bedoelde grief,
die aldus beantwoord is, valt af te leiden;
Dat het eerste onderdeel van het middel mitsdien feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest erop wijst
« da t de door de directeur togestane verlagingen enkel voortkomen van de opheffing van sommige dubbele aanrekeningen
die in de berekcningen van de controleur
vastgesteld werden JJ om te beslissen « dat
het wcgvallen van de dubbele aanrekeningen die de directeur der belastingen opgeheven heeft zonder uitwerking gcbleven
is op de andere, afzondcrlijk beschouwde
elementen, die mede tot het bepalen van
de litigieuze inkomsten gediend hebben JJ
en << dat in cUt opzicht verzoeker voldoening bekomen heeft, zonder dat evenwel
afbreuk wer<l gedaan aan het taxatieprocede waarvan de controleur zich bediend
heeft om voormelde instemmingen te verkrijgen JJ;
Overwegende dat de in het tweede onderdeel van het middel aangevoerde grief
beantwoord werd en dat ook dit onderdee! van het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van artikel 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, door<lat het bestreden arrest verklaard heeft dat de regelmatige
taxatieprocedure gevolgd werd, dan wan-

neer er geen bericht van wijziging gezon- '
den werd, en dan wanneer nochtans het ·
doel van de wetgever, bij het voorschrijven van dergelijke formaliteit, is de belastingschuldige in staat te stellen zijn ·
opmerkingen te bekwamer tijd voor te
brengen, en doordat het arrest niet wet~
telijk heeft kunnen beslissen da t een
« nieuwe eis JJ uitmaakte cUe buiten de
perken der reclamatie viel, de uit een beweerde schending van voormeld artikel 55, paragraaf 1, afgeleide grief, dan
wanneer aanlegger in zijn reclamatie ertegen protesteerde dat de controleur hem
een zo gewichtig stuk als datgene waaruit zijn akkoord omtrent de wijziging afgeleid is, had doen tekenen, zbn<lel' hem
zelfs de tij d te la ten om na te denken eri ..
te berekenen :
Overwegencle dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt : 1 o dat de belastingsupplementen waartegen de reclamatie gericht werd, gevestigd zijn op de
grondslag van het bedrag der netto bedrijfsinkomsten van elk der j aren 1948
en 1949, omtrent hetwelk verzoeker zich
op 26 juni 1951 akkoord verklaard heeft'
na de door de administratie verrichte verificering, « welke akkoorden geheel door
de belanghebbende geschreven en ondertekend werden JJ; 2° dat aanlegger, a an wie
vooraf door de controleur kennis gegeven
wercl van de reclenen en moclaliteiten van
de rcchtzitting van de aangiften en van
het cijfer clat de administratie zich voornam te stellen in de plaats van het cijfer
van elke clier aangiften, in staat gesteW
is tot het onderzoeken en het bespreken
van de grondslag der wijzigingen waarmede hij zonder voorbehoud instemde;
3° dat aanlegger niet aantoont dat, toen
hij zich akkoord verklaarde, zijn toestemming nietig zou zijn geweest;
Overwegende derhalve dat het arrest
uit de feitelijke elementen waarop het
wijst wettelijk heeft kunnen afieiden dat
de procedure tot vestiging van de belastingsupplementen
regelmatig
geweest
was;
Overwegende ilnmers dat de bepalingen
van artikel 55 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen ten doel hebben de belanghebbende
voor te lichten omtrent de wijzigingen
welke de administratie van zins is aan
zijn aangifte toe te brengen, en hem in
staat te stellen zijn opmerkingen te bekwamer tijd te doen gelden, zonder evenwei de vorm der mededeling, of de manier waarop zij door de administratie
moet worden gedaan, te bepalen;
Overwegende dat de belastingplichtige,
door zich akkoord te verklaren met de
wijziging, door de administratie, van het
bedrag der aangegeven inkomsten, zijn
oorspronkelijke aangifte aanvult om ze
met de werkelijkheid te doen stroken;

-662dat inzonderheid de termijn van twintig
dagen die door vermeld artikel 55 aan de
belastingschuldige verleend is om het hem
mogelijk te maken zijn· opmerkingen te
doen gelden wanneer de administratie een
aanslag wil vestigen op een andere grondslag dan de aangegevene, in dit geval
zijn reden van bestaan verliest; waaruit
volgt dat het middel niet kan ingewilligcl
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2S april1959. -1• kamer. - Voo·rzitter,
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. van Beirs. Gelijkl·uidende oonol·usie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. Ple'iter, H. Van
Leynseele.
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(TWEE ARRESTEN.)

INKOMSTENBELASTINGEN.

BE-

DRIJFSBELASTING. VERENIGING VOOR ONDERLINGE VERZEKERINGEN, SDMMEN AAN DE
RESERVE BESTEED EN ENKEL AAN RET DEKKEN
VAN
VERZElKERINGSRISICO'S
BESTEMD.
SOMI.oiEN DIE AAN DE BEDRIJFSBELASTING NIET
ONDERWORPEN ZIJN.

De sommen cUe, doo1· een vereniging voo1·
onde·rUnge ve1·zelce·r·ingen aan de 1·ese-rve
besteed wonlen tot het dekken van de
doo1· die vereniging op z·ioh genomen
verze7ce1"ingsris·ioo's, malcen geen winst
van clie verenig·ing qtit en zijn niet acm
de beclrijfsbelast'ing ondm·worpen (1).

(Impliciete oplossing).
(VERENIGING VOOR ONDERLINGE VERZEKERINGEN
((LA PREVOYANCE INDUSTRIELLE ll, T. BELGIRCHE STAAl', 'I.oiiNISTER VAN FINANCIEN.)
EERSTE ARRES1'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 18S2, 18SS,
18S4 van het Burgerlijk Wetboek, 2 van
de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, cUe titels X en XI van boek I van het
Wetboek van koophandel uitmaakt, S, 25,
paragraaf 1, inzonderheid1° en S0 , 26, paragraaf 1, 27, inzonderheid paragraaf 1,
(1) Raadpl. verbr., 9 januari 1905 (Bull. en
PAsrc., 1905, I, 75, met de conclusie van de
Heer procureur-generaal Janssens); DE PAGE,

Traite elementaire de droit civil, bel. V, nrs 5,
B, en 9; FREDERICQ, Tmite de d1·oit comme1'Cial,

SO, inzonderheid lid 1, S1, S2, S5, paragrafen 1, S en 4, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1958, en van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
het beroep eenvoudig en in zijn geheel
verwerpt, hoewel vaststellend dat het
voorwerp van verzoekster is haar leden in
ieder geval ten dele te dekken tegen hun
bedrijfsrisico's, en hoewel het van de andere kant aanneemt dat de door aanlegster ontvangen bijdragen inbrengen zijn,
in zover zij haar rol als vereniging voor
onderlinge verzekeringen niet te buiten
gaat, dan wanneer : 1 o de inbreng·en die
het kapitaal van een vennootschap uitmaken niet in de inkomstenbelastingen belastbaar zijn en dienvolgens llet bestreden
arrest, door llet beroep te verwerpen na
aangenomen te hebben dat de bijdragen
altllans gedeeltelijk inbrengen uitmaakten
die als zodanig voor de litigieuze aanslagen niet konclen getaxeerd worden, de in
het micldel aangeduide bepaling·en gescllonden heeft; 2° het bestreden arrest,
door het beroep te verwerpen en bijgevolg
de litigieuze aanslagen integraal te behouden na aangenomen te hebben dat de
bijdragen waarop die aanslagen gevestigcl
werden gecleeltelijk inbrengen uitmaakten,
geen passencl antwoorcl gegeven heeft op
het midclel waarcloor aanlegster in llaar
conclusies voor llet hof van beroep betoogcle clat de bijclragen niet belastbare inbrengen waren, en in zijn motivering een
zodanige tegenstrijcliglleid of althans clubbelzinnigheicl heeft laten heersen dat het
artikel 97 van de Grondwet scllendt :
Overwegende dat llet bestreclen arrest
het beroep van aanlegster afwijst om de
reclenen, onder meer : 1 o dat, aangezien
een vereniging voor onclerlinge verzekeringen « per definitie geen eigen verrijking
nastreeft, zij, op straffe in haar opclracht
te kort te komen, terugbetalingen aan
haar leden moet doen ... onverminderd het
aanleggen van een redelijke reserve die in
verllouding is tot het gemidclelte der schadegevallen JJ of die cc in verhouding staat
tot de belangrijkheid der uitbetalingen Jl ;
2° « dat, al moet men aannemen ... dat de
bijdragen (der leden) inbrengen uitmaken,
zij dit enkel kunnen zijn in zover zij de
normen niet te boven gaan die aangenomen zijn voor de maatschappijen voor onderlinge verzekeringen, waaruit elke geest
van winstbejag per definitie moet geweerd
worden Jl; so dat de aclministratie cc terecht beweert dat (aanlegster) zicll bijkomencl, doch in een aanzienlijke mate,
door financH!le combinaties welke llaar
bd. III, nr 293; SCHREUDER, Les im.pots su1· les
1·evenus, nr 142, blz. 147; Bouns, La notion de
1·even" taxable, nr 223, blz. 206; DE MIOMANDRE,
Rev. prat. soc., 1934, biz. 70.

-663statuten veroorloven, het kapitaal dat
haar ten goecle komt, verschaft heeft Jl ;
Overwegende echter dat, aan de hand
van cleze redenen, in verband gebracht
met het dispositief, niet kan worden onderscheiden of de rechter over de grond
beslist heeft, ofwel dat de totaliteit der
aan de reserve bestede sommen aan de belastingen moet onderworpen worden, dan
wel of, integendeel, alleen het deel van die
reserves dat aangelegcl is door of gebruikt
voor « financHlle combinaties ll en dat de
door aanlegster op zich genomen verzekeringsrisico's niet dekte daaraan moest onclerworpen worden;
Dat mitsdien in het arrest een dubbelzinnigheid schuilt die het toezicht door
het hof belet en dat het arrest het in het
middel aangeduid artikel 97 van de Grandwet geschonclen heeft;
En overwegencle dat; daar de uit het inwilligen van cUt mid del voortvloeiende verbreking een totale verbreking is, het van
belang ontbloot is de andere miclclelen te
onclerzoeken ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweercler tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
2g april 1959. - 1• kamer. - Voo1·zUte1·, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. -'- Ve1·slaggever, H. Valentin.
- Gelijkl1t·idenae conclu.s·ie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Simont en Fally (deze laatste van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel) .

T'VEEDE ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 · mei 1958 gewezen door he£
Hof van beroep te Luik;
Over het tweede middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 18g2, 18gg,
18g4 van het Burgerlijk Wetboek, · 2 van
de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, die titels X en XI van boek I van
het Wetboek van koophandel uitmaakt,
g, 25, paragraaf 1, inzonderheid 1° en go,
26, paragraaf 1, 27, inzonderheid paragraaf 1, 30, inzonderheid lid 1, 31, 32, 35,
paragrafen 1, g en 4 van de wetten
betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van 15 januari 1958, 1, 2, 5, 6 en 8
van de wet van 24 juli 1952 tot instelling
van een bijbelasting op het uitzonderlijk
gedeelte van bepaalde inkomsten van het
jaar 1951 of van het boekjaar afgesloten

in de loop van het jaar 1952, en van artikel 97 van de Grondwet, doorclat het
bestreclen arrest het beroep eenvoudig en
in zijn geheel verwerpt, hoewel vaststellend dat het voorwerp van verzoekster is
haar leden in ieder geval ten dele te dekken tegen hun bedrijfsrisico's, en hoewel
het van de andere kant aanneemt dat de
door aanlegster imtvangen bijdragen inbrengen zijn, in zover zij haar rol als
vereniging voor onderlinge verzekeringen
niet te buiten gaat, clan wanneer : 1 o de
inbrengen die het kapitaal van een vennootschap uitmaken niet in de inkomstenbelastingen belastbaar zijn en dienvolgens het bestreclen arrest, door het
beroep te verwerpen na aangenomen te
hebben dat de bijdragen althans gedeeltelijk inbrengen uitmaakten die als zodanig voor de litigieuze aanslagen niet konden getaxeerd worden, de in het middel
aangeduide bepalingen geschonden heeft;
2° het bestreden arrest, door het beroep
te verwerpen en bijgevolg de litigieuze
aanslagen integraal te behouden na aangenomen te hebben dat de bijdragen
waarop die aanslagen gevestigd werden
gedeeltelijk inbrengen uitmaakten, geen
passend antwoord gegeven heeft op het
middel waarcloor aanlegster in haar conclusies voor het hof van beroep betoogde
dat de bijclragen niet belastbare inbrengen waren, en in zijn motivering een
zodanige tegenstrijdigheid of althans dubbelzinnigheid heeft laten heersen dat het
artikel 97 van de Grondwet schendt;
Overwegende dat het bestreden arrest
llet beroep van aanlegster afwijst om de
redenen, onder meer : 1° dat, aangezien
een vereniging voor onderlinge verzekeringen « per definitie geen eigen verrijking
nastreeft, zij, op straffe in haar opdracht
te kort te komen, terugbetalingen aan
lmar led en moet doen ... onverminderd het
aanleggen van een redelijke reserve die in
verhouding is tot het gemiddelte der schadegevallen ll of die «in verhouding staat
tot de belangrijklleid der ui tbetalingen )) ;
2° « dat, al moet men aannemen ... dat de
bijdragen (der leden) inbrengen uitmaken, zij dit enkel kunnen zijn in zover
zij de normen niet te boven gaan die aangenomen zijn voor de maatscllappijen
voor onderlinge verzekeringen, waaruit
elke geest van winstbejag per clefinitie
moet geweerd worden)); go clat de aclministratie « terecht beweert dat (aanlegster) zich bijkomend, doch in een aanzienlijke mate, door financH~le combinaties welke statuten veroorloven, het kapitaal dat haar ten goecle komt, verschaft
heeft )) ;
Overwegende echter dat, aan de lland
van deze redenen, in verbancl gebracht
met het dispositief, niet kan woi'den onclerscheiden of de rechter over de groncl
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beslist heeft, ofwel dat de totaliteit der
aan de reserve bestede sommen aan de
belastingen moet onderworpen worden,
dan wel of, integendeel, alleen het deel
van die reserves dat aangelegd is door of
gebruikt voor « financiele combinaties ))
en dat de door aanlegster op zich genamen verzekeringsrisico's niet dekte daaraan moest onderworpen worden;
Dat mitsclien in het arrest een dubbelzinnigheid schuilt die het toezicht door
llet hof belet en dat het arrest het in het
middel aangeduid artikel 97 van de
Grondwet geschonden heeft;
En overwegende dat, daar de uit het
inwilligen van dit middel voortvloeiende
verbreking een totale verbreking is, het
van belang ontbloot is de andere middelen te onderzoeken;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten, verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
23 april 1959. - 1° kamer. - Voo1·zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Verslaggever, H. Valentin.
- Gelijlcl·wiclencle oonol1tsie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. - PleUers, HH. Si-

mont en Fally (deze laatste van de Balfe
bij het Hof van beroep te Brussel) .

le

KAMER. -

24 april 1959

HUUR VAN GOEDEREN. - LAli'DPACHTEN. - VERKOOp VAN HET VERHUURDE GOED.
0PZEGGING DOOR DE VROEGERE EIGENAAR
GEGEVEN TEN EINDE ZELF HET GOED TE EXPLOI-

'J'EREN. - 0PZEGGING WAARUIT DE KOPER
GEE~ YOORDEEL 1fAG HALEN. DEZE ER 'fOE
GEHOUDEN ZELF OPZEGGING TE GEVEN.

De leaper van een lcmclgoecl mag geen
voonleel hnlen u:it cle opzegging die cle
vodye ei_qennar geyeven heett ten eincle
zelf het goecl te ewploUe1·en of cle ewploitaUe ervan aan zelcere ncwstbestacnulen
a.f te stawn; zo ldj zelf wenst het yoecl
te ewploiteren of cle ewploitaUe ervan
aan zekere naastbestctanclen at te stnan,
is hij er toe geho·uclen zelf cle opr::egging
te yeven, zoa.ls bepcutlfl bij n·rt'ilcel 1748
va.n het B1M'yerlijk Wetboek (1). (Bur-

gcrlijk Wetboek, art. 1748 en 1775, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1951, art. 4
en 14).
(1) Zie de nota onder het arrest, in Bull. en
1959, I, 861.

PASIC.,

(DELVA,

1'.

COUPILLIE EN CONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 juni 1957 in hoger beroep
gewezen door cle Rechtbank van eerste
aanleg te V eurne ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1748, zoals lid 2 ervan gewijzigd werd bij artikel 4. van de
wet van 7 juli 1951, en 1775 van het Burgerlijk W etboek, vervangen door artikel14
derzelfde wet, cloordat het bestreden vonnis aarmeemt dat verweerders, kopers van
de hofstede welke eiser in pacht had, ertoe
gerechtigd zijn er hem uit te drijven op
1 october 1957 krachtens een opzegging
voor eigen gebruik gegeven in september
1955 door de vorige eigenaar en alclus beslist om de reden dat eiser geen protest
indiende terug de opzegging door die vorige eigenaar gegeven en de wet aan de
koper van een landelijk goed het recht
geeft de door de verkoper gegeven opzegging te bevestigen binnen de drie maanclen
na de aankoop, - wat verweerders hebben
gedaan, - dan wanneer de koper niet het
voordeel van de opzegging gegeven voor
eigen gebruik door zijn rechtsvoorganger
kan genieten en zelf de termijn van twee
j aar van zijn eigen opzegging voor eigen
gebruik moet eerbiedigen :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat de genaamde Dequit, toentertijd eigenaar van
de hofstede die het voorwerp is van de
betwisting, in de maand september 1955,
aan aanlegger, zijn pachter, opzegging van
pacht heeft gegeven tegen 1 october 1957
ten einde zelf de verpachte hofstede uit te
baten en clat aanlegger geen verzet tegen
die opzegging heeft gedaan; clat Dequit
later, in maart 1956, de hofstede aan verweerders verkocht heeft en dat deze binnen de drie maanden nn de verkoop de
vroeger door de vorige eigenaar gegeven
opzegging bevestigcl hebben;
Overwegende clat aanlegger voorhouclt
dat verweerders zich niet mogen beroepen
op de door de vorige eigenaar gegeven opzegging en slechts op 1 october 1958 gerechtigd zijn in het bezit van de hofstede
te treden ingevolge de opzegging die zij
zelf ten einde de hofstecle zelf uit te baten
op 6 maart 1956 aan aanlegger hebben gegeven;
Overwegende dat uit de bewoordingen
zelf van het artikel 14 van de wet van
7 juli 1951 tot wijziging van artikel 1775
van het Burgerlijk Wetboek alsmede uit
de bedoeling van de wetgever blijkt dat
het aan de verpachter toegekend vermogen
om opzegging te geven ten einde het verhuurde goed zelf te exploiteren of de ex-
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ploitatie ervan aan zekere naastbestaanden af te staan, afhankelijk is van de
verplichting persoonlijk of voor eigen rekening het verhunr<le goed te exploiteren;
dat deze opzegging slechts de verpachter
zelf mag begunstigen of die zijner naastbestaamlen die beperkenderwijze door de
wet worden aangedukl; dat de derden en
namelijk de koper van de verhuurde goederen wiens rechten bij artikel 4, paragraaf 1, van voormelcle wet geregeld zijn
eruit geen voordeelmogen halen; (art. 1748
van het Burgerlijk Wetboek);
Overweg·ende dienvolgens clat, waar het
beslist dat verweerders, cUe het verhuurde
goed hebben aangekocht na de door de
vorige eigenaar aan aanlegger gegeven opzegging, deze opzegging mogen inroepen
en ten eigen nutte kunnen aanwenden, het
bestreden vonnis de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat meWing van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
cle kant van de V\)rnietigde beslissing ;
veroordeelt verwcerders tot cle kosten;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Brugge, zetelende in hoger l,Jeroep.
24 april 1959. - 1 8 kamer. - Voo1·zitte·r
en ve·J·slaggever, H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. - GeUfkluidende
concl·nsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en
Simont.
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VERBREKING.

BURGERLIJKE ZAKEN.
UI'l'VINDINGSOCTROOIEN, ]]IS TO'l' NIETIGVERKLARING VAN
EEN OCTROOI. EJIS GESTEUND OP HET GEBRUIK VAN DE GEOCTROOIEERDE ZAAK DOOR
EEN DERDE V06R DE WETTELIJKE DATUM VAN
DE UITVINDING, MIDDEL HETWELK HET
ARREST VERWIJT DIE EIS VERWORPEN 'I'E
HEBBEN OM REDEN DAT HET GEBRUIK SLECHTS
BIJ GELEGENHEID GESCHIEDDE. ARRES'l'
HETWELK DAARENBOVEN VASTSTELT ·oA'l' liE1.'
GOED NIET MET EEN CO:i.IMERCIEEL INZICHT
GEBRUIKT IS GEWORDEN. i\'IIDDEL NIET
ONTVANKELIJK,

Is n•iet ontvanlvel'ifk, bi.i r;ebrelc aan belan,q, het 1n-iclclel hetwelk het bestreden
cuYest venvijt een C'is tot niet-igverkla·ring van een octrooi, gesteuncl OZJ · het
[!ebndlc van de geootroo·ieenle zcwk doo·r
een denle v661' de wetteUjlce datu.m van
cle ttitvind·ing, venvorpen te hebben, om
reden dat het gebndlc vcm de zaalc
slechts UjcleU,1k geweest is, wamwe1· het
. ct1'rest dcta1'enboven vaststelt dat de zactlc

niet met een comme1'cieel inzicht ge-'
b1'ttilct is geworden. (Wet van 24 mei

1854 op de uitvindingsoctrooien, :ntikel 24, A).
(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID LlEVIN VAN RYSSELBERGHE,
~·. N. V. BETONFABRIEK <<DE :NIETEOOR )),)

ARREST,

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 8 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid nit de schen<ling van de artikelen 1, 4, 24, en inzonderheid 24, A, van de wet van 24 mei 1854
op de uitvindingsoctrooien, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest de
eis tot nietigverklaring van het aan de
verweerster toebehorend octrooi afgewezen heeft, welke eis hierop was gesteund
dat een derde, ten deze de persoon genaamd Lievin Van Rijsselberghe, in serie
met het oog op de verkoop geheel dezelfde
betonblokken vervaardigd had a1s cUe
waarvoor het litigieuze octrooi verkregen
was tussen 1919 en 1934, dit is v66r de
wettelijke datmn der uitvincling, dat hij
onder andere van 1919 tot 1924 duizenden
clergelijke betonblokken met gleuven gemaakt had en geleverd voor de militaire
begraafplaatsen in Belgie en NDord-Frankrijk, dat hij in 1933-1934 grote getallen
van die betonblokken geleverd had op de
kerkhoven van Gent, Gentbrugg·e en Ledeberg, en dat de aldus geleverde betonblokken geruime tijd dienst gedaan hebben
voor het plaatsen van rijwielen op die
kerkhoven, het aanbod van aanlegster in
verbreking verworpen heeft cloor alle
rechtsmiddelen de waarheid van de aangevoerde feiten te bewijzen, en, samenhangend, cle gelcligheid van het litigieuze
octrooi erkencl en aanlegster nit hoofde
van namaking veroordeeld heeft, om de
reden dat, zelfs inclien de bovenvermelde
feiten waar bleken, er desniettemin zou
blijken dat de bedoelde betonblokken bestemd waren om te dienen als onderdelen
van grafmonumenten, hetgeen de geldigheid van het octrooi met zich bracht, zelfs
inclien deze onderdelen van grafmonumei!ten vDor het plaatsen van rijwielen gebruikt geweest zijn, dan wanneer krachtens de bovenaangehaalde bepalingen, het
octrooi nietig dient te worden verklaard
wanneer er bewezen is dat het geoctrooieerde voorwerp binnen het koninkrijk
met een doelwit van koophandel door een
dercle gebruikt, of in werking gesteld of
geexploiteerd is geworden v66r de wettelijke datum van de uitvinding; zonder dat
cle wet, ten aanzien van het vroeger gebruik van het voorwerp der uitvinding,
een onderscheid maakt naargelang dit ge-
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bruik al dan niet bij gelegenheicl heeft
plaats gehacl, waaruit volgt dat het bij
gelegenheid gebruiken van het geoctroieercle voorwerp v66r de wettelijke datum der uitvinding ter zake geldig aan de
houder van het octrooi mocht worden tegengeworpen :
Overwegencle dat het bestreclen arrest,
bij bevestigfng van het vonnis waartegen
beroep voor recht zegt clat aanlegster zich
schulcllg heeft gemaakt aan « namaking
van het brevet )) aan verweerster uitgereikt, hetwelk rijwielstandaarclen betreft,
bestaancle uit betonblokken waarin een of
meer gleuven zijn aangebracht, en de tegeneis van aanlegster als ongegroncl afwijst;
Overwegencle dat het met betrekking tot
de door aanlegster opgeworpen nietigheid
van het brevet aanstipt dat, aangenomen
da t laa tstgenoemde vroeger soortgelijk.e
betonblokken met gleuven had gefabnceerd het niet betwist wordt dat bedoelde
betonblokken bestemcl waren om te clienen
als onderdelen van grafmonumenten doch
niet om rijwielen in te plaatsen; dat het
arrest, op groncl van dit essentieel v~r
schillencl technisch resultaat, tot de geldigheicl van het brevet besluit « zelfs indien
deze onclerdelen van grafmonumenten occasioneel tot het plaatsen van rijwielen
gebruikt werclen ll ;
Overwegende dat het midclel het arrest
verwijt het brevet geldig te hebben verklaard als wanneer elk vroeger gebruik
van de geoctrooieerde zaak, al was het
slechts bij gelegenheicl, luidens artikel 24,
A, van de wet van 24 mei 1854, de nietigheicl van het brevet voor gevolg had;
Overwegende echter dat, buiten de door
het middel gecritiseerde reclen, het arrest,
bij overneming van de beweegredenen van
de eerste rechter, erop wijst dat « clergelijk tijdelijk gebruik waar het niet geschieclt uit speculatieve geest om er profijt
uit te trekken voor zijn handel, niet kan
aangezien worden als geschiecl zijncle met
het door de wet vereiste commercieel inzicht en derhalve de nieuwheid van de
kwestieuze uitvincling niet wegneemt )) ;
Overwegende dat die vaststelling cle bestreden beslissing wettelijk rechtvaarc1igt
en clat de gecritiseerde reclen zoncler invloed is op die wettelijkheid; dat het middel {lerhalve onontvankelijk is bij gebrek
aan belang ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
24 april1959. -1" kamer. - Voot·zUter,
H. Louveaux, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Vet·slctggever, H. Rutsaert.
- GelijkMddende concl~tsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleitet·s, HH. Simont en Van Leynseele.
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VERZEKERINGEN. - YERPLICHTE AAN·
SPRAKELIXKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRI.JTUIGEN. - IN HET VERKEER BRENGEN
VAN EEN VOERTUIG WANNEER DE VER:ZEKERING
TEN GEVOLGE VAN HET NIET BETALEN VAN DE
l'REMIE GESCHORST IS. - J\1ISDRI.JF.
Valt onder de toepassing van artilcel 18,
§ 1, van de wet van 1 j~tli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijlcheidsvm·zelcedng inzalce moton·ijtuigen het
feit zullcdan,ig voert1tig in het verlceer
te brengen, wanneer de verzekering, die
aangegaan was tot het deklcen van de
burgerlijlce aansprakelijlcheid waartoe
het rijt1tig aanleid,ing kon geven, geschorst is ten gevolge van het niet
betalen van de pt·emie.

(ROELS, T. BASTIN.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, gewezen op 31 october 1958 door
het Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorzieni~g gericht is
tegen de beslissing over de publieke vorclering :
Overwegencle clat aanlegger veroorcleeld
werd tot clrie straffen wegens : 1 o inbreuk
op de artikelen 2 en 18 van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (betichting B); 2° clronkenschap
achter het stuur (betichting 0) ; 3° in·
brenk op artikel 16 van de Wegcocle (be·
tichting E) ;
Over het miclclel, afgeleid uit de· schellcling van de artikelen 11, 13 en 18 cler
wet van 1 juli 1956, doorclat het bestreden arrest om de veroordeling van aanlegger wegens inbreuk op artikel 18,
paragraaf 1, te rechtvaardigen beslist dat
de burgerlijke aansprakelijkheid van aanlegger niet geclekt was op het ogenblik
van het ongeval, omclat zijn verzekeringscontract toen geschorst was ten gevolge
van wanbetaling cler premie, clan wan·
neer die schorsing, luiclens artikel 11 van
gezegcle wet, aan de clercle benacleelde
niet tegenstelbaar was en clat de omstancligheicl dat artikel 13, hetwelk een uitzonclering op voormelcl artikel11 voorziet,
nog niet in werking was getreclen, de toepassing van artikel 11 niet belet :
Overwegencle clat het arrest erop wijst,
zoncler clienaangaancle gecritiseercl te zijn,
clat het verzekeringscontract, door aanlegger gesloten, op het ogenblik van het

-667ongeval geschorst was wegens wanbetaling van premH~n, dat artikel 3 van dit
contract bepaalt dat bij niet-betaling van
de premie de kracht van de verzekering
van rechtswege ten opzichte van de verzekerde geschorst wordt en dat << geen
enkel ongeval gedurende deze schorsingsperiode de waarborg van de maatschappij
kan binden ll ;
Overwegende dat artikel 2 van de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, eist dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe het rijtuig
aanleiding kan geven door de verzekering
zelf zou zijn gedekt;
Overwegende dat, in de onderstelling
dat de verzekeraar, krachtens het eerste
lid van artikel 11 van de wet, aan de
benadeelde de schorsing van het contract
ten gevolge van het niet betalen van de
premie niet kan tegenwerpen, hieruit
evenwel enkel zou kunnen afgeleid worden dat de rechten van de benadeelde
door een bijzondere bepaling van de wet
gevrijwaard zijn, doch niet dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
verzekerde gedekt blijft naar het voorschrift van artikel 2; da t het tweede lid
van voormeld artikel 11 trouwens de verzekeraar ertoe machtigt zich een recht
van verhaal tegen de verzekerde · voor te
houden;
Overwegende dat eruit volgt dat het
dispositief van het arrest wettelijk gerechtvaardigd is, welke ook de waarde
van de redenen weze waarop het steunt;
dat het het middel derhalve bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen over de burgerlijke
vorderingen :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10 en 21-1 van
de Wegcode, doordat het arrest beslist dat
een bestuurder niet verantwoordelijk
kan worden gesteld voor het niet slagen
van een ontwijkingsmanceuvre, dan wanneer zulke manceuvre slechts geoorloofd
is om een hindernis te vermijden, die
anders niet kon vermeden worden, dat ze
in verhouding moet staan met de oorzaak
ervan en niet verkeerd mag worden uitgevoerd en dat de feitenrechter het bestaan van die voorwaarden niet heeft
vastgesteld :
Overwegende dat de feitenrechter releveert dat « gekomen op korte afstand van
het huis nummer 196 - ter hoogte waar.van de botsing gebeurde - hij - ver-

weerder - een persoon - aanlegger -·
plots zag opdagen van uit de wandelweg ll, en dat «de motorrijder - aanlegger - voor hem ~ verweerder - een
onvoorzienbare hindernis heeft uitgemaakt ll; alsmede dat « de beweging naar
links uitgevoerd door Bastin - de verweerder - het meest gepast voorkwam
gezien de motorrijder - aanlegger naar rechts reed of ging rijden en dat
langs het voetpad rechts van de rijbaan
voertuigen gestationneerd waren ll;
Overwegende dat de feitenrechter aldus
de noodzakelijkheid van de ontwijkingsmanceuvre heeft vastgesteld, alsmede dat
gelet op de verplichting yan verweerder
om dit ongeval te vermijden die manceuvre in verhoucling was met de te vermijden schade;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het arrest de conclusies van
aanlegger niet heeft beantwoord, daar
waar hij beweerde : a) dat de niet overdreven snelheid van verweerder niet bleek
uit de korte afstand waarop hij stil
stond, daar hij reeds een tijd voordien
zijn rembeweging was begonnen, b) dat
aanlegger rechtop naast zijn motorrijwiel stond op het ogenblik van de aanrijding, c) dat aanlegger een voorzienbare
hindernis uitmaakte, vermits de baan
goed verlicht was en verweerder beken"d
had dat hij van ver had gezien dat aanlegger op de baan stond :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger in zijn conclusies aanvoerde dat «het ten onrechte
is dat de eerste rechter tot een normale
snelheid besluit omdat de heer Bastin
zijn voertuig tot stilstand zon hebben
kunnen brengen op enkele meters van de
aanrijding, vermits hij geen rekening
heeft gehouden met het feit dat beklaagde
voordien reeds zijn rembeweging was
begonnen ll;
Overwegende dat het arrest releveert
dat « gekomen op korte afstand van het
hnis nummer 196 ~ ter hoogte waarvan
het ongeval gebeurde - hij - verweerder
- een persoon - aanlegger - plots zag
opdagen van uit de wandelweg tussen de
twee rijbanen van de laan ll en dat << Bastin onmiddelijk rem de ll;
Dat het arrest dus wei rekening neeft
gehouden met het feit dat verweerder
<< voordien ll het is te zeggen v66r de aanrijding heeft geremd, vermits het zulks
uitdrukkelijk vaststelt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat << getuige Herman die de bewegingen
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van Roels had gadegeslagen verklaarde
dat de motorrijder op de wandelweg· zijn
motor in gang had gestoken en doorgereden was Jl ;
Dat het aldus releveert dat de bewering
van aanlegger door die getuigenis weerlegd was;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat verweerder « een persoon plots zag
opdagen van nit de wandelweg gelegen
tussen de twee rijbanen van de baan Jl;
Overwegende dat, door te releveren dat
aanlegger plots voor verweerder opgedaagcl is, de rechter de conclusies van
aanlegger, die staancle hield dat hij een
voorzienbare himlernis uitmaakte behoorlijk heeft beantwoord;
Overwegende clat eenieder der drie onderdelen van het midclel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
'2:7 april 1959. - 26 kamer. - Voo1·zitte1·, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de Ber.saques.
GeUjklttidenrle oonolttsies,
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite·r, H. Struye.
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1° DOUANEN EN ACCIJNZEN.- SLUIKINVOER VAN AAN BEPERKINGS- OF CONTROLEMAATREGELEN ONDERWORPEN GOEDEREN. GELDBOETE VAN TWEEMAAL DE WAARDE VAN DE
GOEDEREN. WAARDE. BEGRIP.

2° DOUANEN FJN ACCI.TNZEN. -

Hurs-

zoEKING. JI.1ACHTIGING DOOR DE YREDEREOHTER. YERMELDING YAN RET ONROEREND GOED YEREIST. YERMELDING VAN DE
PERSOON DIE RET GOED BETREKT NIET YEREIS'f.

worz;en goeaeren, is cle wawrde van ae
goedm·en, wellce, na venl·nbbeling, het
bed·rag van cle gelclboete bepaalt, opgelevenl floor cle wctanle vwn cUe goecle1·en
op het ogenbz.ilc wactmp z·ij ·ingevoenl
wonlen, zoncle1· clat het de Teohter toegelaten is e1· cle reohten en taxes, waa1'awn zij in Belg·iiJ oncle1·hevig zijn, toe te
voegen. (Wet van 6 april 1843, art. 22;

wet van 20 december 1897, gewijzigd
door deze van 30 juni 1951, art. 1).
2° In zalcen van inbreuJc op de wetten betreffenae de clottanen en acoijnzen moet
de opdmoht tot htdszoeking, welke cloo1·
de vreclereohter afgelevenl wordt, het
onroe·rencl goecl vermelden tot v·isUatie
waarvnn maohMging wo1·clt ve1·leena en
niet cle ncwm vnn de peTsoon bij dewellce ae vis'itntie znl geclaan worden (1). (Wet van 26 augustus 1822, ar-

tikelen 200 en 201).
3° De cloo1· cle vreclerechter verleenae afvnanlig·ing om cle bewmbten van rle
clottnne bij te stacm Ujrlens rle lw.iszoeking, rlie h'ij toegelnten heeft, is in beg·insel aan cle fttnotie ve·rleenrl (2). (Wet

van 26 augustus 1822, art. 200 en 201).
4° De vervoermhlrlelen, cUe ·in zctlcen vcm
clouane tot smolclcel 'tVerclen aangewencl
of in gebr'l!:ilc gestelcl, moeten cwngeslnqen en ve'l·beu:rrl ve·rlcla.anl 1.vonlen, tellcenma.le geen enlcel cleel vnn cle lctcUng
wenl aangegeven, al wenlen cle goerleren
niet ·in rJehe·ime bergplaatsen vorstopt (3). (Wet van 6 april1843, art. 23).
(nELGISCHE S'l'AAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. HEINERMANNi HEINERMAN, T. BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 22 november 19G8 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;

pei'TC'ings- of oontmlemantregelen onder-

A. Ten aanzien van de voorziening van
de Belgische Staat :
Overwegende dat de voorziening gericht
is tegen de gewezen beslissing in zover aileen de rechten en taksen niet werden begrepen in de schatting der waarde van de
goederen ter berekening van de boete van
137.800 frank ten laste van verweerder
Heinermann uitgesproken, zijnde tweemaal de waarde der goederen;
Over het middel, afgeleid nit de schen-

(1) Raadpl. verbr., 6 october 1952 (A1T.
Ve1·b1·., 1953, blz. 29; Bull. en PAsrc., 1953,
I, 31).
(2) Verge!. verbr., 8 april 1929 (Bttll. en

PAsrc., 1929, I, 149); 17 juni 1957 (A1·r. Ye1·M.,
1957, blz. 871; Bttll. en PAsrc., 1957, I, 1239).
(3) Verbr., 5 maart 1956 (Ar·r. Ye1·b,·., 1956,
blz. 548; Bull. en PAsrc., 1956, I, 703).

3° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -

Hurs-

zmcKING. JI.1AOHTIGING DOOR DE YREDERECHTER.- AFGEYAARDIGDE Oli>I DE BEAMBTEN
BIJ TE STAAN. AFVAARDIGING IN BEGINSEL AAN DE FUNCTIE VERLEEND.
~ YEnBEURDVEHKLARING VAN DE YERVOERMIDDELEN.
YEREISTEN.
-

4° DOUANEN EN ACCIJNZEN.

1o In r1eval van sl1dlcinvoer van nan be-

-669ding van de artikelen 19, 22 en 24 van de
wet van 6 april 1843 betreffende de beteugeling van de smokkel inzake douanen,
doordat het bestreden arrest, in de berekening van de boete op verweerder toegepast, geweigercl heeft rekening te houclen
met de toepasselijke rechten en taksen om
de waarcle van de gesmokkelcle waren te
bepalen, - waarcle waarop de boete client
berekencl te worden :
Overwegencle dat het arrest onder meer
verweerder veroordeeld heeft, wegens
sluikinvoer van aan beperkingen of controlemaatregelen onderworpen goederen,
tot een boete van tweemaal de waarcle van
de gesmokkelde dranken zonder de ontdoken taksen en rechten voor de berekening clezer waarde in aanmerking te nemen;
Overwegende dat de waarde becloelcl bij
artikel 22 van cle wet van 6 april 1843 deze
is van de niet verboden cloch ofwel aan
beperkingen in verband met de invoer ofwei aan controlemaatregelen onderhevige
waren waarop cle ontdoken rechten en
taksen hadc1en betaald moe ten worden;
dat de betekenis van de term « waarde ll
niet verschillend kan zijn, enerzijds, in
artikel 22, luidens hetwelk voor de verboden waren de boete gelijk zal zijn aan
tweemaal hun waarde, en, anclerzijcls, in
artikel 23, luidens welk in een bepaald
geval, inclien cle niet aangegeven waren
verboden zijn, de rechten verondersteld
zullen worden 20 t. h. van hun waarde te
bedragen; clat het woorcl waarde, in gezegd artikel 23, klaarblijkelijk de outdoken rechten en taksen niet omvat;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende, voor het overige, dat
de beslissing werd geveld op een rechtspleging waarin de substantiele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing
over de vervolging uitgaande van het bestuur van douanen en accijnzen overeenkomstig de wet is ;
B. '.ren aanzien van de voorziening van
Heinermann :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 10 en 97 van de
Grondwet en 190, 200 en 201 van de wet
van 26 augustus 1822, cloordat in strijd
met die artikelen werd overgegaan door
de beambten der clouanen en accijnzen,
eerste onderdeel, tot een visit atie : a) in
het magazijn gelegen Lakenstraat, 1, te
.Antwerpen, gelmurd door aanlegger, dan
wanneer de visitatie toegestaan werd « in
het magazijn betrokken door Jansen, Van
Bever en Lanckriet ll en dan wanneer de
afgevaardigde van de vreclerechter niet
aanwezig was; b) in de garage gelegen
De Swercltstraat, 21, te Merksem, dan
wanneer de persoon op wiens naam de ga-

rage staat niet vermeld was en een auto
aangeslagen wercl, dan wanneer de machtiging verleend werd om smokkelwaren
aan te slaan; a) in het magazijn Baekenstraat, nr 39, te Deurne, inzake Verstraeten clan wanneer geen naam vermeld was ;
en tweecle onclercleel, tot een lijfonclerzoek
van aanlegger te .Antwerpen, dan wanneer
dergelijk lijfonderzoek slechts toegelaten
is in de tolkring :
Over het eerste ondercleel, letter a :
Overwegende, met betrekking tot het
niet vermelden van de naam van aanlegger
op de machtiging van de vrederechter, dat
de in artikel 201 van de algemene wet van
26 augustus 1822 vervatte voorschriften
aangaande cle vermeldingen welke op de
aanvraag om machtig·ing moeten voorkomen, on<ler meer de naam van de persoon
bij clewelke de visitatie zal gedaan worden, cnkel op deze aanvraag betrekking
hebben en niet op de door cle vreclerechter
afgeleverde machtiging, welke alleen het
onroerencl goecl behoeft te vermelden tot
visitatie waarvan machtiging wordt verleend; dat het door aanlegger niet betwist
wordt dat aan deze verplichting volclaan
wercl; dat hieruit volgt dat de verkeerde
aanduicling van de naam van de persoon
bij dewelke de visitatie moet geschieden,
cle onregelmatigheid van die visitatie niet
medebrengt;
Overwegencle, met betrekking tot cle afwezigheid van de afgevaardigde van de
vrederechter, dat nit de vaststellingen van
het arrest en uit de stukken van de proceduur waarop het hof acht vermag te
slaan blijkt, enerzijds, dat de politiecommissaris van de 4• wijk van .Antwerpen
door cle vrederechter aangec1uid werd om
de beambten der clouanen bij te staan en,
anc1erzijcls, dat de visitatie geschieclde in
tegenwoorcUgheid van een adjunct-connissaris van de 4• wijk; dat de bij artikel 200
van de algemene wet van 26 augustus 1822
voorziene afvaarc1iging in beginsel aan de
functie verleencl wordt;
Dat dit onclerdeel, wat letter a betreft,
niet kan aangenomen worden;
Over het eerste onderdeel, letter b :
Overwegencle clat, waar het middel de
niet-vermelcling van cle nersoon op wiens
naam de garage staat als grief aanrekent,
het verzuimt het stuk aan te duiclen waarop deze vermelcling ontbreekt en derhalve,
bij gebrek aan nauwkeurigheid, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, waar het middel het
onregehnatig aanslaan van een autovoertuig inroept, het feitelijke grondslag mist,
daar de machtiging van de vrederechter
uitclrukkelijk vermeldt : « ten einde er een
voertuig gediend hebbencl om smokkelwaar
te vervoeren op te zoeken ll ;
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Over het eerste onderdeel, letter c :
Overwegende dat het middel, dienaangaande gericht is tegen de beslissing over
de vordering ingesteld tegen een medebeklaagde gewezen en, derhalve, niet ontvankelijk is :
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat nit de stukken waarop
het hof acht vermag te slaan blijkt dat,
na zijn verhoor op 17 september 1957, aanlegger aan het verzoek zijn zakken te ledigen, spontaan heeft voidaan; dat er geen
bewijs bestaat dat hij aan een lijfonderzoek onderworpen werd;
Dat dit onderdeel feitelijke gronclslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 23 van de wet van 6 april
1843, doordat een autovoertuig Opel Caravan aangeslagen werd en verbeurd verklaard, dan wanneer door het beheer der
douanen en accijnzen niet bewezen was,
namelijk door getnigen, dat het voertuig
gesmokkelde goederen vervoercle en met
geheime bergplaatsen voorzien was :
Overwegende dat het arrest er op wijst
dat «de eerste rechter terecht de verbeurdverklaring van het autorijtnig Opel
met toebehoren en de aangeslagen waren
bevolen heeft; clat immers nit de behandeling der zaak gebleken is dat de Opel
gecliend heeft tot het vervoer zonder geldige docnmenten van de gesloken goederen, waarvan geen gedeelte aan de douanen verklaard werd ll;
Overwegende dat het middel, in zover
het doet gelclen dat geen getnigen gezien
hebben dat het antorijtnig Opel smokkelwaren vervoercle, de feitelijke vaststellingen waarop het arrest steunt critiseert en,
derhalve, niet ontvankelijk is;
Overwegencle dat het arrest, waar het
vaststelt dat geen aangifte van de gesloken goecleren gedaan wercl, zijn beslissing
wat betreft de verbeurdverklaring van het
antovoertnig Opel wettelijk gerechtvaardigcl heeft;
Dat, derhalve, in zover het midclel het
arrest verwijt niet te hebben vastgesteld
dat het autovoertuig met geheime bergplaatsen voorzien was, het naar recht
faalt;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 22 van de wet van 6 april
1943 doordat de bestreden beslissing aanlegger veroordeeld heeft tot een boete begrijpende het bedrag niet aileen van twee
maal de waarde der gesloken goecleren bij
de invoer, maar ook van de ontcloken rechten en taksen, dan wanneer deze rechten
en taksen bij het verkopen der inbeslaggenomen goederen doOT de koper ervan
znllen betaald worden :

Overwegende clat de veroorcleling tot de
ontdoken rechten en taksen, zijnde de invoerrechten, accijnsrechten en bijzondere
verbrniktaks gegrond is niet op artikel 22
van de wet van 6 april 1943 maar op de
bnrgerlijke vordering van het beheer tot
invordering van hem wettelijk verschuldigde sommen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
waarin de substantiele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat cle beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt beide aanleggers ieder
tot de kosten van zijn voorziening.
27 april1959. - 2° kamer. - Voorzitte1·,
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters.
- GeUjlcluiclende concl'ltS'ie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. Pleite1·, H. Van
Leynseele.

2°

KAMER. -

27 april 1959

VOORZIENING IN VERBREKING.
VORMEN, STRAFZAKEN, VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
INZAKE
MOTORRIJTUIGEN.- VERZEKERAAR DIE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN IS, AANLEGGER.
GEEN BETEKENING VAN ZIJN VOORZIENING.
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.

Is niet ontvanlcelijlc, zo zij niet betelcend
wenl aan cle partijen tegen wellce zij
ge1"icht is, cle voorziening ingesteld floor
cle ve,rzelce1·aa1· clie v661· de strajrechte1·
m·ijwUlig tt~ssengelcomen is op groncl
van artilcel 9 van cle wet van 1 juli
1956 betrettende cle venJlichte aanspra7celijlcheiclsve1·ze7cering inzalce motorrijt1dgen (1).
(N. V. GROEP JOSI, T. DESMET.)
ARREST,

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 december 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat nit geen stuk waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
de voorziening van aa-nlegster, die voor
het strafgerecht tussengekomen is steu(1) Verge!. verbr., 16 februari 1959 (supra,
biz. 467; Bllll. en PASIC., 1959, I, 608).
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nende op artikel 9 van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheids verzekering inzake motorrijtuigen, betekend werd aan de partijen tegen
welke zij gericht is;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
27 april1959. - 28 kamer. - Voo1·zitter,
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. de Bersaques. - Gelijlcltddende oonol·nsie, H. Depelchin, a.dvocaat-generaal.

2•

KAMER. -

27 aprill959

1° REDENEN VAN VONNISSEN EN .ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE
DIE EEN DESKUNDIG ONDERZOEK VRAAG'l'
VOOR HE'l' GEVAL DAT DE RECHTER, BIJ GEMIS
AAN DERGELIJKE MAA'l'REGEL, ZIJN OVERTUIGING NIET ZOU KUNNEN VORMEN. - BESLISSING OVER DE GROND. - GEEN VERPLICHTING
OM UITDRU:KKELIJK OVER DE AANVRAAG TO'l'
EEN DESKUNDIG ONDERZOEK UITSPRAAK TE
DOEN.
2° REOHTEN V.AN DE VERDEDIGING.
- STRA~'ZAICEN. - TOEVOEGlNG VAN STUKKEN BlJ DE BUNDEL, IN HOGER BEROEP. V66R DE SLUITING VAN DE DEBATTEN. - BEKLAAGDE IN STAAT GESTELD HENNIS ERVAN TE
NEMEN, ~ GEEN SOHENDING VAN DE RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING.
1 o 1·Vannee1· ae beklaagde een aanv1·aag
ingeaiend heett tot een deslcttndig onderzoelc voo1· het geval aat de reohter,
bij gemis aan dergelijlce maatl'egel,
zijn overttr.iging niet zou lcttnnen vormen, is ae 1'echter, die ten gronae ttitspraalc doet, niet verplicht ttitdntlclcelijlc ove1· die aanV1·aag ttitspmalc te
aoen (1).

2° Schenat niet de 1·echten van de veraediging het toevoegen bij de bunael van
een stnlc, op ae te1·echtzitting in hoge1·
beroep, doch v661· de slttiUng van ae
debatten, wanneer ttit geen bestanadeel
van cle pro,ceclttre blijlct dat de belclaagae niet in staat gesteld we1·d lcennis van het stttlc te nemen, ofdat
de mededeling ervan hmn gewe·ige1·d
werd (2).
(1)
1956,
(2)
1956,

Verbr., 31 october 1955 (Bull. en PAsrc.,
I, 198).
Verbr., 2·1 november 1955 (Bull. en PAsrc.,
I, 266).

(VAN RIJOKEGEM, MER'l'ENS EN VAN LAERE.)
ARREST,
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 januari en 19 februari 1959
gewezen door het hof van beroep te Gent;
I. Nopens de voorziening van Van Rijckeghen tegen het arrest van 19 februari
1959 :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 163 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreden arrest niet geantwoord heeft op de conclusies van aanlegger, waarin deze staande
hield dat de bestanddelen van het misbruik van vertrouwen niet bewezen waren
omdat al de ontvangsten en uitgaven
van de vereniging zonder winstoogmerken
« Vlaams Blindenwerk voor hulp en bijstand >> ingeschreven werden en door bewijsstukken gestaafd zijn, dat het bedrieglijk opzet om zich de fondsen van
die vereniging toe te eigenen evenmin in
hoofde van aanlegger vaststaat en dat
vermits al die fondsen door hem besteed
werden tot bereiking van het door de
vereninging gesteld doel, haar geen schade
werd berokkend en die gelden door aanlegger tot het door de vereniging bepaald
gebruik gebezigd werden, namelijk om de
verblijfkosten van de blinden in een
tehuis te dekken, en doordat het arrest
de subsidiaire aanvraag tot een nieuw
deskundig onderzoek evenmin heeft beantwoord:
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, zo de jaarverslagen 7.219 dagen kosteloos verblijf voor de periode van 1951
tot 1953 opgeven, de door de vereniging
bijgehouden fiches slechts 2.374 dagen
vermelden en de door de blinde verlofgangers genaamtekende kwijtingen enkel
een totaal van 1146 dagen aantonen, dat
nit elementen, die het opsomt, blijkt dat
de gelden ingezameld door het « Vlaams
Blindenwerk )), waarvan de leiding bij
aanlegger berustte, door hem afgewend
werden van het doel met hetwelk ze
geschonken werden, dat een belangrijk
deel van die geldmiddelen in zijn handen
bleef, en dat de verduisteringen in de
telastlegging begrepen met eenzelfde misdadig inzicht gepleegd werden;
Dat het alclus de conclusies van aanlegger betreffende de bestanddelen van
het misdrijf op gepaste wijze beaut-·
woordt;
Overwegende, wat de beweerde aanvraag tot een nieuw deskundig onderzoek
betreft, dat wanneer zoals ten· deze de
beklaagde zulke aanvraag indient voor
het geval dat de rechter bij gemis aan
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dergelijke maatregel zijn overtuiging niet
zou kunnen vormen, de feitenrechter niet
verplicht is uitdrukkelijk over die aanvraag uitspraak te doen;
Dat !let middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de recllten van de verdec1iging, doordat, nadat de zaak bij het
hof van beroep aanhangig was en de debatten geopencl, stukken werden toegevoegd, zoals blijkt uit een mededeling van
de procureur-generaal bij clit hof, del.
27 october 1958, dan wanneer nergens
blijkt dat aanlegger van die toevoeging in
kennis werd gesteld noch dat hem deze
stukken ter inzage werden overgelegd :
Overwegencle dat aanlegger niet antkent dat de in het micldel becloelde stukken neergelegcl werclen v66r de sluiting
van de debatten;
Overwegende dat uit niets blijkt clat
hij niet in staa t gesteld werd kennis
ervan te nemen, of dat de mededeling
ervan hem geweigerd werd; dat de rechten van de verdediging dus niet geschonden werden ;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. N opens de voorzieningen van Mertens en van Van Laere tegen het arrest
van 9 januari 1959 :
Overwegende dat de substanWlle 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.
27 april1959. - 2° kamer.- Voorzitte1·,
H. de Clippele, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. de Bersaques. - Gelijlclu,iclencle conclnsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

27 april 1959

FRANSE TAAL
NEDERLANDSEJ
TAAL (GEBRUIK). - VOOR'ZIENING IN
VERBREKING. - STRAFZAKEN. - AFSTAND
DOOR LASTHEBBER. - BMZONDERE VOL~IACHT
OPGES'l'ELD IN EEN ANDERE rl'AAL DAN DE TAAL

VAN DE BESTREDEN BESLISSING. - HET HOF
VERMAG GEEN ACIIT OP DE AFSTAND TE SLAAN:
H et hot ve1·mng geen cwht te slnnn op de
verlclaring vnn de ntstnncl van een voorziening in stmtzalcen, verlclcwing afgelegcl doo1· een lc~sthel!uer cUe enlcel een

in cle F'ranse tnnl opgesteld bijzondere
volmncht overlegt, wanneer de best1·eden
uesUss,ing in de N ede1·lnnclse taal 1titgespro lcen wenl (1) .

(VAN STRIEl!.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 november 1958 gewezen door
bet Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat het hof geen acht vermocht te slaan op de afstand van een
voorziening tegen een in de N eclerlandse
taal uitgesproken arrest in strafzaken
wanneer zoals ter zake de pleitbezorger
cUe de verklaring afgelegd heeft een te
dien eincle in de Franse taal opgesteld
bijzondere volmacht overgelegd heeft;
Overwegende clat de substantiElle of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat cle
beslissing overeenkomstig cle wet is;
Om die reclenen, verwerpt cle voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
27 april1959.- 2° kamer. - Voo1·zitter,
H. de Clippele, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Ve,rslnggever, H. van Beirs.
- GeUjlcln-iclemle conclnsie, H. Depelchin,
aclvocaat-generaal.
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27 aprill959

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. - VOETGANGER VERVOLGD WEGENS ONVRIJWILLIGE
VERWONDINGEN EN INBREUK OP ARTIKEL 48-5
VAN DE WEGCODE VAN 8 APRIL 1954. - BEKLAAGDE DIE AANVOERT DAT EEN INBREUK OP
AR1'IKEL 26 VAN DE WEGCODE DOOR DE BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG GEPLEEGD, DE
ENIGE OORZAAK VAN HET ONGEVAL IS, INBREUK
DIE DE BEKLAAGDE BELET HEEFT ZICH TE VERGEWISSEN VAN DE AANKOMST VAN oAT VOERTUIG. - ARREST HETWELK BESLIST DAT HET
ONGEVAL UITSLUI1'END TE WIJTEN IS AAN HET
PLOTs OVERSTEKEN VAN DE RIJBAAN DOOR BEKLAAGDE. - REGELMATIG MET REDEN OMKLEDE ARREST.
W nnnee1· de bekolnc~gcle die vervolgd is wegens onvrijwUUge venvond'ingen en om
a,ls voetgnngeT, een inbre11lc op a1·ti7cel 48-5 van de W egcode van 8 np1·U 1954

(1) Verge!. verbr., 25 februari 1958 (Bull. en
1958, I, 695)

PASIC.,
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-673yepleegd te hebben, aanvoeTt dat een inb1·eulc op artikel 26 van de W egcode,
dom· de best·ztqwde·r van een voe1·tuig gepleegd, de enige oorzaalc van het ongeval
is, inbrmtlc die de beklaagde belet heejt
zich te ve1·gewissen van de aankomst
van dat voe1·Mtig, 1·echtvaard·igt de Techter 1·egelmatig de ve1·oo1·deling van de
belclaagde tot een enige stTaf wegens de
misd1··ijven die hem ten laste gelegd zijn,
door te beslissen dat het ongeval ttitsl1titend te wijten is aan het plots overste·
ken van de q·ijbaan doo1· beklaagde.

betrekking tot de beslissing over de publieke vordering, clat de substantHHe of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ; ,
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 april1959. - 2• kamer.. - Voorzitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire.
Gedeeltelijlc gelijkl1tidende conclusie (1), H. Depelchin, advocaat-generaal.

(KENNES, T. GOVAERT.)
ARREST,

2"
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 november 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 26-1 van het koninklijk besluit van 8 april 1954, doordat het bestreden arrest, niettegenstaande het vaststelt
dat de Tiensesteenweg een baan met druk
verkeer is en openbaar verlicht was op
het ogenblik van het ongeval doch dat de
zichtbaarheid beperkt was wegens onweer
en hevige regen, de conclusies van aanlegger niet beantwoordt waarbij werd staande gehouden dat de door verweerder erkende snelheid van 50 tot 60 km per uur
een inbreuk op gemeld artikel 26 uitmaakt
die de enige oorzaak van het ongeval is
en waaruit tevens volgt dat aanlegger,
toen hij de steenweg overstak, zich niet
kon vergewissen van de aankomst van verweerder :
Overwegende dat het arrest, door te beslissen dat het ongeval uitsluitend te wijten is aan het plots oversteken van aanlegger, de in het middel bedoelde conclusies afwijst volgens welke de aansprakelijkheid voor het ongeval volledig of ten
minste grotendeels ten laste van verweerder client te worden gelegd ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende voor het overige, met
(1) Het openbaar ministerie had geconcludeerd tot de verbreldng over het tweede middel.
(2) De aangifte in de inkomstenbelastingen,
waartoe de rechtspersonen gehouden zijn, moet
aan de controleur overgelegd worden binnen
vijftien dagen na de goedkeuring van de balans
en de winst- en verliesrekenhig, en uiterlijk
zes maanden na de afsluiting van het boek- of
rekenjaar. Zie hierover verbr., 14 mei 1957
VERBR.,
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1° INKOMSTENBELASTINGEN.- AANGIFTE IN DE INKOMSTENBELAS1'INGEN DOOR
BECHTSPERSONEN. TERMIJN IN DEWEI.Jl:E
DIE AANGIFTE AAN DE CONTROLEUR VAN RET
RESSORT DIENT OVERGELEGD TE WORDEN. VERSTBIJKEN VAN DIE TERMIJN ZONDER
BUITENOVERLEGGING VAN DE AANGIFTE. GEWONE 'l'ERMIJN VAN AANSLAG TEN BATE VAN
DE ADMINISTRATIE ONHERBOEPP·ELIJK INGEGAAN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -

AAN-

GIFTE IN DE INKOMSTENBELAS'flNGEN DOOR
ARTIKEL 54 VAN DE
BECHTSPEBSONEN. SAMENGESCHAKELDE WETTEN, VERPLICHTING AAN DIE BELASTINGSCHULDIGEN OPGELEGD.

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -

AAN-

GIFTE IN DE INKOMSTENBELASTINGEN. TERMIJN. VERLENGING VAN DE TERMIJN.

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -

Bur-

TENGEWONE TERMIJN VAN AANSLAG. AANGIFTE TE LAAT INGEDIEND. GEEN AANSLAG
VAN AMBTSWEGE. EJLEMENTEN VAN DE TE
LAAT OVERGELEGDE AANGIFTE DOOR DE ADMINISTBATIE AANGENOMEN. 0MSTANDIGHEID
ZONDER UITWERKING OP DE BUITENGEWONE
TERMIJNEN,

1° Wanneer een belastingschttldige, die
een rechtspersoon is, voor het verstrijlcen van de termijn bepaald bij artilcel 54 van de samengeschalcelde wetten (2), zijn aangifte in de inlc01nstenbelastingen niet 1'egelmatig heejt overgelegd, is de bij artilcel 74 van die wet(A1·r. Ye1·br., 1957, biz. 767; Bull. en PASIC.,
1957, I, 1100).
Die belastingschuldigen beschikken over een
termijn van zes maanden na de afsluiting van
het boek- of rekenjaar enkel in het geval dat
de balans en de winst- en verliesrekening niet
of te laat werden goedgekeurd. Zie hierover
verbr., 1 juli 1947 (A1·r. Yerb1·., 1947, biz. 243;
Bull. en PAsrc., 1947, I, 315).
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Gelet op het bestreden

arrest, op 18 maart 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 1319 tot en met 1322 van
het B}ll·gerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, zonder motivering of voldoende motivering en in strijd met de
bewijskracht van de rechterlijke stukken,
voor bewezen aanziet dat het formulier
van aangifte slechts op 24 november 1948
aan de controleur overgelegd, reeds rond
21 augustus door aanlegster ontvangen
wercl; « dat requestrante die vertraging
van drie maanden niet uitlegt en dat het
beheer aldus terecht in feite die aimgifte
als laattijclig aanziet ll; dan wanneer
door de aclministratie alleen werd beweerd bij wijze van erkenning dat het
formulier slechts op 21 augustus 1948
werd << toegezonden ll, doch nooit werd
beweerd noch bewezen dat aanlegster dit
formulier in feite rond die tijd heeft
« ontvangen ll; clan wanneer aan aanlegster nooit uitlegging werd gevraagd noch
door de controleur, noch in de conclusies
van de administratie, over cUe zogenaamcle vertl·aging van drie maanden, en
de adminlstratie zelf nooit dit middel
heeft ingeroepen, terwijl aanlegster anclerzijds betoogcle dat zij nooit een herinneringskaart had ontvangen en dat zij
nog op 27 october 1944 schriftelijk een formulier bij de controleur had aangevraagc1 ; dan wanneer ten slotte de administratie in feite de aangifte niet als te
laat ingedienc1 heeft aangezien, tenzij nadat zij gec1urende negen jaar de aangifte
als geldig had behandelcl, wat door het
arrest wordt erkend :
Overwegende dat het arrest in feite
soeverein vaststelt dat v·66r 21 augustus
1948 de ad1ninistratie niet beschikte over
het formulier overeenstemmend met het
model bepaald door de minister van financH~n door mic1del waarvan de rechtspersonen overeenkomstig artikel 54 van de
samengeschakelde wetten hun aangifte
moesten doen ;
Dat het daaruit afleidt dat, hoewel de
balans en de winst- en verliesrekening
van de aanleggende vennootschaD op

(1) Verbr., 14 maart 1957 (A1'J'. Ve1·b1'., 1957,
blz. 579; Bull. en PAsrc., 1957, I, 847, met de
nota 7, blz. 848) ; 7 october en 23 december
1958 (s1tpnt, blz. 113 en 363; Bnll. en PAsrc.,
1959, I, 137 en 425).
0ver helo rechlo van de administratie jegens
de belastingschuldigen die fysische pe1'Sonen
zijn, de termijn toto het overleggen van de aangif.te te verlengen, wanneer de eerst bepaalde
termijn nog voortloopt, naardien het verstrijken van de aldus verlengcle termijn ook de
buitengewone terri:tijn van aa,nslag , onherroe-

pelijk doet ingaan, zie de nota 7 onder verbr.,
14 maart 1957 (B1dl. en PASIC., 1957, I, 848).
(2) Over het begrip verlenging van de termijn, zie de conclusies van de Heer procurenrgeneraal Raoul Hayoit de Termieourt v66r
verbr., 23 februari 1955 (Bull. en PAsrc., 1955,
I, 692; Ar1·. Yerbr., 1955, blz. 535).
(3) Raadpl. verbr., 7 october 1958 (supm,
blz. 113; B1tll. en PASIC., 1959, I, 137).
(4) Verbr., 23 december 1958 (supm, blz. 363:
Bnll, en PAsrc., 1959, I, 425) en 27 januari
1959 (l)nll. en PAsrc., 1959, I, 535).

ten becloelcle buitengewone termijn clefin'itief en onhe1·roepelijk voor cle aclmi~
nist·ratie geopencl; cleze vermag noch
cl·ie te·nnijn voor het overleggen van cle
aangifte te verlengen of te wijzigen,
noch cle toepassing van cle bttitengewone
tennijnen ·van aanslag te verzaken (1).

2o De acln'llinistratie is niet ertoe gehottclen spontaan aan cle belastingsclittlclig.en, clie reohtspersonen z·ijn, het formulier van aangifte ove1·eenstemmencle
met het cloor cle miwister van finanoUin
bepaalcl moclel te zenclen, of httn een
her·inner·ingslcaart toe te stttren opclat
zij clie ctangifte zmtclen overleggen. H et
behooTt clie belasUngsohttlcligen zich
voormelcl fonnttlieJ' aan te schaffen en
spontaan httn aangifte oveT te leg,qen
b·innen cle termiin bepaalcl bij arUkel 54
van cle samengeschakelcle wetten betretfencle ile inlcomstenbelastingen.
3o De overmaoht clie belet heett ilat cle
teTmijn bepaalcl bij artilcel 54 van ile
samengesohakelcle wetten betreffencle cle
inlcomstenbelastingen voor het overleggen van cle aangifte van een belastingsolwlilige, clie een 1·eohtspersoon is,
aanvang zott nemen op cle bij clat aJ·Ulcel bepaalcle i'latttnu, heeft als n'ittveJ·Jcsel clat cle term·ijn vedengt worclt (2) (3).

4o Wanneer een belastingsohttlclige zijn
aangifte in cle inlcomstenbelastingen niet
·in cle wettelijli;e te1·mijn ove1·gelegcl
heett, zijn cle omstanclig heel en rlat cle
aclministmtie cle aanslag niet van
a,mbtswege heett gevesUgcl en clat zij,
tot betJaling van cle be last ba1·e grandslag cle in cle te laat overgelepcle aangifte ve1·melcle elementen heeft aangenomen, zoncleT u:itwerk·ing op het 1·eoht
vooT cle aclministratie cle aanslng binnon cle b1titengewone term·ijn te vestigen (4).

i•.
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-67529 april 1948 goedgekeurd werden, de
omstandigheid dat deze haar aangiften
aan de administratie binnen vijftien dagen na voormelde datum niet toegestuurd
had de buitengewone aanslagtermijn niet
kon doen aanvangen daar een geval van
overmacht de belastingschuldige belet had
de door artikel 54 bepaalde termijn na te
leven;
Dat vaststellend dat de administratie
in het bezit was van voornoemde formulieren sedert 20 augustus 1948 en dat de
aanleggende vennootschap slechts haar
aangifte op 24 november 1948 · ingediend
had het arrest beslist dat die aangifte
ove;.gelegd werd buiten de termijn door
de wet voorgeschreven en dat de administratie bijgevolg over de buitengewone
termijn van aanslag beschikte;
Overwegende dat de aanleggende vennootschap bij con.clusies inriep dat, na
20 augustus 1948, de administratie haar
het formulier van aangifte niet gestuurd
had of in alle geval dat niet bewezen
was dat zij haar voornoemd formulier
toegezonden had, en dat het gebrek aan
toezenden van de herinneringskaart bewees dat· dit formulier haar niet gezonden
was geweest ;
Maar overwegende dat ten opzichte van
de rechtspersonen de buitengewone aanslagtermijn voorzien door artikel 74 van
de samengeschakelde wetten loopt van
zodra die belastingschuldigen hun aangifte niet overgelegd hebben binnen de
door artikel 54 van dezelfde wetten bepaalde termijn, dit wil zeggen binnen
vijftien dagen na de goedkeuring van de
balans en de winst- en verliesrekening en
uiterlijk zes maanden na de afsluiting
van het boek- of rekenjaar;
Dat noch voormeld artikel 54 noch enige
andere wetsbepaling aan de administratie oplegt spontaan aan die belastingschuldigen het formulier van aangifte
overeenstemmende met het door de minister van financien bepaald model te zenden of van hun een herinneringskaart toe
te sturen opdat zij die aangifte zouden
overleggen; dat het die belasting~chuldi
gen behoort zich voormeld formuher aan
te schaffen en spontaan hun aangifte
binnen de door artikel 54 bepaalde termijnen over te leggen, het verstrijken
va~ voornoemde termijn onherroepelijk
de buitengewone aanslagtermijnen openend zonder dat de administratie vermag
deze te verlengen of te wijzigen, namelijk
ingevolge het toesturen van een herinneringskaart;
Overwegende dat door expliciet te verwijzen naar de regel van artikel 54 van
de samengeschakelde wetten die aan de
belastingschuldigen, · rechtspersonen, voorschrijft hun aangifte over te leggen binnen een .door de wet gestelde termijn die
niet afhankelijk kan gesteld worden,

zoals dit het geval voor andere belastingschuldigen is, van een door de administratie vastgestelde datum, en door uitdrukkelijk erop te wijzen dat de aanleggende vennootschap de vertraging van
drie maanden tussen 20 augustus 1948 en
24 november 1948 niet uitlegt en dat die
vertraging niet verschoonbaar is, de feitenrechter zonder de bewijskracht van de
akten te miskenm;n, het door aanlegster
aangevoerde middel in aanmerking heeft
genomen en op .gepaste wijze daarop antwoord heeft verstrekt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 53, 54, 55, 56 en 74, eerste
lid, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het
besluit van de Regent van 15 januari 1948,
van de artikelen van titel III, boek III
van het. Burgerlijk Wetboek, meer bepaald van de artikelen 1139, 1146, 1147
en 1148, doordat het bestreden arrest aanvaardt << dat het beheer terecht in feite
de aangifte (gedaan door aanlegster op
24 november 1948 van haar inkomsten van
het jaar 1947) als laattijdig aanziet ll, na
verklaard te hebben dat « waar bewezen
is dat requestrante binnen de termijn
door artikel 54 vastgesteld, het door de
wet beschreven formulier niet heeft kunnen bekomen, wat een geval van heirkracht is, het verstrijken van de termijn
van artikel 54 haar aangifte, in beginsel,
niet laattijdig laat ll, dan wanneer artikel 54, hetwelk bepaalt dat vennootschappen de aangifte moeten doen binnen vijftien dagen na de goedkeuring van de balans en de winst- en verliesrekening en
uiterlijk zes maanden na de afsluiting
van het boek- of rekenjaar, geen termijn
voorziet voor het overleggen van de aangifte, wanneer heirkracht, zoals in onderhavig geval, de naleving van de wettelijke
termijn heeft onmogelijk ge;maakt; de belastingschuldige in die omstandigheden
niet gehouden was, op straf van nietigheid, de aangifte te doen binnen een bepaalde termijn na ontvangst van het te
laat toegezonden formulier; de administratie, die nagelaten heeft een termijn op
het toegezonden formulier te bepalen,
deze niet achteraf en gans willekeurig
kan bepalen; de administratie minstens
de belastingschuldige in vertoef had moeten stellen :
Overwegende dat, zoals nit het antwoord op het eerste middel blijkt, voor
de nelastingscnuldigen, rechtspersonen,
de termijn voor het overleggen van de
aangifte onheroeppelijk door de wet bepaald is en niet afhankelijk is, zoals het
middel het verkeerd staande houdt, van
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een datum die door de administratie zou
vastgesteld geweest ZIJn;
Overwegende dat de overmacht die,
zoals in onderhavig geval, de door artikel 54, van de samengeschakelde wetten
bepaalde termijn belet heeft aanvang te
nemen, niet tot uitwerking heeft die wettelijke termijn, na het verdwijnen van
de hindernis die zij uitmaakt, te vervangen door een termijn van overlegging van
de aangifte die, zoals deze voorzien door
artikel 53 derzelfde wetten, een door de
administratie vastgestelde datum als vertrekpunt zou hebben;
Overwegende dat de overmacht tot enkele uitwerking heeft de termijnen van
artikel 54 te prorogeren;
Overwegende dat, door te beslissen dat
de aangifte buiten de wettelijke termijnen overgelegd werd en dat derhalve de
buitengewone termijn van aanslag van
toepassing was, na vastgesteld te hebben
dat de hindernis, door de overmacht uitgemaakt OJ) 21 augustus 1948 verdwenen
was en dat de aanleggende vennootschap
haar aangifte slechts op 24 november 1948
overgelegu had, het arrest geen enkel van
de in llet micldel bedoelde wetsbepalingen
heeft geschonden;
Dat het middel niet kan ingewilligcl
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 55 en 74, eerste lid, van de
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, doordat
het bestreden arrest verklaart « dat het
beheer ingeval van laattijdige aangifte
over ~de termijn van artikel 74 kan beschikken niettegenstaande de procedure
van artikel 55 toegepast werd )), dan wanneer artikel 74, volgens de tekst geldig
in 1948, het geval van te laat ingediende
aangifte niet uitdrukkelijk voorziet en de
rechtspraak slechts het te laat indienen
als een reden tot toepassing van artikel 74 aanvaardt voor zover het gelijk
te stellen is met gebrek aan aangifte,
terwijl het feit dat de procedure van
artikel 55 werd gevolgd dergelijke assimilatie ten deze uitsluit, omdat een aangifte niet tegelijk als bestaande kan
beschouwd worden door toepassing van
artikel 55 en niet-bestaande voor toepassing van artikel 74 :
Overwegende dat de bij artikel 74 der
samengeschakelde wetten voorziene buitengewone termijn een termijn van openbare orde is waarvan niet op geldige
wijze afstand kan worden gedaan; dat,
wanneer de belastingplichtige zich, zoals
ten deze, onthouden heeft zijn aangifte
binnen de wettelijke termijnen over te
leggen, de administratie het wettelijk
onherroepelijk recht heeft de aanslag te

vestigen in voornoemde buitengewone termijn;
Overwegende dat, in dergelijk geval, de
omstandigheid dat de administratie de
aanslag niet van ambtswege heeft gevestigd en, tot bepaling van de belastbare
grondslag, de in de te laat overgelegde
aangifte vermelde elementen heeft aangenomen, zonder uitwerking is op het
recht voor de administratie de aanslag
binnen de buitengewone termijn te vestigen;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
28 april 1959. - 2" kamer. - Voorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. BelGelijlclt~idende

paire.
H. F.

oonolt~sie,

Dumon, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
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1°

VERKEERSBELASTING OP DE AUTOVOERTUIGEN. ARTl:KEL 74 VAN DE
SAMENGESOHAKELDE WETTEN BETREFFENDE DE
INKOMSTENBELASTINGEN. TOEPASSELIJKE
WETSBEPALING.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.- BUITENGEWONE TERMIJNEN. TERMIJNEN GESOHORST BIJ ARTIKEL 1 VAN DE BESLUITWET
VAN 17 DECEMBER 1942 TOT DE DATUM VAN
HET KONINKLIJK BESLUIT WAARBIJ HET LEGER TERUG OP VREDESVOET WERD GEBRACHT.

1° De bepalinuen van artilcel 74 van de
sarnengeonlende wetten betreffende de
inlcornstenbelast-ingen zijn toepasselijlc
op de ve1·Jcee1·sbelasting op de autovoe1·tt~igen. (Samengeordende wetten betreffende de verkeersbelasting op de autovoertuigen [koninklijk besluit van
10 april 1951], art. 37.)

2° De btdtengewone te1·mijnen gesteld bij
artilcel 74 van de sct1nengeo1·dende wetten bet1·etJende de inlcomstenbelastingen
zijn uesohorst b'ij a1·Wcel 1 van de beslt~itwet van 17 december 1942 tot de
datt~m van het lcon,inlclijlc besluit waarbij het lege'r tePug op vredesvoet we,rd
gebraoht, dit is tot op 1 juni 1949 (1).
(BELGISCHE

STAAT, MINISTER
T. RAMONT.)

VAN

FINANCIEN,

ARREST,

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Verbr., 22 januari 1957 (A1·r. Verb,·.,
1957, biz. 378; Bull. en PASIC., 1957, I, 589).

-677arrest, op 18 maart 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Gent ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 66, 74, eerste lid, en 79 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van
31 juli 1943 en, voor zoveel als nodig, bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, 37 van het koninklijk besluit van
10 april 1951 tot samenordening der wetsbepalingen betreffende de verkeersbelasting op de autovoertuigen, 1 van de besluitwet van 17 december 1942 betreffende
de schorsing, tijdens de duur der vijandelijkheden, van de verjaring inzake belastingen op het inkomen, 1 van het besluit
van de Regent van 1 juni 1949 waarbij het
leger terug op vredesvoet werd gebracht,
en 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest de betwiste aanslagen in 1952 gevestigd bij navordering van rechten over de dienstjaren
1946 tot 1949 wegens forclusie te niet doet
om reden dat de administratie slechts beschikte over de buitengewone termijn van
drie jaar, voorzien door artikel 74 van de
samengeschakelde wetten, bij gebrek aan
bewijs dat verweerder zich er van zou
onthouden hebben aangiften in te {lienen
met de bedoeling de verkeersbelasting te
ontduiken; dan wanneer op 5 april 1952,
datum van het inkohieren van de vernietigde aanslagen, de navorderingstermijn
van drie jaar nog niet verstreken was :
Overwegende dat, krachtens artikel 37
van het koninklijk besluit van 10 april
1951 tot samenordening der wetsbepalingen betreffende de verkeersbelasting op
de autovoertuigen, voor zover daarvan bij
de voorgaande bepalingen niet wordt afgeweken, artikel 74 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen van toepassing is op de verkeersbelasting;
Overwegende dat de bij dat artikel 74
bepaalde buitengewone termijnen van aanslag, krachtens artikel 1 van de besluitwet van 17 december 1942 geschorst geworden zijn tot de datum van het koninklijk besluit waarbij het leger terug op
vredesvoet werd gebracht, hetzij tot 1 juni
1949;
Overwegende dat, in de voor verweerder
gunstigste veronderstelling, dit is in het
geval waarin het gebrek aan aanslag niet
te wijten is aan de omstandigheid dat hij
zich er van onthouden heeft zijn aangifte
over te leggen met het voornemen de belasting te ontduiken, en waarin dienvolgens het alleen om een termijn van drie
jaar gaat, de navordering voor de dienstjaL·en 1946 tot 1949 tot 31 mei 1952 mocht
gedaan worden ;
Overwegende dat het arrest, door de op
5 april 1952 ingekohierde navorderingen

over de dienstjaren 1946 tot 1949 wegens
forclusie te vernietigen, de in het middel
aangeduide wetsbepalingen geschonden
heeft;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het dispositief betreffende de gevolgen van de beslissing van
de directeur der belastingen van 22 december 1949 geen onderscheiden dispositief uitmaakt ten aanzien van de draagwijdte van de nit te spreken verbreking;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest behalve in zover het beslist
heeft over de aanslagen over het dienstjaar 1950, over de regelmatigheid van de
aanslag van ambtswege en over het « akkoord JJ van 28 september 1955; beveelt
dat melding van onderhavig arrest op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing zal gemaakt worden; veroordeelt
verweerder tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te Luik.
28 april1959. - 26 kamer.- Voorzitte1·,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Neveu. Gelijlcl1ddende conclttsie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.
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1° VOORZIENING IN VEJRBREJKING.
- PERSONEN DIE DE ROEDANIGREID REBBEN
OM EEN VOORZIENING IN TE STELLEN. ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - .AANLEGGER DIE BIJ DE BESTREDEN BESLISSING
GEEN PARTIJ WAS. - VOORZIENING NIET ONTV;\NKELIJK.
2° MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. ZAKEN VAN DIRECTE BELAS'l'INGEN. - DISPOSITIEF VAN RET ARREST BESTREDEN DOOR
EEN MIDDEL GESTEUND NIET ENKEL OP DE EIGEN
REDENEN VAN RET ARREST, MAAR OOK OP DE
REDENEN VAN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR VAN DE DIRECTE BELASTINGEN. - REDENEN VAN DEZE BESLISSING DOOR RE'r BESTREDEN ARREST NIET VERMELD. - UITGIFTE
VAN DIE BESLISSING BIJ RET VERZOEKSCHRIFT
TOT VER13REKING NIET GEVOEGD. - MIDDEL
NIET ONTVANKELIJK.
3o INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. - RECLAMATIE. - DIRECTEUR WELKE, BIJ ZIJN
BESLISSING, EEN AANSLAG VESTIGT MET 13ETRERRING TOT EEN ANDER DIENSTJAAR DAN
DATGENE BETREFFENDE DE AANSLAG, DIE RET
VOORWERP VAN DE RECLAMATIE IS.
1\iACHTSOVERSCRRIJDING.
4° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. - AANSLAG EN INKORIERING. - NIEUWE AANSLAG.
- ARTIKEL 74bis VAN DE SAMENGESCRAKELDE
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WETTEN. VEREISTEN I'OOR DE TOEPASSING
VAN DIE WETSBEPALING.

5o INKOMSTENBELASTINGEN. -

Bur-

TENGEWONE TER.MIJNEN. TERMIJNEN GESCHORST DOOR DE BESLUITWET VAN 17 DECEMBER 1942. TERMIJNEN VOOR ZEKERE
INKOMSTEN GEPROROGEERD DOOR DE WE'J' VAN
30 JULI 1947.

6° VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN.
PERSONEN DIE DE HOEDANIGHEID HEBBEN OM
VOORZIENING IN TE STELLEN VERZOEKSCHRIFl' INGEDIEND DOOR PERSONEN DIE ZICH
VOORSTELLEN ALS ERFGENAMEN VAN DE V06R
HET HOF VAN BEROEP BETROKKEN BELASTINGSCIIULDIGE, 0VERLIJDEN VAN DE BELASTINGSCHULDIGE NIET WETTELIJK BEWEZEN. VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.

1° Is in zalcen van cUr·eate belast-ingen
·

niet ontvanlceUjlc, de voor·zien·ing ingestelcl door· een cumlegger die bij de bestreclen besUsging geen par·t-ij was (1).

ste~tn van een
voorziening ger·ieht tegen een a1'1'est vcm
het hot van beroep gvewezen in zalcen
van clireete belctstingen, een clispos'itief
cr·it-iseer·t, hetwellc ste~tnt niet enlcel 011
cle eigen reclenen van het MYest, maar·
oolc op de r·edenen vwn de besl'issing
van de cl'ir·ectetw cler belastingen, en
wanneer deze laatste r·edenen door het
cuYest n·iet ver·rnelcl zijn, moet awnlegger, op straf van niet-ontvanlcelijlcheid
van het midclel, bij zijn ver·zoelcsch1"ift
tot ver·br·eJcinu een uituifte vcm de besliss·inu van cle cUr·ectem· cler· belast·inuen
voegen (2).
3° De clirectetw cler belastingen begaat
een rnachtsoverschdjcling wanneer· h'ij,
~titspntalc iloencle over een door· een belastingplichtige ingecl'iencle r·eclarnat-ie,
bij zijn beslissing, een aanslctg vestiut
rnet betrelclcinu tot een ander- clienstjaar·
dan dcttgene betreffende de aanslag, cUe
het voonve·rp van de reclarnat1e is (3).

·2° Wanneer een middel tot

4° Een nie·nwe aanslag lean, bij toepass·ing van ar·tilcel 74bis van de sctrnenuesahalcelde wetten betr·effencle cle inlcornstenbelastingen, ten lctste van een zelfde
belastingschulclige en 011 g1'0ncl van dezelfde belastingelernenten slechts worden
gevestigcl, tvctnneer rle oorspronlcel'ijlce
cwnslag, ·in de plaats van clewellce cle

(1) Verbr., 2 maart 1956 (A1'1', Ve1·b1·., 1956,
blz. 536; Bull. en PAsrc., 1956, I, 686); 21 mei
, 1957 (A tor. Ve1'b1·:, 1957, blz. 805; Bull. en
PAsrc., 1957, I, 1149).
(2) Verbr., 27 mei 1958 (A1-r. Ve1'b1·., 1958,
blz. 762; Bull, en PASIC., 1958, I, 1060).
(3) Verbr., 10 november 1936 (Bull. en PAsrc.,
1936, I, 411); 29 mei 1951, redenen (.A1'1'.
. Verbr., 1951, biz. 570; Bull. en PAsrc., 1951,

niettwe aanslag rnoet lcornen, door de
clirectettr· cler· belasti:ngen of door het
hof van be·roep ver-nietigcl is gewor·den
en wanneer cle gewone of cle bttitengewone belastingster·nvijn - volgens het
geval - n·iet afgelopen was op het ogenblilc tvaaTOp lle oor·spr·onlcelijlce aanslag
ten lcohier·e gebnwht was; cle r-eclen
tvaarorn de oor·spronlceUjlce aanslag ver·n,iet-iucl tvenl is zonrler be lang.

5° Art-ilcel 1 vcm cle wet van 30 htli 1947
heeft met betr·elclc·ing .tot cle inlcornsten
van cle jaren 1940 tot 1944, becloelcl in
a1't'ilcel 25, para.gmaf 1, van de snrnengeschnlcelcle wetten betr-effencle rle inlcornstenbelasUngen, de bttitengewone terrnijnen in artilcel 74 van clezelfcle wetten
becloelcl, cUe lcrachtens cle beslu.itwet van
17 rlecernber· 1942 geschor·st wat·en, tot
31 clecember- 1947 gepr·o,rogeenl (4).

6° Is in zalcen vnn cl'ir·ecte belnstingen
n1et ontvanlceUjlc, de voorz'iening ingestelrl cloot· pet·sonen tvellce zich voorstellen als er·fgennrnen van (le v66·r het hof
vnn be1'0ep bet1'o lclcen belastingschttlrl'ige, wanneer· het ove'/'lijclen van deze
lantste niet tvettelijlc cloo1' het ove1'leggen van een alcte van over·Ujden bewezen is (5).
(DESMET EN CONSORTEN,
T, BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 januari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
I. Wat betreft de voorzieningen van
Leopold Desmet en Maria Desmet :
Over de groncl van niet-ontvankelijkheid
door verweerder afgeleicl hieruit dat die
partijen vreemd zijn aan het bestreden
arrest :
Overwegende dat, volgens de voorziening, genoemde aanleggers siechts tussenkomen wat betreft het tweede middel;
Overwegencle dat, in hun verzoekschrift
aan het hof van beroep en in het exploot
van aanzegging eTvan, aanieggers Richard
·Desmet en Julia Desmet zijn opgetreden
zowel in eigen naam en als erfgenamen
als in hoeclanigheicl van gevoigmachtigden
I, 661); 8 mei 1956 (Ball. en PAsrc., 1956, I,
954).
(4) Verbr., 24 september 1957 (A1·r. Verb1·.,
1958, blz. 29; Bull. en PAsrc., 1958, I, 40);
24 maart 1959 (s1tpra, biz. 575; Ball. en PAsrc.,
1959, I, 752).
(5) Verbr., 16 mei en 2 juli 1957 (Bull. en
PASIC., 1957, I, 1106 en 1313) .

-679« van degenen die betrokken zijn in de
oorspronkelijke aanslagen genoemd op
bladzijde 4 der beslissing van 12 october
1953 )};
Overwegende dat uit gemelde beslissing
van de directeur noch uit enig ander stuk
waarop het hof vermag acht te slaan blijkt
dat aanleggers Leopold Desmet en Maria
Desmet in de alclus bedoelde aanslagen
zouden betrokken zijn en dus partij bij
het bestreden arrest zouden geweest zijn ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
derhalve client te worden ingewilligd;

II. Wat betreft de voorzieningen van
Richard Desmet en Julia Desmet :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1318 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 55, 56, 65, 66 en vooral 74Ms,
en verder 74 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
bij besluit van 31 juli 1943 en, voor zoveel
als nodig, bij besluit van de Regent van
15 januari 1948, 19 van de wet van 16 october 1945, a) doorclat, waar eisers opwierpen dat artikel 74b·is niet meer kon
toegepast worden omdat de aanslagen
door forclusie waren getroffen, het bestreclen arrest hierop geen adequaat antwoord
geeft, of minstens de clraagwijclte van de
conclusies van eisers miskent, en trouwens niet ingaat op de argumentatie voorkomend op bladzijclen 1 tot 3 van de conclusies, dan wanneer artikel 97 van de
Grondwet voorschrijft een adequaat antwoord op de conclusies te verstrekken en
de artikelen 1318 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek voorschrijven, de bewijskracht van de stukken namelijk de conclusies van eisers, te eerbiedigen, b) doordat het bestreclen arrest verklaart dat artikel 74b'is <<die vervangencle en subsidiaire aanslagen toelaat en de directeur
deze wettekst heeft toegepast )) en hiermede bedoelt dat de aanslagen krachtens
artikel 65, bij de beslissing van 12 october
1953 gevestigd en welke door het arrest
van 8 november 1955 te niet werden gedaan, terecht door de onderhavige aanslagen, in 1956 gevestigd, konden vervangen wqrden, dan wanneer << de aanslagen )}
krachtens artikel 65 bij beslissing van
12 october 1953 cc gevestigd )} onbestaande
waren, en geen « aanslagen )} uitmaakten
in de zin van artikel 74bis, om reden dat
dergelijke aanslagen, ingevolge artikel 65
gevestigd, geen nieuwe aanslagen zouden
zijn, maar ge'incorporeerd worden in de
aanslagen waartegen reclamatie, zodat,
waar er geen aanslagen bestonclen over
de dienstj aren 1941 tot en met 1944, en
clan ook geen reclamatie, deze aanslagen
bij beslissing « gevestigd )} ook niet konden « gei:ncorporeerd )} worden in de vorige waartegen reclamatie, en dus onbestaande waren met het gevolg dat zij niet

te niet konden gedaan worden en ook niet
konden vervangen worden ingevolge artikel 74bis :
Over het eerste omlel'(leel :
Overwegende dat het middel niet aanduidt waarin het bestreden arrest de bewijskracht van de conclusies zou hebben
miskend;
Dat, in zover het op de artikelen 1318
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek
steunt, het niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat het arrest eigen motieven im·oept en bovenclien deze van de
beslissing van de directeur van 30 november 1956 verklaart over te nemen;
Overwegende dat bij de voorziening
slechts de beslissing uitgesproken door de
clirecteur op de reclamatie van aanlegger
Richard Desmet is gevoegd;
Dat, ten aanzien van aanlegster Julia
Desmet, het hof de1·halve in de o=ogelijkheid wordt gesteld de gegrondheid van
het middel, in zover het een schending
van artikel 97 van de Grondwet inroept,
na te gaan en, dienvolgens, het middel
dienaangaande niet ontvankelijk is;
Overwegende, ten aanzien van aanlegger Richard Desmet, dat het bestreden
arrest, bij overneming van de motieven
van de beslissing van de clirecteur, verklaart dat de oorspronkelijke aamilagen
door een arrest van 8 november 1955 vernietigd werden omdat zij verkeerdelijk
gevestigd werclen in hoofde van een gemeenschappelijke exploitatie, dat artikel 14b·is van de samengeschakelde wetten
geen andere draagwijdte heeft dan de
administratie in de toestand te herstellen
waarin zij zich bevond op het ogenblik
waarop de oorspronkelijke aanslagen gevestigd werden en dat de nieuwe aanslagen, gevestigd bij toepassing van artikel 74bis in hoofde van ieder van aanleggers, gevestigd werden binnen de termijn
van zes maanden na het in kracht van
gewijsde gegaan arrest van 8 november
1955, zodat geen sprake ervan kan zijn
dat die aanslagen door forclusie zonden
getroffen zijn ;
Dat zodoende het bestreden arrest aan
artikel 97 van de Grondwet heeft voldaan;
Dat dienaangaande het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende clat blijkt uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan :
1 o dat bij de in het middel bedoelde beslissing van 12 october 1953, waarbij uitspraak werd gedaan op de reclamatie van
3 febrnari 1950 tegen de aanslagen gevestigd ten laste van een gemeenschap Julia
Desmet en Richard Desmet over dienst- ·
jaar 1949, bij navordering over dienstjaar
1945, in de bedrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting en in de extrabelas-
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van voornoemde personen over dienstjaar
1949 bij navordering over dienstjaar 1945,
in de aanvullende personele belasting, de
directeur der belastingen een vermindering
van de aanslag in de extrabelasting heeft
toegestaan, de reclamatie voor het overige
heeft afgewezen en hij tevens het vestigen
van aanvullende aanslagen beslist heeft
ten laste van gemelde gemeenschap in de
bedrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting en ten laste van voornoemde personen in de aanvullende personele belasting
niet alleen over dienstj aar 1949, navordering over dienstjaar 1945, maar bovendien
over de dienstjaren 1941 tot 1944; 2° dat
aanleggers op 14 november 1953 tegen de
beslissing van 12 october 1953 beroep hebben ingesteld; dat desondanks zij op 14 december daaropvolg·end een reclamatie hebben ingediend tegen al de in 1953 ingekohierde aanslagen, reclamatie die op 18 februari 1954 werd afgewezen om reden er
op de beslissing van 12 october 1953 niet
kan worden teruggekomen; dat, aan de
ene zijde, blijkens berichten van ontheffing toegezonden in uitvoering van een arrest van 8 november 1955, gewezen op het
beroep tegen de beslissing van 12 october
1953, - arrest waarvan geen van partijen
het nodig· heeft geacht een uitgifte over te
leggen -, ontheffing werd verleend van
de aanslagen gevestigd ten laste van de gemeenschap in de bedrijfsbelasting en de
nationale crisisbelasting over dienstj aar
1949, navordering over 1945, en over
dienstjaar 1953, navordering over 1941 tot
1945, alsmede in de extrabelasting ingekohierd in 1949; dat, blijkens bedoelde berichten en blijkens het bestreden arrest,
het arrest van 8 november 1955 de aanslagen in de aanvullende personele belasting
ten laste van Richard Desmet en Julia
Desmet over dienstjaar 1949, navordering
over 1945 heeft bekrachtigd en deze over
dienstjaa~· 1953, navordering over 1941 tot
1945, gedeeltelijk heeft outlast; dat tegen
het arrest van 8 november 1955 geen voorziening in verbreking werd ingesteld; dat,
a an de andere zij de tegen de beslissing
van 18 februari 1954 geen ·beroep werd
aangetekend; 3° dat, zoals bij gemelde
berichten van ontheffing aangekondigd, de
onwettig verklaarde aanslagen in de extrabelasting, de bedrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting bij toepassing van
artikel 74b£s van de samengeschakelde
wetten door nieuwe aanslagen werden vervangen en in april 1956 werden ingekohierd ten laste van ieder van voornoemde
personen over dienstjaar 1956, wat betreft
de extrabelasting en over dienstjaar 1956,
navordering over 1941 tot 1945, wat betreft
de bedrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting; dat die personen tegen die aanslagen reclamaties hebben ingediend welke
bij beslissingen van 30 november 1956 werdim afgewezen, behalve herstelling van een

stoffelijke misslag van de aanslag in de
extrabelasting door de beslissing op de reclamatie van Richard Desmet; dat beide
personen tegen die beslissingen beroep
hebben aangetekend, beroepen waarover,
na samenvoeging, het bestreden arrest uitspraak heeft gedaan ;
Overwegende dat nit de bovenstaande
uiteenzetting volgt : a) aan de ene zijde,
dat de in 1953 over dienstjaar 1945 ingekohierde aanslagen in de bedrijfsbelasting
en in de nationale crisisbelasting ten laste
van de gemeenschap Julia Desmet en
Richard Desmet, en in de aanvullende
personele belasting ten laste van die beide
persouen, slechts de verbetering zijn van
de overeenste=ende oorspronkelijk in
1949 ingekohierde aanslagen, voorwerp
van de reclamatie van 3 februari 1950,
en waarin zij zich incorporeren ; b) aan
de andere zijde, dat de in 1953 over de
dienstjaren1941 tot 1944 ingekohierde aanslagen in de gewone inkomstenbelastingen
ten laste van gemelde gemeenschap en
personen niet wettelijk door de directeur
der belastingen konden gevestigd worden
daar hij uitsluitend uitspraak deed op een
reclamatie gericht tegen aanslagen over
het dienstjaar 1945; c) eindelijk, dat de
in 1956 ingekohierde aanslagen werden gevestigd bij toepassing van artikel 74b£s,
lid 1, ter vervanging van de hierboven on~
der letters a en b bedoelde aanslagen, alsmede van deze in de extrabelasting, die
door het arrest van 8 november 11}55 werden nietig verklaard om een reden vreemd
aan de forclusie;
Overwegende, dienvolgens, dat, aan de
ene zijde, waar de oorspronkelijke in 1949
ingekohierde aanslagen tijdig werden gevestigcl en de in 1953 ingekohierde supplementen slechts het gevolg zijn van de eraan door de directeur gebrachte verbeteringen, de hierboven onder letter a bedoeWe aanslagen niet door forclusie kunnen getroffen zijn;
Dat, aan de andere zijde, het vestigen
in 1953 van de onder letter b bedoelde
aanslagen, geschiedde binnen de wettelijke
termijn vermits de termijnen van artikel 74 van de samengeschakelde wetten
tot 31 december 1954 door artikel 1 van de
wet van 30 juli 1947 werden geprorogeerd
voor zover het gaat om de in artikel 25,
paragraaf 1, van gezegcle wetten bedoelde
inkomsten, verkregen gedurende de jaren
1940 tot 1944, hetgeen ten deze het geval
is;
Dat eindelijk, de onder letter c bedoelde aa~slagen met inachtneming van de bij
artikel 74bis, lid 1, van de samengeschakelde. wetten gestelde termijn van zes
maanden werden gevestigd en dus tijdig;
Overwegende dat daaruit volgt dat het
dispositief van het bestreden arrest, waarbij de door aanleggers ingeroepen forclusie van de aanslagen werd verworpen,
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middel niet kan ingewilligd worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1318 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 61, paragraaf 3, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 juli 1943
en, voor zoveel als nodig, door besluit van
de Regent van 15 januari 1948, a) doordat
het bestreden arrest niet adequaat antwoordt op de conclusies, die geen beroep
deden op artikel 1 van de wet van 30 mei
1949 of op artikel 2, 2°, van de wet van
27 juli 1953, maar wel op artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten, ofwel de conclusies in dit verband
verkeerd heeft begrepen, dan wanneer,
artikel 97 van de Grondwet voorschrijft
een adequaat antwoord te geven en de
artikelen 1318 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek voorschrijven de conclusies naar
hun juiste draagwijdte te interpreteren;
b) ofwel doordat het bestreden arrest toepassing maakt van artikel 1 van de wet
van 30 mei 1949 of van artikel 2, 2°, van
de wet van 27 juli 1953, waar de toepassing van artikel 61, paragraaf 3, van de
samengeschakelde wetten wordt ingeroepen, dan wanneer artikel 61, paragraaf 3,
van de samengeschakelde wetten blijft bestaan en niet werd ingetrokken door artikel 1 van de wet van 30 mei 1949 of door
artikel 2, 2°, van de wet van 27 juli 1953;
o) doordat het bestreclen arrest verklaart
dat het hier gaat om een kwestie van invordering en dit buiten de bevoegdheid
van het hof valt; dan wanneer de opwerping van eisers juist beoogde te zien aanvaarden dat de onderhavige reclamatie
ook geldig was ingediend tegen de oorspronkelijke aanslagen over dienstjaar
1941, artikel 759, dienstjaar 1942, artikelen 1432 en 115, dienstjaar 1943, artikelen 2800, 82, 2801, 2802, en over dienstjaar
1944, artikel 2866, en men dus niet inziet
hoe dit een antwoord kan zijn op de opwerping van eisers, zodat minstens artikel 97 van de Grondwet werd geschonden
ofwel de artikelen 1318 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat het middel gericht is
tegen het arrest in zover het uitspraak
deed over aanslagen gevestigd hetzij ten
laste van de weduwe Lamaire, hetzij van
kinderen van deze laa tste « in gemeenschap ll hetzij « van een van hen ll ;
Overwegende dat uit de stukken waarop
het hof acht vermag te slaan niet blijkt
ofwel dat de weduwe Lamaire overleden
zou zijn ofwel dat aanleggers of Leopold
en Maria Desmet een bijzondere lastgeving gekregen zouden hebben om zich namens de weduwe in verbreking fe voorzien;
Overwegende, met betrekking tot de

aanslag gevestigd ten laste van de kinderen van de weduwe « in gemeenschap ll,
dat evenmin uit voormelde stukken blijkt
dat die aanslagen uitsluitend ten laste
van aanleggers en van Leopold en Maria
Desmet gevestigd werden noch zelfs dat
zij die vier personen betroffen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
·
28 april1959. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Belpaire.
- Gez.ijlcl1tidende oonol1tsie H. F. Dumon,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.
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SEQUESTER V.AN GOEDEREN V.AN
VIJ.ANDELIJKEJ ONDERD.ANEN. SOMMEN VERSOHULDIGD AAN DE DUITSE
STAAT EN AAN DUITSE ORGANIS1f.EN EN ONDERHORIGEN. - .ARTIKEL 16, LID 3, VAN DE
WET VAN 14 JULI 1951. - TOEPASSINGSVELD
VAN DIE WETSBEPALING.
De bepaling van lid 3 van artilcel 16 van
de wet van 14 jttli 1951 betrejfende de
seqt~estratie en de liquidatie van de
D1titse goederen, reohten en belangen,
naar luid waarvan de sommen versohuldigd aan de D1titse Staat en aan Dt~itse
m·ganismen en onderhorigen, in Reiohsmarlcs luidend, ondet· voorbehoud van
het bepaalde in Mtilcel 22, in Belgisohe
t1·an lcs omgezet worden op grondslag
van 1 Reiohsmarlc voor 12,50 Belgisohe
f'ranlc, is van toepassing op iecle1·e in
Re·iohsmarks lt~idende sohttldvordering
die vanaf 4 september 1944 onder seqttester gesteld is geworden.

(N. V. (( OOUPERIE DE BRUXELLES ll,
T. DIENST VAN HET SEQUES'l'ER.)
ARREST (1).
HET HOF; - Gelet on het bestreden
arrest, on 10 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 2, 1101, 1108,
(1) Een eerste arrest werd in deze zaak op
27 october 1955 gewezen (A1'1·. F e1'b1'., 1956,
blz. 141; Bull. en PASIC., 1956, I, 180).

-6821126, 1134, 1135, 1243, 1271, 1°, 1273, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
61 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 1 en 8 van de besluitwet van
23 augustus 1944 betreffende het sequester van vijandelijke goederen, rechten en
belangen, 16 van de wet van 14 juli 1951
betreffende de sequestratie en de liquidatie van de Duitse goederen, rechten en
belangen, 3 van de wet van 30 december
1885 tot goedkeuring van de muntovereenkomst van 6 november 1885, 4, lid 2, cler
wet van 18 april 1898 betreffende de ofliciele bekendmaking en 97 van de Groncl·wet, cloordat het bestreclen arrest, hoewel
naar recht stellencl clat, wanneer een
schulcl een bepaalcle hoeveelheicl buitenlanclse munt all:' voorwerp heeft, de
schulcleiser niet vermag een som in Belgiselle franken te vorcleren omclat hij alclus iets anclers vorclert clan wat verschulcligcl is, en hoewel in feite vaststellencl dat aanlegster een schulcl had van
391.803 Reichsmarks, dan wanneer verweerder als sequester van de rechten cler
Duitse echuldeisers bij exploot van 4 november 1950 tot betaling van 4.598.969 Belgiselle frank gedagvaarcl had, desniettemin de hoofdconclusies verworpen heeft
die door aanlegster regelmatig genomen
werclen en ertoe strekten clat niet ontvankelijk of althans niet gegrond zou worden
verklaard de vordering zoals zij ingestelcl
is, om de reden dat, naar luid van de
gebiedende en terugwerkende bepaling
van lid 3, van artikel 16 van de wet
van 14 juli 1951, de bij de sequestratiemaatregelen bedoelde verschuldigde sommen in Reichsmarks niet aan de schommelingen van de wissel onderworpen
waren, maar noodzakelijkerwijze moesten omgezet worden op gronclslag· van
1 Reichsmark=12,50 Belgische frank, die
juist de grondslag was van de geclwongen
notering van de Reichsmark op het tijc1stip clat aanlegster haar schulc1 aangegaan heeft, zoclat de door verweercler
gevordercle som en de hem verschuldigde
som mathematisch geheel gelijk zijn; dat
laatsbedoelde som in ieder geval aan
verweerder in Belgische franken diende
te worden toegekend overeenkom~>tig artikel 3 van de wet van 30 december 1885
en dat de schuldeiser cUe de door de wet
zelf onveranclerlijk en verplicht vastgestelde omzetting verricht, niets anders vorclert clan wat hem verschulcligd is Jl, dan
wanneer de mogelijkheicl van een omzetting op een zekere gronclslag en de « mathematische gelijkheid J) die daaruit beweerdelijk blijkt tussen de gevorderde
som in Belgische franken en het bedrag
van de schulcl in Reichsmarks, of de
noodzakelijkheicl voor de rechter het gelijkwaarclige in Belgische franken van
cleze in Duitse munt luiclende schuld toe te
kennen, de rech ter over de groncl niet er-

toe konden rechtigen aanlegster de schuldvernieuwing op te leggen door veranclering
van voorwerp, die verweerder eenzijdig
ingevoercl heeft in zijn exploot van
rechtsingang (schending van de artikelen 1101, 1108, 1126, 1134, 1135, 1243, 1271,
1°, 1273 van het Burgerlijk Wetboek,
61 van het Wetboek van Burgerlijke
rechtsvorclering, 1 en 8 van de besluitwet
van 23 augustus 1944, 3 van de wet van
30 december 1885 en 97 van de Gronclwet) ; clan wanneer de wet van 14 juli
1951 in artikel 16 niets anders beoogcl
heeft clan de omzetting die door de partijen toegepast of door de rechter gelast
moest worden bij de betaling van de
schulcl, zonder dat evenwel het bij overeenkomst vastgelegd voorwerp clier schulcl
zou gewijzigcl zijn (schending van die
wets bepaling) ; clan wanneer die wet niet
terugwerkend il:' en de rechter over de
groncl niet mocht, door toepassing van de
omzetting die zij gelast, de vorclering van
verweerder goedkeuren « zoals zij ingesteld was ll, clit wil zeggen v'66r de inwerkingtreding van de nieuwe wet (schending van voormelde artikelen van de
besluitwet van 23 augustus 1944 en van
de wet van 14 juli 1951, 2, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 4, lid 2,
van de wet van 18 april 1898 en 97 van
de Grondwet) :
Overwegencle dat, naar luid van artikel16, lid 3, van de wet van 14 juli 1951,
onder voorbehoud van het bepaalde in
artikel 22, hetwelk ten deze vreemd is,
de bij de sequestratiemaatregelen bedoelde verschuldigde sommen in Reichsmarks worden « omgezet in Belgische
frank, op grondslag van 1 Reichs-mark
voor 12,50 Belgische frank ll;
Overwegencle clat uit de tekst van deze
bepaling blijkt, enerzijds, clat zij van toepassing is op iedere in Reichsmarks luiclende schulclvordering cUe, vanaf 4 september 1944, de datum van inwerkingtreding van de besluitvvet .van 23 augustus
1944, onder sequester gesteld en in Belgie's patrimonium ingelijfd is, en, anclerzijds-, dat het voorwerp van deze in
Reichsmarks luidende schuldvordering
wettelijk sedert 4 september 1944 rechtstreeks opeisbaar geworden is door de
Dienst van het sequester in zoveel maal
12,50 Belgische frank als de schulclvordering Reichsmarks inhoudt;
Dat de aldus verduidelijkte clraagwijdte van die bepaling in de voorbereidende werkzaamheden der wet steun
vindt;
Da t mitsdien de vorenaangehaalde bepaling aan de Dienst van het sequester
met terugwerkende kracht de macht verleent van de schuldenaars van sommen
in Reichsmarks die uit welken hoofde ook
verschuldigd waren aan de Duitse Staat,

-683aan de Duitse organismen en onderdanen,
en die op 4 september 1944 onder sequester gesteld werden, te vorden niet het
aantal Reichsmarks dat die Eommen omvatten, doch rechtstreeks het aantal
Belgische franks dat ermede overeenstemt op de onveranderlijke grondslag
van 12,50 Belgische frank voor 1 Reichsmark;
Waaruit volgt dat het beklaagde arrest, zonder schending van welke van de
in het middel aangeduide wetsbepalingen
ook, beslist dat verweerder, hoewel zijn
vordering v66r de inwerkingtreding van
de wet van 14 juli 1951 ingeEteld werd,
van aanlegster niets anders gevorderd
heeft dan wat zij schuldig was, door het
eisen van haar veroordeling tot betaling
van de som in Belgische franken die
overeenstemde, op de grondslag van
12,50 Belgische frank voor 1 Reichsmark,
met de verschuldigde rekenkundige som
Reichsmarks;
Dat ieder van de onderdelen van het
middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 2, 6, 1134,
1234, 1243, 1257, 1258, 1319, 1320, 1322,
1350, 1351, 1895 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 7 en 8 van de besluitwet van
23 augustus 1944 betreffende het sequester
van de vijandelijke g·oederen, rechten en
belangen, 16 van de wet van 14 juli 1951
betreffende de sequestratie en de liquidatie van de Duitse goederen, rechten en
belangen, 1 van de besluitwet van 10 januari 1941 bepalende de uitwerking van
de maatregelen genomen door de bezettende overheid en van het besluit van
de Regent van 18 september 1945, waarb.ij
de datum van de bevrijding van het
grondgebied wordt vastgesteld, 4, lid 2,
van de wet van 18 april 1898 betreffende
de officHHe bekendmakingen en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
het subsidiair middel afgewezen heeft dat
door aanlegster regelmatig bij conclusies.
voorgesteld werd en strekte tot ontzegging, aan verweerder, van zijn vordering
gezien het bevrijdend karakter van haar
aanbod van gerede betaling van 21 april
1951 dat gevolgd werd van consignatie,
om de redenen dat appellante, hier aanlegster, ingevolge de besluitwet van 23 augustus 1944 niet meer te doen heeft met
haar oorspronkelijke schuldeiser, doch
met de dienst van het sequester aan
welke onder meer de Duitse wetgeving
niet kan tegengeworpen worden waarbij
een nieuwe munt ingevoerd is, met definitieve devalvatie van de oude Reichsmark; dat verweerder betwiste ... bij
het aanbod van gerede betaling, dat
aanlegster zich van haar schuld op een
andere manier kon bevrijden dan door
het storten van een aantal Belgische

franken dat gelijk was aan de waarde·
van de Reichsmark op het tijdstip toen
zij haar verbintenis aanging ... zonder op
de Iate1'e devalvatie van die munt acht
te slaan; dat de rechtbanken bij toepas·
sing van artikel 16 van de wet van
14 juli 1951 aan de Reichsmark geen andere waarde moch ten toekennen dan
12,50 Belgische frank voor de verschuldigde en bij de sequestratiemaatregelen
bedoelde sommen; dat overeenkomstig de
niet verbroken beschikkingen van het arrest van het Hof van beroep te Brussel
van 27 juli 1953, er moest beslist worden
dat de bepaling van lid 3 van artikel 16
van meergemelde wet van openbare orde
was en op de hangende geschillen moest
worden toegepast, dat, aangezien de vraag
of het aanbod van aanlegster met een
betaling kon gelijkstaan thans nog in.
geschil is, er geen « voor de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1951 gedelgde schuld was en dat dienvolgens aan
de hand van artikel 16 van deze wet en
met inachtneming van het noodzakelijk
retroactief karakter van deze bepaling
moest geoordeeld worden of de door aanlegster aangevoerde betalingen werkelijk
haar Echuld hadden kunnen delgen ll en
dat de betalingen en het aanbod van aanlegster, daar zij -op een geheel verschillende omzettingsgrondslag geschied zijn,
alle bevrijdende kracht misten, dan wanneer verweerder voor het vervullen van
de opdracht die hem onder meer door
artikel 8 van de besluitwet van 23 augustus 1944 verleend is, niet van meet af
aan geplaatst is boven de wetten, inzonderheid de besluitwet van 10 januari 1941
en het algemeen beginsel da t vastgelegd
is in artikel 1895 van het Burgerijk Wetbock (schending van de artikelen 1, 7, 8
van de besluitwet van 23 augustus 1944,
1 van de besluitwet van 10 januari 1941
en van het besluit van de Regent van
18 september 1945, 6 en 1895 van het
Burgerlijk Wetboek); dan wanneer de
rechter over de grond sommige beschikkingen van voormeld arrest van het Hof
van beroep te Brussel niet als « niet verbroken ll kon toepassen zonder het gezag
van het gewijsde of althans de bewijskracht van dat arrest te miskennen
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1350, 1351 van het Burgerlijk Wetbock en 97 van de Grondwet); dan wanneer het retroactief karakter door het bestreden arrest ten onrech te toegekend is
geweest aan artikel 16 van de wet van
14 juli 1951 en de rechter over de grond
niet in staa t stelde deze bepaling toe te
passen op de betalingen en het aanbod
van gerede betaling van aanlegster die
even zoveel rechtshandelingen uitmaakten welke geheel onder het voorheen vigerend recht voltrokken werden (schending
van deze wetsbepaling en van de artike-
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het Burgerlijk Wetboek, 4, lid 2, van de
wet van 18 april 1889, 1 en 8 van de
besluitwet van 23 augustus 1944 en 97 van
de Grondwet) en dat artikel 16 van de
wet van 14 juli 1951 evenmin een bepaling tot interpretatie van de besluitwet
van 23 augustus 1944 is, die toepasselijk
is op alle « hangende geschillen JJ op de
voet van evengemelde besluitwet (scherrding van de in het middel aangeduide
bepalingen van de besluitwet van 23 augustus 1944 en van de wet van 14 juli
1951, van artikel 2 van het Burgerlijk
Wetboek en van artikel 97 van de Grandwet) :
Overwegende dat, zo de wet van 14 juli
1951 bij haar artikel 16, 3D, enkel voor
de toekomst beschikt had, de rechter
over de grond uitsluitend volgens de op
21 april 1951 vigerende wetgeving de bevrijdende waarde had dienen te beoOl·delen van het aanbod van gerede betaling,
gevolgd van consignatie, dat aanlegster
op die datum gedaan had;
Overwegende echter dat, daar de wetgever aan het 3D van artikel 16 van de
wet van 14 juli 1951 een terugwerkende
kracht gegeven heeft met ingang van
4 september 1944, de datum van de inwerkingtreding van de besluitwet van
23 augustus 1944, deze bepaling niet bevrijdend maakt de betalingen, het aanbod van gerede betaling en de consignaties die plaats hadden tussen 4 september
19±4 en de inwerkingtreding van bovengemelde wet, op een lagere grondslag dan
12,50 Belgische frank, per Reichsmark, op
de voet van gelijke welke in Reichsmarks
luidende en met ingang van 4 september
1944 onder sequester gestelde schuldvorderingen;
Dat eruit volgt dat de rechter over de
grond wettelijk beslist dat, om te oordelen of het aanbod van gerede betaling
en de consignatie van aanlegster haar
schuld hebben kunnen delgen, er met het
terugwerkend karakter van die bepaling
rekening moet gehouden worden, en on de
vaststelling dat zij geschied zijn, op een
lagere grondslag dan 12,50 Belgische frank
voor een Reichsmark, dat aanbod en die
consignaties niet bevrijdend verklaart;
Dat het middel in dit opzicht naar
recht faalt;
Overwegende voor het overige, dat het
middel tegen overtollige redenen opkomt
en dienvolgens niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
30 april 1959. ~ 1• kamer. - VoorzitH. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame.
ter,
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Gelijlclttidende oonclttsie, H. Depelchin,
Pleiters, HH. Van

advocaat-generaal. Ryn en Simont.
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00RLOG. - VEREFFENING VAN DE NIETIG
VERKLAARDE ORGANISMEN EN DIENSTEN. ARTillEL 3, LID 2, VAN DE WET VAN 14 JULI
1951. ~ WETSBEPALlNG WELKE DE INVORDERING 'l'OELAAT VAN DE REOHl'EN DIE NA 1 SEP. 'l'EMBER 1944 IN WERJriNG WERDEN GEHANDHAAFD. - TOEPASSINGSVELD VAN DIE BEPALING.
De bepaling van 2• ua van artilcel 3 van
ae wet van 14 jttli 1951, hottrtenae ve1·ei!fening van ae bij besluitwet van 5 mei
1944 nietig verlclaa1·ae organismen en
diensten,
overeenlcomstig wellce ae
Staat, de invorde1·ing van de schttlrtvorderingen toebehorena aan bertoelrte
organisn~en en rtiensten lean vervolgen,
mits aat wetten of beslttiten ze na
1 setJtember 1944 in werlcing hebben gehanrthaafd, is toepasselijlc op de 1'echten aie v661· die aatttt1~ waren verschttldi,qd.

(BELGISCHE STAAT, T. TRINON.)
ARREST,
RET . HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat de door het Belgisch Staatsbeheer der
Registratie en Domeinen ingestelde vordering tot het betalen strekt van de bij·
dragen die door de verweerder betaalbaar
zouden zijn om in het « bijzonder compensatiefonds en egalisatiefonds melkver.
voer Jl gestort te worden;
Dat het bestreden arrest beslist heeft
dat die sommen niet verschuldigd waren
in zover de invordering ervan vervolgd
werd voor de oorlogstijd, als zijnde vereist geweest op bevel van de Nationale
landbouw- en voedingscorporatie, organisme dat krachtens de besluitwet van
5 mei 1944 nietig werd verklaard;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 4 van de besluitwet van 5 mei 1944, betreffende de besluiten genomen en de andere bestuursdaden
verricht, tijdens cle vijandelijke bezetting,
door de secretarissen-generaal en door
hen die dezer bevoegdheclen hebben uitgeoefend, 2 van de besluitwet betreffende
de tijdelijke maatregelen tot regeling en
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besluitwet van 8 november 1944 · betreffende de liquidatie der Nationale landbouw- en voedingscorporatie, 3, inzonderheid 3, lid 2, der wet van 14 juli 1951,
houdende vereffening van de bij besluitwet van 5 mei 1944 nietig verklaarde
organismen en diensten, en 97 van de
Grondwet, doordat, weigerend aanleggers
conclusies in te willigen, het bestreden
arrest hem niet gerechtigd heeft verklaard om van de verweerder het bedrag
te eisen der tijdens de vijandelijke bezetting aan de Nationale landbouw- en
voedingscorporatie niet betaalde compensatietaxes, om reden dat voornoemde
compensatietaxes, in principe, voor dit
tijdperk nooit wettelijk verschuldigd waren, daar zij door organismen gevestigd
we1;den welke de besluitwet van 5 mei
· 1944 vanaf hun oprichting· nietig verklaarde, dat artikel 4 van· voornoemde
besluitwet aan de Koning de onvoorwaardelijke macht niet heeft verleend, de
door die besluitwet vernietigde wet, met
terugwerkende kracht geldig te verklaren,
dat de besluitwetten van 31 augustus en
8 november 1944, van den beginne, het
vestigen van de litigieuze compensatietaxes niet geldig verklaard hebben, doch
de wezenlijke principes van de besluitwet
van 5 mei 1944, waarnaar ze verwijzen,
hebben toegepast, door na 1 september
1944, de bepalingen tot vestiging van
compensatietaxes in werking te brengen
en eindelijk dat, daar verweerder, in die
voorwaarden, niet kan aangezien worden
als enige compensatietaxe v66r die datum
verschuldigd te zijn, de wet van 14 juli
1951, ook het vorderen, te zijnen laste,
niet kan rechtvaardigen van aan de Nationale landbouw- en voedingscorporatie,
tijdens de vijandelijke bezetting verschuldigde compensatietaxes, dan wanneer de
besluitwetten van 31 augustus en 8 november 1944, zoals hun tekst het aanduidt wel, na 1 september 1944, voorlopig,
zekere maatregelen door de secretarissen-generaal getroffen of uitgaande van
organismen afhankelijk van de N.L.V.C.
inzake landbouw- en voedingsproducten
hebben gehandhaafd, inzonderheid, de
compensatietaxes, dat zij aldus doende,
geenszins de wezenlijke principes van de
besluitwet van 5 mei 1944, waarnaar zij
verwijzen hebben vermits artikel 4 van
die besluitwet de Koning, en, a to1·tiori,
de ministers in raad vergaderd en de wetgevende macht uitoefenend, machtigt alle
overgangsmaatregelen te treffen tot bescherming der belangen waarvoor, ingevolge de door de besluitwet van 5 mei 1944
uitgevaardigde nietig·heden, zorg· client ge.
dragen, dus ook, zekere maatregelen getroffen door de secretarissen-generaal of
uitgaande van organismen afhankelijk van

de N.L.V.C. of van de N.L.V.C; zelf voorlopig te handhaven, dan wanneer de wet
van H juli 1951 de Staat machtigt, namelijk, de invordering te vervolgen van
de taxes verschuldigd aan de door de besluitwet van 5 mei 1944 nietig verklaarde
organismen en diensten, alsof deze wettelijk opgericht waren geweest, wanneer
wetten en besluiten die taxes na 1 september 1944 gehandhaafd hebben, wat ten
deze wel het geval is, waaruit volgt dat
door uitspraak te doen zoals het gedaan
heeft het· bestreden arrest de in het mid·
del aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat, naar luid van eerste
lid van artikel 3 der wet van 14 juli 1951,
de Staat de invordering van de schuldvorderingen toebehorend aan de in de
artikelen 1 en 2 bedoelde org·anismen en
diensten krachtens de overeenkomst, de
wet, de reglementering of elke andere algemene maatregel, met de uitvoering
waarvan zij waren belast, kan vervolgen
alsof deze organismen en diensten wettelijk opgericht werden;
Dat artikel 1 van dezelfde wet de door
de wetgever getroffen beslissing rechtvaardigt door de beschouwing dat de
Staat geacht wordt eigenaar te zijn van
al de goederen verkregen op naam van
de bij besluitwet van 5 mei 1944 nietig
verklaarde organismen en diensten;
Dat, evenwel, naar luid van tweede lid
van artikel 3, de bijdragen, belastingen,
taxes, vergoedingen of retributH\n of om
't even welke rechten niet mogen ingevorderd worden, tenzij wetten of besluiten ze na 1 september 1944 in werking
hebben gehandhaafd of de invordering ervan bij koninklijk besluit of bij ministeriEHe beslissing van voor 28 februari 1947
werd gemachtigd;
Overwegende dat uit de besluitwetten
van 31 augustus en 8 november 1944 blijkt
dat de compensatie bedragen g·eind ten
voordele van de Nationale landbouw- en
voedingscorporatie voor een aan 1 september 1944 latere periode gehandhaafd
werden en dat bijgevolg het recht om ze
te vorderen voor een aan 1 september
1944 voorafgaande periode gehandhaafd
werd;
Dat, toepassing makend van de macht
aan de Koning verleend op advies van
de in raad beraadslagende Ministers, het
besluit van de Regent dd. 8 november
1944, artikel 7, beslist dat « de door de
bij artikel 1 bedoelde org·anismen getroffen beschikkingen, betreffende de instelling van vergoedingen voor bijzondere
diensten en compensatie bedragen, voorlopig worden gehamlhaafd )) ;
Dat door de woorden << voorlopig gehandhaafd )) het besluit wil zeggen dat
het l'echt op vergoedingen dat nog niet
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periode kan uitgeoefend worden;
Dat hetzelfde principe aangehaald
wordt door artikel 2 van de besluitwet
van 31 augustus 1944, hetwelk, verklarend
« dat in geen geval de regeling, tijd'ens
de vijandelijke bezetting uitgevaardigd,
zal behouden worden na het verloop van
drie maanden na de bevrijding van het
land ll aan de v66r de bevrijc1ing voorgeschreven maatregelen hun burgerlijke uitwerksels laat;
Da t het bestreden arrest mitsdien de in
het middel aangeduide bepalingen heeft
geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bei!treden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
30 april 1959. - 1~ kamer. - VooJ·zUter en verslaggever, H. Bayot, raadsheer
waarnemend voorzitter. - GeUjkl1tidende
concl1tsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HR. VanRyn en Struye.
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ONTEIGFJNING TE ALGEMENEN NUTTE. - RECH1'SPLEGING BIJ HOOGDRINGENDE
OMSTANDIGHEDEN. VERGOEDINGEN AAN DE
KOSTEN VOOR
ONTEIGENDE VERSCHULDIGD. DE ON1'Eil1ENDE VOORTVLOEIEND UIT DE BIJSTAND VAN EEN TECHNISCHE RAADSJ>IAN. KOSTEN WELKE NlET TEN LASTE VAN DE ONT•
EIGENAAR KUNNEN VALLEN.

De onteigenaar moet de kosten niet dJ·agen vnn een technische raadsman op
wiens bijstand de onteigende het mtttig
gencht heett beroep te doen tijdens een
1·echtsplegi1W bij hoogdringende om·
standigheclen (1).
(BELGISCHE STAAT, T. GEMEENTE REINSCH.)
ARREST,

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid nit de schending van artikel 11 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de Staat
(1) Raadpl. verbr., 7 juni 1lf56 (Arr. Verb1·.,
1956, biz. 839; Bull. en PASIC., 1956, I, 1073).

veroordeeld heeft tot het betalen aan de
onteigende van een vergoeding wegens
verdedigingskosten, om de reden << dat, in
zover de onteigening die kosten nodig
gemaakt heeft, zij door de onteigenaar
moeten worden gedragen; dat ter zake
de bijstand van een technicus voor geintimeerde onmisbaar was tot het bespreken en bestrijden van de talrijke adviezen die de Staat a an zijn ambtenaren van
Wateren en Bossen gevraagd heeft, en dat
het verschil dat bestaat tussen de globale raming van de deskundigen... en de
voorlopige raming van de vrederechter ...
volstaat om te bewijzen dat ·de onteigende haar rechten niet ten valle had
kunnen doen inachtnemen zonder de hulp
en de bekwaamheid van een gespecialiseerd raadsman ll, dan wanneer de formaliteiten, bepaald in de besluitwet van
3 februari 1947, inzonderheid die betreffende de expertise, de plaatsbeschrijving
en de herziening van de vergoedingen,
evenals de formaliteiten omschreven in
de wet van 17 april 1835, onder meer
die welke betrekking hebben op de expertise, zoals zij gewijzigd zijn door de wet
van 9 september 1907, welke over het algemeen toegepast worden, zoals ten deze
door de rechters in herziening, in de opvatting van de wetgever de maatregelen
zijn die de rech ten van de onteigende dienen te vrijwaren; dan wanneer het inroepen van de bijl:'tand van een technisch
raadsman een maatregel is die verweerster het persoonlijk dienstig gea.cht heeft
te nemen buiten de in de wet omschreven
maatregelen; dat zij door haar toedoen
ten nadele van de onteigenaar de last niet
mag verzwaren die nit de onteigening
voortvloeit :
Overwegende dat het bestreden arrest,
gewezen in een rechtspleging bij hoogdrin.
gende omstandigheden inzake onteigening
ten algemenen nutte, in de vergoeding,
die toegekend is aan de onteigende, verweerster, een som van 300.000 frank opneemt uit hoofde van door haar gemaakte verdedigingskosten;
·Overwegende dat het arrest deze beslissing verantwoordt door de beschouwingen
dat « in zover de onteigening die kosten
nodig gemaakt heeft, zij door de onteigenaar moeten worden gedragen; dat ter
zake de bijstand van een technicus voor
geintimeerde (hier verweerster) onmisbaar was tot het besoreken en bestrijden
van de talrijke adviezen die de Staat !ian
zijn ambtenaren van W a teren en Boss en
gevraagcl heeft; dat het verschil tussen
de globule raming van de gerechtelijke
cleskmidigen (65 miljoen) en de voorlopige raming van de vreclerechter (39 miljoen) volstaat om te bewijzen dat de
onteigende haar rechten niet ten volle had
kunnen doen inachtnemen zonder de hulp
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bedoelde verdedigingskosten billijk op
300.000 frank geschat heeftlJ;
Overwegende weliswaar dat het hof van
beroep aldus verklaart dat het inroepen
van de bijstand van een technicus noodzakelijk was om verweerster in staat te
stellen haar rechten te vrijwaren;
Overwegende echter dat het op de
rechter over de grond rustte de maatregelen te treffen welke, in de opvatting
van de wetgever, die zijn waardoor de
rechten van de onteigende moeten worden gevrijwaard, onder meer een expertise te gelasten overeenkornstig « de gewone regelen van het Wetboek van rechtsvordering Jl waarnaar artikel 10 van de
besluitwet van 10 februari 1947 verwijst;
dat de Rechtbank van eerste aanleg te
Aarlen, waarbij de rechtspleging tot herziening·, bepaald bij de artikelen 9 en 10
van die besluitwet, aanhangig was, trouwens een expertise gelast heeft; dat de
rechter over de grond daarentegen de
kosten van een maatregel die verweerster
het persoonlijk dienstig geacht had te
nernen buiten de bij de wet bepaalde
rnaatJ,"egelen, niet ten laste van aanlegger rnocht leggen;
Dat verweerster het nadeel dat uit de
onteigening sproot door haar toedoen ten
laste van de onteigenaar niet mocht verzwaren;
Overwegende dat uit deze beschouwingen blijkt dat het bestreden arrest ten
onrechte aan verweerster een vergoeding
wegens
verdedigingskosten toegekend
heeft; da t het mid del gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover daarbij
verweerster een vergoeding van 300.000 fr.
wegens verdedigingskosten toegekend en
er over de kosten uitspraak gedaan is;
beveelt dat melcling van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.

waarnernend voorzitter. ~ ·Gelijlclttidende
oonolnsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele.
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1° HUUR.- LANDPACHT.- GEBOUWEN
OPGETROKKEN DOOR DE PACHTER MET
DE TOESTEMJVIING VAN DE VERPACHTER.
LA'I'ERE VERKOOP VAN RET GOED.
- BETALING VAN DE AAN DE PACHTER
'I'OEKOMENDE VERGOEDING PRINCIPIEEL
TEN LAS'I'E VALLENDE VAN DE VERPACH'I'ER OP 'T OGENBLIK VAN RET
OPRICHTEN DER GEBOUWEN.

2° HUUR.- LANDPACHT.- GEBOUWEN
OPGETROKKEN DOOR DE PACHTER MET
DE .TOESTEMMING VAN DE VERPACHTER.
LATERE VERKOOP VAN RET GOED.
VERKRIJGER DE VERBINTENIS AANGAANDE DE AAN DE PACHTER TOEKOMENDE VERGOEDING OP ZICH TE NEMEN.
GELDIGE VERBINTENIS. GEVOLG
TEN OPZICHTE VAN DE PACHTER.

1° TVannee1· de pachter, met de toestemming
van de verpachter, gebonwen heeft opget1·okken op het gehuurde goed en dit
goed later wordt verkocht, valt de betaling
van de aan de pachtm· toekomende ve1'goeding, principieel, slechts ten laste van
de persoon, die de hoedanigheid van
verpachte1· had ten tijde van het oprichten
der gebouwen (1). (Burgerlijk Wetboek,

art. 1778, par. 1.)

30 april 1959. - 1 8 kamer. - Voorzitter en verslaggever, H. Buyot, raadsheer

2° TVanneer de pachtm·, met de toestemming
van de verpachte1·, gebouwen !weft opgetrolcken op het gelmurde goed en dit
goed late1· wordt verkocht, mag de ve1·krijge1· geldig (2) de verbintenis aangaan
de last te dragen van de aan de pachter
toelwmende ve1·goeding; in dit geval mag
de pachter de vergoeding eisen hetzij van
de veTpachter-ve1·kope1', hetzij van de ve1'krijger (3).

De pachtove1·eenlcomst, nr 53;
en LEFERE, H et nieuw statuut inzalce landpacht, nr 218; Algemene P1·actische
Rechtsverzarneling, vo Lanclpacht, nr 277. Ret
verslag van de V erenigde Commissies van jnstitie en landbouw' van de Senaat, met betrekking tot het wetsontwerp, dat de wet van
7 juli 1951 geworden is (nieuw art. 1778, par. 1,
van het Burgerlijk W etboek), preciseert dat
de pachter « zich de bewaring en de vrijwaring
van zijn schuldvordering ten. opzichte van de

gebeurlijke. verkrijger van het goed kan verzekeren, door middel van een inschrijving op zijn
verzoek te nemen op de bewaring der hypotheken » (Pa1·l. doc., Senaat, zitting 1948-1949,
nr 310, blz. 13).
(2) en (3) De slotbepaling van artikel 1778,
paragraaf 1, 1o, van het Burgerlijk Wetboek,
blijkens dewelke « elk strijdig heding zonder
gevolg blijft >>, betekent dat de verpachter
zich, ten opzichte van de pachter, niet mag
ontslaan van een der verplichtingen, welke

(1) RaPPE,

DE CLERCK

688(DEQUEECKER, T. BOUSSEMAERE.)
AR~EST.

vergoeding op zich te nemen, en dat,
in dergelijk geval, de pachter voormelde
vergoeding, hetzij van de verpachterverkoper, hetzij van de verkrijger mag
eisen;
Overwegende anderzijds dat door uit
het vooraf aangehaald beding van de
koopakte af te leiden dat eiser dergelijke
verbintenis had aangegaan, de rechter
de in het middel ingeroepen wetsbepaling
niet geschonden heeft ;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 110?, 1134,
1135, 1319, 1320 van het Burgerlijk
W etboek, betreffende het gerechtelijk
contract, en 1??8, paragraaf 1, 1°, laatste
lid, van hetzelfde W etboek, zoals het
door artikel1? van de wet van ? juli 1951
vervangen werd en, voor zoveel als nodig,
555 van hetzelfde Wetboek, doordat het
bestreden vonnis om eiser principieel tot
de betaling der wettelijke vergoedingen
gehouden te verklaren inroept dat er in
de koopovereenkomst tussen de vorige
eigenaars en eiser uitdrukkelijk werd
vermeld dat de gebouwen eigendom waren van de pachters, dan wanneer de
vordering en de principiele veroordeling
niet de aankoop door eiser van de gebouwen die eigendom van verweerders zouden gebleven zijn tot voorwerp hadden,
maar de wettelijke vergoedingen betroffen, terwijl, ten andere, dit beding met
het laatste lid van paragraaf 1, 2°, van
voormeld artikel 1??8 strijdig is:

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 januari 195? in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Veurne;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1?? 8 van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij
artikel 1? van de wet van ? juli 1951
op de landbouwpacht, doordat het bestreden vonnis aanneemt dat de verweerders, rechthebbenden van de vorige pachter, zich - voor de vergoedingen verschuldigd voor de gebouwen die hun
rechtsvoorganger als pachter op de hofstede had opgericht - tot eiser, koper
van die hofstede, konden wenden, dan
wanneer de uittredende pachter of zijn
rechthebbenden zich aileen, wat de vergoedingen aangaat die bij voormelde
wetsbepaling zijn voorzien, kunnen wenden tot diegene die verpachter was toen
die gebouwen opgericht werden :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat eiser,
bij akte van 20 augustus 194? het verpachte landgoed heeft aangekocht en aan
eerste verweerder opzeg van de pacht
betekend heeft tegen 1 october 1955 ;
dat hij de verkoper heeft opgevolgd in
al de rechten en verbintenissen welke
uit de tussen de verkoper en de rechtsvoorgangers van verweerders gesloten
pachtovereenkomst voortvloeien ; dat
deze overeenkomst aan de pachter toeliet op het verpachte goed zekere bouwwerken uit te voeren welke v66r de verkoop werden opgericht; dat in de koopakte bedongen werd dat die bouwwerken
niet in de verkoop begrepen waren, daar
zij « aan de pachter toebehoren ";
Overwegende enerzij ds dat, zo ingevolge artikel 1??8, paragraaf 1, van het
Burgerlijk W etboek de vergoeding die
aan de pachter wegens bouwwerken toekomt verschuldigd is door diegene die
de hoedanigheid van verpachter bezat
toen de gebouwen opgericht werden, de
latere verkrijger van het goed nochtans
de verbintenis geldig kan aangaan die

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het vonnis noch uitdrukkelijk noch op impliciete wijze vooropstelt dat verweerders vordering ertoe
strekte de gebouwen door eiser te doen
aankopen;
Overwegende dat, zo de rechter, bij
wijze van verklaring van het beding van
de koopakte naar luid waarvan de verkoop de door de pachter opgerichte gebouwen niet behelsde omdat zij aan dezen
toebehoorden, geoordeeld heeft dat de
handelende partijen daardoor hebben bedoeld dat de verkrijger de last van de bij
het einde van de gebruiksperiode aan de
pachter verschuldigde vergoeding zou af-

hun door dit artikel worden opgelegd, maar
niet dat deze verplichtingen niet gezamenlijk,
bij overeenkomst, mogen worden opgelegd aan
de verpachter en aan een derde, zeals de derde
verkrijger (omtrent de draagwijdte van deze
wetsbepaling, zie verbr., 22 april 1955, Bull. en
PAsrc., 1955, I, 910).

Volgens de slotbepaling van artikel 1778, paragraaf 1, 2o, mag, in geval van verkoop van
het goed, de betaling van de vergoeding, die
in normale omstandigheden door de pachter
slechts bij het einde van de bewoning mag
worden geeist, in de loop van de bewoning
worden geeist.

-689
dragen, die verklaring niet met de termen
van de akte onverenigbaar is ;
Dat dit onderdeel van het middel feite1ijke grondslag mist ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat dit onderdeel niet
ontvankelijk is daar het niet bepaalt hoe
voormeld beding van de koopakte strijdig
zou zijn met het artikel 1778, paragraaf 1,
2o, laatste alinea, van het Burgerlijk
Wetboek;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

t!en jaar, zelfs wanneer de dader van die
inbreulc zichzelf Ve!'Wondingen heeft toegebracht. (Wet van 1 augustus 1899,
art. 7.)

(BUGGENHOUDT, T. N. V, «LA CONCORDE "·)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 mei 1957 gewezen in laatste
aanleg· door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, afge1eid uit
2 mei 1959. - 1 e kamer. - Voorzitter, de schending van de artikelen 418 en 420
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend van het Strafwetboek, 7 van de wet van
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Louveaux. 1 augustus 1899 betreffende het verkeer,
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 28 van de wet
Hayoit de Termicourt, procureur-gene- van 17 april1878 inhoudende de voorafraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
gaandelijke titel van het Wetboek van
strafvordering, en 22-3, van het koninkIijk besluit van 1 februari 1934 op het
wegverkeer, doordat, zonder te betwisten
en na zelfs vastgesteld te hebben dat het
Iitigieuze ongeval door een inbreuk van
l" KAMER. - 2 mei 1959
eiser op voormeld artikel 22-3, van het
reglement
op het wegverkeer veroorzaakt
10 VERJARING. - STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING. - VORDE- was en na vastgesteld te hebben dat het
RING TOT VERGOEDING VAN EEN SCHADE ongeval zich op 6 juli 1953 had vo_orVEROORZAAKT DOOR EEN FEIT, DAT EEN gedaan en dat de inleidende dagvaardmg
op 31 mei 1956 betekend werd,
WANBEDRIJF VAN ONVRIJWILLIGE VER- slechts
bestreden vonnis de hieruit afgeleide
WONDINGEN EN EEN INBREUK OP DE het
van verjaring verworpen heeft,
WEGCODE UITMAAKT. - VERJARINGS- exceptie
om
reden
dat eiser ten gevolge van gezegd
TERMIJN.
ongeval gekwetst was geweest, zodat de
2° VERJARING. - STRAFZAKEN. verjaring van drie jaar ter zake vr:p.
BURGERLIJKE VORDERING. - VORDE- toepassing was, dan wanneer het onvnJRING TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE willig aan zichzelf toebrengen van slagen
VEROORZAAKT DOOR EEN INBREUK OP en verwondingen geen misdrijf uitmaakt
DE WEGCODE. - VERJARINGSTERMIJN. en niet onder de toepassing van artikelen 418 .en 420 van het Strafwetboek
1 o Wanneer een pe!'Soon een wanbedrijf valt dan wanneer dus ter zake aileen
van onvrijwillige verwondingen en een de o~ertreding van voormeld artikel 22-3
inbreulc op de Wegcode !weft begaan en van bet koninklijk hesluit van 1 februan1
beide misdrijven doo1· een enig feit w.~~· 1934 diende in acht te worden genomen,
den uitgemaakt; verjaart de burge~·hJk.e dan wanneer, dienvolgens de vordering
vordering, tot herstel van de doo1· dtt fett van verweerster, welke meer dan twee
b~·rokkende schade, na drie jaa1· (1).
jaar na het ongeval ingesteld werd, op
(Wet van 17 april 1878, art. 22.)
grond van de overige aangehaalde wets2o De ve1jaringstennijn van de vo1·de1'ing, bepalingen verjaard was :
tot he1·stel van de schade voortsp1·uitende
Overwegende dat het bestr()den vonn~~
uit een inb1·euk op de Wegcode, is van vaststelt dat de door verweerster brJ
exploot van 31 mei 1956 ingestelde eis
ertoe strekte aanlegg·er tot schadevergoe(1) Verbr., 17 september 1936 (Bull. en
ding te horen veroordelen wegens een
PAsrc., 1936, I, 358); 1 maart 1957 (Arr. Verbr.,
op 6 juli 1953 overgekomen verkeers1957, biz. 527; Bull. en PAsrc., 1957, I, 785).
ongeval · dat de aan aanlegger ten laste
Hetzelfde geldt zelfs ingeval van verscheidengelegde fout, welke door hem niet betwist
heid van slachtoffers, waarvan de ene een
wordt, een overtreding van artikel 22-3 1
lichamelijk letsel, de andere een stoffelijke
van het koninklijk besluit van 1 februarr
schade hebben ondergaan (zie nota's 3 en 5
1934 uitmaakt ;
onder verbr., 1 maart 1957, voormeld).
VERBR.,

1959. -
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eis van verweerster op de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
gegrond is, en dat de door haar ingeroepen
fout, welke de oorzaak van de schade is
geweest, een inbreuk is op de alsdan in
voege zijnde Wegcode;
Overwegende dat om de door eiser
ingeroepen exceptie van verjaring welke
uit het artikel? van de wet dd. 1 augustus
1899 afgeleid werd te verwerpen, de
rechter zijn beslissing hierop grondt dat
eiser ingevolge het ongeval verwondingen
heeft opgelopen en dat derhalve de verjaring van drie jaar ter zake toepasselijk
is;
Overweg·ende weliswaar, dat wanneer
een persoon een wanbedrijf van onvrijwillige verwondingen en een inbreuk op
de Wegcode heeft begaan en beide misdrijven door een enig feit worden uitgemaakt, de publieke vordering en de
burgerJijke vordering, tot herstel van de
door dit feit berokkende schade, na drie
j aar verj aren ;
Maar overwegende dat door zichzelf
verwondingen toe te brengen, aanlegger
het bij artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek voorziene wanbedrijf niet
heeft gepleegd, daar tot toepassing van
die bepalingen vereist wordt dat door
iemand aan een andere verwondingen
werden toegebracht;
W aaruit volgt dat de red en en van het
vonnis het bestreden beschikkend gedeelte niet wettelijk rechtvaardigen en
dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden vonnis; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten en
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Leuven.
2 mei 1959. - 1 8 kamer. - Vom·zitter,
H. V andermersch, raadsbeer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1', H. Louveaux.
(1) Raadpl. verbr., 21 februari 1958 (Bull.
en PASIC., 1958, I, 679).
Zoals het aangetekend arrest doet opmerken,
zouden, indien het middel gegrond was, artikel 127 van de Grondwet en artikel 2 van het
decreet van de Souvereine Prins van 4 november 1814 geschonden zijn geweest.
De vraag of de partijen, bij hun verschijning, de eed afleggen of niet is betwist : zie,
ten eerste, Rep. p1·at. dr. belge, yo Go1npar1ttion pe1•sonnelle, nrs 72 tot 74; VAN LENNEP,
Belgisch B1trge1·lijk P1·ocesrecht, bd. II, blz. 148

Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1', H. Struye.
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MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERMELDING
VAN DE GESCHONDEN WETTEN.- MIDDEL BEWERENDE DAT DE RECHTER,
TIJDENS DE VERSCHIJNING VAN DE
PARTIJEN, AAN DEZE DE EED NIET MAG
OPLEGGEN.- VOORZIENING DUIDENDE
SLECHTS ALS GESCHONDEN AAN . DE
ARTIKELEN 34, 35 EN 119 TOT 121
VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.
MIDDEL NIET
0 NTV ANKELIJK.
Is niet ontvankelijk, tot staving van een
voo1·ziening in burgerlijke zaken, het
middel, dat aan de 1·echte1' venvijt,
t~jdens een ve1'Schijning van de pa1·tijen,
aan deze de eed. te hebben opgelegd,
wannee1' de voo1'ziening slechts als geschonden aanduidt de a1'tikelen 34, 35
en 119 tot 121 van het 1-Vetboek van
bu1·gerlijke 1'echtsvo1'de1'ing (1).

(cc EAGLE STAR INSURANCE C0 LTD. "•
T. DE ROECK.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2? maart 195? gewezen in
hog·er beroep door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 34, 35, 119 (zoals
gewijzigd door artikel ? van bet koninklijk besluit nr. 300 van 30 maart 1936),
120 en 121 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, doordat het bestreden
vonnis, vaststellende dat de persoonlijke
verschijning op 10 maart 1955 plaats
heeft gehad zoals bevolen door het vonnis
tot 151; noot 1 onder verbr., 18 mei 1899 (Bull.
en PAsiC., 1889, I, 260); en, ter andere zijde,
Dln PAGE, bd. III, blz. 1027, noot 2; BRAAS,
bd. II, nr 1024.
Het arrest door het Hof gewezen op 29 mei
1947 (B1tll. en PASIC., 1947, I, 218) beslist enkel
dat, zelfs onder eed bevestigd, de verldaring
van een partij, tijdens de verschijning, niet
mag gehouden worden voor een bewijs of een
element van bewijs van een aanspraak van de
verklarende partij op de tegenpartij.
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van 15 october 1954 van de vredereehter
van Borgerhout en dat verweerder er
onder eed door de vrederechter is verhoord geweest, nochtans beslist dat '' de
eed die ten onrechte door ge!ntimeerde
(verweerder) bij de persoonlijke verschijning is afgelegd geweest slechts een overbodige pleegvorm is welke geenszins de
nietigheid van het proces-verbaal van
v.erschijning voor gevolg heeft; dat overigens de eerste rechter terecht de onderzoeksmaatregel van de persoonlijke verschij.ning heeft bevolen "' dan wanneer,
1° door de persoonlijke verschijning van
verweerder te bevelen ten einde hem
onder eed te onderhoren, en door verweerder volgende eed te laten afleggen
<< Ik zweer heel de w.aarheid te zeggen,
niets dan de waarheid, zo helpe mij
God "' de eerste rechter alsook het bestreden vonnis een onderzoeksmaatregel
hebben bevolen die niet door het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering
voorzien is, daar de persoonlijke verschijning niet onder eed geschiedt, 2° de
burgerlijke rechter gehouden is de middelen van bewijsvoering toe te passen
zoals zij door het W etboek van burgerlijke rechtsvordering voorzien en ingesteld zijn en ze geenszins op onwettelijke
wijze mag toepassen, zodat het bestreden
vonnis, door te weigeren de bevolen
onderzoeksmaatregel van de persoonlijke
verschijning als nietig te verwerpen en
het proces-verbaal ervan uit de debatten
te verwijderen, de in het middel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat het door aanlegster
ingeroepen middel gegrond is op de bewering dat de rechter aan de partijen
welke persoonlijk v66r hem verschijnen,
de eed niet vermag op te leggen;
Overwegende dat deze bewering enkel
steun zou kunnen vinden in artikel 12?
van de· Grondwet of in artikel 2 van het
besluit van de Soevereine Prins dd. 4 november 1814;
Dat, vermits geen dezer wetsbepalingen
in het middel aangeduid wordt, het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
2 mei 1959. - 1 e kamer. - Voorzitter
en verslaggever, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, B. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - PleitM, H. Van Ryn.
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MILITIE. - AANVRAAG TOT UITSTEL.
- VADER VAN DE IVIILITIEPLICRTIGE
REBBENDE DE LEEFTIJD VAN ZESTIG
JAAR NIET BEREIKT EN NIET GELIJKGESTELD KUNNENDE WORDEN MET EEN
OVERLEDEN PERSOON. - AANVRAAG
TOT UITSTEL NIET INWILLIGBAAR, ZELFS
INDIEN RET INGEBRACRTE BEDRIJFSINKOMEN VAN DE MILITIEPLICRTIGE
ONONTBEERLIJK IS TOT RET ONDERROUD VAN RET HUISGEZIN.
Een aanvmag tot uitstel, gegrond op
artikel 10, pamgmaf 1, 1°, van de
sarnengeschakelde wetten op de rnilitie
kan niet wo1·den ingewilligd, wannee;,
d.~ vader van .de :nilitieJ!lichtige de leefttJd ~an zesttg Jaa1' met !weft bereikt
en met met een ove1'leden persoon kan
worden gelijkgesteld, zondm· dat m· rnoet
wo_1:de~ nagegaan of het ingebmchte bednJfstnkornen van de rnilitieplichtige al
dan niet onont beerlijk is orn in het onderhoud van het huisgezin te voo1·zien.

(BOURGEAU.)
ARREST,
RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 30 december 1958 gewezen
door de hoge militieraad ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 9? van de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing weigert
het uitstel te verlenen en de aangevraagde
expertise te gelasten, zonder de door aanlegger bij conclusies ingeroepen middelen
te beantwoorden :
Overwegende dat aanlegger in zijn
schriftelijk verweer v66r de hoge militieraad betoogd he eft : 1 o dat " het verslag
van dokter Vandessel niet als voldoende
te beschouwen is om de voorkeur te
krijgen hoven een onlangs door dokter
Deleuze afgeleverd attest dat volstrekt
stellig is " en da t gezien << deze tegenstrijdigheid "' er termen aanwezig waren
tot aanduiding van een nieuwe deskundige; 2° dat hij de kostwinner van zijn
gezin was, daar zijn vader als verloren
voor het gezin moest worden beschouwd ;
Overwegende dat de bestreden beslissing erop wijst dat aanleggers vader de
leeftijd van zestig jaar niet heeft bereikt,
dat " uit de overgelegde attesten " niet
blijkt dat hij met een ernstige ziekte of
gebrekkigheid behept is zodat hij krach.
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tens artikel 17 van de gecoordineerde
wetten op de dienstplicht met een overleden persoon kan worden gelijkgesteld
en dat, daar een van de in artikel 10,
paragraaf 1, 1°, van eveng·emelde wetten
omschreven voorwaarden niet vervuld is,
de andere ingeroepen middelen van belang ontbloot zijn;
Overwegende dat de bestreden beslissing· aldus de reden opgeeft waarom, enerzijds, de aangevraagde expertise niet
dienend is, en, anderzijds, het overige van
aanleggers verweer doelloos is ;
Dat het middel feitelijke grondslag·
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
4 mei 19g9_- 2e kal;ller.- Voorzitter,
H. Sohier, voorzitter. Ve~·slaggever,
H. Polet. Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
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OVERSPEL EN ONDERHOUD
VAN BIJZIT. ONDERHOUD VAN
BIJZIT. - BESTANDDELEN VAN RET
MISDRIJF.
2° OVERSPEL EN ONDERHOUD
VAN BIJZIT. - ONDERHOUD VAN
BIJZIT. WANBEDR!JF KUNNENDE
BESTAAN ZELFS INDIEN DE ECHTGENOOT
IN DE STOFFELIJKE BEHOEFTEN VAN
DE BIJZIT NIET VOORZIET.
go OVERSPEL EN ONDERHOUD
VAN BIJZIT.- EcHTELIJKE woNING.
- BEGRIP.

1° Het wanbedrijf van onderhoud van bijzit
onderstelt, dat een aanhoudend vleselijk
verkeer bestaan heeft tussen een gehuwde
man en een andere v1·ouw dan zijn
echtgenote, en bovendien dat bedoeld
verkeer in het echtelijk huis plaats heeft
gehad (1). (Strafwetboek, art. g89.)
2° Het wanbedrijf van onderhoud van bijzit
(1) Verbr., 21 october 1957 (Arr. Vm·br.,
1958, blz. 89; Bull. en PASIC., 1958, I, 161);
raadpl. ook verbr., 11 october 1957 (A1·r. Ve1'b1·.,
1958, blz. 73; Ball. en PASIC., 1958, I, 123).
(2) Verbr., 22 februari 1932 (Bull. en PAsrc.,
1932, I, 78); 11 october 1957 (A1'1". Ve1·br.,
1958, blz. 73; Ball. en PASIC., 1958, I, 122).

onderstelt niet dat de man enige1·mate in
de sto ffelijke behoeften van de bijzit voorziet (2). (Strafwetboek, art. g89.)
go De woo1·den « echtelijk huis ))' in m·tikel 389 van het Strafwetboek, duiden niet
enkel de plaats aan, waar de echtgenoten
wonen, doch ook iede1'e plaats wam·,
volgens de omstandigheden, de man kan
worden beschouwd als ten zijnent (g).

(WITTEBOLS, T. VANDEWIJER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2g december 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
In zover de voorziening van aanlegster,
burgerlijke partij, tegen het openbaar
ministerie gericht is :
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de voorziening aan het openbaar ministerie werd betekend ;
Dat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing, gewezen over de vordering
der burgerlijke partij :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen g89 van het Strafwetboek, 1g19, 1g2o, 1g22 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
1 o doordat, om beklaagde vrij te spreken,
het bestreden arrest, zonder het bestaan
van een aanhoudend vleselijk verkeer
tussen beklaagde en zijn minnares vast
te stellen, in hoofdzaak steunt, enerzijds,
op de beschouwing dat het appartement
waar beklaagde zijn minnares ontmoette
dier woonplaats uitmaakte en zij derhalve het recht had de echtg·enote van
beklaagde de toegang ertoe te verbieden,
en, anderzijds, op de reden dat niets het
mogelijk maakt te verklaren dat beklaagde zou voorzien hebben, in hoe
geringe mate ook, in het onderhoud van
de vrouw bij wie bij door de verbalisanten gevonden werd, dan wanneer :
a) naar recht niets zich ertegen verzet
dat de woonplaats van de bijzit als het
echtelijk huis in de zin van artikel g39
van het Strafwetboek beschouwd wordt,
(3) Verbr., 31 maart 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 143); 21 augustus 1958 (ibid., 19,58, I,
1236); 20 april 1959 (ibid., 1959, I, 829) ; l'a1·l.
doc., Senaat, zitting 1956-1957, nr 346, blz. 12.
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ingeval die woonplaats een plaats is waar
de man gewoonlijk vertoeft, met dien
verstande dat onder zulk vertoeven geregelde bezoeken met Iangere of kortere
tussenpozen kunnen verstaan worden die
niet noodzakelijk een voortdurend verblijven impliceren; b) het misdrijf, in
artikel 389 van het Strafwetboek omschreven, bijgevolg aanwezig is wanneer
bewezen is dat de man op aanhoudende
wijze intieme betrekkingen gehad heeft
met een andere vrouw dan zijn echtgenote, zonder dat er bovendien moet
geeist worden dat hij in welke hoedanigheid ook . aan haar stoffelijk onderhoud
heeft deelgenomen in de vorm van een
eventuele bijdrage voor het betalen van
een huishuur of op gelijk welke andere
wijze; 2° doordat althans het arrest,
zoals het met redenen omkleed is, geen
mogelijkheid biedt, onder meer gelet op
de conclusies die aanlegster genomen
heeft in verband met het geregeld en
vaak plaats hebben van de betrekkingen
tussen verweerder en zijn minnares in het
door haar bewoond appartement, te bepalen of ten deze artikel 389 van het
Strafwetboek juist toegepast is :
Overwegende dat het wanbedrijf, in
artikel 389 van het Strafwetboek omschreven, onderstelt, enerzijds, dat een
aanhoudend vleselijk verkeer bestaan
heeft tussen een gehuwde man en een
andere vrouw dan zijn echtgenote en dat,
anderzijds, bedoeld verkeer in het echtelijk huis plaats heeft gehad ;
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat het appartement waar verweerder vrouw G... ontmoette dier woonplaats was en eruit afleidt dat zij het
recht had aan verweerders echtgenote de
toegang ertoe te verbieden ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat het niet bewezen is dat verweerder
in hoe geringe mate ook in het onderhoud
van vrouw G... zou hebben voorzien;
Overwegende dat deze redenen de zin
en de draagwijdte van artikel 389 van
het Strafwetboek miskennen ;
Dat, enerzijds, in deze bepaling de
woorden « echtelijk buis >> niet enkel de
plaats aanduiden waar de echtgenoten
wonen, doch ook iedere plaats waar,
volgens de omstandigheden, de man kan
worden beschouwd als ten zijnent en
waar, bijgevolg, de vrouw het recht heeft
zich bij hem te vervoegen ;
Dat anderzijds het wanbedrijf van
onderhoud van bijzit bestaat, zelfs wanneer de man in genen dele in de stoffelijke
behoeften van de bijzit voorziet;
Overwegende dat het arrest insgelijks

erop wijst dat verweerder « pas sedert
korte tijd en tame1ijk zelden » in het
appartement van vrouw G ... kwam;
Overwegende echter dat in deze reden
dubbelzinnigheid schuilt;
Dat immers aanlegster in v66r het hof
van beroep genomen conclusies aangevoerd heeft « dat beklaagde tenminste
een- of tweemaal per week met zijn bijzit
de nacht doorbracht op de plaats waar
het proces-verbaal van bevinding opgemaakt werd >> en dat hij « die schuldige
betrekkingen sedert tenminste een maand »
gehad had;
Dat de evenaang·ehaalde reden van het
arrest in het onzekere laat of de rechter
over de grond laten gelden heeft dat de
door aanlegster aangevoerde feiten onjuist waren, dan wei of hij overwogen
heeft dat die feiten wettelijk geen onderhoud van bijzit konden opleveren;
W aaruit volgt dat het mid del gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover daarbij
over de burgerlijke vordering uitspraak
gedaan wordt; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
4 mei 1959.- 2e kamer.- Voo1·zitter,
H. Sohier, voorzitter. Verslaggeve~·,
H. Polet. Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. Faures.
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1°VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKEL 26, 1, ALINEA'S 1 EN 2.
- 0NDERSCHEIDEN VERPLICHTINGEN,
DOCH KUNNENDE GELIJKTIJDIG OVERSCHREDEN WORDEN.
;l 0 VERANTWOORDELIJKHEID
(BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). BEKLAAGDE VEROORDEELD WEGENS EEN INBREUK, DIE
SCHADE HEEFT VEROORZAAKT. - SAMENGAANDE FOUT VAN HET SLAGHTOFFER. - BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE SLECHTS
GEDEELTELIJK.

-6941° De ve~·plichting, voor een bestuurder van
een voertuig op de openbw·e weg, zijn
snelheid te 1·egelen zoals vereisl is wegens
de zichtbaarheid, en de ve1·plichting in
alle omstandigheden te kunnen stoppen
v66r een hindernis die kan wo1·den voorzien, kunnen gelijktijdig worden overschreden. (Wegcode van 8 april 195<±,
art. 26, 1, alinea's 1 en 2.)
2° lVanneer een schade veroo1·zaakt is
geweest door de samengaande fouten van
het slachto ffe1' en de beklaagde, kan deze
j egens het slachto ffe1' niet ve~·oordeeld
worden tot algehele vergoeding van die
schade (1). (Impliciete beslissing.)
(MASSA, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 januari 1959 g·ewezen in
hoger beroep door de Correctionele
Rechtbank te Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 26-1, <±1, <±2, <±3
en 108 van het koninklijk besluit van
8 april 195<±, 1 en 2 van de wet van
1 augustus 1899, gewijzigd door de wetten
van 1 augustus 192<± en 16 december 1935,
en 9? van de Grondwet, doordat het
beklaagd vonnis overweegt, enerzijds, dat
de openbare verlichting, die op het og·enblik der feiten normaal brandde, de hindernis zichtbaar maakte, en, anderzijds,
dat aanlegger moest kunnen stilhouden
voor de hindernis welke aan de grens van
de door zijn koplampen verlichte ruimte
merkbaar werd, dan wanneer deze tegenspraak of tegenstrijdigheid in de redenen
met het ontbreken van redenen gelijkstaat :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de openbare verlichting
normaal brandde en dat aanlegger erkent
de paal met de plaat die de verlichte
richting aanduidde gezien te hebben; dat
het eruit afleidt dat de hindernis waartegen aanlegger aangereden is, zichtbaar
was; dat deze vaststellingen het bestreden dispositief, waarbij aanlegger wegens
(1) Verbr., 1 juli 1957 (A1·r. Ye1·br., 1957,
blz. 930; Bttll. en PAsrc., 1957, I, _1307), en
noot 1 onder verbr., 8 mei 1958 (A1'1'. Ye1·br.,
1958, biz. 713; Bttll. en PASIC., 1958, I, 997).

overtreding van artikel 26-1, lid 2, van
het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, veroordeeld werd, rechtvaardigen;
Overweg·ende dat het vonnis eraan toevoeg't dat aanlegger zijn snelheid niet
geregeld heeft in verhouding tot het
gezichtsveld van zijn koplampen; dat hij
dienvolgens bij een te hoge snelheid gereden heeft, in de zin van artikel 26-1,
lid 1, van hetzelfde reglement;
Dat in deze vaststellingen generlei
tegenstrijdig·heid schuilt; dat het middel
feitelijke grondslag mist ;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing·, gewezen over de vordering der burgerlijke partij :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 9? van de Grandwet, doordat het beklaagd vonnis aanlegger veroordeelt om de burgerlijke
partij g·eheel schadeloos te stellen, om de
reden dat, « al is hij niet de enige verantwoordelijke voor het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan, het evenwel zeker
is dat de door hem begane fout mede en
op dezelfde manier oorzaak van het ontstaan van de schade geweest is », dan
wanneer deze beschouwing enkel kan
worden aangenomen voor zoveel de schade geleden is door een persoon die vreemd
was aan hem of hen die ze veroorzaakt
hebben en er uit het tekstverband van
het vonnis blijkt dat de burgerlijke partij,
die de last had van het onderhouden en
het verlichten van de openbare weg waarop het ongeval zich voordeed, de persoon
zou wezen welke verantwoordelijk is voor
de door haarzelf geleden schade :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
hoewel vaststellend dat aanlegger « niet
aileen verantwoordelijk is voor het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan »,
hem tot de algehele vergoeding van de
door de burgerlijke partij geleden schade
veroordeelt om de enige reden dat het
« zeker is dat de door aa11legger begane
fout insgelijks en in dezelfde mate oorzaak
van het ontstaan van bedoelde schade
geweest is » ;
Overwegende dat deze vaststelling en
deze reden dubbelzinnig zijn;
Dat zij immers in het onzekere laten
of de rechter bedoelt te zeggen dat de
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door de burgerlijke partij geleden schade
aan samengaande fouten van aanlegger
en van een derde te wijten is, dan wel
of hij laat gelden dat die schade de fout
. van aanlegger en een fout van de burgerlijke partij zelf als oorzaak heeft ;
Dat het vonnis mitsdien het in het
middel aangeduid artikel 9? van de
Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, in zover daarbij over de
.vordering van de burgerlijke partij uitspraak is gedaan ; 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 verweerder tot de helft der kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Nijvel,
uitspraak doende in hoger beroep.
4 mei 1959. - 2e kamer . ........, Voorzitte1·,
H. Sohier, voorzitter. Vm·slaggever,
H. Wauters. - Gelijkluidende concl1tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. Van Roye
(van de Balie bij het ,Hof van beroep
te Brussel).
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- BEKLAAGDE LOUTER VOORBEHOUD MAKENDE IN ZIJN CONCLUSIES. - RECHTER NIET GEHOUDEN HIEROP TE LET'l'EN.
De 1'echte1· is niet gehouden te letten op een
voo1·behoud door de beklaa.gde gemaakt
in zijn conclusies, en dat noch een
ve1·wee1· noch een exceptie uitmaakt (1).

(WOLFF, T. RUBINLICHT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 december 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
(1) Verbr., 10 februari en 30 juni 1949 (Bull.
en PAsrc., 1fl4fl, I, 120 en 488, evenals de noot 1,
blz. 121).; zie ook de noot 1 onder verbr.,
5 april 1957 (ibid., 1fl57, I, 959), en verbr.,
10 februari 1[}58 (A1'1'. Ye1'b1·., 1fl58, blz. 397;
Bull. en PAsrc., 1[}58, I, 632).

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 9? van de Grondwet,
doordat het arrest nag·elaten heeft te
antwoorden op het middel, door aanlegger in zijn conclusies opgeworpen en
hieruit afgeleid dat de controleur van het
Ministerie van economische zaken in
samenwerking met de burgerlijke partijen het initiatief genomen had tot nasporingen in verband met gemeenrechtelijke misdrijven waarvan het vervolgen
aan de procureur des Konings en zijn
ondergeschikten staat, en, met schending
van de voorschriften betreffende de geheimhouding der informaties, de burgerlijke partijen op de hoogte gehouden had
van de uitslag daarvan, dan wanneer dit
niet beantwoorden van de conclusies het
niet mogelijk maakt te weten in !wever
de rechters over de grond hun heslissing
gesteund hehhen op de uitslag van de
informatie waarvan aanlegger de onregelmatigheid aangeklaagd had, en dan wanneer dienvolgens dit niet heantwoorden
gelijkstaat met een ontbreken van de
door artikel 9? van de Grondwet geeiste
motivering :
Oveniregende dat aanlegger in zijn v66r
de rechter over de grond genomen conclusies verklaard heeft " het uitdrukkelijkste voorhehoud >> te maken " gezien de
voor het minst ongehruikelijke samenwerking tussen de burgerlijke partijen en
de coritroleur van het Ministerie van
economische zaken ll, hetwelk, << het initiatief nemend tot nasporingen ... en met
schending van de voorschriften hetreffende de geheimhouding van de informaties, de aanstaande burgerlijke partijen
op de hoogte hield van de uitslag daarvan >>;
Overwegende dat aanlegger, door dergelijk voorbehoud te maken, noch een
verweer, noch een exceptie voorgehracht
heeft;
Dat het arrest derhalve artikel 9? van
de Grondwet niet heeft geschonden ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de suhstantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen worden nageleefd en dat de
heslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening tegen de
over de burgerlijke vordering van verweerders gewezen beslissing gericht is :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
ander middel doflt gelden ;

-696Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 mei 1959.- 2e kamer.- Voorzitter
H. Sohier, voorzitter. Verslaggever
H. Vroonen. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de ~ermicourt, procureur-generaal. - Pletters, HH. Bayart
en Logelain (heiden van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel).
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN. BEVEL VAN VERWIJZING NAAR DE POLITIERECHTBANK WEGENS EEN MISDRIJF BEHORENDE TOT
DE BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK. VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID GEGROND OP HET FEIT,
DAT HET BEVEL GEEN VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN AANDUIDT. REGELING VAN RECHTSGEBIED. VERWIJZING NAAR DE RAADKAMER, ANDERS
SAMENGESTELD.

Wanneer de raadkamer een beklaagde, ve~·
dacht van een misdrijf, dat tot de bevoegdheid van de cmTectionele rechtbank behoort, naar de politie~·echt bank he eft verwezen en de cor1·ectionele 1·echtbank, in
beroep uitspraak doende, zich onbevoegd
heeft verklaard op grond dat het bevel
geen ve1·zachtende omstandigheden aanduidt, de twee beslissingen zijnde in
kracht van gewijsde gegaan, onderzoekt
het hof, b~j de regeling van het rechtsgebied, of het bevel de aanduiding van
verzachtende omstandigheden inhoudt; in
geval van niet, vernietigt het hof het bevel
en verwijst de zaak naar de raadkame1·,
anders samengesteld (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE DOORNIK,
INZAKE LEDRU.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op
12 maart 1959 ingediend door de procureur des Konings bij de Rechtbank van
eerste aanleg te Doornik;
Overwegende dat de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Doornik
(1) Raadpl. verbr., 30 april 1951 (A1'1'.
Ve1·b1·., 1951, biz. 502; Bull. en PAsrc., 1951, I,
592).

bij beschikking van 22 november 1957
Michel Ledru naar de bevoegde rechtbank
van politie verwezen heeft ter zake van,
te Roucourt, op 2 5 maart 19 57, bij gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg, doch zonder
het inzicht om de persoon van een ander
aan te randen, onvrijwillig slagen of. verwondingen toegebracht te hebben aan
Florimond V olvert ;
Overwegende dat de ambtenaar van
het openbaar ministerie Ledru v66r de
Rechtbank van politie te Peruwelz dagvaardde uit hoof de van deze telastlegging
en bovendien ter zake van, op dezelfde
plaats en datum, de artikelen 17 van het
koninklijk besluit van 8 april 1954 op de
politie van het wegverkeer, en 2 van de
wet van 1 augustus 1899, gewijzigd door
de wet van 27 mei 1957, overtreden te
hebben;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Doornik, bij vonnis van
27 februari 1959 over het hoger beroep
van het openbaar ministerie en van beklaagde uitspraak doende, zich onbevoegd
verklaard heeft op de grond dat in de
beschikking van de raadkamer van 22 november 1957 de verzachtende omstandigheden niet aangeduid werden welke de
contraventionalisering van het wanbedrijf, omschreven in de artikelen 418 en
420 van het Strafwetboek, zouden gerechtvaardigd hebben;
Overwegende dat de beschikking van
22 november 1957 en het vonnis van
27 februari 1959 in kracht van gewijsde
zijn gegaan en dat uit hun teg·enstrijdigheid een geschil van rechtsmacht gerezen
is dat de gang van het gerecht belemmert;
Overwegende dat de aan Ledru ten
laste gelegde feiten het in de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek omschreven
wanbedrijf opleveren ;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
een afwijkende bepaling, de wanbedrijven
vallen in de bevoegdheid van de correctionele rechtbank en niet in die van de
rechtbank van politie, tenzij de raadkamer de verzachtende omstandigheden
aanduidt op grond waarvan er enkel
politiestraffen behoeven te worden uitgesproken ; dat ten deze de beschikking
van de raadkamer geen aanduiding van
verzachtende omstandigheden inhoudt;
Om die redenen, het rechtsgebied regelend, vernietigt de beschikking die op
22 november 1957 door de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Doornik gewezen is ; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;

-697verwijst de zaak naar de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Doornik, anders samengesteld.
4 mei 1959.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. Sohier, voorzitter. Verslaggever,
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
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1° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- RECHTER
ZEKERE GETUIGENISSEN MEER OVERTUIGEND AANZIENDE DAN ANDERE. GEEN VERPLICHTING DE REDEN ERVAN
AAN TE DUIDEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.RECHTER DE LEZING VAN DE FEITEN
VOORGEDRAGEN DOOR DE BEKLAAGDE
VERWERPENDE,- GEEN VERPLICHTING
MEER DE GEVOLGTREKKINGEN TE WEERLEGGEN, WELKE DE BEKLAAGDE UIT
DEZE LEZING AFLEIDT.
1° De rechter, in strafzaken, is niet gehouden de 1·eden aan te duiden, waa1·om hij
zelcere getuigenissen meer overtuigend
aanziet dan andere {1).
2° De lezing van de feiten voorgedragen
door de beklaagde ve1·werpende, is de
rechter niet ve1·plicht de gevolgtrekkingen
te weerleggen, welke de beklaagde uit deze
lezing afleidt {2).
{FLAMENT, T. WYDOCK.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 28 maart 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat aanlegger bij monde
van zijn raadsman, M. Anrys, handelend
krachtens een bijzondere machtiging, verklaard heeft van zijn voorziening afstand
te doen in zover deze tegen de burgerIijke beschikkingen van het arrest gericht is;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel, afg·eleid uit de scherrding van de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek, 16-1 van het algemeen
(1) Verbr., 30 april 1956 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 915); 17 december 1956 (ibid., 1957, I,
405); 30 juni 1958 (A1·r. Ye1·br., 1958, biz. 884;
Bull. en PAsrc., 1958, I, 1219).
(2) Verb.r., 12 december 1958 (supm, biz. 326;
Bull., en PAsrc., 1959, I, 383).

reglement op de politie van het wegverkeer en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest geen passend antwoord
verstrekt op het middel, door aanlegger
voorgesteld in de conclusies die hij v66r
het hof van beroep genomen had en die
beoogden aan te tonen dat de oorzaak
van het ongeval uitsluitend in de door
het slachtoffer zelf begane fout gelegen
was:
Overwegende dat uit het bestreden
arrest blijkt dat aanlegger zoeven een
secundaire weg was uitgereden toen hij,
v66r een tram passerend die zich op de
hoofdweg bevond, de weg afsneed voor
verweerder welke op deze weg reed en
zopas de tram ingehaald had ;
Overwegende dat aanlegger in zijn
conclusies aangevoerd he eft : 1 o dat uit
de verklaring van getuige Deplancke, die
volgens hem het best opgesteld was om
alle omstandigheden van het ongeval te
zien, blijkt dat de tram stilstond op het
ogenblik toen hij de Brugmannlaan overgereden is en dat verweerder snel reed ;
2° dat verweerder, aangezien hij langsheen een stilstaande tram reed, dit bij
matige snelheid had moeten doen ; 3° dat,
indien verweerder minder snel gereden
had, de botsing niet zou hebben plaats
gegrepen;
Overwegende dat het arrest beslist
« dat nit de verklaringen van Simone
Courbet, Laure Oosterbosch en AnneMarie Pattyn blijkt ... dat de burgerlijke
partij Wydock (hier verweerder) de tram
ingehaald heeft toen deze nog reed >> en
vaststelt « dat beklaagde ... v66r de rijdende tram passeerde » ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, aangezien hij de waarde der getuigenissen soeverein in feite beoordeelde,
niet ertoe gehouden was de redenen aan
te duiden die hem ertoe gebracht hebben
zijn overtuiging te steunen op de door
de getuigen Courbet, Oosterbosch en
Pattyn afgelegde verklaringen, en niet
op de door getuige Deplancke afgelegde
verklaring;
Dat, vermits hij aangenomen had dat
de tram in beweging was op het ogenblik
toen verweerder hem ingehaald heeft, de
rechter g·een verplichting had de gevolgtrekkingen te weerleggen die aanlegger
uit een andere lezing van de feiten wilde
afleiden;
Overwegende dat het arrest mitsdien
regelmatig met redenen omkleed is en
een passend antwoord verstrekt op het
door aanlegger voorgedragen verweer ;
Dat het middel niet gegrond is;
En overwegende dat de substantiele

-698
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zover deze tegen
de burgerlijke beschikkingen van het
arrest gericht is; verwerpt de voorziening
voor het overige; veroordeelt aanlegger
tot do kosten van de voorziening en de
afstand.
4 mei 1959. - 2 8 kamer. - Voorzitter,
H. Sohier, voorzitter. Verslaggever,
H. Polet. Gel~jkl1tidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de 'I'ermicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. Ch.
Mahieu en Houtart (heiden van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel).
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE. - MIDDEL VAN AARD
EEN CASSATIE ZO.l'\DER VERWIJZING
MEDE TE BRENGEN. -ANDER MIDDEL
EEN CASSATIE MET VERWIJZING RECHTVAARDlGEND. - EERSTE MIDDEL DIENENDE ONDERZOCHT TE WORDEN ZELFS
INDIEN HET TWEEDE GEGROND IS.
2° VERLATING VAN FAMILIE. VEROORDELING VAN EEN ECHTGENOOT,
DOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, TOT EEN
UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD BIJ
TOEPASSING VAN ARTIKELS 268 VAN RET
BURGERLIJK WETBOEK EN 8?5 VAN
RET WETBOEK VAN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. - VEROORDELING
TOT EEN UITKERING TOT LEVENSONDERROUD IN DE ZIN VAN ARTIKEL 391bis
VAN RET STRAFWETBOEK.
1° De omstandigheid dat een middel, voo?'gelegd door de beklaagde tot staving van
(1) Verbr., 4 september 1956 (A1·r. Verbr.,
1956, blz. 973, en noot 1; Bnll. en PASIC.,
1956, I, 1305, en noot 1, blz. 1306); raadpl. ook
verbr., 8 april 1957 (A1·r. Ve1·br., 1957, biz. 669;
Bull. en PAsrc., 1957, I, 968).
(2) De uitdrukking « provision alimentaire »
wordt gebruikt in artikel 269 van het Burgerlijk W etboek en werd v66r het in voege treden van de wet van 30 december 1961, die de
N ederlandse tekst van dit wetboek invoerde,
vertaald door « voorschot tot onderhoud ». Ret
geldt, in werkelijkheid, een ware uitkering tot
onderhoud, vermits hij gegrond is op de behoeften van de vrouw en op de onderstandsplicht, die de echtgenoot- verschuldigd is,
krachtens artikel 212, en die voortbestaat zo-

zijn voorziening en van dien aard dat
het een cassatie met verwijzing medebrengt, gegrond is, ontslaat het hof niet
van het onderzoek van een ander voorgelegd middel dat, indien het gegrond is
een cassatie zonder ve1·wijzing moet medebrengen (1). (Impliciete beslissing.)
2° De ve?'oordeling van de echtgenoot, door
de voorzitter van de ?'echtbanlc van ee?·ste
aanleg in de loop van een ?'echtspleg'ing
tot echtscheiding of scheiding van tafel
en bed, tot betaling van een uitke1·ing tot
levensonderhoud (2) aan de echtgenote is
een verom·deling tot een uitkering tot
levensonderhoud, in de zin van artikel 391bis, alinea 1, van het Stmfwetboek, d. w.z. een ve?'oonleling tot de 1titVOM'ing van een ve1·plichting tot levensonderhmtd gegrond op een wettelijke
gezinsplicht (3). (Burgerlijk Wetboek,
art. 212 en 268; Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, art. 8? 5.)
(PETIT, T. NICOLAS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 december 19 58 gewezen
door het I-I of van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 8, 9 en 9?
van de Grondwet, 268 van het Burgerlijk
Wetboek en 39'1 bis van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest artikel391 bis
van het Strafwetboek toepast in verband
met de in artikel 268 van het Burgerlijk
W etboek omschreven uitkeringen tot
onderhoud, dan wanneer artikel 391 bis
slechts van de uitkeringen tot onderhoud
melding maakt en het strafrecht geen
verruimende toepassing toestaat :
Overwegende dat de voorzitter van de

lang het huwelijk duurt (PLANIOL en RIPERT,
bel. II, ur 602). Dit voorschot tot onderhoud
was trouwens bestempeld met de naam van
<< uitkering tot onderhoud » in artikel 268 van
het Burgerlijk Wetboek, v66r de wijziging van
dit artikel bij koninklijk besluit ur 239 van
7 februari 1936. Daarenboven gebruikt de Nederlandse tekst van artikel 269, zoals hij ingevoerd werd door gemelde wet van 30 december 1961, de uitdrukking « provisionele uitkering tot onderhoud ».
(3) Verbr., 17 februari 1930 (B1tll. en PAsrc.,
1930, I, 119); raadpl. ook verbr., 7 juli 1941
(ibid., 1941, I, 278, en de noot 1, blz. 279) ;
23 mei 1955 (An·. Ve1'b1·., 1955, blz. 788; B1tll.
en PAsrc., 1955, I, 1039).

-699rechtbank van eerste aanleg, door aanlegger in de loop van een rechtspleging
tot scheiding van tafel en bed en bij toepassing van de artikelen 268 van het
Burgerlijk Wetboek en 875 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering, te
veroordelen om aan zijn echtgenote, verweerster, een uitkering tot levensonderhoud te betalen, hem veroordeeld heeft
tot het nakomen van een verplichting tot
verstrekking van levensonderhoud welke
voortvloeit uit de plicht van hulpverlening die tijdens het huwelijk uit kracht
van artikel 212 van het Burgerlijk Wethoek op hem rust ;
Dat dergelijke veroordeling tot voorwerp heeft een uitkering tot onderhoud
in de zinvan artikel 391bis, lid 1, van
het Strafwetboek, dit wil zeggen een verplichting tot verstrekking van levensonderhoud, die op een wettelijke gezinsplicht gesteund is;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 8, 9 en 97
van de Grondwet, 1, 11, 17 en 37bis van
de wet van 25 maart 1876, 391bis van
het Strafwetboek, 15, 16 en 37 van het
Wetboek van strafvordering, doordat het
bestreden arrest geen antwoord verstrekt
heeft op het middel, door aanlegger bij
conclusies voorgesteld, volgens hetwelk
tegen de beslissing waarbij hij tot betaling van een uitkering tot onderhoud
veroordeeld was, hoger beroep ingesteld
werd, en aileen de burgerlijke learner van
het hof van beroep waarbij die zaak aanhangig was, het recht had over de ontvankelijkheid van zijn hoger beroep uitspraak te doen :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies betoogde dat de beschikking waarbij
hij veroordeeld werd om verweerster een
uitkering tot onderhoud te betalen niet
viel in het raam van artikel 39'1bis van
het Strafwetboek op de voet waarvan hij
vervolgd werd, omdat zij ingevolge hoger
beroep bij het hof van beroep aanhangig
was;
Dat hij deed gelden dat « de ontvankelijkheid van het verzet tegen de beschikking die aan deze beschuldiging ten
grondslag ligt thans opnieuw in betwisting staat en onderworpen is aan het hof
van beroep waarbij de zaak regelmatig
aanhangig is en dat over deze vraag nog
(1) De neerlegging van een besluitschrift
wordt ook regelmatig vastgesteld door het aanbreugen op het geschrift zelf van een visa, gevolgd door de handtekening van de voorzitter

geen uitspraak heeft gegeven ... dat aileen
het kennisnemend rechtscollege bevoegd
is om erover te beslissen " ;
Overwegende dat aanlegger door dit
verweer deed gelden dat de burgerlijke
zaak die Iiep over de veroordeling tot het
betalen van een uitkering tot levensonderhoud moest worden afgedaan door de
burgerlijke learner waarbij zij aanhangig·
was vooraleer er uitspraak kon worden
gedaan over het misdrijf waaraan deze
veroordeling ten grondslag lag ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door enkel te beslissen dat geen rechtsmiddel nog· kon worden ingesteld tegen
de beschikking waarbij aanlegger tot het
betalen van de litigieuze uitkering tot
onderhoud veroordeeld is, op het voorgedragen verweer geen passend antwoord
g·eeft;
Dat het dienvolgens niet regelmatig
met redenen omkleed is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten de Staat ten laste ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
4 mei 1959.-2 8 kamer.- Voorzitter,
H. Sohier, voorzitter. Verslaggeve1·,
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. NEERLEGGING VAN
EEN BESLUITSCHRIFT.- NEERLEGGING
VASTGESTELD IN HET ZITTINGSBLAD.RECHTER NIET GEHOUDEN ZE EVENEENS
IN ZIJN BESLISSING VAST TE STELLEN.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN HET
OPENBAAR JVIINISTERIE. 0NTVANKELIJKHEID.- PERKEN.

1° T'Vanneer de neerlegging van een besluitschtift v6 6r een st1·a{1'echtbank regelmatig
is vastgesteld doo1· een akte van de rechtspleging, namelijk door een vaststelling
van het zittings blad (1), is de rechte1· niet
en de
Verbr.,
96, en
Ve1'b1·.,
804).

gr:iffier (verbr., 18 maart .1940, Arr.
1940, blz. 43; Bull. en PASIC., 1940, I,
noot 1, blz. 97); 28 maart 1956 (A1'1'.
1956, blz. 628; B1tll. en PASIC., 1956, I,

-700verplicht van deze neerleljging melding
te maken in zijn besliss~ng (1).
2° De voo1·ziening van de burgerlijke partij
gericht tegen het openbaa1· ministerie is
slechts ontvankelijk in de mate waarin
de best1·eden beslissing de burgerlijke
pa1·tij tot kosten jegens de open bare pm·tij
veroordeelt.
(ORI, T. WILLET.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 juni 1958 gewezen in hoger
beroep door de Correctionele Rechtbank
te Aarlen;
Over de voorziening van aanlegger,
handelend als beklaagde :
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de ten
laste van aanlegger ingestelde publieke
vordering:
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de rechten der verdediging en
van artikel 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis geen antwoord verstrekt op de door aanlegg·er voorgestelde
middelen, het bestaan van zijn conclusies
niet vermeldt en niet aanduidt dat aanleggers verweermiddelen gehoord werden :
Overwegende dat het vonnis, in strijd
met de stelling van het middel, zegt dat
" de verweermiddelen van beklaagde Ori,
voorgedragen door M. Lohest, advocaat "'
gehoord zijn geworden ;
Overwegende dat in het proces-verbaal
der terechtzitting vastgesteld is dat aanlegger conclusies genomen heeft en dat
deze bij het proces-verbaal zijn gevoegd;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de rechter ertoe verplicht in zijn
beslissing deze authentieke vaststelling
van het proces-verbaal der terechtzitting
te herhalen ;
Overwegende, eindelijk, dat aanlegger
g·een eis, verweer of exceptie aanduidt
waarop het vonnis geen antwoord zou
gegeven hebben ;
W aaruit volgt dat geen van de onderdelen van het middel kan ingewilligd
worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven

(1) Verbr., 22 juli 1933 (Bull. en PAsrc., 1933,
I, 292).

rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zov'er de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de tegen aanlegger ingestelde burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel doet gelden ;
Over de voorziening van aanlegger,
handelend als burgerlijke partij :
I. In zover de voorziening tegen het
openbaar ministerie gericht is :
Overwegende dat de tegen het openbaar ministerie gerichte voorziening der
burgerlijke partij slechts ontvankelijk is
in zover zij bij de bestreden beslissing
tot kosten jegens de openbare partij veroordeeld is ;
Dat aanlegger in dit opzicht geen enkel
middel doet gelden ;
II. In zover'de voorziening tegen Willet
gericht is :
Overwegende dat uit geen enkel van de
stukken waarop het hof vermag acht te
slaan blijkt dat de voorziening aan verweerder betekend geworden is ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 mei 1959.- 2 6 kamer.- Voo1·zitte1',
H. Sohier, voorzitter. Verslaggever,
H. Polet. Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. Lohest (van
de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel).
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INKOMSTENBELASTINGEN.
CLAMATIE. TERMIJN.

RE-

AANVANGSPUNT VAN DE

De termijn, tijdens dewellce het bezwaarschTift tegen een aanslag in de inkomstenbelastingen moet wo1·den ingediend,
neemt aanvang op de datum van de toezending van het aanslagbiljet aan de
belastingplichtige (2). (Samengescha(2) Verbr., 16 april 1957 (Arr. Ve1·br., 1957,
blz. 690; Bttll. en PASW., 1957, I, 1001, en
noot 6, blz. 1002) ; De bezwaarschriften in zaken va.n inkomstenbela.stingen, rede uitgesproken op de plechtige heropeningszitting, de
1• september 1958, blz. 19 tot 28.

-701kelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.)
(TAVERNIER, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste en het tweede middel,
het eerste, afgeleid uit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1322
van het Burgerlijk W etboek, 1 ~ van. de
wet van 16 october 1945 tot mvoermg
van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde inkomsten en baten, 61,
paragraaf 3, lid 2, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, sameng·eschakeld bij besluit van de Rege~t v.~n
15 januari 1948, 40 van het konmklrjk
besluit van 22 september 1937, doordat
het bestreden arrest aanneemt dat de
reclamatietermijn ingaat vanaf de datum
die op het aanslagbiljet aangeduid is. als
die van de toezending van de belastl~g
plichtige, zelfs indien dat do~ume!}-t n.1et
op die datum aan de belastmgplrchtlge
gezonden werd, voor zoveel het aanslagbilj et de belastingplich tige tij dig bereikt
heeft om hem in staat te stellen een
geldige reclamatie in te dienen, dan wanneer de reclamatietermijn ingaat op de
datum die op het aanslagbiljet aangeduid
is als die van de toezending aan de belastingplichtige, voor zoveel dit aanslagbiljet
werkelijk op bedoelde datum aan de
belastingplichtige gezonden is geworden :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1322 van het Burgerlijk Wethoek 19 van de wet van 16 october 1945
tot i~voering van een extrabelasting·, 61,
paragraaf 3, lid 2, van d~ wetten betreffende de inkomstenbelastmgen, 4, tweede
en derde lid van het koninklijk besluit
van 28 aug~stus 1926, gewijzigd door
artikel 11 van het koninklijk besluit van
22 augustus 1934 doordat het bestreden
arrest aanneemt 'dat de formaliteit van
het zenden onder een ter post aangetekend omsl~g, van een aanslagbiljet ~at
duizend frank als hoofdsom beloopt, met
op straf van nietigheid geeist is voor
zoveel dit biljet het adres van de persoon
tot wie het gericht is tijdig bereikt om
hem in staat te stellen binnen de wettelijke termijn een reclamatie in te dienen,
dan wanneer het arrest geen antwoord
verstrekt op de conclusies waarbij aan-

legger betwistte dat het aanslagbiljet
hem gezonden was geworden op de datum
die op dat stuk vermeld stond als datum
van de verzending ervan, en dan wanneer
het aanvangspunt van de reclamatietermijn dienvolgens niet bewezen was :
Overwegende dat, voorzeker, het bestreden arrest, enerzijds, de stelling van
aanlegger vermeldt volgens Welke, daar
het zenden van het aanslagbiljet verricht
is door toedoen van de belastingendienst
in Congo, het met een werkelijke vertrag·ing zou zijn geschied, doch dat het
besluit dat deze modaliteit voor aanlegger
geen geval van overmacht met zich gebracht heeft hetwelk hem belette tijdig
de reclamatie in te dienen, die pas op
27 maart 1957 aan de directeur overhandigd werd;
·
Overwegende dat het arrest anderzijds
erop wijst dat het aanslagbiljet aan aanlegger gezonden werd << op 4 september
1956, volgens het door verzoeker overgelegd origineel van dat stuk, en op
19 september 1956 volgens het bij het ·
dossier gevoegd afschrift en het verslag
van de ontvanger die het opgezonden
heeft ; dat de termijn, bepaald bij artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wet ten mitsdien uiterlijk op 10 maart
1957 verstreek >> ;
Dat het aldus beslist heeft dat het
aanslagbiljet werkelijk verzonden werd
op de datum die .het vermeldt en dat
de termijn voor de reclamatie op bedoelde
datum ingegaan was ;
Overwegende dat eruit volgt, wat het
eerste middel aangaat, dat het hof van
beroep zijn beslissing niet op de door
aanlegger voorgebrachte onderstelling gesteund heeft ;
· Overwegende, betreffende het tweede
middel dat het hof van beroep, door in
strijd ~et aanlegg·ers bewering te verklaren dat het aanslagbiljet hem uiterlijk
op 10 september 1956 was gezonden geworden, op aanleggers stelling een passend antwoord heeft verstrekt;
Dat de middelen feitelijke grondslag
missen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 mei 1959. - 2 6 kamer. - Vootzittet,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vetslaggeve1', H. Valentin. Gelijklnidende conclnsie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1', H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BEDRIJFSLASTEN EN BEDRIJFSUITGAVEN. VOORWAARDEN VAN HUN AFTREKKING.

2D

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BEDRIJFSLASTE'N EN BEDRIJFSUITGAVEN. BELASTINGEN. VOORWAARDEN VAN DE
AFTREKKING VAN DIE BELASTINGEN.

3D

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BEDRIJFSLASTEN EN BEDRIJFSUITGAVEN. VERSCHULDIGDE EN EISBARE BELASTINGEN
INGESCHREVEN OP DE BALANS. BELASTINGEN NIET AFTREKBAAR INDIEN
NIET BETAALD GEDURENDE HET BELASTBAAR TIJDPERK.

v~t·haal heeft ingediend tegen de beslisstng van de di!'ecteu!', bij conclusies veTklaa!'t af te zi.en. van een grief, die hij
tegen deze besltsstng had ingebTacht, stelt
het hof van be!'oep deze bepe1'king van
het vp·haa!, en, dienvolgens, van z1jn
kenmsnemtng, vast (3). (Samengeschalrelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 66.)

(VANNUVEL, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
4D INKOMSTENBELASTINGEN.
Grondwet, 25, 26, inzonderheid paraVERHAAL TEGEN DE BESLISSING VAN
graaf 1, 27, van de wetten op de inkomDE DIRECTEUR.- BEPERKING VAN HET
stenbelastingen, samengeschakeld op
VOORWERP VAN HET VERHAAL DOOR DE
15 januari 1948, doordat het bestreden
BELASTINGPLICHTIGE IN CONCL USIES.
arrest weigert de grief betreffende de proBEPERKING VAN DE KENNISNEMING
visie voor belastingen aan te nemen, om
VAN HET HOF VAN BEROEP.
de redenen dat die provisies belastbare
1 D Niogen alleen wo1·den afgetrokken van inkomsten zijn in de zin van artikel 27
het brnto- bedmg der belast bare inkom- paragraaf 2, van de samengeschakeld~
sten, de uitgaven die een bed1·ij(skamkte1· wetten en dat de belastingen die in 1957
hebben en werden gedaan om die inkom- werkelijk betaald Werden ter voldoening
sten te verkr~j gen of te behouden, en zulks van de rest der rekening niet mogen afvoor zove1· het bedrag van die uitgaven ~etrokke~ worden voor de vorige dienstwerd betaald gedurende het belastbam· Jaren; d1t zonder aanleggers conclusies
tijdpe1·k (1). (Samengeschakelde wetten passend en werkelijk te beantwoorden,
op de inkomstenbelastingen, art. 26.) dan wanneer deze conclusies deden gelden
dat de kwestieuze belastingen in de loop
2D De belastingen zijn een last van het jaa!'
van het jaar 1945 op het kohier werden
of van het maatschappelijk of 1'eken- gebracht en dat het bevel op 20 october
P?§chtig .~oekjaM, ged1t1·ende hetwelk 1945 aan aanlegger betekend was geworZtJ we1·kehJk werden betaald, zelfs indien den, zodat die belastingen werkelijk verzulks werd gedaan doo1· afneming van schuldigd en opeisbaar waren, terwijl
een reserve of. een fisc ale. provisie, ge- · aanlegger enkel geprotesteerd had en in
vormd doo1· mtddel van wmsten va~i een afwachting de gevorderde sommen gevorig dienstjaa1' (2).
blokkeerd had tot met de eindbeslissing
3D De v~rsch1ildigde en eisbare belastingen,
ingevolge welke hij (in 1957) 1.308.971 f/
zelfs tngeschTeven op de balans, zijn niet stortte, waaruit blijkt dat de post met
aftrekbam· van het bruto-bed1·ag de1· be- de benaming· « provisie voor belastingen "
l!.f~tbc~!·e inkomsten, indien zij niet werketen belope van dat bedrag geen reserve
hJk btnnen het belastbam· tijdpe1'k werden of voorzorgsfonds was in de zin van
beta ald.
artikel 27, paragraaf 2, 5°, doch een vast4D lVannee1· de belastingplichtige, die een staande schuld die in 1945 reeds in de
balans moest worden opgenomen :
Overwegende dat artikel 26 van de
(1) Verbr., 22 mei 1956 (A1'1', Yerbr., 1956,
wetten betreffende de inkomstenbelastinblz. 796; Bull. en PAsrc., 1956, I, lOll).
gen,, samengeschakeld bij het besluit van
(2) Verbr., 21 januari 1958 (A1·r. Yerb1·.,
15 Januari 1948, het in mindering brengen
1958, blz. 316; Bull. en PASIC., 1958, I, 529, en
op het bruto-bedrag der belastbare innoot 2, blz. 530); 9 december 1958 (snp1·a,
komsten aanneemt enkel van de bedrijfsblz. 309; Bull. en PASIC., 1959, I, 365).
uitgaven die gedaan zijn ten einde die
(3) Verbr., 9 december 1958 (snpm, biz. 312;
Bull. en PAsrc., 1959, I, 368).
inkomsten te verkrijgen en te behouden
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Overwegende dat de belastingen een
last zijn van het jaar of het boekjaar
in de loop waarvan zij werkelijk betaald
worden, zelfs indien dit g·eschiedde door
afneming van een reserve of provisie voor
belastingen die door middel van winsten van een vorig dienstj aar aangelegd
werd;
Overwegende dat het arrest, door te
verklaren dat " de belastingen die in 1957
werkelijk betaald werden ter voldoening
van de rest der rekening, niet mogen
afgetrokken worden voor vorige dienstjaren », beslist dat aileen de werkelijke
betaling van een schuld gedurende de
belastbare tijd tot aftrekking grond oplevert, wat impliceert dat verschuldigde
en opeisbare belastingen, al zijn zij in de
balans opgetekend, niet kunnen afgetrokken worden ; dat het aldus aanleggers
conclusies beantwoordt;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, 26 van de wetten op de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld
op 15 januari 1948, 1109, 1134, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest weigert de
grief betreffende de bijkomende afschrijving, die door aanlegger voor het dienstjaar 1946 in rekening gebracht is, aan te
nemen, omdat hij door zijn balans zou
gebonden zijn en niet zou bewijzen dat
de tharis aangevoerde bijkomende waardevermindering in de loop van het jaar
1945 zou ondergaan zijn geworden, zulks
zonder aanleggers conclusies te beantwoorden en onder verklaring dat aanlegger deze grief zou verzaakt hebben, dan
wanneer deze hij conclusies deed gelden
dat op 2 december 1946 aan de exploitatie een einde is gemaakt ten gevolge
van de al te zware belastingen die de
stad Brussel ingevoerd heeft en dat, " daar
de inrichting geheel gesloten is en aanlegger in de onmogelijkheid verkeert
voort de afschrijvingen op te tekenen
naar rata van 75.000 frank, hepaald voor
een dertigjarige huur van de vereniging,
er aanlegger dient te worden toegestaan
zijn materieel volledig af te schrijven,
deze afschrijving trouwens overeenstemmend met een waardevermindering die
zich werkelijk voorgedaan heeft », en dan
wanneer het feit van de sluiting en de
staking van de exploitatie noch betwist,
noch verworpen is ; en doordat het arrest
ten onrechte verklaart dat aanlegger voor

het dienstjaar 1947 van die grief afgezien
heeft :
1 o Wat het dienstj aar 1946 betreft :
Overwegende dat het arrest de in het
middel aangeduide grief verwerpt door
te steunen op het bedrag van de afschrijving dat door aanlegger opgetekend is in
zijn balans, welke met het oog op dit
dienstjaar overgelegd werd, door bovendien te verklaren dat de wet enkel de
bedrijfsuitgaven toestaat, die gedurende
de belastbare tijd gedaan worden om de
belastbare inkomsten te verkrijgen en te
behouden, door ten slotte eraan toe te
voegen dat het niet bewezen is dat de
aangevoerde bijkomende waardevermindering in de loop van het jaar 1955 ondergaan werd;
Dat het aldus de verwerping van de
grief rechtvaardig't en impliciet beslist
dat de sluiting van. de inrichting in
december 1946 en de staking·, daarna, van
de exploitatie, vreemd zijn aan het dienstjaar 1946;
2° Wat het dienstj aar 194 7 betreft :
Overwegende dat aanlegger in zijn aanvullende conclusies die op 31 mei 1958
v66r het hof van beroep neergelegd werden, verklaart af te zien van de grief in
verband met de afschrijving·en ;
Dat het hof van beroep deze beperking·
van het beroep en dienvolgens van zijn
kennisneming vaststelt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, 26 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 894, 931, 1101, 1134, 1235,
1319, 1320, 13?1, 1372, 1375 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest de grief betreffende het aan
dame Vits toegekende winstaandeel verwerpt, onder verklaring· dat de som van
781.167 frank, die vrijelijk werd overgedragen aan deze dame, bediende in
dienst van de vereniging, een schenking·
uitmaakt en dat deze som moet worden
opgenomen in de ten laste van aanlegger
in aanmerking genomen belastbare grondslagen, zulks zonder aanleggers conclusies
te heantwoorden, dan wanneer deze deed
gelden « dat aanlegger wegens een gevangenzitting· van vijf en een halve maand is
moeten vervangen worden door zijn zaakvoerder, die enkel dame Vits kon wezen,
welke trouwens in de statuten aangeduid
is om hij overlijden van aanlegger het
zaakvoerderschap waar te nemen, en dat
het dus normaal is dat dame Vits bezol-
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digd wordt voor de aanzienlijke arbeid
die zij gepresteerd heeft, dit wil zeggen
ten belope van 781.171 frank op het
aandeel in de winst dat toekwam aan
aanlegger die zij verving )), en dan wanneer het feit aan een zaakvoerder het
bedrag te betalen dat voor de duur van
zijn diensten zou toekomen aan degene
die hem vervang't geen schenking uitmaakt, doch de naleving van een althans
natuurlijke verbintenis :
Overwegende dat het arrest aan de
feitelijke omstandigheden die bij conclusies ingeroepen zijn ten bewijze dat de
som, toegekend aan de in het middel
aang·eduide persoon, de bezoldiging voor
haar arbeid en de betaling van een zaakwaarneming· was, de redenen van de
beslissing tegenwerpt waartegen het beroep ingesteld was ;
Overwegende dat deze beslissing erop
wijst, enerzijds, dat bewuste persoon een
gewone kantoorbediende was; dat zij
noch bij titel, noch in feite aanleggers
vennote was ; dat zij volgens de statuten
de zaakvoerder niet moest vervangen in
geval van momentele afwezig·heid ; dat
zij gedurende aanleggers afwezigheid
regelmatig als bediende bezoldigd geworden was; anderzijds, dat aanlegger tijdens zijn gevangenzitting voort iedere
maand zijn bezoldiging en bij het einde
van het boekjaar zijn aandeel in de winst
ontvangen heeft; dat hij zaakvoerder
gebleven is ;
Overwegende dat het arrest door deze
aanhaling van de beslissing van de directeur aanleggers conclusies passend beantwoordt; dat het niet behoefde bovendien
het bestaan van een beweerde natuurlijke
verbintenis, die door aanlegger niet ingeroepen was, te beoordelen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 mei 1959.- 2e kamer.- Voorzitte1·,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Vroonen. Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleitm·s, HH. della Faille d'Huysse en Van
Leynseele.
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SLAG.- BESLISSING GEGROND OP TEKENEN EN INDICIEN, WAARUIT EEN HOGERE GRAAD VAN GEGOEDHEID BLIJKT
DAN UIT DE AANGEGEVEN INKOMSTEN.
WETTIGHEID VAN DE BESLISSING,
HOEWEL DE ADMINISTRATIE OP HET AAN
DE BELASTINGPLICHTIGE TOEGEZONDEN
FORMULIER EEN REFERTE AAN DE ARTIKELEN 2, PARAGRAAF 3, EN 3, PARAGRAAF 2, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1955 HEEFT LATEN VOORKOMEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND•
SLAG. RAMING GEGROND OP DE
TEKENEN EN INDICIEN DIE BLIJKEN
UIT HET BEZIT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE OP 9 OCTOBER 1944. BEWIJSLAST.

1° Rechtvaardigt wettelijk zijn beslissing
de rechter, die vaststelt dat de taxerende
ambtenaar, weliswaar bij vergissing, op
het aan de belastingplichtige toegezonden
formulie1' de melding van 1'eferte aan
a1·tikelen 2, pm·agmaf 3, en 3, pamgraaf 2, van de wet van 16 october 194.5
heeft laten voorkomen, maar dat de administratie, om de belastbare grondslag te
begroten, zich heeft gegrond op tekenen
en indiciiin, wam·uit een hogere graad
van gegoedheid blijkt dan t~it de aangegeven inkomsten, zulks overeenkomstig
artikel 55, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten, en dat zij deze gevolgt1'ekkingen wettelijk heeft kunnm afleiden
uit feitelijke verrnoedens voo1·tvloeiende
uit het bezit in hoofde van de belastingplichtige, op 9 octobe1' 194.4, van activa,
waa?'van het bedmg aan de dag is gekomen door de aangiften gedaan ter uitvoering van de besluitwetten van 6 octobe?' 1944 (1).

2° Het a1'1'est do01· te steunen, voo1'

d~;

1'aming van de belastbare grondslag, OJ'
tekenen en indicirn die blijken uit het
bezit, op 9 october 1944·, van activa
welke gebleken zijn ingevolge de maat1'egelen genornen ter uitvoering van de
besluitwetten van 6 october 1944, en do01'
vast te stellen dat, tot bestrijding van
deze ve1'moedens, de aanlegger geen enkel
positief en cont1·oleerbaar, d.w.z. afdoend
element bij b1'Mtgt, overeenkornslig artikel 55 van de samengeschakelde wetten,
legt de bewijslast niet ten laste van de
belastingplichtige, maar beslist dat aanlegger de bewijskracht van de vermoe-
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INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND-

(1) Verbr., 15 october 1957 (Arr. Vm·br.,
1958, blz. 80; Bull. en P ASIC., 1958, I, ;1.36),
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niet heef~ ontzenuwd.

moedens die voortvloeien nit het bezit,
in hoofde van verzoeker, op 9 october
1944, van activa waarvan het bedrag aan
het licht gekomen is door de aangiften,
(HOLEMANS, T. BELGISCHE STAAT,
gedaan ter voldoening aan de besluitMINISTER VAN FINANCIEN.)
wetten van 6 october 1944 )) ;
Dat het arrest mitsdien wijst op de
ARREST.
feitelijke elementen waaruit blijkt dat de
administratie de procedure van lid 3 van
HET HOF; - Gelet op het bestreden artikel 55, paragraaf .1, gevolgd heeft
arrest, op 17 juni 1957 gewezen door het hetwelk bepaalt dat "behoudens tegenHof van beroep te Brussel ;
bewijs, de raming van de belastbare
Over het eerste middel, afgeleid uit de grondslag mag· worden gedaan ... volgens
schending van de artikelen 55 van de tekenen of indicien ... )) ;
samengeschakelde wetten en 97 van de
Dat eruit volgt dat het arrest regelGrondwet, doordat het bestreden arrest matig vastgesteld heeft dat de door de
beslist dat het bestuur de procedure van administratie gevolgde procedure die van
artikel 55 van de samengeschakelde wet- artikel 55 van de samengeschakelde
ten betreffende de inkomstenbelastingen wetten was, en dienvolgens een passend
oordeelkundig gevolgd he eft en " d at het antwoord verstrekt heeft op de conclufeit dat deze ambtenaar (taxeerder) op sies volgens welke de toegepaste procebet gebezigde formulier bij vergissing de dure die van artikel 2 van de wet van
vermelding van verwijzing naar de arti- 16 october 1945 zou geweest zijn ;
kelen 2, paragraaf 3, en 3, paragraaf 2
Dat het middel feitelijke grondslag
van de wet van 16 october 19!.5 laten
staan heeft, niets afdoet aan het karakter mist;
van de in de zaak gevolgde procedure ))'
Over het tweede middel, afgeleid uit
dan wanneer integendeel uit de elementen de schending van de artikelen 55 van de
der taxatie- welke elementen aanlegger samengeschakelde wetten en 97 van de
bij conclusies opnoemde - blijkt dat de Grondwet, doordat bet bestreden arrest
administratie de procedure van artikel 2 in het raam van het bewijs door tekenen
van de wet van 16 october 1945, waarvan en indicien, dat door artikel 55 ingevoerd
de aanwending· ter zake onbetwistbaar is, tegen aanlegg·er laat gelden dat " hij
onwettelijk is, gevolgd had :
niet bewijst onder meer, dat hij die
Overwegende dat in strijd met het in effecten v66r 10 mei 1940 in zijn bezit
het middel aangevoerde, het bestreden had >> dan wanneer, juist in het stelsel
arrest, om te beslissen dat de administra- van ;rtikel 55, aanlegger geen bewijs van
tie wettelijk de grondslagen bepaald had die aard behoefde te leveren, vermits het
die onderworpen waren aan de g·ewone integendeel op de administratie rust te
belastingen, door aanlegger verschuldigd bewijzen dat de litigieuze effecten op
over de periode van 1 januari 19!.0 tot 10 mei 1940 nog niet in het bezit van
31 december 1944, zich niet erbij bepaalt aanlegger waren :
te zeggen dat de ambtenaar-taxeerder de
Overwegende dat het bestreden arrest,
procedure van artikel 55 van de samen- door te steunen op tekenen en indicien
geschakelde wetten gevolgd heeft en dat die blijken uit het bezit, op 9 october
het feit dat hij de vermelding van ver- 1944 van activa welke gebleken zijn door
wijzing naar de artikelen 2, paragraaf 3, de ~aatregelen genomen ter voldoening
en 3, paragraaf 2, van de wet van 16 octo- aan de besluitwetten van 6 october 194!±,
ber 1945 bij vergissing op het gebezigde op feitelijke vermoedens steunt, overeenformulier laten staan heeft, niets afdoet komstig artikel 55 van de samengeschaaan het karakter van de ter zake g·evolgde kelde wetten, om de belastbare grondslag
procedure;
te bepalen, dat het arrest daarna vastDat het arrest bovendien vaststelt dat stelt dat aanlegg·er tot bestrijding van
de administratie ter bepaling van de deze vermoedens, " geen enkel positief
belastbare grondslag, gesteund heeft " op en controleerbaar element '' bijbrengt;
tekenen en indicien waaruit een hogere
Overwegende dat de rechter, door zich
graad van gegoedheid blijkt dan nit de
aangegeven inkomsten, en dit overeen- in dier voege te uiten, aanlegger de last
komstig artikel 55, paragraaf 1, van de van het bewijs niet oplegt, doch beslist,
samengeschakelde wetten, ... dat de con- dat aanlegger de bewijswaarde van de
troleur taxeerder zijn besluiten wettelijk vermoedens die de administratie deed
heeft kunnen aileiden nit feit.elijke ver- gelden, niet ontzenuwd heeft;
VERBR.,
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mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T.
SOCIETE
INTERNATIONALE
D'ENERGIE HYDRO-ELECTRIQUE
« SIDRO >>.)

5 mei 1959.- 28 kamer.- Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Gilmet. Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. VERMINDERING VAN DE BELASTINGVOET OP HET
vrJFDE. VooRWAARDEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. VERMINDERING VAN DE BELASTINGVOET OP HET
VIJFDE. VERMINDERING NIET AFHANKELIJK VAN DE VOORWAARDE DAT
DE INKOMSTEN WERDEN BEHAALD IN
EEN IN HET BUITENLAND GELEGEN INRIGHTING OF ZETEL.

1 o Artikel 12, So, van de wet van 8 maart

1951, hetwelk artikel S5, pamgmaf 11,
van de samengeschakelde wetten op de
inkomstenbelastingen vo1·mt, stelt de ve!'mindering van de belastingvoet van de
bed!'ijfsbelasting op het vijfde afhankelijk van de tweevoudige voo1·waarde dat
de inlwmsten in het buitenland werden
behaald en dat zij aldaar werden belast (1).
2o Artikel 18, S 0 , van de wet van 8 maa1·t

1951, hetwelk artilcel S5, parag1·aa( 11,
van de samengeschakelde wetten op de
inkomstenbelastingen vormt, eist niet,
opdat de bedrijfsbelasting op het vijfde
zou worden verminderd, dat de in het
b1titenland behaalde en belaste winsten
verkregen zouden zijn geweest in enige
in het buitenland gelegen imichting of
zetel van de belastingplichtige (2).

(1) Raadpl. de conclusies van het openbaar
ministerie v66r verbr., 16 december 1955 (Bull.
en PASIC., 1956, I, 377 en vlg.).
(2) Raadpl. CoART-FRESART, Tmite pratique
de la taxe mobilieTe, 192'8, n" 327, blz. 244 en
vlg.; R. ZoNDERVAN, Les impots s1w les 1·evenus
d' 01'igine etmngere, nr 139, blz. 96.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 112 van de Grandwet, 35, paragraaf 11, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent
van 15 januari 1948 (art. 18, 3°, van de
wet van 8 maart 1951), eerste onderdeel,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de enkele vaststelling van de plaats van
de verrichtingen waaruit de litigieuze
winsten behaald Werden volstaat om het
belasten van die winsten in de bedrijfsbelasting tegen de verminderde belastingvoet, bepaald in artikel 35, paragraaf 11,
te rechtvaardigen, dan wanneer deze
wetsbepaling enkel mag toegepast worden
ten aanzien van inkomsten die in het
buitenland behaald werden, dit wil zeggen
verkregen werden door een bedrijfsactiviteit die aldaar plaats had, wat slechts
denkbaar is in geval van het bestaan van
enige inrichting of enige zetel in het
buitenland ; tweede onderdeel, doordat
het bestreden arrest, na enkel vastgesteld
te hebben dat de dividenden en interesten
uit obligatiiin van de « Mexican Light
and Power Company Ltd »,de dividenden
van andere in de Verenigde Staten opgerichte en aldaar werkende maatschappijen (16.598.883 fr.), de interesten uit
bij de «Chase National Bank» te Ne;v
York gedeponeerde fondsen en de winst
uit het disconto van het Amerikaans
handelspapier (1.069.6~8 fr.) in het buitenland zijn behaald, beslist dat de bedrijfsbelasting die evenredig met bewuste
inkomsten overeenstemt op een vijfde
moet worden verminderd ; dan wanneer
het hof van beroep tot plicht had de
gegrondheid van de aanslag in de bedrijfsbelasting in zijn geheel te onderzoeken,
wat de verplichting impliceerde na te
gaan of bedoelde inkomsten in het buitenland waren belast geworden, de tweede
voorwaarde die vereist is om in de 1 bepalingen van voormeld artikel 35, paragraaf 11, te kunnen vall en :
Overwegende dat volgens artikel18, 3°,
van de wet van 8 maart 1951, hetwelk
artikel 35, paragraaf 11, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen vormt, de bedrijfsbelas-
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ting welke evenredig overeenstem t met
de in het buitenland behaalde en belaste
inkomsten op een vijfde verminderd
wordt;
Dat deze bepaling de verrnindering van
de belastingvoet mitsdien afhankelijk
stelt van de tweevoudige voorwaarde,
enerzijds, dat de inkomsten in het buitenland zijn behaald, en, anderzijds, dat zij
aldaar zijn belast geworden ;
Overwegende dat bovendien te eisen
dat " de in het buitenland behaalde inkomsten " zouden zijn verkregen in enige
in het buitenland gelegen inrichting of
zetel een toevoeging is aan meergemeld
artikel 35, paragraaf 11, van een daarin
niet vervatte voorwaarde ;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt ;
Overwegende dat het arrest, doelende
op de gezamenlijke in het buitenland behaalde inkomsten en daartoe dus de in
het tweede onderdeel van het middel
vermelde inkomsten rekenend, beslist dat
een bijkomend bewijs van het behalen
ervan in het buitenland hieruit blijkt dat
zij aldaar zijn belast, '' zoals hierna gezegd
is ";
Overwegende dat het arrest, verre van
zich ertoe te beperken daarna te onderzoeken of de winsten, voortkomend van
de verkoop van buitenlandse effecten in
de Verenigde Staten in dat land zijn
belast geworden, in een niet aangevallen
vaststelling beslist dat er tussen partijen
ten aanzien van de voorwaarde van belasting van de inkomsten in het buitenland, slechts een betwisting bestaat in
verband met de enkele winsten die uit
voormelde verkoop voortkomen ;
Dat het arrest aldus ten opzichte van
aile litigieuze winsten uitspraak doet en
dat het tweede onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 mei 1959.- 2e learner.- Voo1'zittM',
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Belpaire. Gel~jkluidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-g·eneraal. - Pleite1', H. Van Leynseele.
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MIDDELEN TOT VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. BESLISSING
GEGROND NAMELIJK OP HET AKKOORD

VAN DE PARTIJEN UITGEDRUKT IN CONCLUSIES. CONCLUSIES NIET OVERGELEGD. MIDDEL WAARBIJ DE WET·
TIGHEID VAN DE BESLISSING WORD r
BETWIST. MIDDEL NIET ONTVANKE·
LIJK.
Wannee~·

het dispasitief van het a1'1'est
geg1'ond is, namelijk, op de conclusies,
waa1'bij pa1'tijen hun akkoo1'd hebben
betuigd, deze canclusies niet wo1'den
ove?'gelegd en de inhoud e1'van niet
blijkt uit het an·est, is niet ontvankelijk
het middel, waa1'bij aanlegge1' de wettelijke 1'echtvaa1'diging van de beslissing
betwist.

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «INDUSTRIA,,
T, BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1317 tot 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben, enerzijds, dat
de vergoeding die aanlegster uit hoofde
van het schadegeval aan haar nijverheidsgebouwen ontvangen had, geheel weder
belegd was geworden en dienvolgens van
de bedrijfsbelasting diende te worden
vrijgesteld, bij toe passing van artikel 27,
paragraaf 2te1', van de samengeschakelde
wetten, en, anderzijds, dat partijen conclusies neerlegden waarbij zij zich met
deze oplossing akkoord verklaarden, zegt
dat de over het dienstjaar 195~ onder
de bedrijfsbelasting vallende grondslag
tot 359.3~6 frank dient te worden verminderd, dan wanneer, volgens de beslissing van de directeur der belastingen
waartegen h.et beroep ingesteld was, de
vergoeding waarvan hij de vrijstelling
geweigerd had ten belope van 1.0~8. 718 fr.
begrepen was in het belastbaar inkomen
dat hij op 1.12~.56~ frank had vastgesteld ; dat, aangezien deze vrijstelling
door het arrest erkend wordt, bedoeld
belastbaar inkomen dus met 1.0~8.718 fr.
diende verminderd te worden om aldus
niet 359.3~6 frank, doch 75.8~6 frank
(1.12~.56~ -1.0~8. 718) te belopen; dat
het bestreden arrest dus niet wettelijk
met redenen omkleed is en de bewijskracht van de bestreden beslissing
schendt, wanneer het het bedrag van
de vrijgestelde vergoeding vaststelt op
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765.218 frank - het verschil tussen de
belastbare grondslag volgens de beslissing· en de belastbare grondslag· volgens
het hof - en niet op 1.048. 718 frank :
Overweg·ende dat het dispositief van
het bestreden arrest niet enkel gesteund
is op de in het middel aangehaalde redenen waardoor beslist is over de betwisting
betreffende de vrijstelling, krachtens artikel 27, paragraaf 2ter, van de samengeschakelde wetten, van de vergoeding die
wegens de brand van een onroerend goed
ge'ind werd, doch tevens op de conclusies
waardoor partijen zich akkoord verklaard
hebben en die, naar het arrest beslist,
dienen ingewilligd te worden ;
Overwegende dat evenbedoelde conclusies niet overg·elegd zijn en dat de inhoud
ervan niet blijkt uit het arrest ; dat het
derhalve het hof niet mogelijk is na te
gaan of het dispositief van het arrest
waarin het saldo van de over het dienstjaar 1954 in de bedrijfsbelasting belastbare inkomsten aangeduid is, noch regelmatig gemotiveerd, noch wettelijk g·erechtvaardigd is door de beschouwingen
welke gegeven zijn in voormelde conclusies waarnaar de rechter over de grond
verwijst;
Waaruit volgt dat het middel niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
5 mei 1959.- 2 6 kamer.- Voo1·zitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Anciaux Henry
de Faveaux. - Gelijkluidende conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. G. Gothot (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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1o RECHTERLIJKE INRICHTING.NIETIGHEID VAN DE ARRESTEN GEWE(1) Verb1·., 24 juni 1942 (Bull. en PAsrc., 1942,
I, 157) ; 2 juni en 10 juli 1958 (A1'/', T' e1'b1·.,
1958, blz. 787 en 890; Bull. en PAsrc., 1958, I,
1087 en 1231).
(2) W at betreft de noodzakelijkheid van de
aanwezigheid van de rechters, die het vonnis
gewezen hebben, op de terechtzitting waarop
de partijen conclusies hebben genomen, zie

Rep. prat. dr. belge, vo Jugements et ar'rets,

ZEN DOOR RECHTERS, DIE NIET ALLE
TERECHTZITTINGEN HEBBEN BIJGEWOOND. - WET VAN 20 APRIL 1810,
ARTIKEL 7.- BESCHIKKING TOEPASSELIJK OP DE VONNISSEN GEWEZEN DOOR
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG,
2° RECHTERLIJKE INRICHTING. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG. VONNIS WAARBIJ EEN BEZICHTIGING
VAN DE PLAATS WORDT BEVOLEN NADAT
PARTIJEN CONCLUSIES HEBBEN GENOMEN. CONCLUSIES GENOMEN V66R
DE RECHTBANK ANDERS SAMENGESTELD. - NIETIGHEID VAN HET VONNIS.
1° De beschikking van artikel 7 van de wet
van 20 april 1810, krachtens dewelke
nietig zijn de a1'1·esten, gewezen doo1·
re9hters die niet alle te1·echtzittingen in
de zaak hebben bij gewoond, is toepasselijk op de vonnissen gewezen door de
rechtbanken van eerste aanleg (1).
2° Is nietig het vonnis van de 1·echtbank
van eerste aanleg, waarbij een bezichtiging van de plaats wordt bevolen, nadat
conclusies we1·den genomen voo1· de anders samengestelde rechtbank en zonde1·
dat zij opnieuw werden genomen v66r
de 1·echtbank die het vonnis !weft gewezen (2). (Wet van 20 april1810, art. 7.)
(WIOMONT, T. SCHMIT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
vonnissen, op 20 december 1957 en
27 juni 1958 in hoger beroep gewezen
door de Rechtbank van eerste aanleg
te Aarlen;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van artikel 7 van de wet van 20 april
18'10 op de rechterlijke organisatie en de
rechtsbedeling, doordat, nadat appel1ante, hier verweerster, conclusies genomen had op de terechtzitting· van 14 juni
1957 v66r de rechtbank samengesteld uit
nr 135, en verbr., 21 juli 1888, beweegredenen
(B11ll. en PAsrc., 1888, I, 315).
Wat betreft de mogelijkheid het onderzoek
ab initio ,te hernemen v66r de zetel die het
vonnis wijst, en deswege opnieuw conclusies te
nemen v66r deze zetel, zie verbr., 1 december
1952 (A1'1', T'erb1·., 1953, blz. 172; B'ull. en
PAsrc., 1953, I, 191) en 2 april 1959, beweegredenen (sup1·a, blz. 587; Bull. en PAsrc., 1959,
I, 765).
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voorzitter, mevrouw Deltour, rechter, de
heer Boever, plaatsvervangend rechter,
en de heer Reichling, boventallig griffier,
en ge!ntimeerde, hier aanlegger, op de
terechtzitting van 5 juli 1957 conclusies
genomen J1ad v66r de rechtbank samengesteld uit de heer J ung·ers, voorzitter,
de heer vVilwerth en mevrouw Deltour,
rechters, en de heer Reichling, boventallig griffier, het bestreden vonnis gewezen is door de rechtbank, samengesteld
uit de heer Wilwerth, rechter waarnemend voorzitter, mevrouw Deltour, rechter, de heer Wittamer, aangesteld advocaat bij ontstentenis van een werkelijk of
plaatsvervangend rechter, en de heer
Reichling, boventallig griffier, dan wanneer krachtens bovengemeld artikel 7
nietig is het vonnis, gewezen door rechters die niet aile terech tzittingen in de
zaak bijgewoond hebben ; waaruit volg't
dat de nietigheid van het vonnis van
20 december 1957 de nietigheid met zich
moet brengen van de daarna g·evolgde
rechtspleging, en onder meer van het
bestreden vonnis van 27 juni 1958, dat
in voortzetting van de zaak werd gewezen:
Overwegende dat uit de stukken waarop het hofvermag acht te slaan blijkt dat
verweerster en aanlegger contradictoir
conclusies neergelegd hebben, respectievelijk op de terechtzittingen van de
Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen
van 14 juni 1957 en 5 juli 1957 ; dat
op 8 october 1957 v66r de anders samengestelde rechtbank, de raadslieden der
partijen g·epleit en hun dossiers neergelegd hebben zonder dat er vastgesteld is
dat de conclusies der partijen opnieuw
op deze terechtzitting genomen zijn; dat
de rechtbank op 20 december 1957 het
eerste bestreden vonnis gewezen heeft
waarbij een bezichtig·ing van de plaats
wordt gelast; dat eindelijk het tweede
bestreden v6nnis gewezen werd op 27 juni
1958, onder meer op conclusies van aanlegger die zich beriep op verklaringen
welke partijen in de loop van de bezichtiging van de plaats afgelegd hadden ;
Overwegende dat naar luid van artikel 7 van de wet van 20 april 1810 op de
rechterlijke organisatie en de rechtsbedeling, de arresten die gewezen werden door
rechters welke niet aile terechtzittingen
in de zaak bijgewoond hebben, nietig·
zijn;
Overwegende dat deze tekst, hoewel
hij enkel de door het hof van beroep
gewezen arresten vermeldt, tevens van

toepassing is op de door de recht~
banken van eerste aanleg gewezen vonnissen;
Overwegende dat de aanwezigheid van
de rechters die het vonnis gewezen hebben
onontbeerlijk is op aile terechtzittingen
waarop de zaak behandeld werd, onder
meer op de terechtzitting waarop de partijen conclusies hebben genomen;
Overwegende derhalve dat het bestreden vonnis van 20 december 1957 alsmede de er op gevolgde rechtspleging,
met inbegrip van het bestreden vonnis
van 27 juni 1958, door nietigheid getroffen is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
vonnissen; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissingen;
veroordeelt verweerster tot de kosten ;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te N eufchateau, zittlng
houdend in hoger beroep.
8 mei 1959. -1e kamer.- Voorzitter,
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggeve1', H. Anciaux Henry
de Faveaux. - Gelijkluidende conclttsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·, H. Simont.
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BURGERLIJKE STAND. -NAAMSVERANDERING TOEGESTAAN BIJ KONINKLIJK BESLUIT. - BESLUIT HEBBENDE
VOLLE UITWERKING. -MELDING IN DE
RAND VAN DE AKTE VAN GEBOORTE.MELDING GELDIG GEMAAKT DOOR DE
AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE
STAND, TEN VERZOEKE VAN DE BELANGHEBBENDE, ZONDER VOORAFGAAND
VONNIS, WAARBIJ DE VERBETERING
VAN DE AKTE VAN GEBOORTE WORDT
BEVOLEN.
Wanneer het koninklijk besluit, waarbij
een naamsverandering wordt toegestaan,
volledige en volkomen uitwerking heeft,
wordt de melding e1·van, ten ve1·zoeke
van de belanghebbende, geldig gemaakt
door de ambtenaar van de burgerlijke
stand in rand van de akte van geboorte,
zonder dat vooraf een vonnis moet worden
gewezen, waarbij de verbetering van die
akte wordt bevolen. (Wet van 11-21 germinal jaar XI, art. 4 tot 8.)
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vergissing hetzij de verwijdering van een
door de w'et verboden vermelding, hetzij
nog te voorzien in het ontbreken van een
akte of van een geldige akte, doch over
ARREST {1).
een aanvraag die als enkel voorwerp
he eft het aanbrengen, in de rand van. de
HET HOF; - Gelet op het bestreden akte van geboorte, van een vermeldmg
arrest, op 7 februari 1958 gewezen door die deze akte met een akte of een later
het Hof van beroep te Brussel;
feit in overeenstemming· brengt, de wetOver het middel, afgeleid uit de scherr- gever in een algemene bepaling, artikel 49
ding van de artikelen 99, 100, 101 van van het Burgerlijk W etboek, en in verhet Burgerlijk Wetboek, 855 tot 858 van scheidene bijzondere bepalingen, als de
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor- artikelen 62 van het Burgerlijk W etboek
dering, doordat het bestreden arre?t bij en .22 van de samengeordende wetten
bevestiging van het beroepen vonms het betreffende de verwerving, de herkrijging
verzoekschrift zonder voorwerp verklaard en het verlies van de nationaliteit, aan
heeft dat ertoe strekte de overschrijving de ambtenaar van de burgerlijke stand
in de registers van de burgerlijke stand de macht verleend heeft deze melding te
van de gemeente La Bouverie te bekomen maken zonder voorafgaand optrederi van
van het vonnis dat zou worden gewezen de rechter;
ingevolge het koninklijk besluit van 26 juli
Overwegende, enerzijds, dat, al schrijft
1955, genomen krachtens de wet v.~n
de wet van 11-21 germinal jaar XI niet
11-21 germinal jaar XI, en onherroepehJk uitdrukkelijk voor dat van het besl~it t?t
geworden op 7 augustus ·1956, waarbij de · machtiging tot een naamsverandermg. m
minderjarige Fourneau, geboren te Ber- de rand van de akte van geboorte me}dmg
gen, op 4 september 1942, ertoe gemach- zal g·emaakt worden wanneer h~t. koni~~
tig·d wordt haar naam te vervangen door lijk besluit houdende machbgmg ~_J-Jn
de naam Van Coppenolle, en te bekomen valle uitwerking zal hebben, dergehJke
dat er zou worden bevolen dat melding vermelding evenwel het gevolg is, zow~l
van voormeld koninklijk besluit en van van de valle uitwerking van het beslmt
het vonnis zou worden gemaakt op de als van het verbod dat aan iedere burger
kant van de akte van g·eboorte van de gedaan is, door artikel 1 van de wet van
minderjarige, dan wannee.~ ~een akte van 6 fructidor jaar II, een andere naam te
de burgerlijke stand geWlJZlgd of aange- drao·en dan die welke in zijn akte van
vuld mag worden in de -:orm van.. een geb~orte staat ;
toevoeging in de rand, bmt:n de blJ de
Overwegende, anderzijds, dat de wet
wet bepaalde gevallen, dan mt kracht van
een voorafgaand vonnis, dan wanneer de van 11-21 germinal jaar XI de gevallen
door de uitvoerende macht toegesta!le opgegeven heeft waarin om reden van
naamsverandering op deze regel ge.~n u.lt- een verandering van voornaam of naam
zondering maakt en er zelfs blJ met op de rechter een beroep moet worden
betwisting, voor het aanbrengen van een gedaan voor de verbetering van ?e akten
kanttekening op de akte van geboorte van de burgerlijke stand (arbkelen .. 3
derhalve het optreden van de rechterlijke en 9) en dat deze gevallen vreemd ZlJn
aan datg·ene waarin tot de naamsveranmacht vereist is :
dering door een koninklijk besluit machOverwegende, weliswaar, da~. uit de tiging is verleend {artikelen 4 tot 8) ;
artikelen 100 van het BurgerllJk WetOverwegende dat uit ?eze beschouhoek 855 856 en 858 van het Wetboek wingen volgt dat, aangez1en de ambt~
van 'burg~erlijke rechtsvordering blijkt naar van de burgerlijke stand niet geweldat om ontvankelijk te zijn, krachtens gerd heeft van het koninklijk besluit van
artikel 99 van het Burgerlijk W etboek, .26 juli 1955 melding te maken in de rand
de aanvragen om verbetering van een van de alcte van geboorte van de minderalde van geboorte niet noodzakelijk moe- jarige Fournea~~ en daar d~or.geen belangten betwist zijn;
hebbende parhJ een betw1stu;,g opgeworOverwegende echter dat, wanneer het, pen is in verband met dergehJke vermelals ten deze gaat, niet over een aanvraag ding, het bestreden arrest, do?r het verdie tot doel heeft, hetzij de verbetering zoekschrift van verweerster met ontvankelijk te verklaren, g~en enkele v~n de
in het middel aangedmde wetsbepalmgen
(1) Zie conclusies van het openbaar minisheeft geschonden ;
terie in deze zaak in Bull. en PASIC., 1959, I,
Dat het middel naar recht faalt;
909 tot 912.
{DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE BRUSSEL, T. FOURNEAU
EN VAN COPPENOLLE.)
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; legt de Staat de kosten ten laste.
8 mei 1959.- 1e kamer.- Voorzitter,
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, H. GUmet. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
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1° RECHTERLIJKE INRICHTING.SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS VAN
DE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. ZITTINGSBLAD. - VEREISTE VERMELDINGEN.
2° SEQUESTER VAN VIJANDELIJKE
GOEDEREN. - AANVRAGEN TOT OPHEFFING. - VERJARING. -WET VAN
14 JULI 1951, ARTIKEL 30. - DRAAGWIJDTE.
1° De vennelding, in het zittingsblad van
een terechtzitting van het hof van beroep,
van de naam der rechte1's, van de magist!·aat van het openbaar ministerie en van
de griffier, die hebben gezeteld, gevolgd
van de handtekening van de voo1·zitter
en de griffier, maakt een authentielce
vaststelling uit van de samenstelling van
het hof van beroep op die te1·echtzitting (1).
2° De termijn van zes maanden binnen dewelke de vorderingen tot opheffing van
het sequester op stTaf van vm·val moeten
worden ingesteld, krachtens artilcel 30
van de wet van 14 juli 1951, is toepasselijk zo op de vo1·deTingen tot opheffing
gegrond op een onwettelijke toepassing
van de besluitwet van 23 auaustus 1944,
als op de vorde1·ingen tot opheffing geg1·ond op een beschikking van gemelde
wet.
{BERTUCH,
T. DIENST VAN RET SEQUESTER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
(1) Raadpl. verbr., 3 december 1957 (llttll.
en PAsrc., 1958, I, 355); 27 januari 1958 (A1'1'.
Jlerbr., 1958, biz. 339; B"tll. en PAsrc., 1958, I,
561) ; 18 december 1958 en 30 januari 1959
(snpra, biz. 345 en 432; Bnll. en PASIC., 1959,
I, 405 en 549).

Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 96 en 97
van de Grondwet, 150, 152, 155, 158,
159, 163, 164 en 166 van de wet van
18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting,
36 en 73 van het keizerlijk decreet van
30 maart 1808, houdende reglement voor
de politie en de discipline der hoven en
rechtbanken, 14 van titel II van het
decreet van 16-24 augustus 1790 op de
rechterlijke organisatie, 7 van de wet van
20 april 1810 op de organisatie van de
rechterlijke macht, en van het enig artikel, X, van de wet van 25 october 1919,
tot wijziging van de rechterlijke inrichting, verlengd door artikel 1 van de wet
van 18 augustus 1928, doordat noch het
bestreden arrest, noch het proces-verbaal
van de terechtzitting die op 17 october
1956 in de zaak werd gehouden door de
eerste kamer van het hof van beroep,
welk proces-verbaal geen authentiek karakter heeft daar het niet ondertekend is
door de voorzitter of daar er niet vastgesteld is dat de voorzitter en de raadsheren in de onmogelijkheid om te tekenen
verkeerden, vaststelling inhouden van het
aantal, de identiteit en de voortdurende
aanwezigheid op de debatten van die
terechtzitting, waarop aile partijen conclusies lazen en neerlegden, van de raadsheren, het openbaar ministerie en de
griffier die het hof uitmaakten, of van de
openbaarheid van deze terechtzitting, en
doordat mitsdien, nu er niet kan worden
nagegaan, onder meer, enerzijds, of het
hof op bedoelde terechtzitting regelmatig
samengesteld was uit drie raadsheren, het
openbaar ministerie en de griffier, en of
de openbaarheid daarop in acht genomen
werd, en, anderzijds, of het arrest gewezen werd door de rechters die aile terechtzittingen in de zaak bijgewoond hadden,
bedoelde substantii:ile formaliteiten moeten worden beschouwd als niet vervuld
zijnde :
Overwegende dat volgens de vermeldingen van het bestreden arrest, dit
gewezen werd door de heren Scheyvaerts,
voorzitter, de la Vallee Poussin en Van
der Haegen, raadsheren ;
Overwegende dat het blad van de
openbare terechtzitting van 17 october
1956, in de loop waarvan het onderzoek
begonnen werd, voorzien is van de vermeldingen : « Zijn aanwezig, de heren
Scheyvaerts, voorzitter, de la Vallee
Poussin en Van der Haegen, raadsheren,
Cerckel, advocaat-generaal, De Ridder,
griffier "• gevolgd van de handtekening
van de voorzitter en de griffier;
Overwegende dat hieruit blijkt, ener-
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terechtzitting, en, anderzijds, dat de
rechters die deze terechtzitting bijgewoond hebben dezelfden zijn als diegenen
die het arrest gewezen hebben ;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 3 en 8
van de besluitwet van 23 augustus 1944
betreffende het sequester van de vijandelijke goederen, rechten en belangen, 1 van
de besluitwet van 1 augustus 1945 tot
uitlegging van de besluitwet van 23 augustus 1944, 17, 23 en 30 van de wet van
14 juli 1951 betreffende de sequestratie
en de Iiquidatie van de Duitse goederen,
rechten en belangen, doordat het bestreden arrest, zonder te betwisten dat, zoals
aanl eggers beweerden, de ondersequesterstelling van de goederen behorende tot
de nalatenschap van Frieda Bertuch, die
tussen 19 augustus 1942 en 31 december 1945 overleden is, aanlegster als
enkele erfgename latend, onwettelijk was
omdat de overledene en haar erfgename
reeds v66r 4 september 1944 vaderlandloos en dus neutraal waren, desniettemin
verklaart dat de vordering van aanlegster, in zover zij het bekomen van de
opheffing van het sequester van bedoelde
goederen tot voorwerp heeft en aanlegster
tot staving daarvan artikel 3 van de
besluitwet van 23 augustus 1944 inriep,
niet ontvankelijk is krachtens artikel 30
van de wet van 14 juli 1951, wijl zij
ingesteld werd na de verstrijking van de
termijn van zes maand met ingang van
de inwerkingtreding van deze wet, en
doordat het bijgevolg aanlegster zonder
hoedanigheid verklaart om de vereffening
en de verdeling van de tussen haar en
verweerders Regensburger onverdeelde
goederen van die nalatenschap te vervolgen, dan wanneer de termijn die op
straffe van verval door artikel 30 van de
wet van 14 juli 1951 bepaald is voor het
instellen van de· rechtsvorderingen tot
opheffing van het sequester en de rechtsvorderingen tot opvordering en teruggave
van de gesequestreerde goederen enkel
betrekking heeft op de g·oederen, rechten
en belangen die het eigendom zijn, onder
de controle of ter beschikking staan van
een Duits onderdaan en onder sequester
gesteld zijn omdat zij werkelijk zodanig
zijn, krachtens de besluitwet van 23 augustus 1944, en bewuste termijn derhalve
niet toepasselijk is voor de rechtsvorderingen betreffende goederen die tussen

4 september 1944 en 25 januari 1946 niet
aan Duitse onderdanen toebehoord hebben en op de rechtsvordering waardoor,
zoals ten deze, een neutrale belanghebbende of zijn insgelijks neutrale erfgenaam beweert dat de bepalingen van die
besluitwet onwettelijk op hem werden
toegepast, onder inroeping van artikel 3
van meergemelde besluitwet :
Overwegende dat artikel 30 van de wet
van 14 juli 1951 een algemene draagwijdte l1eeft en generlei onderscheid
maakt tussen de onderscheiden vorderingen tot opheffing van het sequester, om
het even of deze op sommige bijzondere
bepalingen van de wet steunen, dan wei
of zij een onwettelijke toepassing van de
besluitwet van 23 augustus 1944 doen
gelclen;
Waaruit volgt clat het miclclel niet kan
ing·ewilligd worden ;
Over het tweecle middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
de vordering van aanlegster niet ontvankelijk verklaart in zover zij tot voorwerp
lweft opheffing te bekomen van het sequester, gelegd op de nalatenschap van
haar rechtsvoorgangster, Frieda Bertuch,
die tussen 19 augustus 1942 en 31 december 1945 overleden is, en bijgevolg aanlegster zonder hoedanigheid verklaart om
de verdeling van de goederen van die
nalatenschap, die tussen haar en verweerders Regensburger onverdeeld zijn, te
vorderen, zonder een antwoord te verstrekken op het middel waardoor aanleggers in hun v66r het hof van beroep
regelmatig genomen conclusies deden
gelden, dat aanlegster in mei 194 7 de
opheffing van het sequester van haar
goederen bekomen had, dat de goederen
van haar zuster Frieda Bertuch, welke
van bij dezer overlijden van rechtswege
in het patrimonium van aanlegster, haar
erfgename, gevallen waren, naar recht of
althans in feite bevrijd geworden waren
door het enkel gevolg van de opheffing
van het sequester van de goederen van
aanlegster, en dat er dus in hoofde van
de Dienst van het sequester nog slechts
een niet gerechtvaardigd, feitelijk onder
zich houden bleef bestaan, en doordat het
bestreden arrest mitsdien niet met redenen omkleed is :
Overwegende dat het bestreden arrest,
door te verklaren dat de opheffing van
het sequester, dat zelfs ten onrechte op
de goederen van de rechtsvoorgangster
van aanlegster gelegd werd, niet ipso
facto plaats heeft, doch in rechte moet
geeist worden, op de conclusies van aan-
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Dat immers blijkt dat in de gedachtengang van het hof van beroep, daar aanlegster in 194 7 enkel de opheffing gevraagd heeft van het sequester van haar
goederen, en niet de· opheffmg van het
sequester van de goederen van haar
rechtsvoorgangster, deze goederen onder
sequester gebleven waren ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
8 mei 1959. - 1 e kamer. - Vo01·zitter,
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, · H. Gilmet. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. Pirson en Simont.
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KAMER.-

11 mei 1959

ARBEIDSONGEVAL. - ARTIKEL 19,
ALINEA 3, VAN DE SAM:ENGESCHAKELDE
WETTEN BETREFFENDE DE VERGOEDING
VAN DE SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT
ARBEIDSONGEVALLEN. - DADER VAN
RET ONGEVAL. - AANGESTELDE VAN
RET BE·DRIJFSHOOFD. - BEGRIP.
In artikel 19, alinea 3, van de samengeschakelde wetten bet1·e ffende de vergoeding van de schade voortspruitende
uit m·beidsongevallen, heeft het woord
« gelastigde " dezelfde betekenis als het
woord « aangestelde" in artilcel 1384 van
het Burgerlijk TVetboelc (1).

(BOTTU,
T. N. V. «ASSURANCE LIEGEOIS·E ».)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 october 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over bet middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1384 van het
Burgerlijk W etboek, 19 van de bij
(1), Raadpl. verbr., 4 januari 1954 (A1'1'.
T'e1·br., 1954, biz. 306; Bull. en PASIC., 1954,
I, 375).

koninklijk besluit van 28 september 1931
samengeschakelde wetten op de arbeidsongevallen, 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest, na vastgesteld te
hebben 1° dat ten gevolge van een autoongeval, eiser Bottu door een vroegere
in kracht van gewijsde getreden beslissing op strafgebied veroordeeld werd
onder meer uit hoofde van onvrijwillige
slagen en verwondingen aan J uffrouw
Smets, die de aangestelde was van
Maurice Lenaerts ; .2° dat het kwestieus
auto-ongeval een arbeidsongeval was ;
3° dat eiser Bottu op het ogenblik van
het ongeval de aangestelde was van
Lenaerts, in de zin van artikel 1384
van het Burgerlijk W etboek, beslist
heeft dat verweerster " Assurance Liegeoise '' ontvankelijk was om, als burgerlijke partij, een eis tot betaling van
schadeverg·oeding tegen eiser Bottu in te
leiden, de exceptie van niet-ontvankelijkheid door eiser Bottu ingeroepen. op
grond van artikel 19, alinea 2, van de
samengeschakelde wetten op de arbeidsongevallen afgewezen heeft, en eiser veroordeeld heeft aan verweerster « Assurance Liegeoise" de sommen van 19.256 fr.
en 13.241 frank te betalen, met de gerechtelijke interesten en de kosten, en die
beslissing gestaafd heeft op de overweg·ing
dat eiser Bottu door geen bezoldigd
arbeidscontract met Lenaerts verbonden
was, dat hij bijgevolg geen « werkman
of gelastigde '' was in de zin van artikel19
van de samengeschakelde wetten en dat
de slachtoffers van een arbeidsongeval
of hun rechthebbenden ontvankelijk
waren om tegen hem een eis tot schadevergoeding in te leiden volgens de rechtsreg·els van het gemeen recht, eerste onderdee!, dan wanneer de eis tot schadevergoeding volgens het gemeen recht
tegen de voor de gevolgen van een
arbeidsongeval verantwoordelijke persoon, niet ontvankelijk is telkens als deze
persoon de aangestelde was van het
bedrijfshoofd van het slachtoffer, dan
wanneer artikel 19 van de samengeschakelde wetten geenszins toelaat dergelijke
eis tot schadevergoeding in te leiden
tegen een aangestelde die niet met het
bedrijfshoofd door een bezoldigd arbeidscontract verbonden is :
Overwegende dat aanlegger bij arrest
op 4 juni 1958 door hetzelfde hof van
beroep gewezen en dat niet door een
voorziening aangevochten werd, definitief
op de openbare vordering veroordeeld
werd en in de kosten van die vordering
verwezen werd ;
Overwegende dat het bestreden arrest
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de burgerlijke eisen tegen hem ingesteld
uitspraak deed ;
Overwegende dat de voorziening aileen
gericht is tegen de burgerlijke partij
" Assurance Liegeoise » ;
Overwegende dat verweerster zich burgerlijke partij aangesteld had tegen aanlegger, die vervolgd werd om onvrijwillige slagen en verwondingen onder
andere aan juffrouw Smets veroorzaakt
te hebben, ten einde de terugbetaling te
bekomen van de vergoedingen welke zij,
bij toepassing van de samengeschakelde
wetten betreffende de vergoeding van de
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, aan dat slachtoffer uitbetaald
had;
Overwegende dat de bepalingen van
artikel 19 van die samengeschakelde
wetten inroepende aanlegger opgeworpen
had dat de eis van verweerster, gesteund
op zijn burgerlijke aansprakelijkheid valgens het gemeen recht, wettelijk uitgesloten was daar hij op het ogenblik
waarop het ten laste gelegde feit gepleegd
werd een aangestelde was van Maurice
Lenaerts en dat juffrouw Smets insgelijks
" in dienst l> van deze laatste was ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
dat vaststelt dat " het dienstverband
Lenaerts-Smets niet betwist wordt »,
bedoeld verweermiddel van aanlegger ongegrond verklaart omdat, zelfs a.angenomen dat deze laatste een aangestelde van
Lenaerts was in de zin van artikel 1384
van het Burgerlijk Wetboek, die omstandigheid, ter zake, niet volstaat om de
hierboven vermelde bepalingen van artikel 19 toepasselijk te maken daar " aanlegger te vergeefs het begrip van ondergeschikte of aangestelde in de zin van
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
wil gelijkstellen met het begrip van
dienstverband voorzien in de wet op de
arbeidsongevallen... dat de werlmemer
of " gelastigde l> in de zin van de wetten
op het arbeidscontract en op de arbeidsongevallen niet aileen onder het gezag,
de leiding en de bewaking werkt van een
bedrijfshoofd of patroon, maar ook tegen
bezoldiging zijn diensten verstrekt l> ;
Overwegende dat het begrip « gelastigde » in de Nederlandse tekst van artikel 19 en " prepose l> in de Franse tekst
een identieke betekenis heeft als in artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat aldus het arrest artikel 19 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen geschonden

heeft en dat het eerste onderdeel gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het over de eis van
de burgerlijke partij " Assurance Liegeoise » uitspraak gedaan heeft ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat melding van onderhavig arrest op de
kant van de ten dele vernietigde beslissing zal gemaakt worden ; veroordeelt
aanlegger tot een vierde en verweerster
tot de drie vierden van de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
11 mei 1959. - 2• kamer. - Voorzitte1·,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Hallemarrs. ___.:._ Gelijkluidende conclusie, H. F.
Dumon, advocaat-generaal.
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1o RECHTERLIJKE INRICHTING.STRAFZAKEN. KAMER VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK MET DRIE
RECHTERS OF MET ALLEENZETELEND ·
RECHTER. VE.RPLICHTING DE DECLINATOIRE EXCEPTIE OP TE WERPEN VOOR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK EN
VOOR ELK DEBAT.

2o MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL AFGELEID
UIT RET FEIT DAT EEN KAMER VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK MET ALLEENZETELENDE RECHTER EN NIET EEN
KAMER MET DRIE RECHTERS VAN DE
ZAAK KENNIS HAD MOETEN NEMEN. DECLINATOIRE EXCEPTIE NIET OPGEWORPEN V66R DE EERSTE RECHTER. MIDDEL KUNNENDE NIET OPGEWORPEN
WORDEN V66R RET HOF.

1o Indien de verdachte bewee1·t dat de zaak,

aanhangig gemaakt v661· een kamer van
de correctionele 1'echt bank met drie rechters, v661· een kame1' met alleenzetelend
rechter had moeten geb1·acht worden, is
hij verplicht de declinatoire exceptie v66r
de eerste rechter en voo1' elk de bat op
te werpen (1). (Wet van 25 october 19'19
houdende tijdelijke wijziging van de
(1) Raadpl. verbr., 16 november 1920 (Bull.
en PAsrc., 1921, I, 127); 30 october 1922 ·en
16 april 1923 (Bull. en PASIC., 1923, I, 33 en
266).
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rechterlijke inrichting en van de rechtspleging v66r de hoven en rechtbanken,
enig artikel, paragrafen VIII en IX.)
2° De ve1'dachte, die de declinatoi1·e exceptie
v661· de ee1'ste 1'echte1' niet heeft opgewo1'pen, ove1'eenkomstig het enig a1'tikel,
pa1'ag1'aaf IX, van de wet van 25 octobel' 1919, is niet ontvankeltjk om v661·
het hof staande te houden dat hij berecht
had moeten worden, niet doo1· een learner
met drie rechte1's van de cor1'ectionele
rechtbank, maar doo1· een kame1' met
alleenzetelend 1'echte1· (1).
(BONAMIE.}
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 april 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 380 en 388 van het
Wetb'oek van burgerlijke rechtsvordering,
doordat, ter terechtzitting van 30 october 1958 van de zevende kamer der
Correctionele Rechtbank te Gent, de
alleenzetelende rechter, alhoewel de zaak
bij hem aanhangig was gemaakt, ze uitstelde op de zitting van 2 december 1958
van de kamer met drie rechters van dezelfde rechtbank, dat op 4 december 1958
aanlegger, ingevolge een bevel van 2 december 1958 van de procureur des
Konings opnieuw gedagvaard werd, hoofdens dezelfde telastlegging, v66r de Correctionele Rechtbank te Gent, vijfde
kamer, samengesteld nit drie rechters, en
dat het bestreden arrest, door het vonnis
te bevestigen aangetast is door dezelfde
onwettelijkheid, dan wanneer, eerste
onderdeel, de alleenzetelende rechter gehouden was ofwel de zaak te behandelen
en te beeindigen, ofwel, indien in zijn
hoofde redenen van onthouding voorhanden waren, deze aan de rechtbank
in raadkamer te laten kennen, die er
diende over te beslissen ; tweede onderdee!, het niet aan de procureur des
Konings behoorde zich in de plaats te
stellen van de rechtbank, zetelende in
raadkamer, om over de onthouding van
de alleenzetelende rechter te oordelen :
(1) Raadpl. verbr., 6 mei 1946 (Bull. en
PAsrc., 1946, I, 175) en 19 october 1953 (An·.
Yerb1·., 1954, blz. 103; B·ull. en PAsrc., 1954, I,
119).
Over het vraagpunt dat het feit, te weten
of een vervolging naar een kamer van de correctionele rechtbank met alleenzetelend rechter

Overwegende dat toen de zaak voor
de kamer met drie rechters gebracht
werd aanlegger niet opgeworpen heeft
dat de bepalingen van het enig artikel VIII van de wet van 25 october 1919
geschonden werden ;
Dat aanlegger niet voor de eerste maal
een dergelijke schending v66r het hof
mag inroepen ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de procureur des
Konings zich geenszins in de plaats van
de rechtbank zetelende in raadkamer
stelde, doch enkel handelde in uitvoering
van artikel 182 van het Wetboek van
strafvordering ;
Dat het middel niet mag aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
11 mei 1959. - 28 kamer. - Voo1·zitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. Ve1'slaggeve1', H. Hallemarrs. - Gelijkluidende conclusie, H. F.
Dumon, advocaat-generaal.
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1o DOUANEN EN ACCIJNZEN.
ALCOHOL.- VERVOER VAN NIET DOOR
GELDIGE DOCUMENTEN GEDEKTE BRANDEWIJN OF LIKEUREN. ARTIKEL 21
VAN DE WET VAN 6 APRIL 1843 DE
GEVANGENISSTRAF
UITSLUITEND.
BESCHIKIUNG NIET TOEPASSELIJK.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. HOF VAN BEROEP. HEROPENING DER DEBATTEN.- 0PENBAAR MINISTERIE EN ADMINISTRATIE
OPNIEUW GEHOORD IN AFWEZIGHEID
VAN DE VERDACHTE. ARREST BIJ
VERSTEK.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. QUALIFICATIE DOOR
DE RECHTER AAN ZIJN BESLISSING GE-

of naar een kamer van dezelfde rechtbank met
drie rechters moet worden verwezen, geen
vraagpunt van bevoegdheid uitmaakt, raadpleeg verbr., 29 mei en 20 juli 1943 (Bull. en
PASIC., 1943, I, 220 en 346).

GEVEN. ZONDER INVLOED
AARD VAN DIE BESLISSING.

OP
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1° A1·tikel 21 van de wet van 6 april 1843
op de beteugeling de1· smokkelaTij in
zaken van douanen, luidens hetwelk de
gevangenisstmf nooit zal woTden opgelopen, indien de inbTetdc enlcel bestaat in
de niet-naleving van de fonnalitsiten met
betTelcking tot de documenten, is niet
toepasselijlc op het misdTijf bestaande in
het veTvoeT van b1·andewijn of lilceuren
niet gedelct dooT geldige documenten,
misdTijf voo1·zien b1:j artikel 12 van de
wet van 12 decembeT 1912 betreffende
de bijzondeTe taxes op de inheemse of
vreemde bmndewijnen.
2° Is bij verstelc ten opzichte van de verdachte het a1'rest doo1' het hof van be!'oep
gewezen, nadat het hof, de he1'opening
van de debatten bevolen hebbende, in
afwezigheid van de verdachte opniettw
het openbaar rniniste1'ie en de adrninistratie de!' douanen en accij nzen, vervolgende pa1'tij, heeft gehoo1·d (1).
3° De quali ficatie van op tegenspmalc of
bij veTstelc gewezen beslissing, wellce dooT
de 1'echte1' aan zijn beslissing wordt
gegeven, wijzigt de aa1'd eTvan niet (2).
(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, T. VAN
ZELE EN ANDEREN EN N. V. NECTARIA ;
VAN ZELE EN ANDEREN, T. BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 november 1958 gewezen
door het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de voorzieningen
samenhangend zijn;
Overwegende dat het arrest de door
de eerste rechter wegens inbreuk op
artikel 12 van de wet van 12 december
1912 uitgesproken veroordelingen tot
geldboeten, gesloken accijnsrechten, kosten en verbeurdverklaring·en bevestigd
heeft met dien verstande dat er geen
aanleiding is tot het uitspreken, ten aanzien van verdachten, van een gevangenisstraf;
I. Wat betreft de voorziening van de
procureur-generaal bij het hof van beroep, gericht :
(1) en (2) Raadpl. verbr., 11 februari 1957
(ATr. Ye1·br., 1957, blz. 453; Bull. en PASIC.,
1957, I, 687).

A. Teg·en de verdachten :
Overwegende dat de voorziening, die
tegen al de beschikkingen van het arrest
is gericht, slechts ontvankelijk is in zover
het arrest de toepassing van een gevangenisstraf heeft geweigerd ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 12 van de wet
van 12 december 19'12, doordat het bestreden arrest, in plaats van op het vervoer van alcohol zonder geldige bescheiden, misdrijf door vermeld artikel omschreven, de wettelijke straffen toe te
passen, te weten deze bepaald door de
artikelen 19, 22 tot 25 van de wet van
6 april 1843, en dit met uitsluiting van
de andere artikelen van dezelfde wet,
verkeerdelijk toepassing van artikel 21
van die laatste wet heeft gemaakt door
geen gevangenisstraf op te leggen ; dan
wanneer zowel volgens de tekst van
artikel 12 van de wet van 12 december
1912 als volgens de bedoeling van de
wetgever, deze alleen de ar tikelen 19, 22
tot 25 van de wet van 6 april 1843 heeft
willen doen toepassen, zoals wordt bevestigd door de omstandigheid dat artikel 19 van de wet van 10 juni 1947
noodzakelijk is gebleken opdat ook artikel 20 van de wet van 6 april 1843 zou
kunnen worden toegepast : ·
Overwegende dat artikel 12 van de
wet van 12 december 1912 onder meer
bepaalt dat « Aile vervoer en aile voorhanden hebben van niet door geldige
documenten gedekte brandewijn of likeuren, hebben toepassing der bepalingen
van de artikelen 19, 22 tot 25 der wet
van 6 april 1843 op de beteugeling der
smokkelarij ten gevolge " ;
Overwegende dat, daar gemeld artikel 12, bepaling inzake accijnzen, niet
verwijst naar artikel 21 van de wet van
6 apriJ 1843, bepaling inzake douanen,
de bij die laatste bepaling voorziene vrijstellingen van gevangenisstraf geen toepassing vinden op het vervoer van niet
door g·eldige documenten gedekte brandewijn of likeuren ;
Dat het middel gegrond is;
B. Tegen de burgerlijk verantwoordelij ke p artij :
Overwegende dat, daar die partij solidair met de verdachten tot de kosten van
beide aanleggen, gevallen aan de zijde
van het openbaar ministerie, werd veroordeeld, de voorziening bij gebrek aan belang onontvankelijk is;

II. Wat betreft de voorzieningen van
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Albert Van Zele, Albert Moreau, Etienne
Mortier en Henricus Oris, verdachten :
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 24 october 1958 blijkt dat het hof van beroep
de debatten heeft heropend en dat, dientengevolge, de vervolgende administratie
en het openbaar ministerie opnieuw werden gehoord en dit in afwezigheid van
voornoemde verdachten ;
Dat derhalve het arrest, spijts een
andersluidende qualificatie, ten aanzien
van die verdachten bij verstek werd
gewezen;
Overweg·ende dat de voorzieningen ingesteld op 9 december 1958, hetzij v66r
het verstrijken van de gewone termijn
van verzet, niet ontvankelijk zijn;
III. Wat betreft de voorziening van
Regina Mortier, verdachte :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
IV. Wat betreft de voorziening van
de vennootschap "Nectaria n, burgerlijk
verantwoordelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken waarop bet hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat aanlegster haar eis tot verbreking zou hebben doen betekenen aan de
partijen' tegen welke hij is gericbt;
Dat hij derhalve onontvankelijk is;
Om die redenen, voegt de voorzieningen samen; rechtdoende op de voorziening van de procureur-generaal bij het
hof van beroep, verbreekt het bestreden
arrest doch slechts in zover bet heeft
beslist dat er geen aanleiding is tot het
uitspreken ten aanzien van verdachten
van een gevangenisstraf, verwerpt de
andere voorzieningen; beveelt dat melding van onderhavig arrest op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing
zal worden gemaakt; veroordeelt de verweerders op de voorziening van de procureur-generaal tot de kosten ter uitzondering van deze van de betekening aan
de burgerlijk verantwoordelijke partij die
ten laste van de Staat blijven; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
11 mei 1959.-2 8 kamer.- Vootzitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggevet, H. Belpaire.
- Gelijkluidende conclusie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal.
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VERKEER.- ARTIKEL 1 VAN DE WEGCODE VAN 8 APRIL 1954. - 0PENBARE
WEG.- BEGRIP.
Is een openbate weg, in de zin van artikel 1
van de Wegcode van 8 april 1954, elke
weg die voot het openbaaT veTkeer te land
openstaat (1).

(CALLEBAUT, T. HUTS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 november 1958 in boger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
L In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke
vordering:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 15, 16 en 17
van de Wegcode, 3 en 4 der wet van
17 april 1878, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis beslist
heeft dat de weg waarop aanlegger reed
niet als een openbare weg mocht worden
beschouwd omdat zulks enkel het geval
is wanneer de weg voortdurend aan aile
weggebruikers toegelaten is, terwijl ten
deze gezegde weg slechts toegankelijk
was aan het personeel van het vliegveld
en aan de personen die zich ernaar
begaven of ervan kwamen, dan vvanneer,
luidens artikel 1 der Wegcode, als openbare weg dient te worden beschouwd deze
welke open is aan het openbaar verkeer,
zonder de bestemming ervan in acht
te nemen, en, vermits de toegang van
gezegde weg toegelaten was aan aile personen die zich naar het vliegplein begaven
of ervan kwamen hij open stond aan het
publiek verkeer :
Overwegende dat het vonnis releveert
dat de weg " een private weg van het
vliegveld uitmaakt, aileen toegelaten aan
het personeel van het vliegveld, aan de
bedienden der " Sabena n, dragers van
een toeg·angskaart of aan de reizig·ers der
aldaar regelmatige luchtvaartlijnen n;
Overwegende dat een openbare weg is,
in de zin van artikel 1 van de Wegcode,
(1) Verbr., 6 februari 1956 (A1·1·. T'e1·b1·.,
1956, blz. 452; Bull. en PASIC., 1956, I, 578);
18 januari 1957 (A1·1·. T'erbr., 1957, blz. 369;
Bull. en PAsrc., 1957, I, 578); 10 maart 1958
(AlT. Ye1·b1·., 1958, blz. 499; Bu.Zl. en PASIC.,
1958, I, 756).
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staat;
Dat het bestreden vonnis uit de hierboven vermelde feitelijke vaststellingen
wettelijk heeft afgeleid dat de weg waaruit aanlegger kwam afgereden geen openbare weg was ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burg·erlijk Wetboek, en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis het vonnis a quo bekrachtigd
heeft, behoudens dat het aan eiser het
voordeel van schorsing weigert, om de
reden, namelijk dat de baan door eiser
gevolgd een private weg van het vliegveld
uitmaakt, aileen toegelaten aan het personeel van het vliegveld, aan de bedienden der " Sabena " dragers van een toegangskaart of aan de reizigers der aldaar
regelmatige luchtvaartlijnen en ook, dat
het verkeer aldaar uitsluitend toegelaten
is aan de personen die naar het vliegveld
of uit het vliegveld komen zonder g·epast
te antwoorden op de conclusies regelmatig genomen in aanleg van beroep door
eiser die erin beweerde, namelijk, dat de
ingang van deze rijweg door geen plaat
op de rechterzijde verboden is en dat voor
het overige die baan dagelijks door honderden voertuigen gebruikt wordt, en namelijk door de bedienden van "Sabena n,
de vrachtwagens met koopwaren en met
bouwmateriaal, livreurs, benzine en mazouttankers en personen die zich naar de
" aerogare n begeven, dat de aanwezigheid
van een plaat " privaat domein n op de
linkerkant van die rijbaan niets kan
veranderen aan die toestand en dat het
ook zonder belang is dat de bedienden
van de " Sabena n een " carte d'acces "
bezitten om de << private " wegen van de
(( aerodrome )) te kunnen inrijden, dat er
geen controle bestaat en dat de ingang
vrij is of schijnt te zijn :
Overwegende dat het vonnis op gepaste
wijze de conclusies beantwoord heeft door
aan te stippen dat het niet volstaat dat
de rijweg de schijn heeft van een rijweg,
aan het publiek verkeer geopend, " dat
zulke weg een private weg van het vliegveld uitmaakt, aileen toegelaten aan het
personeel van het vliegveld, aan de
bedienden der " Sabena », dragers van
een toegangskaart of aan reizigers der
aldaar regelmatige luchtvaartlijnen ";
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grond-

wet, doordat het bestreden vonnis het
vonnis a quo bekrachtigt, behoudens dat
het aan eiser het voordeel van schorsing
weigert om reden, namelijk dat het niet
zou volstaan opdat een baan een " openbare weg » zou zijn er het uitzicht van
zou hebben maar dat het noodzakelijk is
dat hij op merkelijke wijze voortdurend
en aan al de weggebruikers zonder enig
verschil tussen hen toegelaten weze, en
dat, ter zake, het publiek op het privaat
domein niet vrij kan doorgaan of komen,
terwijl dat beslissende dat, opdat een
baan openbare weg weze er een voortdurend verkeer dient te bestaan, eist
het bestreden vonnis noodzakelijk dat
deze baan het uitzicht hebbe dat ze open
is aan aile weggebruikers, dat de vraag
aan de rechtbank gesteld juist deze was
te weten of de kwestieuze baan al dan
niet deel uitmaakte van een privaat
domein en dat, bijgevolg, met te beslissen
zoals zij dit hebben gedaan, omkleden
de rechters hun beslissing met tegenstrijdige redenen of in elk geval, dubbelzinnige, die gelijkwaardig zijn met gebrek
aan redenen :
Overwegende dat het vonnis weliswaar
verklaart dat "het noodzakelijk is dat
de betwiste zijweg op merkelijke wijze
en voortdurend en aan al de weggebruikers zonder enig verschil tussen hen toegelaten weze n, maar dat het zonder de
minste dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid beslist, enerzijds, dat " het niet voldoende is dat de zijweg de schijn heeft
van een rijweg aan het publiek verkeer
geopend )) en, anderzijds, dat de "werkelijke bestemming van de kwestieuze weg
niet toelaat hem aan te zien als van de
openbare weg deel makende )) ;
Dat het middel feitelijke g·rondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
IL In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering:
Overwegende dat aanlegger geen middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
11 mei 1959. - 2e kamer. - Voo1'zitte1',
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, H. De Bersaques. - Gelijkhtidende conclusie, H. F.
Dumon, advocaat-generaal.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.
---'--- STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN
DE RAADKAlviER EEN BETICHTE NAAR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJZEND UIT HOOFDE VAN EEN REGELMATIG GECORRECTION ALISEERDE JviiSDAAD EN VAN EEN ALS MISDRIJF BETITELD FElT. CORRECTIONELE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAREND
OM VAN DE ZAAK IN HAAR GEHEEL
KENNIS TE NEMEN, OM REDEN DAT DE
TWEEDE BETICHTING EEN lviiSDAAD UITMAAKT EN DE TWEE BETICHTINGEN SAMENHANGEND ZIJN.- BESLISSINGEN IN
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. 0NDERZOEK VAN HET HOF. GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER.
VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

W annee1' de madkarner een betichte naar
d~ correctionele rechtbank heeft venoezen
utt hoofde van een regelrnatig gecorrectionaliseerde rnisdaad en van een als
rnisdrij f betiteld feit, en de c01'1'ectionele
rechtbank zich onbevoegd heeft verklam·d
orn van de zaalc in !war geheel kennis
te nernen, orn reden dat de tweede betichting in werkelijkheid een rnisdaad uitmaakt ~:t de twee betichtingen sarnenhangend ZtJn, onderzoekt het hof, Jcennisnernend va1.t een verzoek tot regeling van
rechts ge bted, of de twee beslissingen in
kracht va_J'~ gewijsde ~ij1~ gegaan, of het
twe~~e fe~t van de bettchttng een misdaad
schtJnt utt te rnalcen en of de twee inbreuJcen samenhangend schijnen te zijn · in
bevestigend geval, vernietigt het hof de
beschikking van de madlcarner behalve
in zover zij het bestaan van ve·r~achtende
omstandigheden heeft aangenomen voor
de eerste betichting, en verwijst de zaak
naar de kamM' van inbeschuldigingstelling (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERP EN
T. STAES.)
'
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het door de
procureur des Konings bij de Rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen ing·ediend
verzoek tot regeling van rechtsgebied;
(1) Verbr., 23 september 1957
PAsrc., 1958, I, 36).

(Bull.

en

Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij beschikldng van 22 october
1958, Wilmer Staes, postbeambte naar
de correctionele rechtbank aldaar ~erwe
zen heeft uit hoofde van te Berchem
tussen 24 en 28 maart 1958 : A) met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om
te schaden, in kasbescheiden, valsheid te
hebben gepleegd door : a) slechts drie
fiscale zeg~!s. te hebb~J?- uitgeboekt dan
w:anneer hlJ m werkehJk er vier diende
mt te boeken en dit door het laatste
cijfer 5 van het oorspronkelijk vermeld
getal 455 der blijvende zegels te hebben
overschreven met het cijfer 4 · b) in het
zegelboek en in het kasboek d~ oorspronkelijk vermelde som van 5.916 frank te
hebben overschreven en gewijzigd in
5:416 frank; B) ten nadele van de Belgische Staat, Bestuur van Posterijen, een
b~drag· van .5.205 fr. 15, zijnde een zaak
d1e hem met toebehoorde, bedrieglijk
w:eggenomen te hebben, betichte een
d1~mstbode of loondienaar zijnde en het
felt gepleegd he:Qbende tegenover zijn
meester voornoemd :
. Overwegende dat ge.melde beschikking,
·m verband met de fe1ten van de betichting A (die het met opsluiting strafbaar
acht), uitdrukkelijk verzachtende omstandigheden aanneemt;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen, bij vonnis van
2? februari 1959, zich onbevoegd heeft
verkl.aard om van de zaak in haar geheel
kenms te nemen om reden de feiten van
de betichting B door een openbaar officier
of ambtenaar of door een met een openbaar officier of ambtenaar of door een
met een openbare dienst belaste persoon
werden gepleegd en zij derhalve een misdaad uitmaken die onder toepassing van
de artikelen 240 en 244 van het W etboek
van strafrecht valt en die niet door
gemelde beschikking gecorrectionaliseerd
werd, ~n o.m reden de betichting A met
de betiChtmg· B samenhangend is ;
Overwegende dat uit de strijdio·heid
0
van de beschikking van 22 october 1958
en van het vonnis van 2? februari 1959
een en ander in kracht van gewijsd~
gegaan, een geschil van rechtsgebied ontstaan is waardoor de gang van het gerecht
belemmerd wordt;
Overweg·ende dat de feiten van de
betichting B het misdrijf bedoeld in het
vonnis schijnen uit te maken en dat zij
samenhangend schijnen te zijn met deze
van de betichting A ;
Om die redenen, het rechtsgebied regelend, vernietigt de op 22 december 1958
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van eerste aanleg te Antwerpen verleende
beschikking behalve in zover deze heeft
beslist dat, gelet op het bestaan van verzachtende omstandigheden, de feiten van
de beticbting A slechts aanleiding tot
correctionele straffen kunnen geven ; beveelt dat melding van onderhavig arrest
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing zal worden gemaakt ; verwijst
de aldus beperkte zaale naar de learner
van inbeschuldigingstelling van het Hof
van beroep te Brussel.
11 mei 1959.- 2e learner.- VoorzittM',
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire.
- Gelijkluidende conclusie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal.
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BELASTINGEN EN TAXES. INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING.
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK-.
HEID. SOMMEN VERLEEND OF TOEGEKEND AAN DE WERKENDE VENNOTEN. VOORTBRENGEND FEIT VAN DE
BELASTING.

In de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, is het voortb1·engend f'eit van de bed1·ijf'sbelastin(J
ten laste van de werkende vennoten utt
hoof'de van de sommen die hun worden
verleend of' toegekend, de alae waardoo1·
de vennootschap in hoof'de van die vennoten het bestaan VM'zekert van een zekere
schuldvordering op de doo1' haar verkregen winsten, zonder dat e1· aanleiding
bestaat om Tekening te houden met de
datum, waaTop de sommen we1'lcelijk
woTden 1~itbetaald (1). (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 35, par. 4.)
(DAVID, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. verbr., 6 november 1956 (A1·r.
T'eJ•bJ·., 1957, blz. 153; B1tll. en PAsrc., 1957, I,
236) en de wet van 30 april 1958, artikelen 2
en 4.

arrest, op 5 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 110 en 112
van de Grondwet, .25, paragraaf 1, 27,
paragrafen 1 en 2, 31, paragraaf 1, 35,
paragraaf 4, 37, 41, 42 en 74bis, paragrafen 1 en 3, van de bij bet besluit van
de Regent van 15 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1 en 6 van de samengeschaleelde wetten betreffende de nationale crisisbelasting, 1134, 1168, 1170,
1174, 1320 en 13.22 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat bet bestreden arrest
beslist dat een som dient te worden
aangezien als verleend of toegekend, en
belastbaar is in hoofde van de vennoot
van zodra die verrichting uit de boelehouding· van de personenvennootschap of uit
de balans blijkt, zonder rekening te
houden met het feit of de vennoot die
sommen al dan niet beeft ontvangen,
dan wanneer de inkomsten voortkomend
uit een personenvennootschap slechts in
hoofde van de vennoten afzonderlijk
belast worden voor zover is bewezen dat
ze werkelijk aan de vennoten verdeeld
werden, dit wil zeggen in hun patrimonium gekomen zijn :
Overwegende dat artileel 35, paragraaf 4, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen zoals die bepaling
blijkt uit artikel12 der wet van 28 augustus 194 7, de wij ze regelt waarop de
bedrijfsbelasting toegepast wordt wanneer de door artikel 25, paragraaf 1, van
dezelfde wetten voorziene belastbare
inkomsten door vennootscbappen of verenigingen andere dan op aandelen, welke
rechtspersoonlijkheid bezitten, of, zoals
in onderhavig geval, door personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid worden verkregen ;
Dat het desaangaande bepaalt, enerzijds, dat ieder vennoot of lid afzonderlijk belastbaar is uit hoofde van de
sommen die hem worden verleend of toegekend, hetzij in de bedrijfsbelasting
wanneer het werkende vennoten of leden
geldt, hetzij in de mobiliiinbelasting in
de overige gevallen, en, anderzijds, dat
de rechtspersoon slechts aan de bedrijfsbelasting onderworpen is op de aan de
vennoten of leden niet verleende of niet
toegekende winsten, voor zoveel hij de
vereiste inlichtingen aangaande de verleende of toegekende sommen heeft verschaft;
Overwegende dat, uit de gevolg·en die,
door de wet aan het verlenen of het toekennen van sommen aan de vennoten
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verbonden zijn, dient afgeleid te worden
dat die bewoordingen te begrijpen zijn
als toepasselijk op de handeling waarbij
de vennootschap in hoofde van de vennoten het bestaan van een zekere schuldvordering erkent op de door haar verkregene winsten ;
Overwegende dat, uit de vaststelling
dat " de toekenning van bepaalde sammen ten titel van aandeel in de winsten
definitief geworden is ten gevolge van de
goedkeuring van het bilan door de algemene vergadering van 28 mei 1%7 ,, de
rechter heeft kunnen afleiden dat, alhoewel bedoelde algemene vergadering van
de aandeelhouders beslist heeft dat de
datum van de uitbetaling later zou vastgesteld worden, het definitief karakter
van de toekenning van het aandeel in
de verworven winsten er door niet werd
aangetast en dat, bijgevolg, de door aanlegger ingeroepen omstandigheid dat,
daar de datum van de uitbetaling nooit
later vastgesteld werd, hij, werkende
vennoot, de toegekende sommen niet
ontvangen heeft, niet van aard is de
belastbaarheid uit te sluiten in zijnen
hoofde van zijn aandeel in de winsten;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 112
van de Grondwet, 61, paragraaf 3, 66
en 67 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, 2 en 6 van de wet van 17 juni 1938
betreffende de nationale crisisbelasting,
doordat het bestreden arrest beslist, dat
de grief waarbij rekwestrant aanvoert dat
hij kwestige inkomsten alleszins niet
heeft genoten in het jaar 1946, dienstjaar
194 7, maar wei in dienstj aar 1%8 daar de
winstverdeling van het boekjaar 1946
slechts goedgekeurd werd op 28 mei 1947,
noch ·aan de directeur werd voorgelegd,
noch door hem ambtshalve onderzocht,
en dienvolgens het onderzoek van die
grief de bevoegdheid van het hof van
beroep te buiten gaat dan wanneer dit
geen nieuwe eis, maar een nieuw middel
is, hetwelk het bezwaar uitlegt waarbij
precies werd vooropgesteld dat de winst
voor kwestig dienstj aar 194 7 niet uitgekeerd werd, en er dus voor bedoeld
dienstjaar uit dien hoofde geen belastbare
inkomsten waren :
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging waarop het hof vermag
acht te slaan blijkt dat aanlegger die in
zijn reclamatie tegen het beloop van de
aanslag in de inkomstenbelastingen over
VERBR.,
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het dienstjaar 1950, bij navordering van
rechten over het dienstjaar 1947, namelijk het bezwaar had opgeworpen dat het
aandeel in de winsten van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid David's Zeevisgroothandel niet
uitgekeerd werd, in zijn beroep tegen de
beslissing van de directeur, waarbij zijn
reclamatie grotendeels afgewezen werd,
op bijkomende wijze de grief inriep dat
de inkomsten die uit zijn aandeel in de
winsten van bedoelde vennootschap
voortkwamen in zijnen hoofde slechts
belastbaar hadden kunnen zijn voor het
dienstj aar 1948 inkomsten zijnde van
het jaar 1947;
Overwegende dat de betwisting van de
wettelijkheid van de voor een fiscaal
dienstjaar op bepaalde inkomsten gevestigde aanslag, gelet op het jaar gedurende hetwelk die inkomsten door de
belastingplichtige verkregen werden, onderscheiden is van de betwisting die het
gevolg· is van de bewering dat er geen
grond tot aanslag bestond bij ontstentenis door de belastingplichtige de inachtgenomen inkomsten te hebben verkregen;
Overwegende derhalve d at het arrest
dat vaststelt, zonder desaangaande aangevallen te worden, dat de grief, volgens
welke de aangeslagen winsten niet machten " begrepen worden onder de bestanddelen van het dienstj aar 194 7 ,, " aan de
directeur niet voorgelegd werd noch door
deze van ambtswege onderzocht ,, met
reden beslist heeft dat die grief door het
hof van beroep niet mocht onderzocht
worden;
Overwegende dat, spijts het karakter
van openbare orde van de belastingschuld, het hof van beroep, waarbij het
beroep van de belastingplichtige tegen
de beslissing van de directeur van de
directe belasting·en aanhangig· is gemaakt,
geen kennis mag nemen, zonder machtsoverschrijding, van een kwestie vreemd
aan de forclusie, die aan de directeur niet
onderworpen werd en waarover deze
ambtenaar geen uitspraak heeft gedaan,
zelfs indien hij het van ambtswege had
moeten doen ;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 mei 1959.-2 6 kamer.- Voorzitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. van Beirs,
- Gelijlcluidende conclusie, H. Depelchin,
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(van de Dalie bij het Hof van beroep
te Gent).

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANGLEN, T. P. V. B. A. «ATELIERS DE CONSTRUCTION EMILE D'HOOGE "·)
ARREST.

2° KAMER. -
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1° BEWIJS. - GELOOF VERSCHULDIGD
AAN DE AKTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. BRIEF VAN DE BELASTINGPLICHTIGE AAN DE CONTROLEUR, WAARBIJ RET BEDRAG VAN LEVERINGEN AAN
DE VIJAND, IN EEN VORIGE AANGIFTE
VERMELD, WORDT GEWIJZIGD. -BRIEF
VAN DE ADMINISTRATIE WAARBIJ HET
GEWIJZIGD BEDRAG WORDT AANGENOMEN. ARREST ZIJN DISPOSITIEF
GRONDEND OP HET BEDRAG lN DE
VORIGE AANGIFTE VERMELD. - SCHENDING VAN HET GELOOF TE HECHTEN
AAN DE WIJZIGENDE. BRIEF EN DE
BRIEVEN VAN DE ADMINISTRATIE.
2°

INKOMSTENDELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN
PRESTATIES AAN DE VIJAND. QpEISING. - BELASTING NIETTEMIN TOEPASSELIJK VOOR ZOVER DE PRESTEERDER EEN ABNORMALE WINST HEEFT
BEKOJVIEN.

1° Wannee1· de belastingplichtige, bij brief
aan de cont1·olew· der belastingen toegestuurd, het bedmg van de leveringen
aan de vijand, vermeld in een vo!"ige
aangifte in de speciale belasting, heeft
verbete1·d en, volgens brieven aan
de belastingplichtige toegestuurd, de administratie het verbeterd bed1'ag heeft
aangenomen voo1· het vestigen van de
aanslag, schendt het geloof aan deze
divetse brieven te hechten het an·est dat,
om zijn dispositief te gronden, als vaststaand aanneemt dat de aanslag we1·d
gevestigd overeenkomstig het bedrag ve!'meld in de vo!'ige aangifte.
2° In geval van opeising, is de speciale
belasting nietternin toepasselijk voor zover de prestee1'der een abnorrnale winst
heeft bekornen (1). (Wet van 15 october 1945, art. 1, par. 4, aangevuld door
artikel 2 van de wet van 19 maart
1953.)
(1) Verbr., 10 en 19 december 1957 (A1"1'.
T'e,·b,·., 1958, blz. 219 en 233; Bttll. en PAsrc.,
1958, I, 387 en 420).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 maart 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Gelet op het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 112
van de Grondwet, 1319 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, paragraaf 4, van
de wet van 15 october 1945 tot invoering
van een speciale belasting op de winsten
voortvloeiende uit leveringen en prestaties aan de vijand, doordat het bestreden
arrest, na vastgesteld te hebben dat verweerster in haar aangifte in de speciale
belasting een netto-winst had aangegeven
van 1.163.149 frank op een totaal zakencijfer met de vijand van 5.969.000 frank,
en de betwiste aanslag op die winst werd
gevestigd, onder aftrek van zekere niet
betaalde facturen, beslist dat de leveringen gedaan aan de firma « Societe
d'Electricite et de Mecanique, (S. E. M.),
hetzij 3.822.314 fr. 75 vallen onder het
regime van de opeising en dienvolgens
beveelt de winsten voortvloeiende uit
deze leveringen te weren uit de aan de
speciale .belasting onderworpen bestanddelen ; dan wanneer, a) eensdeels, uit de
stukken van de rechtspleging blijkt dat
de taxatie-ambtenaar voor het vestigen
van de betwiste aanslag in de speciale
belasting niet gesteund heeft op het in
de aangifte vermelde zakencijfer van
5.969.000 frank maar wei op het door
verweerster in haar brief van 9 januari
1954 vermelde zakencijfer met de vijand
ten bedrage van 5.543.409 fr. 50, waarin
de leveringen aan de firma « S. E. M. >>
slechts voorkomen voor 3.387.342 fr. 25,
en anderdeels, het hof van beroep, om op
3.822.314 fr. 7 5 de basis te bepalen in
verhouding waarmede de bevolen verlaging van de belastbare grondslag plaats
moet grijpen bescheiden van het dossier,
stukken 144 en 158, in acht neemt nietteg·enstaande zij Werden verbeterd zoals
blijkt uit de stukken 187,188,218 en 244,
en zodoende de bewijskracht van die
laatste stukken schendt door, in strijd
ermede, noodzakelijk te betwisten dat
bedoelde verbeteringen uitwerking hebben gehad bij de vestiging van de betwiste
aanslag (schending van hoger vermelde
artikelen 1319 tot 1322); b) het hof van
beroep, alvorens te beslissen dat de winsten op de leveringen aan de firma
« S.' E. M. >> niet belastbaar zijn in de
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gaan of deze winsten wei normaal zijn,
voorwaarde vereist opdat, in het geval
van opeising, de winsten vrij van de
speciale belasting zijn (schending van
hoger vermeld artikel 1, paragraaf 4;
van de wet van 15 october 1945) :
Over de gronden van niet-ontvankelijkheid van het eerste onderdeel van het
middel afgeleid, de ene, uit de niet-aanduiding van artikel1320 van het Burgerlijk Wetboek, de andere, uit de onduidelijkbeid van de vermelding van de stukken waarvan de bewijskracht geschonden
zou geweest zijn :
Overwegende, enerzijds, dat, door de
schending in te roepen van de artikelen.1319 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, het middel artikel 1320 aanduidt;
Overwegende, anderzijds, dat indien
het middel een groot aantal stukken vermeldt dit het gevolg is van het feit dat,
eensdeels, dezelfde elementen voorkomen
in· verscheidene van de vermelde stukken
en, anderdeels, dat de ene stukken onafscheidbaar zijn van de andere die zij aanvullen zonder dat dientengevolge de eraan gehechte bewijskracht, die zou geschonden zijn, niet duidelijk zou blijken ;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, indien verweerster,
zoals het arrest het vaststelt, ''in haar aangifte in de speciale belastingen (stuk 144)
een netto-winst van 1.163.149 frank, op
een totaal zakencijfer met de vijand van
5.969.000 frank had opgegeven », uit de
stukken van de rechtspleging· waarop het
hof vermag acht te slaan blijkt, enerzijds,
dat zij naderhand bij haar brief van
9 januari 1954 (stukken 187 en 188) het
aangegeven totaal zakencijfer met de
vijand gewijzigd en herleid heeft tot
5.542.409 frank, na aftrekking van taxes
en transportkosten, en, anderzijds, dat
de aanslag in de speciale belasting op de
winsten voortvloeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand, met inachtneming van dit Iaatste zakencijfer van
5.542.409 frank en in evenredigheid ermede, na aftrekking van een bepaald
verlies, gevestigd werd (stuk 218) zoals
in de voorafgaande brief van de contraleur der belastingen van 29 november
1954 (stuk 244) aan verweerster wordt
bepaald;
Overwegende dat gemelde stukken aanwijzen dat het verbeterd totaal zakencijfer met de vijand van 5.542.409 frank
leveringen aan de S. E. M. "in opdracht
van het Rustungskommando » voor een

bedrag van 3.387.342 fr. 25 begrijpt,
terwijl het eerst aangegeven totaal zakencijfer met de vijand ten belope van
5. 969.000 frank een be drag van 3 miljoen
822.314 fr. 25 voor leveringen aan de
S. E. M. omvatte (stuk 158) ;
Overwegende derhalve dat, door, enerzijds te verklaren dat " de taxatieambtenaar requestrante heeft aangeslagen op grond van het door haar aangegeven netto-winstcijfer » - het aldus
bedoeld bedrag zijnde 1.163.149 frank
" onder aftrek van zekere niet betaalde
fakturen » en door, anderzijds op 3 miljoen 822.314 fr. 75 te bepalen, het bedrag
van de aan de S. E. M. gedane leveringen,
de bewijskracht van de hierboven gemelde stukken geschonden heeft, bepaaldelijk van de stukken 187, 188, 218 en
244.
D~t het eerste onderdeel van het
middel gegrond is ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de rechter om te
beslissen dat de winsten op de leveringen
aan S. E,. M. voor een bedrag van
3.822.314 fr. 25 niet aan de speciale
belasting op de winsten voortvloeiend
uit de leveringen en prestaties aan de
vijand onderworpen waren, zich er niet
mocht toe beperken vast te stellen dat
het voldoende bewezen was dat bedoelde
leveringen plaats hadden onder het
regime van de opeising, zonder ook na
te gaan of door die leveringen de presteerder geen abnormale winst l1eeft bekomen;
Overwegende inderdaad dat artikel 1,
paragraaf 4, van de wet van 15 october 1945 bepaalt dat in geval van opeising en op voorwaarde dat de presteerder bewijze dat deze echt en rechtzinnig
is geweest, de belasting enkel van toepassing is voor zover de presteerder een
abnormale winst heeft bekomen ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 112
van de Grondwet, 1319 tot 1322, van het
Burgerlijk Wetboek, 61, paragraaf 3, 65,
66 en 67 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij het koninklijk besluit van 12 september 1936 en voor zover als nodig bij de
besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 1943
en het besluit van de Regent van 15 januari 1948, 13 van de wet van 15 october 1945 tot invoering van een speciale
belasting op de winsten voortvloeiend uit
leveringen en prestaties aan de vijand;
doordat het bestreden arrest beslist dat
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der oorlogswinst moet afgetrokken worden om reden dat die som, door de administratie beschouwd als aangewend tot
oprichting· van nieuwe bedrijfsgebouwen,
in feite werd gebruikt voor het herstel
van geteisterde gebouwen, dan wanneer
verweerster in haar bezwaarschrift van
6 januari 1955 geen betwisting nopens die
kwestie had opgeworpen en de directeur
der belasting·en er ook niet in zijn beslissing heeft over gehandeld, zodat het hof
van beroep niet bevoegd was te onder. zoeken of sommige uitgaven al dan niet
· terecht als nieuwe investeringen in bedrijfsgebouwen waren geboekt geworden :
Overwegende dat, na de bewering van
verweerster onderzocht te hebben volgens
welke er in de boekhouding een verg·issing
werd begaan waardoor verscheidene betalingen ingeschreven werden als betrekking hebbende op « nieuwe investering
bedrijfsgebouwen », alhoewel zij algemene
onkosten uitmaakten die in mindering
van de winsten hadden moeten komen,
het bestreden arrest aangenomen heeft
dat zulks inderdaad het geval was voor
een som van 97.000 frank die« aangewend
werd voor het herstel van de geteisterde
gebouwen ''• en dienvolgens beslist heeft
dat die som diende afgetrokken te worden
« van het bedrag der oorlogswinsten » ;
Overwegende dat de door verweerster
ingediende reclamatie tegen de aanslag
in de speciale belasting geen melding
maakt van een vergissing in de inschrijving van betalingen betreffende de gebouwen en dat de directeur van de directe
belastingen van ambtswege over het
bestaan van dergelijke vergissing geen
uitspraak l1eeft gedaan ;
Dat derhalve het hof van beroep zonder
machtsoverschrijding van de desbetreffende bewering van verweerster geen
kennis vermocht te nemen ;
Overwegende, inderdaad, dat, buiten
het geval van forclusie, het hof van
beroep, waarhij het beroep van de schatplichtige tegen de heslissing van de
directeur van de directe belastingen aanhangig wordt gemaakt, niet zonder
machtsoverschrijding kennis vermag te
nemen van een betwisting die aan de
directeur niet werd onderworpen door de
schatplichtige, zonder dat deze bij overmacht helet werd het te doen, of die door
deze ambtenaar niet ambtshalve werd
opg·eworpen;
Om die redenen, verhreekt het bestreden arrest in zover 1° het heslist dat het
hedrag van de leveringen aan de S. E. M.
3.822.314 fr. 75 heloopt; 2° het beveelt

aan de ene zijde dat uit de bestanddelen
onderworpen aan de speciale helasting
de winsten op het aldus bepaald hedrag
zullen geweerd worden en aan de andere
zijde dat uit het glohale winstcijfer het
bedrag van 97.000 frank zal geweerd
worden, en het uitspraak doet over de
kosten ; heveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk verniet.igde
beslissing; verwijst de aldus heperkte
zaak naar het Hof van heroep te Luik ;
veroordeelt verweerster tot de kosten .
12 mei 1959.- 2e kamer.- Voorzitte1·,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs.
- Gelijkluidende conclusie, fL Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleite~·s, HH. Van
Leynseele en Maes {deze laatste van de
Balie bij het Hof van beroep te Brussel).

l" KAMER. -

14 mei 1959

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BESLISSING EEN AANVRAAG TOT
HERNIEUWING VAN EEN HANDELSHUUR
VERWERPEND. - BESLISSING WAARBIJ
AAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN NIET DE AARD VAN EEN HUUROVEREENKOMST, MAAR VAN EEN PRECAIRE GENOTSCONCESSIE WORDT TOEGEKEND. - MIDDEL WAARBIJ AAN DE
RECHTER TEN GRONDE GRIEF WORDT
GEMAAKT ZIJN BESLISSING TE HEBBEN
GEGROND OP DE WIL VAN EEN ENKELE
DER PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST.
GEBREK AAN OVEREENSTEMMING
TUSSEN PARTIJEN OMTRENT HET AFSLU!TEN VAN EEN HUUROVEREENKOMST
VOLDOENDE OM HET NIET BESTAAN ER
VAN TE RECHTVAARDIGEN, ALSMEDE
HET VERWERPEN VAN DE AANVRAAG
TOT HERNIEUWING. MIDDEL NIET
ONTVANKELIJK, BIJ GEBREK AAN BELANG.
2° REDENEN VAN VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- VONNIS HET NIET-BESTAAN VAN EEN
HUUROVEREENKOMST AFLEIDEND UIT
DE WIL VAN EEN DER PARTIJEN ZODANIG CONTRACT NIET AAN TE GAAN.
- CONCLUSIES BEWERENDE DAT DE
ESSENTIELE BESTANDDELEN VAN EEN
HUURCONTRACT VERENIGD ZIJN.
CONCLUSIES NIET BEWERENDE DAT DE
OVEREENKOMST NOODZAKELIJK OOK
EEN HUUROVEREENKOMST WAS.
CONCLUSIES BEANTWOORD.
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NIEUWE EIS.
BURGERLIJKE
ZAKEN. EIS VAN DE OORSPRONKELiJKE AANLEGGER TOT BETALING VAN
EEN BIJ OVEREENKOlliST VASTGESTELDE
VERGOEDING, IN VERGELIJKING TE
BRENGEN MET DE SCHADEVERGOEDING
IN RECONVENTIE GEVORDERD DOOR DE
OORSPRONKELIJKE VERWEERDER.
EIS NIET ONTV ANKELIJK VERKLAARD,
OMDAT HIJ NIEUW IS. RECHTER IN
BEROEP HEBBENDE NIET ONDERZOCHT
OF DEZE EIS NIET IN EEN VAN DE UITZONDERINGSGEVALLEN VOORZIEN BIJ
ARTIKEL 464 VAN HET WETBOEK VAN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING KON
VALLEN.- ONWETTELIJKE BESLISSING.

1° Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, het middel gericht tegen een
beslissing, waarbij een aanvmag tot hernieuwing van een handelshuur werd verW01'pen, en afgeleid 1tit het feit dat de
1'echte?' ten g1·onde zich op de wil van
slechts een der partijen gesteund heeft
om aan de overeenkomst de aard van
een precaire genotsconcessie, en niet van
een huu1·ove1·eenkomst, toe te kennen,
wanneer het volstaat dat het akkoord van
de pa1·tijen niet tot stand gekomen is
omtrent het afsluiten van een huurovereenkomst, opdat deze niet bestaat en deswege de aanvmag tot haar he1·nieuwing
zonder voo1'WB1'P is.
2° Beantwoordt op passende wijze de conclusies, waarbij beweerd wordt dat de
ove1·eenkomst tussen partijen de essentiele bestanddelen van een huurcontmct
inhield, zonde1· dat ,nochtans beweerd
wo1·dt dat hieruit noodzakelijk vool'tvloeide dat deze overeenkomst de aard van
een huurcontract had, het vonnis dat het
niet- bestaan hiervan afleidt uit de zelcere
wil van een der partijen zodanig contract
niet aan te' gaan (1).
S0 Rechtvam·digt niet wettelijk de nietontvankelijkheid in hoge1' beroep van een
eis ingesteld dom· de oo1·spronkelijke aanl'egge1' en strekkende tot de belaling van
een bij overeenkomst vastgestelde vergoeding, in vergelijking te brengen met de
schadevergoeding in reconventie gevordM·d door de oorspronkelijke verweerder,
(1) Vergel. verbr., 28 april 1950 (A1·r. T'erbr.,
1950, blz. 539; Bu.Zl. en PASIC., 1950, I, 601).
(2) Raadpl. nota's 1 en 2 onder verbr., 12 november 1954 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 323) en
Fr. ve1·br., 16 februari 1948 (Si1·ey, 1948, I, 82).
Over het punt of het hedrag van de nieuwe
eis tot schuldvergelijking het bedrag van de
principale eis mag overschrijden, raadpl. GAR-

de beslissing die zich e1· toe beperkt deze
eis als nieuw te vedclaren, zonder te
onderzoeken of, zelfs voo1' de ee1·ste maal
in hager beroep voo1·gedmgen, hij niet
leon vallen in een van de uitzonderingsgevallen, vool'Zien b~j artikel 464 van het
Wetboek van burgerlijke 1'echtsvm·dering,
ten aanzien van het verbod dat het
stelt (2).
{ECHTGENOTEN CHATELAIN,
T. N. V. « AGENCES ET MESSAGERIES
DE LA PRESSE ''·)
ARREST

(3).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 juni 1957 gewezen in hog·er
beroep door de Rechtbank van eerste
aanleg te Nijvel ;
Overwegende dat de Stad Brussel het
genot van verscheidene krantenkiosken
toegestaan had aan verweerster, " Agence
et Messageries de la Presse " ;
Dat verweerster bij overeenkomst van
6 juli 19S8 het genot van een dier kiosken
verleend had aan Ghislain Chatelain,
rechtsvoorgang·er van aanleggers, voor
een onbepaalde tijdsduur, met de mogelijkheid op een willekeurig• tijdstip aan
dit genot een einde te maken, onder
naleving van een opzeggingstermijn van
dertig dagen ;
Dat Chatelain op 21 october 1952 verklaarde van de exploitatie van die kiosk
af te zien met ingang van 1 januari 195S
en dat verweerster harerzijds hem op
16 december 1952 een opzegging notificeerde die op 15 januari 195S verstreek;
Dat Chatelain daarna beweerde dat,
daar bedoelde verzaking· door geweld
g·ebrekkig was gemaakt, zij nietig was
en dat hij recht had op de hernieuwing
van de huurovereenkomst over dit onroerend goed, dat gebruikt werd voor het
drijven van een kleinhandel, krachtens
artikel1S van de afdeling van het Burgerlijk W etboek welke de regelen eigen aan
de handelshuurovereenkomsten bevat ;
Dat het bestreden vonnis beslist dat,
daar de tussen partijen tot stand g·ekomen overeenkomst geen verhuring van
zaken was, doch een contract sui generis
SONNET en CEzAR-BRu, bd. VI, ur 176, blz. 343
en 344; GLASSON, TrssiER en MoREL, bd. III,
ur 903; Fr. verbr., 29 october 1924 (Dall. hebd.,
1924, blz. 684).
(3·) Het Hof heeft een vorig arrest in deze
zaak gewezen op 20 januari 1955 (A1·r. Ve1'b1·.,
1955, blz. 394; Bull. en PAsrc., 1955, I, 523).
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van concessie, voormeld artikel niet toep asselij k is ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 110'.!,
1108, 1134, 1135, 1709 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis beslist dat het contract dat op 6 juli 1938 tot stand gekomen is tussen verweerster en de rechtsvoorganger van aanleggers betreffende
het genot van de krantenkiosk aan de
Louizapoort te Brussel, geen huurovereenkomst is doch een contract van een
bijzondere ~ard, sni gene1·is, dat niet
onverenigbaar is met de aard van het
contract van concessie, en doordat het
zijn beslissing rechtvaardigt door de
redenen dat artikel 6 van bedoelde overeenkomst, die een verwijzing inhoudt
naar de clausules en de voorwaarden van
de memorie van lasten opgemaakt door
de Stad Brussel met het oog op de gunning
van de kiosken, en artikel 11 waarbij
een opzeg·gingstermijn van dertig· dagen
bepaald is om aan de overeenkomst een
einde te maken, en tevens bet contract
in zijn geheel, de wil van de verwerende
vennootschap aantonen aan haar medecontractanten niet meer rechten over te
dragen dan zij er zelf van de Stad Brussel
ontvangen heeft, en dat, vermits het
terrein waarop de litigieuze kiosk g·ebouwd werd deel uitmaakte van de
wegenis, dit wil zeggen van het openbaar
domein van de gemeente, de Stad Brussel
geen recht had een huurcontract te
sluiten, dan wanneer, eerste onderdeel,
afgeleid uit de schending van de artikelen 1101, 1102, 1108, 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek, de aard van
een overeenkomst niet door de enkele
wil van Mn der contracterende partijen
wordt bepaald, doch wel door de elementen waarop de overeenstemming van hun
wederzijdse wil tot stand is gekome~,
dan wanneer, tweede onderdeel, afgelerd
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet, geen enkel van de ingeroepen
elementen wettelijk het bewijs kan opleveren van de vaststaande wil in hoofde
van verweerster om ten aanzien van de
regeling der betrekkingen tussen partijen,
iedere toepassing van het huurcontract
uit te sluiten ; dat immers in de onderscheiden clausules der overeenkomst
termen gebezigd zijn die aan dergelijk
contract eigen zijn; dat de verwijzing
naar het gemeentelijk memorie van lasten
geen uitsluiting met zich brengt van een
interpretatie waardoor zij beperkt wordt
tot verplichtingen betreffende het gebruik
en het onderhoud van de kiosken ; dat

~

de aan beide partijen opgelegde opzeggingstermijn van dertig dagen om aan
het contract een einde te kunnen maken,
dan wanneer de huur per maand te
betalen was, juist ieder precair karakter
uitsluit en dat, daar zij niet passend is,
de motivering van de bestreden beslissing
niet voldoet aan de bij de Grondwet
gestelde verplichting tot motiveren ; dat
bovendien het bestreden vonnis ook het
middel onbeantwoord laat dat door aanleggers afgeleid is uit het belang dat
verweerster erbij gehad had voor de
litigieuze overeenkomst de vorm van het
huurcontract te gebruiken, waardoor zij
niet viel onder de risico's en de sociale
of fiscale lasten die eigen zijn aan het
bedienden-, het zaakwaarnemings- of het
aannemingscontract, dan eindelijk wanneer derde onderdeel, afgeleid uit de
sche~ding van de artikelen 1709 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Gron~
wet, de redenen van het bestreden vonms
het middel zonder passend antwoord
laten dat door aanleggers hieruit werd
afgeleid dat de overeenkomst die als
voorwerp heeft het genot van een goed
te verschaffen gedurende een overeengekomen tijdsduur tegen betaling van
een vastgestelde prijs, noodzakel~jk de
wezenlijke elementen van de hmshuur
vertoont :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de rechtsvoorganger
van aanleggers op de hernieuwing van
het met verweerster gesloten contract
slechts recht had voor zoveel dat contract
een huurovereenkomst was ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat verweerster niet het voornemen gehad
heeft dergelijk r,ontrac~ te sluiten;
..
Dat, ook al was drt voornemen brJ
de rechtsvoorganger van aanleggers bewezen, het, daar v~rweerster niet laten
blijken heeft dat ziJ het daarmede eens
was, geen huurcontract zou hebben.kunnen in het leven roepen, zodat de ers tot
hernieuwing van dit contract geen voorwerp zou hebben ;
.
Dat de beschouwingen van het vonms
waarbij aan de litigieuze overeenkomst
de aard van een contract sui generis, dat
niet onverenigbaar is met het contract
van concessie, toeschrijft, derhalve t.en
overvloede zijn gegeven en dat het mrdde1 in zover het in zijn eerste onderdeel
teO'~n bedoelde beschouwingen gericht is,
ni~t ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat dit onderdeel van
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artikei 97 van de Grondwet rust;
Overwegende dat aanieggers niet betogen dat het vonnis van redenen zou
ontbioot wezen, doch wei dat die redenen
naar recht niet gegrond zijn;
Overwegende dat artikei 97 van de
Grondwet enkei een vormverplichting invoert die ter zake in acht genomen werd
en dat de grieven betreffende de juridische gegrondheid van die redenen niet
ontvankelijk zijn, daar de voorziening de
wetsbepalingen niet aanduidt weike zouden geschonden zijn g·eworden ;
Dat, daar hij aan de litigieuze overeenkomst niet het karakter van een bedienden-, een zaakwaarnemings- of een aannemingscontract toegekend heeft, de
rechter niet behoefde nader in te gaan
op het argument dat door aanieggers
afgeieid werd uit het beiang dat verweerster erbij had zich niet bioot te stellen
aan de risico's en de Iasten die aan dergelijke contracten eigen zijn;
Over het derde onderdeei :
Overwegende dat ai hebben aanieggers
bij conclusies doen geiden dat de wezenlijke eiementen van een huishuurcontract ter zake verenigd waren, zij evenwei niet aangevoerd hebben dat daaruit
krachtens artikei 1709 van het Burgerlijk
Wetboek noodzakelijk bieek dat de overeenkomst van 6 juli 1938 de aard van
een huurovereenkomst had ;
Overwegende dat het vonnis, door vast
te stellen, enerzijds, dat die overeenkomst
betrekking had op een krantenkiosk
weike tot het openbaar domein van de
Stad Brussei behoorde en bijgevoig het
voorwerp kon zijn, niet van een door deze
stad toegestaan huurcontract, doch van
eerr genotsconcessie sui gene1·is, en door
anderzijds de wil van verweerster niet
meer rechten over te dragen dan zij er
van de Stad Brussei bekomen had, voor
bewezen te houden, de redenen nader
aangeduid heeft waarom ten deze tussen
partijen geen huurcontract was gesioten
geworden;
Dat het tweede en het derde onderdeei
van het middei feitelijke grondsiag
missen;
Over het tweede middei, afgeieid uit
de schending van de artikeien 5-±3, 1127,
1709, 1712 en 1713 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis, hoewei de eventualiteit niet uitsiuitend waarin verweerster
dergelijke overdracht bij vergissing zou
hebben verricht, beslist dat verweerster
in feite niet de wil gehad he eft aan haar

medecontractanten meer rechten over te
dragen dan zij er zelf van de Stad Brussei
ontvangen heeft en dat de Stad geen
recht had om met betrekking tot de
litigieuze kiosk een huurcontract te siuiten, om de redenen dat het vaststaat dat
het terrein waarop bedoeide kiosk gebouwd werd deei uitmaakt van de wegenis, dit wil zeggen van het gemeentelijk
openbaar domein, dat de memorie van
Iasten der gemeente aan de Stad het
recht voorbehieid om het even weik van
de kiosken af te schaffen of te doen verpiaatsen zonder enige vergoeding, en dat
gezien het aidus formeei bedongen precair
karakter van het gebruik, de goedkeuring
door de Bestendige Deputatie van de
tussen de stad en verweerster tot stand
gekomen overeenkomsten geen goedkeuring impliceerde van een verandering van
de wijze waarop het genot piaats had,
die het gemeentelijk goed van uit het
openbaar domein in het privaat domein
zou doen vallen, dan wanneer, eerste
onderdeel, afgeleid uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet, deze redenen
de verwijzingen onbeantwoord laten die
in de conclusies van aanleggers, ten
bewijze van de afkeuring van de litigieuze kiosk, gedaan werden naar onderscheiden welbepaalde clausules van de
in 1930 en 1939 tussen de stad en verweerster gesloten overeenkomsten, en
naar het verschillend regime dat daarbij
ingevoerd werd voor de kiosken, gelegen
op de van de Staat afhangende grote
wegenis, waarvoor het precair karakter
van het gebruik inderdaad gestipuleerd
was, en de andere kiosken, waarvoor de
afschaffing enkei kon blijken uit een
gemeenschappelijk akkoord en niet uit
een soevereine beslissing van de stad ; dat
de rechter over de grond mitsdien te kort
geschoten is in de verplichting zijn beslissing op passende wijze met redenen te
omkleden, en dan wanneer, tweede onderdee}, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet, alsmede van de
artikelen 5-±3, 1127, 1709, 1712 en 1713
van het Burgerlijk Wetboek, aangezien
het huurcontract geen hoedanigheid van
eigenaar van het goed bij de verhuurder
onderstelt, geen enkel juridisch beletsei
zich ertegen verzet dat de concessiehouder van goederen uit het openbaar
domein ten aanzien van het genot dier
goederen een contract sluit dat een huurcontract uitmaakt, en dan wanneer mitsdien de uitlegging van de wil van verweerster als elke toepassing van het huurcontract uitsluitend, in zover deze nitlegging door de wettelijke onmogelijkheid
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van dergelijk contract bepaald is, geen
afdoende motivering oplevert :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, zonder dat erover
geklaa:gd wordt dat het vonnis de bewijskracht van de tussenver weerster en de
Stad Brussel gesloten overeenkomsten
geschonden heeft, het vonnis erop wijst
dat de stad zich daarin het recht voorbehouden had " om het even welke van
die kiosken af te schaffen of te laten
verplaatsen zonder enige vergoeding " ;
Dat het aldus op passende wijze beantwoord en verworpen heeft de stelling van
aanleggers, volgens welke het precair
karakter van het gebruik der kiosken
enkel zou zijn gestipuleerd geworden voor
die welke op de grote wegenis gelegen
waren;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, al neemt het bestreden vonnis de eventualiteit onder ogen
waarin verweerster bij vergissing meer
rechten zou hebben overgedragen dan zij
er zelf van de Stad Brussel had gekregen,
bet evenwel deze onderstelling' uitdrukkelijk ter zijde schuift na onderzocht te
hebben waarop de toestemming van verweerster werkelijk had geslagen ;
Dat het in dit opzicht zijn beslissing
niet steunt op een juridische onmogelijkheid voor verweerster een tot het openbaar domein behorende krantenkiosk in
huur te geven, waarop zij van de Stad
Brussel slechts een genotsconcessie bekomen had, doch enkel op de werkelijke
draagwijdte van de wil van verweerster
wanneer zij de overeenkomst met de
rechtsvoorganger van aanleggers gesloten
heeft;
Dat ieder van de onderdelen van het
middel feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, na
betwist te hebben dat het litigieuze contract betreffende een krantenkiosk de
aard van een huurcontract heeft en het
gedefinieerd te hebben als een contract
sui generis, dat niet onverenigbaar is met
de aard van het concessiecontract, beslist
" dat uit de voorbereidende werkzaamheden tot de wet van 30 april1951 op de
handelshuurovereenkomsten blijkt dat de
wil van de wetgever dit soort contracten
uit het toepassingsgebied van de wet te
sluiten duidelijk aan de dag treedt "• en,
anderzijcls, verklaart zich geheel en om
dezelfde reclenen bij het gevoelen van de
eerste rechter aan te sluiten, wanneer hij
laten gelclen heeft clat verweerster geens-
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zins ervan afgezien had zich op de 11 november 1952 gedagtekencle overeenkomst
te beroepen en dat het bewijs van de
zeclelijke clwang die de toestemming van
de rechtsvoorganger van aanleggers in de
verbintenis het pand te verlaten nietig
zou gemaakt hebben, niet gelevercl was,
clan wanneer, eerste onclercleel, de bewoordingen " dit soort contracten » geen
mogelijkheid bieden te bepalen of de
rechter over de grond daardoor het met
het concessiecontract niet onverenigbare
contract sui gene?'is bedoelcl l1eeft, of
gelijk welk contract, al ware het in de
vorm van een verhuring', clat het genot
van de krantenkiosk op de openbare weg
tot voorwerp had ; en dan wanneer deze
clubbelzinnigheid het hof van cassatie
belet zijn toezicht uit te oefenen ; en dan
wanneer, tweede onderdeel, aanleggers
bij hun conclusies aan de beslissing van
de eerste rechter uitdrukkelijk verweten
aan de verklaring van hun rechtsvoorganger een gevolg verbonclen te hebben
dat zij wettelijk niet kan hebben, verduidelijkend dat de door een huurder
gedane opzegging de aard van zijn gebruik tot de verstrijking van de bepaalde
termijn niet verandert en dat verweerster
evenmin na het on tvangen van die opzeg'ging de aard van de betrekkingen tussen
partijen voor gewijzigd gehouden had;
dat de op 21 november 1952 ondertekende
verklaring dus ongedaan en nietig was;
dat daarenboven verweerster klaarblijkend haar voornemen geuit had zich
daarop niet te beroepen door zelf een
opzegging op de voet van de overeenkomst te notificeren ; dat, bijgevolg, het
enkel verwijzen naar de redenen van de
eerste rechter geen passende motivering
uitmaakt :
Over het eerste en het tweede onderdeel samen:
Overwegende dat, aangezien er geen
huurcontract bestaat, de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten
niet toepasselijk is ;
Dat uit het verwerpen van de eerste
twee middelen blijkt dat de beslissing van
de rechter, volgens welke er geen huurcontract gesloten werd, wettelijk ·gerechtvaardigd is ;
Dat deze beslissing volstaat voor het
rechtvaardigen van het dispositief van
het bestreden vonnis waarbij aanlegger
de toepassing van de bepalingen van die
wet geweig'erd is ;
Dat, aangezien beide on,derdelen van
het middel derhalve enkel tegen overtollige beschouwingen opkomen, het middel niet ontvankelijk is ;
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Over het vierde middel, afgelerd uit de
schending van artikel 464 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering,
doordat het bestreden vonnis nieuw en
dienvolgens in hoger beroep niet ontvankelijk verklaart de subsidiaire eis van
aanleg·gers die strekte tot het bekomen
van betaling, door verweerster, van de som
van 140.400 frank, welke de maandelijkse
stortingen, van 1 januari 1953 tot
31 maart 1955, van 5.200 frank vertegenwoordigt, tot het doen waarvan verweerster zich verbonden had krachtens de op
21 november 1952 tussen partijen gesloten overeenkomst, dan wanneer, naar de
conclusies van aanleggers uitdrukkelijk
luidden, de kwestieuze som tot zodanig
beloop als nodig in vergelijking moest
gebracht worden met de door verweerster
gevorderde maandelijkse vergoeding wegens beweerd wederrechtelijk gebruik van
de kiosk, en dan wanneer een nieuwe eis
in hoger beroep ontvankelijk is als het
een schuldvergelijking geldt :
Overwegende dat aanleggers subsidiair,
en voor het geval hun vorderingen machten verworpen en de tegenvordering
mocht ingewilligd worden, concludeerden
tot veroordeling van verweerster tot
betaling van de som van 140.400 frank,
die zevenentwintig maandelijkse stortingen over de periode van 1 januari 1953
tot 30 maart 1955 vertegenwoordigde,
tot het betalen waarvan aan hun rechtsvoorganger voormelde verweerster zich
verbonden had ten gevolge van diens verzaken van het exploiteren van de kiosk,
volgens een overeenkomst van 21 november 1952; dat zij aanvoerden dat die som
in vergelijking diende te worden gebracht
met de schadevergoeding welke zij eventueel aan verweerster zouden dienen te
betalen en dat verweerster diende te
worden veroordeeld om hun het excedent
te betalen;
Overwegende dat het vonnis, om deze'
eis in hoger beroep niet ontvankelijk te
verklaren, zich ertoe beperkt te zeggen
dat hij nieuw is, zonder te onderzoeken
of hij, zelfs voor de eerste maal in hoger
beroep voorgedragen zijnde door aanleggers, verweerders op tegeneis, niet kon
vallen in een van de uitzonderingsgevallen die artikel 464 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering bepaalt ten
aanzien van het verbod dat het stelt;
Dat het vonnis dienvolgens zijn beslissing van niet-ontvankelijkverklaring niet
wettelijk rechtvaardigt en dat het middel
gegrond is;
Om die redeneh, verbreekt het bestre-
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den vonnis, doch enkel in zover daarbij
de eis, strekkend tot betaling door verweerster van de som van 140.400 frank,
niet ontvankelijk is verklaard; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanleggers tot drievierde en verweerster tot het overblijvende vierde der
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de rechtbank van eerste aanleg te
Bergen, uitspraak doende in hoger beroep.
14 mei 1959. - 1 e kamer. - Vom·zitte!',
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De Bersaques.
Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Demeur en de Harven.

1" KAMER. -

14 mei 1959

1°

BEWIJS. GELOOF VERSCHULDIGD
AAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE
ZAKEN. AKTE HOUDENDE EENZIJDIGE VERBINTENIS ALS BEWAARNEMER
EEN GEHEEL VORMEND MET EEN ANDERE AKTE. AKTEN UITLEGGING
VERGEND. VERKLARING VAN DE
RECHTER, VERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN DIE AKTEN. GEEN SCHENDING VAN HET GELOOF VERSCHULDIGD
AAN DE AKTEN.

2°

BEWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN. AKTE HOUDENDE EENZIJDIGE VERBINTENIS EN UITLEGGING VERGEND. RECHTER STEUNENDE OP EXTRINSIEKE
ELEMENTEN EN VERMOEDENS OM DE
WERKELIJKE WIL VAN DE ONDERTEKENAAR VAN DIE AKTE VAST TE STELLEN.
GEEN SCHENDING VAN ARTIKELEN 1341 EN 1353 VAN HET BURGERLIJK VVETBOEK.

1° Wanneer een akte houdende eenzijdige
verbintenis van zijn ondertekenam· als
bewaarnemer en een andere akte een
geheel vonnen en uitlegging vergen,
schendt de rechte!' het aan de akten versclmldigde geloof niet, wanneer hij er een
uitlegging van geeft, die verenigbaar is
met hun terrnen (1).

(1) Raadpl. verbr., 13 februari 1959 (Bull. en
PAsrc., 1959, I, 603) en 26 februari 1959 (supm,
blz. 490; Bull. en PASIC., 1959, I, 648).
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rechter die zich steunt op ext1·insieke
elementen en vermoedens om de juiste
draagwijdte vast te stellen, welke de ondertekenaar heeft willen geven aan een
akte houdende eenzijdige verbintenis en
waarvan de termen uitlegging vergen (1).
(DELMOULY, T. BUYLE.)
ARREST,

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 13 mei 195? gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat volgens de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan, de
door aanleg·ster ingestelde vordering
strekt tot het bekomen van de afgifte
van de effecten die het voorwerp zijn
van een door de rechtsvoorganger van
verweerder ondertekende erkenning van
bewaargeving ofwel, bij niet-afgifte, tot
h~t bekomen van de tegenwaarde van
dre effecten ; dat voormelde erkenning
niet gedagtekend is en gesloten was in
een dubbele omslag neergelegd bij een
notaris die, volgens de onderrichtingen
v:'ln de ondertekenaar van de erkenning,
dre omslag pas na diens overlijden aan
aanlegster overhandigd heeft ; dat de
erkenning luidt als volgt : " Ik ondergetekende, erken van J uffrouw Jeanne
Delmouly de volgende effecten ... in bewaring ontvang·en te hebben. Ik verbind
mij ertoe ze haar op het eerste verzoek
terug te g·even >>; dat aanlegster subsidiair
heeft doen gelden " dat, gesteld dat de
litigieuze overeenkomst een vermomde
schenking verbergt, deze schenking als
zodanig geldig is >> ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 9? v(l.n de Grondwet, doordat het bestreden arrest, onder overweging dat " appellante bij
leven van de zogezegde bewaarnemer van
hem nooit enig schriftelijk bewijs van de
werkelijkheid en de samenstelling van de
beweerde bew'aargeving ontvangen heeft,
zodat, aangezien zij het door de artikelen 1923 en 192~ van het Burgerlijk
\Yetboek geei~te bewijs niet kon leveren,
ZIJ verkeerde m de volstrekte onmogelijkheid van hemzelf of van zijn rechtverkrijgenden de teruggave ervan te vorde(1) Raadpl. verbr., 5 april 1957 (A1·r. Yerb1·.,
1957, blz. 660; Hull. en PASIC., 1957, I, 957);
17 maart 1959 (supm, blz. 551; Bull. en PAsrc.,
1959, I, 724).

ren

en « dat appellante desondanks niet
en ~iet aanbiedt te bewijzen dat
ZIJ brJ Ferdmand Buyle ooit tegen een
dergelijke staat van zaken zou geprotesteerd hebben, evenmin als zij trouwens
betoogt hem ooit over zijn beheer van die
effecten en van de dividenden daaruit
rekenschap gevraagd te hebben en dat zij
geen verklaring geeft voor eeii zo zonderling uitblijven bij haar van iedere bekommernis aangaande goederen welke, volgens haar, aan haarzelf en aan haar
familie zouden toebehoord hebben ))' en
na erop gewezen te hebben dat de verbintenis die de rechtsvoorganger van verweerder aangegaan heeft naar luid van
het .d?~r aanlegster overgelegd geschrift,
de hhgreuze effecten op haar eerste verzoek terug te geven, « louter fictief >> was
- beslist, enerzijds, dat het door appel~
lante overgelegd litigieuze ontvangbewijs geen bewijs oplevert van het aangevoerd .?ontract van bewaargeving, en,
anderziJds, dat de vordering evenmin op
de voet van een vermomde schenking
gegrond blijkt, na als beginsel vooropgesteld te hebben dat de akte die dient om
de schenking te vermommen een alde tot
eigendomsoverdracht moet zijn die voldoet aan de regelmatigheidsvoorwaarden
welke voor de geldigheid van deze schijnbare akte vereist is, en dat, overigens,
de werkelijke akte door partijen nagestreefd de inhoudsvoorwaarden die voor
haar geldigheid nodig· zijn moet verenig·en, en na enkel nagegaan te hebben of
ter zake de werkelijke alde door partijen
nagestreefd de voor de geldigheid ervan
vereiste inhoudsvoorwaarden verenigde,
dan wanneer de redenen van het arrest
dubbelzinnig en tegenstrijdig zijn in zover
zij geen mogelijkheid bieden nauwkeurig
te bepalen of, in de gedachtengang van
de rechter over de grond, het bewijs van
een schijnbare akte niet geleverd was, dan
wei of, integendeel, dit bewijs geleverd
zijnde, die akte een vermomde schenking
verborg, en in zover de verklaring volgens
dewelke « het door appellante overgelegde
litigieuze ontvangbewijs geen bewijs van
het aangevoerd contract van bewaargeving oplevert >>, op zichzelf het bestaan,
in de vorm van een contract van bewaargeving, uitsloot van een geveinsde overeenkomst waarvan de recliter over de
grond evenwel erkend heeft dat zij bewezen was, door te onderzoeken of zij voldeed aan de inhoudsvoorwaarden die aan
haar bijzondere aard eigen zijn :
Overwegende dat het bestreden arrest,
in strijd met hetgeen het middel onderstelt, het bestaan van een schijnbare akte
>>
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het fictief karakter van deze bewaargeving wijst ; dat het arrest eruit afleidt
dat de akte het bewijs van de aangevoerde overeenkomst van bewaargeving
niet oplevert en dat, al is, zoals aanlegster
subsidiair doet gelden, de schijnbare akte
een vermomming van een schenking, deze
niet voldoet aan de door de wet geeiste
inhoudsvoorwaarden ;
Dat in het arrest noch tegenspraak,
noch dubbelzinnigheid schuilt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
en 13.22 betreffende de bewijskracht van
de akten, 1341, 1353 betreffende het
bewijs in burgerlijke zaken, 1354 en 1355,
betreffende de bekentenis, 1322, 1323,
1324, 1325, 1326, 1327, 1328 betreffende
de onderhandse alden, van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest, - hetwelk de bewoordingen aanhaalt van een ontvangbewijs, ondertekend door de rechtsvoorganger van verweerder, die daarin " erkent verscheidene
effecten in bewaring ontvangen te hebben '' van aanlegster en zich ertoe verbindt haar deze papieren op haar eerste
verzoek terug te geven, na onderlijnd
te hebben dat dit geschrift niet gedagtekend was en na gewezen te hebben op
onderscheiden feitelijke omstandigheden,
waaronder onder meer het feit dat aanlegster bij lev en van de zogezegde bewaarnemer nooit enig schriftelijk bewijs van
de werkelijkheid en de samenstelling van
de beweerde bewaargeving ontvangen
heeft, zodat, aangezien zij het door de
artikelen 1923 en 1924 van het Burgerlijk W etboek geeiste bewijs niet kon
leveren, zij verkeerde in de volstrekte
onmogelijkheid van hemzelf of van zijn
rechtverkrijgenden de teruggave ervan te
vorderen, en dat aanlegster desondanks
niet beweert en niet aanbiedt te. bewijzen
dat zij bij Ferdinand Buyle ooit tegen
een dergelijke staat van zaken zou geprotesteerd hebben, evenmin als zij . trouwens betoogt hem ooit over zijn beheer
van die effecten en van de dividenden
daaruit rekenschap gevraagd te hebben
en dat zij geen verklaring g·eeft voor een
zo zonderling uitblijven bij haar van
iedere bekommernis aangaande goederen
welke, volgens haar, aan haarzelf en aan
haar familie zouden toebehoord hebben,
- beslist dat het door aanlegster overgelegde litigieuze ontvangbewijs geen
bewijs van het aangevoerd contract van
bewaargeving oplevert, dan wanneer de

verklaring van de rechter over de grond,
volgens dewelke het litigieuze ontvangbewijs geen bewijs van het aangevoerd
contract van bewaargeving oplevert, de
bewijskracht miskent van die aide welke,
in duidelijke en bepaalde bewoordingen,
die deswege generlei uitlegging vergen,
de uitdrukkelijke erkenning door de
rechtsvoorganger van verweerder inhield
van het feit dat hij de litigieuze effecten
in bewaring ontvangen had, en derhalve
het volledig bewijs van het aangevoerde
contract uitmaakte · (inzonderheid scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek}, zonder dat
de rechter over de grond van eenvoudige
vermoedens gebruikt mocht maken om
aan meergemelde akte elke bewijswaarde
te ontzeggen (inzonderheid schending van .
de artikelen 1341 en 1343 van het Burgerlijk Wetboek}, dan wanneer de omstandigheid dat het litigieuze geschrift, dat
door de rechtsvoorganger van verweerder
neergeschreven en ondertekend werd, uiet
gedagtekend was, niet van zulke aard
was dat zij de bewijskracht van dat
geschrift kon ontzenuwen (inzonderheid
schending van de artikelen 1322 tot 1328
van het Burgerlijk Wetboek}, dan wanneer de rechter over de grond het feit
dat aanlegster geen enkele verklaring
omtrent haar handelwijze verstrekte en
aanbood te verstrekken niet als buitengerechtelijke bekentenis heeft kunnen
laten gelden en evenmin heeft kunnen
verklaren " dat zij niet aanvoert de de
cujus om rekenschap over zijn beheer
verzocht te hebben ,, zonder miskenning
van de bewijskracht van de namens aanlegster genomen conclusies, waarin zij
duidelijk de redenen van haar handelwijze uiteenzette en betoogde dat haar
rekenschap over het beheer was gedaan
geworden (inzonderheid schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek} :
Overwegende dat het middel onderstelt dat het bestreden arrest beslist heeft
dat het bewijs van een schijnbaar contract van bewaargeving niet geleverd was ;
Overwegende dat blijkens het op het
eerste middel verstrekte antwoord, het
arrest zonder dubbelzinnigheid of tegenspraak beslist heeft dat het door aanlegster overgelegde geschrift in schijn een
regelmatige akte van bewaargeving uitmaakte, doch dat de door de rechtsvoorganger van verweerder aangegane verbintenis tot teruggave als bewaarnemer
!outer fictief was en eventueel slechts kon
worden ingeroepen als element ten bewijze van een vermomde schenking ;
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feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1321, 1322, 1341,
1353, 1354 en 1355 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest,
om te beslissen dat het door aanleg·ster
aangevoerde contract van bewaargeving
een fictief contract uitmaakte, waaronder
een vermomde schenking verborgen was,
verscheidene omstandigheden onder ogen
genomen l1eeft, waaronder onder meer
het feit dat " appellante bij leven van de
zogezegde bewaarnemer nooit enig schriftelijk bewijs van de werkelijkheid en de
samenstelling· van de beweerde bewaargeving ontvangen heeft, zodat, aangezien
zij het door de artikelen 1923 en 1924
van het Burgerlijk W etboek gei\iste bewijs niet kon leveren, zij verkeerde in de
volstrekte onmogelijkheid van hemzelf
of van zijn rechtverkrijgenden de teruggave ervan te vorderen; dat appellante
desondanks niet beweert en niet aanbiedt
te bewijzen dat zij bij Ferdinand Buyle
ooit tegen een derg·elijke staat van zaken
zou geprotesteerd hebben, evenmin als
zij trouwens betoogt hem ooit over zijn
beheer van die effecten en van de dividenden daaruit rekenschap gevraagd te
hebben, en dat zij geen verklaring geeft
voor een zo zonderling uitblijven bij haar
van iedere bekommernis aangaande goederen welke, volgens haar, aan haarzelf
en aan haar familie zouden toebehoord
hebben ,, dan wanneer de redenen van
het bestreden arrest geen antwoord opleveren op het bij conclusies voorgebracht
middel, waardoor aanlegster v66r de
rechter over de grond deed gelden dat
" g·e1ntimeerde slechts zou ontvankelijk
zijn om de siinulatie van het contract
van bewaargeving te bewijzen door middel van een schriftelijk bewijs, of althans
door een begin van schrifte!ijk bewijs,
aangevuld door getuigenissen of vermoedens " (schending van artikel 97 van de
Grondwet), dan wanneer het bestreden
arrest subsidiair de wetsbepalingen betreffende de bewijslevering in burgerlijke
zaken miskent, naar luid waarvan het
bewijs van een geheime akte, welke client
tot het wijzigen van de gevolgen tussen
partijen van een door een onderhands
g·eschrift vastgestelde schijnbare akte,
slechts schriftelijk of door een begin van
schriftelijk bewijs, aangevuld door g·etuigenissen of vermoedens, zelf mag geleverd
worden (schending van de artikelen 13.21,

betreffende de simulatie en 1341 en 1353
betreffende het bewijs, van het Burgerlijk Wetboek), dan wanneer de rechter
over de grond de bovenaangehaalde feiteIijke omstandigheden als buitengerechtelijke bekentenis en als bewijs van de
geheime overeenkomst niet heeft kunnen
in aanmerking nemen zonder miskenning
van de bewijskracht van de conclusies
die v66r hem namens aanlegster genomen
werden (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322, betreffende de bewijskracht van de alden, van het Burgerlijk
Wetboek) :
Over het eerste en het tweede onderdee!:
Overwegende dat het bestreden arrest,
om te beslissen dat de verbintenis de
litigieuze effecten op het eerste verzoek
en als bewaarnemer aan aanlegster terug
te geven, fictief is, hierop steunt dat de
rechtsvoorganger van verweerder de titel
van zijn verbintenis toevertrouwd heeft
" onder verzegelde omslag, aan zijn notaris, hem sluitend in twee enveloppes waarvan de eerste aan de notaris geadresseerd
was, met de vermelding " te openen na
mijn dood ,, en de tweede de woorden
droeg : " overhandigen aan juffrouw
Jeanne Delmouly in geval van overlijden
van dhr. F. Buyle ,, gevolgd van zijn
handtekening ";
Dat de rechter aldus vastgesteld heeft
dat de akte houdende eenzijdige verbintenis van de rechtsvoorganger van verweerder, en de vermeldingen op de eveneens getekende enveloppe waaruit die
akte na de dood van de ondertekenaar
g·ehaald is, een geheel vormden en een
uitlegging vergden, en beslist heeft dat,
onder deze voorwaarden, de ondertekenaar, door de waardepapieren die het
voorwerp van zijn verbintenis waren en
het geschrift waarin deze vastgesteld was
tot met zijn dood in zijn bezit te behouden, niet werkelijk de wil gehad had zich
als bewaarder te verbinden ;
Overwegende dat deze met redenen
omklede uitlegging van de wil van de
ondertekenaar van de akte, die op extrinsieke elementen gesteund is, niet onverenigbaar is met de bewoordingen van de
alcte, en dienvolgens soeverein is ;
Overwegende dat de rechter, door zijn
beslissing op deze uitlegging te steunen,
geen bewijs door vermoedens tegen en
hoven de inhoud van de akte aangenomen
heeft, en dus niet behoefde het middel
te behandelen waarbij de wettelijke
regelen ingeroepen werden waaraan een
zodanig· bewijs onderworpen zou zijn
geweest;
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van het middel dus feitelijke grondslag
missen;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
tot staving van zijn beslissing aangaande
het fictief karakter van de verbintenis
die de rechtsvoorganger van verweerder
als bewaarnemer aangegaan heeft, nog
releveert : 1° dat aanlegster, wier hoofdstelling en subsidiaire stelling onverenigbaar zijn, niet schijnt te weten of de
litigieuze effecten haar v66r de aangevoerde
bewaargeving· toebehoorden ;
2o dat zij niet verduidelijkt op welke
datuni de in het ontvangbewijs beweerdelijk vastgestelde bewaargeving van de
effecten in handen van de rechtsvoorganger van verweerder zou plaats gehad
hebben ; 3° dat zij pas na de dood van de
beweerde bewaarnemer in het bezit van
dat ontvangbewijs gekomen is en kon
komen, aldus in de onmogelijkheid verkerend de teruggave van die effecten te
vragen bij leven van de beweerde bewaarnemer die ze behouden heeft en daarover
naar goedvinden heeft kunnen beschikken
tot met zijn overlijden; 4° dat zij niet
beweert en niet aanbiedt te bewijzen dat
zij ooit tegen dergelijke stand van zaken
zou geprotesteerd hebben ;
Overwegende dat deze onderscheiden
feitelijke elementen, die de rechter over
de grond als feitelijke vermoedens en niet
als buitengerechtelijke bekentenis van
aanlegster in aanmerking· genomen heeft
tot staving van de uitlegging welke hij
van het ingeroepen geschrift heeft verstrekt, volstaan om het aangevallen dispositief wettelijk te rechtvaardigen ;
Overwegende dat het arrest hieraan
weliswaar toevoegt dat aanlegster niet
aanvoert dat zij de rechtsvoorganger van
verweerder ooit rekenschap over zijn
beheer heeft gevraagd en geen verklaring
geeft voor een zo zonderling uitblijven
bij haar van iedere bekommernis aangaande goederen welke, volgens haar, aan
haarzelf en aan haar fami1ie zouden toebehoord hebben, doch dat deze beschouwingen overtollig zijn en dat het derde
onderdeel van het middel dat daartegen
opkomt dienvolgens niet ontvankelijk is
bij gebrek aan belang ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
14 mei 1959. - 1 e kamer. - Voo1'zitte1',
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggeve1', H. Anciaux Henry

de Faveaux. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleite1'S, HH. Van Ryn en Pirson.

l"

KAMER. -

14 mei 1959

1o LIJFRENTE. -

VESTIGING ONDER
KOSTELOZE TITEL DOOR MIDDEL VAN
SCHENKING ONDER LEVENDEN. GELDIGHEID AFHANKELIJK VAN DEZELFDE
VORMVEREISTEN ALS DE SCHENKINGEN.

2°

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. SCHENKING. VESTIGING
VAN EEN LTJFRENTE ONDER KOSTELOZE
TITEL DOOR MIDDEL VAN SCHENKING
ONDER LEVENDEN.- BEGUNSTIGDE DE
UITVOERING VAN DE SCHENKING EISEND.
-SCHENKER DE REGELMATJGHEID VAN
DE SCHENKING NAAR DE VORM V66R DE
RECHTER BETWISTEND. VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DEZE REGELMATIGHEID VAST TE STELLEN EN TE
RECHTVAARDIGEN ALVORENS DE UITVOERING TE BEVELEN.

1° De vestiging van een lij f1'ente onde1·
kosteloze titel doo1· middel van een schenking onde1· levenden is ondenvo1'pen aan
dezelfde vormve1'eisten als de schenkingen (1). (Burgerlijk Wetboek, artt. 1969
en 931.)
2° Wannee1' de begunstigde van een lijf1"ente onde1' kosteloze titel gevestigd door
middel van een schenking onde1' levenden
de uitvoe1'ing van het contmct in rechten
ve1'volgt en de ve1'wee1'de1' op deze vo1'de1'ing bij conclusie tegenwe1'pt dat de
schenking nietig is, omdat zij niet bij
authentieke akte geschied was, mag de
1'echte1' de uitvoe1'ing van deze schenking
niet bevelen zonde1· ham· 1·egelmatigheid
naa1' de vonn vast te stellen en te 1"echtvaa1'digen (2).
(N. V. (( LES ACIERIES DE LA MEUSE »,
T. VERHOEST, WEDUWE VAN ROUT.)
ARREST.

HET HOF; -· Gelet op het bestreden
(1) Wanneer het een vermomde schenldng
geldt, is de naleving van de vormen voorzien
bij artikelen 931 tot 933 van het Burgerlijk
Wetboek niet vereist (verbr., 5 januari 1950,
A 1'1'. Y erb?-., 1950, biz. 267; Bull. en PASIC.,
1950, I, 287).
(2) Verge!. verbr., 25 september 1958 (sttpm,
biz. 79; Bull. en PASIC., 1959, I, 96).

-734arrest, op 25 maart 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1969 en 931 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest de door de brieven van
partijen van 5 en 31 mei 1954 gevormde
overeenkomst aanziende als een schenking waarvan de voorwaarde als niet
geschreven moet worden beschouwd wijl
met de openbare orde strijdig, en waardoor aanlegster zich ertoe verbonden
heeft aan verweerster een lijfrente van
2.500 frank per maand te betalen, aanlegster verplicht verklaart tot het doen
van de aldus bepaalde stortingen, dan
wanneer de lijfrente die geheel ten kostelozen titel gevestigd is, de vormen van
de schenking moet vertonen en de verbintenis van aanlegster dienvolgens niet
uit een briefwisseling kon blijken :
Overwegende dat uit het beklaagd
arrest blijkt dat aanlegster en verweerster door hun brieven van 5 mei en 31 mei
195!.. een overeenkomst gesloten hebben
krachtens dewelke de eerste zich ertoe
verbindt aan de tweede een lijfrente van
2.500 frank per maand uit te keren, op
de voorwaarde dat verweerster de twee
duizend aandelen van de aanleggende
vennootschap, waarvan zij eigenares was,
zou behouden;
Overwegende dat het arrest beslist dat
bewuste overeenkomst een gift uitmaakt,
dat zij de verbintenis van aanlegster
afhankelijk stelt van een voorwaard e
welke, daar zij ertoe strekt het vrij
verkeer der goederen te beletten, als
zodanig als niet geschreven moet worden
beschouwd krachtens artikel 900 van het
Burgerlijk Wetboek, dat, aangezien bedoelde voorwaarde niet de dringende en
beslissende beweegreden tot de gift geweest is, deze als eenvoudige gift moet
blijven bestaan ;
Overwegende dat het arrest, aldus de
vordering van verweerster inwilligend,
aanlegster veroordeelt om haar een lijfrente van 2.500 frank per maand te
betalen, met ingang van 3 november
1955, de datum waarop aanlegster opgehouden heeft de bepaalde achterstallige
bedragen te betalen, ten gevolge van het
verkopen, door verweerster, van de aandelen in de aanleggende vennootschap
die zij bezat;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat de
litigieuze lijfrente door aanlegster onder
kosteloze titel toegestaan werd en dat zij
voortvloeit uit een onderhands contract,
waardoor aanlegster de lijfrente recht-

streeks te haren eigen bezware en ten
voordele van verweerster gevestigd heeft ;
Dat het mitsdieh ten deze de rechtstreekse schenking onder de levenden van
een lijfrente, totstandgebracht bij contract, geldt;
Overwegende dat volgens artikel 1969
van het Burgerlijk Wetboek, dergelijke
schenking in beginsel voor haar geldigheid onderworpen is aan de vormvereisten, bepaald bij artikel 931 van hetzelfde
wetboek;
Overwegende dat aanlegster v66r de
rechter over de grond bij conclusies deed
gelden dat krachtens deze bepaling, de
gift nietig was wijl zij niet bij authentieke akte geschied was ;
Overwegende dat ten aanzien van deze
betwisting de rechter ertoe verplicht was
de regelmatigheid van de schenking naar
de vorm vast te stellen, vooraleer de uitvoering ervan te gelasten ;
Overwegende dat het beklaagd arrest,
door aanlegster tot het nakomen van het
litigieuze contract te veroordelen, zonder
vooraf vast te stellen dat het hier ging
om een schenking welke gel dig was zonder
de naleving van die vormvereisten, zijn
beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd
heeft;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
14 mei 1959. -1e kamer.- Voorzitte1·,
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. Gelijlcluidende conclusie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van
Leynseele en Van Ryn.

1" KAMER. -
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1° VERANTWOORDELIJ KHEID
(BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).- VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR
EEN ZAAK. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEWAKER. - BEGRIP
VAN BEW AIUNG.
2° VERANTWOORDELIJKHEID
(BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).- VERANTWOORDELlJKHEID

-735VAN DE BEWAKER. - PERSOON DIE
HET GEBRUIK OF DE HUUR VAN DE
ZAAK BEKOMEN HEEFT. - PERSOON
ZIJNDE NIET IN ELK GEVAL BEWAKER
VAN DE ZAAK VOOR DE TOEPASSING
VAN ARTIKEL 1384, ALINEA 1, VAN HET
BURGERLI.TK WETBOEK.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, na in feite
vastgesteld te hebben dat het kwestieus
ongeval te wijten was aan een defect van
de kraan die eigendom van vierde verweerster, Stad Antwerpen, was, doch
door eiseres gebruikt werd tijdens de
ladingsbehandelingen van het 11/S « Batavier », beslist heeft dat het defect van
de kraan de verantwoordelijkheid van
eiseres medesleepte, om reden dat « de
ladingsbehandelingen door eiseres werden
uitgevoerd met behulp van de door haar
in gebruik of in huur genomen stadskraan welke derhalve op het ogenblik
van het ongeval moet beschouwd worden
als staande onder de bewaking van eiseres », zonder echter te antwoorden op de
conclusies van eiseres in zover zij staande

hielden « dat de Stad Antwerpen, eigenares van de kraan, zich het recht van
leiding en nazicht voorbehouden had,
dat eiseres noch in rechte noch in feite
bij machte was om voor de integriteit
van de zaak te zorgen en dat zij geen
macht had over de organen en het mecanisme van het toestel waarvan, onder dit
oogpunt, de Stad Antwerpen, de bewaakster bleef », eerste onderdeel, dan wanneer
het feit dat eiseres de kwestieuze kraan
« in gebruik of in huur » genomen had,
geenszins volstond om te bewijzen dat
zij de kraan onder haar bewaking had,
dan wanneer de door artikel 1384 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalde verantwoordelijkheid voor de schade die door
een zaak veroorzaakt is, vereist dat de
zogezegd verahtwoordelijke de zaak niet
aileen zou « gebruiken » doch ze zou gebruiken voor eigen rekening, met voile
macht van toezicht, beheer en controle,
en met voile meesterschap over de zaak,
dan wanneer het bestreden arrest het
bestaan van deze « macht » en « meesterc
schap » in hoofde van eiseres geenszins
vastgesteld heeft, tweede onderdel, dan
wanneer om wettelijk gemotiveerd te zijn,
de rechterlijke beslissingen al de middelen
en excepties moeten beantwoorden die
door de partijen in regelmatig neergelegde
conclusies ingeroepen werden :
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat het bestreden arrest
de veroordeling van aanlegster steunt
op artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk
Wetboek, omdat aanlegster client beschouwd te worden als bewaakster der
kraan die de oorzaak is geweest van het
ongeval;
Overwegende dat bewaker van de zaak
is in de zin van gezegd artikel degene
die voor eigen rekening ervan gebruik
maakt of geniet met recht van leiding
en toezicht;
Overwegende dat aanlegster betwistte
dat die laatste voorwaarde vervuld was,
door in haar conclusies te beweren dat
zij geen bewaakster van de kraan was,
omdat « de eigenaar - Stad Antwerpen
- zich het recht van leiding en nazicht
ervan voorbehouden heeft >> ;
Overwegende dat het arrest zich ertoe
beperkt, tot rechtvaardiging van de toepassing van artikel1384 van het Burger-

Verbr., 25 maart 1943 (Bull. en PAsiC.,
I, 110); 6 februari 1958 (A?'?', Vm·br.,
biz. 383; Bttll. en PAsro., 1958, I, 616),
Raadpieeg de noot 1 onder verbr.,

27 juni 1958 (Bull. en PAsm., 1958, I, 1206),
aismede de aangehaaide referenties, waaraan
toe te voegen 0ARBONNIER, D?·oit civil, bd. II,
biz. 657.

1° De bewaker verantwoordelijk, k1·achtens
artikel 1384, alinea 1, van het Burgerlijk
Wetboek, voo1· de schade veroorzaakt door
het gebrek van een zaak, is degene die
voor eigen 1·ekening er van gebruik maakt
of geniet met recht van leiding en toezicht {1).
2° Degene, die het geb1·uik of de huur van
een zaak heeft belcomen, heeft de bewalcing
ervan niet en is niet ve1·antwoordelijlc
voor de schade er door ve1·oorzaalct, ,in
de zin van Mtilcel 1384, alinea 1, van
het Burgerlijlc Wetboelc, indien de eigenaar zich het 1·echt van leiding en van
toezicht over de zaalc heeft voorbehouden {2).

{N. V. « MARNIX NATIE », T. N. V. « NEW
HAMPSHIRE FIRE INSURANCE CY » EN
CONSORTEN.)
ARREST.

(1)
1943,
1958,
(2)

-
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lijk Wetboek, vast te stellen dat aanlegster de kraan in gebruik of in huur genamen had, om eruit af te leiden dat zij
de bewaking ervan had ;
Overwegende nochtans, dat het gebruik
of de huur van een kraan niet in elk geval,
in hoofde van de gebruiker of van de
]murder, het recht van leiding en van
toezicht insluit, hetwelk de verantwoordelijkheid van de bewaker rechtvaardigt
vermits de eigenaar zich dit recht kan
voorbehouden ; dat het bestreden arrest
derhalve de in het middel bedoelde artikelen 97 der Grondwet en 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, geschonden heeft;
Overwegende dat vermits de beslissing
gewezen over de door de twee eerste verweersters tegen de derde verweerster ingestelde vordering aanlegster niet grieft
en op redenen steunt, die gans onderscheiden zijn van deze welke het arrest
tot staving van de andere punten van
het dispositief inroept, de voorziening in
zover zij gezegde beslissing betreft niet
gegrond is;
Overwegende dat de verbreking van
het arrest, in zove1' het de tegen aanlegster en de Staa Antwerpen ingestelde
vorderingen betreft, noodzakelijk de verbreking van de beslissing aangaande de
kosten van die vorderingen medebreng·t;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest behalve in zover het over de
door de eerste twee verweersters tegen
de derde verweerster ingestelde vordering
uitspraak g·edaan heeft ; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt dat
melding· van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
eerste, tweede en vierde verweersters tot
de drie vierden van de kosten en aanlegster tot het overige vierde ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
15 mei 1959. - 1 e .kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1', H. De Bersaques.- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. Struye, Van Ryn
en Simont.

1"
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RECHTERLIJKE

15 mei 1959
INRICHTING.

SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.
BURGERLIJKE ZAKEN. RECHTBANK

VAN EERSTE AANLEG BIJGESTAAN DOOR
EEN PERSOON TOEGEVOEGD ALS GRIFFIER. GEEN ANDERE VERMELDING
IN HET VONNIS EN IN HET PROCESVERBAAL VAN DE TERECHTZITTING. NIETIGHEID VAN HET VONNIS.

Is nietig het vonnis gewezen doo1· een
rechtbank van eerste aanleg bij gestaan
doo1· een persoon vermeld als " geassumeerd griffier », wanneer noch het vonnis,
noch het proces-ver baal van de terechtzitting een melding bevatten, welke toelaat na te gaan of die pe1·soon 1'egelmatig
als g1·i!fie~· werd toegevoegd (1).
(CLOES, T. P. V. B. A." BROUWERIJ NARTUS"
EN JASPARD.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 october 1957 gewezen in
hog·er beroep door de Rechtbank van
eerste aanleg te Tongeren ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 158 en 207
van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis en het
proces-verbaal der terechtzitting vermelden dat de Heer Franz de Froidmont als
" geassumeerd griffier » deel uitmaakte
van de rechtbank die het vonnis uitgesproken heeft, dan wanneer een vonnis
dat uitgesproken wordt buiten de aanwezigheid van een wetteJijke benoemde
of geassumeercle griffier nietig is, clan
wanneer de bewoorclingen van het bestreclen vonnis niet toeJaten na te gaan of
de rechtbank de Heer Franz de Froidmont als griffier geassumeercl had overeenkomstig· het voorschrift van artikel 207
van de wet van 18 juni 1869, en meer
bepaald of de Beer de Froidmont Belg
en 21 jaar oud was en of hij de aan de
openbare ambtenaren opgelegde eecl afgelegd had, dan wanneer het bestreclen
vonnis alleszins niet wettelijk gemotiveercl is :
Overwegende clat, volgens de eensluiclencle vermelcling in het vonnis en in
het proces-verbaal van de terechtzitting,
Heer Franz de Froidmont deel uitmaakte
van de zetel als " geassumeerd griffier » ;
Overwegende dat die vermelding niet
(1) Verbr., 5 october 1953 (An·. Ve1·br.,
1954, biz. 65; Bull. en PAsiC., 1954, I, 77);
vergel. verbr., 30 januari en 8 mei 1959 (sup1·a,
biz. 432 en 708; Bull. en PAsiC., 1959, I, 549
en 914).
·
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toelaat na te gaan of de rechtbank zich
Heer de Froidmont als griffier heeft toegevoegd in de door voormeld artikel 207
gestelde voorwaarden ;
Dat zij immers niet doet blijken dat
voornoemde persoon Belg en ten minste
Mnentwintig jaar oud was en dat hij
vooraf de aan de openbare ambtenaren
opgelegde eed afgelegd heeft ;
Overwegende dat de samenstelling van
de rechtscolleges van openbare orde is;
Dat de regelmatigheid ervan blijken
moet uit de vaststellingen van het vonnis
. zelf, gebeurlijk aangevuld door deze van
het proces-verbaal der terechtzitting;
Dat het middel g·egrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweersters tot de kosten ;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt, zetelende in
hoger beroep.
15 mei 1959. - 1 e kamer. - Voorzitte1·
en verslaggever, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. Struye.
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ERFDIENSTBAARHEID. LICHTOPENINGEN IN EEN MUUR AANGEBRACHT OP EEN KLEINERE AFSTAND
DAN DEGENE WAAROP UITZICHTEN OP
ANDERMANS ERF TOEGELATEN ZIJN. LICHTOPENINGEN DIENENDE TE VOLDOEN AAN DE DOOR DE ARTIKELEN 676
EN 677 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK GESTELDE VOORWAARDEN.
De beschikkingen van de artikelen 676
en 677 van het Burgerlijk Wetboelc zijn
toepasselijk niet alleen op de lichten
(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Les biens, bd. I,
nr. 1029; AUBRY en RAU, bd. II, blz. 292;
LAURENT, bd. VIII, nr. 51; BENECH, J)e la
p1•opriete immobiliere, bd. II, nrs. 1942 en
1947; HILBERT, Tmite geneml des servitudes
foncieres, bd. III, nrs. 715 en 721 ; DALLOZ,
Repertoire de droit civil, 1954, v 0 Sm·vitudes,
nr. 141; Ju1·is classeu1• civil, art. 675-680,
nr. 19.
VERBR,,
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aangebracht in een niet gemene muur,
die onmiddellijk aan andermans erf
paalt, maar oolc op de lichtopeningen
aangebracht op een kleine1·e afstand dnn
degene waarop uitzichten op andermans
erf toegelaten zijn door de artikelen 678
en 679 van hetzelfde wetboek (1).

{DEGANCQ, T. VAN EENOO
EN VERSTRAETE.)
ARREST .
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 mei 1958 gewezen in hoger
beroep door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brugge ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 544, 676, 677, 678,
679, 1317, 1319, 1320 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis beslist dat de "lichten » {die geen << uitzicht » uitmaken),
welke bestaan in het gebouw van eiser,
dat op 40 centimeters van de scheidingslijn van het erf van verweerder staat,
" aan de bepalingen van artikel 677 van
het Burgerlijk Wetboek moeten voldoen >>... en, bijgevolg, bij gebrek aan
voldoende hoogte, dienen dicht te worden
gemaakt, dan wanneer de " lichten »
slechts aan de bepalingen van artikel 677
van het Burgerlijk Wetboek moeten voldoen wanneer zij in een niet gemene muur
die onmiddellijk aan een andermans erf
« paalt » opgesteld worden, wat het geval
niet is, zoals blijkt uit eisers conclusies,
uit de door de rechtbank en door de
vrederechter gedurende de plaatsbezoeken gedane vaststellingen en uit het
beroepen vonnis :
Overwegende dat, zo artikel 676 van
het Burgerlijk Wetboek aan de eig·enaar
van een niet gemene muur, die onmiddellijk aan andermans erf paalt, toelaat
in die muur lichten te maken, het dit
vermogen van de door de artikelen 676,
lid 2, en 677 bepaalde voorwaarden afhankelijk maakt ;
Overwegende dat die voorwaarden tot
doel strekken, ondermeer, te beletten dat
Contra : BEUDANT, bd. IV, blz. 597 ; DEVOS,
Possession, p1·op1·iete et servit1tde, nr. 326 ;
KLUYBKENB, Zakem·echt, m•. 361. Ten slotte,
volgens DE PAGE, bd. VI, nr. 570, is artikel 677 toepasselijk, terwijl artikel 672,
alinea 2, slechts gedeeltelijk moet worden
nageleefd.
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zou kunnen dienen ;
Dat, door, bij de artikelen 678 en 679,
te verbieden op het erf van zijn nabuur
uitzicht gevende vensters te hebben, indien er geen afstand van, naargelang, zes
of negentien decimeters is tussen de muur
waarin zij gemaakt zijn en de scheidsIinie van beide eigendommen (art. 680),
de wetgever zijn wil te kennen heeft
gegeven dat, wanneer de Iichten worden
aangebracht op een afstand waarop g·een
uitzichten mogen worden aangelegd, zij
aan de door de artikelen 676 en 677
van het Burgerlijk W etboek gestelde
voorwaarden zouden voldoen ;
Overwegende dat de rechter vaststelt
dat de muur van eisers gebouw op 40 centimeters van de scheidslinie van de erven
staat en dat de in die muur gemaakte
lichten niet aan de vereisten van artikel 677 van het Burgerlijk Wetboek voldoen ; dat hij op grond van die vaststellingen wettelijk heeft beslist dat verweerders het dichtmaken van die Iichten
vermochten te vorderen ;
Overwegende dat het middel naar
recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 mei 1959. -1e kamer.- Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
Gelijkluidende conclnsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.- Pleite1·s, HH. della Faille d'Huysse
en Van Leynseele.
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19 mei 1959

INKOMSTENBELASTINGEN.
MOBILIENBELASTING.
SAMENGESCHAKELDE WETTEN VAN 15 JANUARI
1948, ARTIKEL 15, PARAGRAAF 2,
LEDEN 1 EN 3. VOORWERP VAN
DEZE BESCHIKKINGEN.

(1) Wat betreft de wetgeving dagtekenend
van voor de wijzigingen aangebracht aan
artikel 15, paragraaf 2, van de samengeschakelde wetten van 6 augustus 1931 door artikel 2 van het koninklijk besluit van 31 maart
1936, raadpl .. verbr., 4 december 1933 (B1lll.
en PASIC., 1934, I, 92).
(2) Wat betreft de wetgeving dagtekenend
van voor de wijzigingen aangebracht aan

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
MOBILIENBELASTING. GEDEELTELIJKE VERDELINGEN .VAN HET MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN. ACHTEREENVOLGENDE UITKERINGEN. -VASTSTELLING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.

1° Artikel 15, paragraaf 2, lid 1, ?Jan de
samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen bepaalt de belastbare
grondslag in de mobilienbelasting in
geval van ve1·deling, zelfs gedeeltelijk,
van het maatschappelijk vm·mogen; artikel 15, pamgraaf 2, lid 3, van dezelfde
wetten maakt de belasting, ve1'Schuldigd
op het belastbaar gedeelte van de uitkering, eisbaar van de dag van die uitkering af en is zonder invloed op de vaststelling van het bedmg van de belasibare
grondslag (1).
2° In geval van gedeeltelijke en achtereenvolgende verdelingen van het maatschappelijk vermogen, wo1·dt de belastbare
grondslag, bij elke uitke1·ing, samengesteld uit het deel van het gezamenlijk
bedrag dm· uitgekeerde sommen, hetwelk
bekomen wordt na uitsluiting, uit bedoeld
gezarnenlijk bedmg, van het werkelijk
gestort rnaatschappelijk kapitaal dat nag
terugbetaalbaar is ten dage van de
inliqttidatiestelling van de vennootschap
of van de gebeurtenis, die de verdeling
met zich brengt (2), dit kapitaal gerevaloriseerd zij nde op de voet van de wettelijke
coefficii!nt toepasselijk op het tijdstip van
de vestiging van de belasting (3). Het
resttltaat van deze aftrekking vertegenwoordigt, bij elke uitkering, het bedrag
van het aan de belasting onderhevig
deel van het geheel de1· uitgekeerde
sornrnen.
(BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. N. V. « LE TEXTILE

».)

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 maart 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
artikel 15, paragraaf 2, van de samengeschakelde wetten van 31 juli 1943 door artikel 2
van de wet van 2 augustus 1947, raadpl.
verbr., 1 juli 1946 (Bull. en PAsiC., 1946,
I, 279).
.
(3) Raadpl. verbr., 27 april 1937, beweegredenen (Bttll. en PABIC., 1937, I, 127);
24 mei 1955 (A1-r. Vm·b?·., 1955, blz. 789;
Bull. en PAsiC., 1955, I, 1046); 12 november 1957 (A?·r. Vm·b?·., 19~8, blz. 142; Bull.
en PAsrc., 1958, I, 254).
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Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 15, paragraaf 2, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van
15 januari 1948, 2 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij het besluit van 16 januari
1948, 3, 33, 1°, en 34, paragraaf 1, van
de wet van 8 maart 1951 waarbij de
wetten en besluiten betreffende de inkomstenbelastingen en de nationale crisisbelasting, samengeordend bij de besluiten
van 15 en 16 januari 1948, met ingang
van het dienstj aar 1951 worden gewijzigd, doordat het bestreden arrest ~eslist
dat de mobilienbelasting en de natwnale
crisisbelasting niet verschuldigd zijn op
de gedeeltelijke verdeling van het maa.tschappelijk vermogen die verweerster m
cassatie op 1 october 1951 gedaan heeft,
om reden dat het verschil tussen de
terugbetalingen die gedaan werden tot
op 1 october 1951 de terugbetaling op
deze datum erinbegrepen, en het op dezelfde datum gerevaloriseerd maatschappelijk kapitaal, lager is dan h~t excedent
dat bij een vroegere gedeeltehjk~ verdeling belast werd, dan wanneer mt paragraaf 2 van artikel 15 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van 15 januari 1948, blijkt dat bij iedere gedeel~:
lijke verdeling van het maatschappehJk
vermogen van een personen- of een kapitalenvennootschap, de mobilienbelasting
verschuldigd is op het verschil tussen het
totaal van de sommen die verdeeld werden en het maatschappelijk kapitaal dat
gerevaloriseerd werd naar de op het tijdstip van de gedeeltelijke verdeling toepasselijke coefficienten, zonder dat er
acht behoeft te worden geslagen op de
excedenten waarop de belasting voorheen
geheven werd :
Overwegende dat naar luid van artikel15, paragraaf 2, lid 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, wanneer ten gevolge van
liquidatie of om enige andere reden overgegaan wordt tot de verdeling van het
maatschappelijk vermogen, zelfs ten dele,
de mobilienbelasting dan geheven wordt
op het gezamenlijk bedrag der uitgekeerde sommen, na aftrek van het werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal dat
nog terugbetaalbaar is, dit kapitaal gerevaloriseerd zijn - de overeenkomstig de
voorschriften van lid 2 ;
Dat volgens lid 3 van dezelfde paragraaf, de belasting onmiddellijk verschul-

digd is op elke terugbetaling bewerkstelligd hoven het aldus gerevaloriseerd kapitaal;
Overwegende dat uit deze bepalingen
blijkt, enerzijds, dat, met het oog op de
onmiddellijke inning van de belasting,
bij iedere verdeling de belastbare grandslag moet worden gevestigd die opgeleverd wordt door dat deel van het gezamenlijk bedrag der uitgekeerde sommen
hetweJk bekomen wordt na uitsluiting,
uit bewust gezamenlijk bedrag, van het
werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal dat nog terugbetaalbaar is ten dage
van de inliquidatiestelling· van de vennootschap of van de gebeurtenis die de
verdeling met zich brengt, dit kapitaal
gerevaloriseerd zijnde op de voet van de
wettelijke coefficient die toepasselijk is
op het tijdstip van de vestiging van de
te innen belasting·, en, anderzijds, dat het
resultaat van zulke aftrekking, welke
geschiedt op het gezamenlijk bedrag van
al wat verdeeld geworden is op het ogenblik van de vestiging van de aanslag,
noodzakelijk het bedrag van het aan de
belasting onderhevig deel van het geheel
der uitgekeerde sommen vertegenwoordigt;
Overwegende dat uit het bestreden
arrest en uit de stukken der procedure
blijkt, aan de ene kant, dat de verwerende vennootschap in liquidatie op 29 december 1950 een som van 40.045.170 fr.
verdeeJd heeft, waarvan het 12.710.500 fr.
belopend belastbaar gedeelte onmiddellijk en een som van 3.337.097 frank
waarover dit geschil loopt, op 1 october
1951 aangeslagen werden, dit is in het
geheel 43.382.267 frank, en, aan de andere
kant, dat het werkelijk gestort kapitaal,
dat nog terugbetaalbaar is ten dage van
de liquidatien na revalorisatie voor de
eventuele inning van de belasting op de
verdeling van 1 october 1951, naar de
coefficient bepaald door artikel 3 van de
wet van 8 maart 1951, die met ing·ang
van het dienstjaar 1951 toepasselijk is,
31.172.275 frank beloopt;
Overwegende dat het bestreden arrest
hieruit oordeelkundig afleidt dat het
bedrag van de belastbare grondslag, hetwelk moet dienen om de verdeling· van
1 october 1951 eventueel te belasten,
1.2.209. 992 frank beloopt;
Overwegende dat, aangezien dit cijfN'
het belastbaar gedeelte voorstelt van de
gezamenlijke sedert de liquidatie verdeelde sommen, het bestreoen arrest te
recht laat gelden dat het de inkomsten
ten bedrage van 12.710.500 frank om vat
<lie het voorwerp van een eerste aanslag .
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zijn geweest; dat het wettelijk eruit afleidt dat na aftrek van evengemelde som,
de belastbare grondslag die naar aanleiding van de verdeling van 1 october 1951
gevestigd werd en 12.209.992 frank beliep, geen excedent meer omvatte, dit wil
zeggen inkomsten die belastbaar waren
bij toepassing van voormeld artikel 15,
paragraaf 2, lid 1 ;
Overwegende dat lid 3 van dit artikel 15, paragraaf 2, hetwelk geen ander
voorwerp heeft dan van met de dag van
de verdeling de belasting, die op het
belastbaar gedeelte daarvan verschuldigd
is, opeisbaar te maken, zonder weerslag
is op het bedrag van de belastbare grandslag;
Dat eruit volgt dat het middel naar
recht faalt, in zover het de schending van
de bepalingen van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen aanvoert, en dat
het niet ontvankelijk is wat de andere
ingeroepen bepalingen aangaat, die slaan
op ten overvloede gegeven gronden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 mei 1959.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Vroonen. Strijdige conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van
Leynseele en Pirson.
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19 mei 1959

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
SCHATTlNG
VAN FRANSE AANDELEN IN PORTEFEUILLE BIJ HET SLUITEN VAN EEN
DIENSTJAAR. SCHATTING GESTEUND
OP DE OFFICIELE KOERS VAN DIE AANDELEN IN DE NOTERING VAN EEN
FRANSE bEURS EN OP DE OFFICIELE
KOERS VAN DE FRANSE FRANK.

0FFICIELE KOERS VAN DIE MUNT VERSCHILLEND VAN HAAR WERKELIJKE
WAARDE. ONWETTELIJKE SCHATTING.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
ScHATTING
VAN FRANSE AANDELEN IN PORTEFEUlLLE BIJ HET SLUITEN VAN EEN
DIENSTJAAR. SCHATTING GESTEUND
OP DE OFFICIELE KOERS VAN DIE AANDELEN IN DE NOTERING VAN EEN
FRANSE BEURS, MAAR GEEN REKENING
HOUDEND MET DE WERKELIJKE HANDELSWAARDE VAN DE AANDELEN IN
BELGIE. ONWETTELIJKE SCHATTlNG,
ZELFS INDIEN DE HOUDER VAN DE
AANDELEN HET VOORNEMEN NIET HAD
ZE TE VERKOPEN.

1° Is onwettelijk de schatting van Franse
aandelen in portefeuille voo1·handen bij
het sluiten van een dienstj aar, die gesteund is op de officie'le lcoers van die
aandelen in de note1·ing van een Franse
beu1's en op de officiele koers van de
Franse frank ten opzichte van de Belgische frank, wanneer de officiele wisselkoers niet overeenstemde met de werkelijlce
waarde van de F1·anse munt {1).
2° Is onwettelijlc de schatting van Franse
aandelen in po1'tefeuille voorhanden bij
het sluiten van een dienstjam·, die gesteund is op de officiele koers van die
aandelen in de note1·ing van een Franse
beu1·s, maar die geen relcening houdt
met de we1·lcelijke handelswaarde van de
aandelen in Belgie, namelijk met de
moeilijkheden van tegeldemaking, zelfs
indien de houder van de aandelen niet
voornemens was ze te verkopen (2).
{N. V. « USINES ET ACIER[ES ALLARD "• T.
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST,

HET HOF; (1) Raadpl. verbr., 20 maart 1956 (_Arr.
Vm·b1·., 1956, biz. 602; Bull. en PAsrc., 1956,
I, 772) en 15 october 1957 (A1'1". Verbr., 1958,
biz. 80; Bttll. en PAsiC., 1958, I, 140).
(2) Raadpl. verbr., 22 april 1929 (Bull.
en PAsrc., 1929, I, 164) en 17 november 1957
(ibid., 1958, I, 254), aismede de noot 1 onder
dit Iaatste arrest.
Wat betreft inzonderheid de schatting van
de aandeien voorhanden in portefeuille, raadpieeg RESTEAU, Traite des societes anonymes,
2• uitg., bd. III, nrs. 1451, 1456 tot 1458
en 1462; W AUWERMANS, Manuel p1·atiqtw des,,

Gelet op het arrest,

societes anonymes, 7• uitg., nrs. 629, 635
en 642 ; P ASSELECQ, Traite des societes commerciales, nrs. 2717,2722,2723,5619 en 5631;
RrJCKX, Societes anonymes, biz. 329 en 332 ;
Rep. 'p1·at. dr. beige, v 0 Societes anonymes,
nrs. 1758, 1764, 1765, 1770 tot 1772 ; FREDERICQ, T1·aite de d1•oit c01nmm•cial belge, bd. V,
nr. 537 ; VAN RYN, Principes de droit commercial, bd. I, nrs. 742 en 743; MOREAU, La
societe anonyme, 2• uitg., nr. 136; Pre en
KREHER, Les societes commerciales, 3• uitg.,
bd. II, nrs. 3008 en 3013.
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hof {1);
Gelet op het bestreden arrest, op
16 mei 1958 gewezen door het Hof van
beroep te Luik;
Over het eerste en het tweede middel
samen, het eerste, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1315, 1316, 1319 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 25, inzonderheid 25,
paragraaf 1, 27, inzonderheid 27, paragraaf 1, 55 van de wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 juli 1943 en, voor zoveel
als nodig, bij besluit van de Regent van
15 januari 1948, 77 en ::l05 van de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen {boek I, titel IX, van het
Wetboek van koophandel), 943, · 3°, van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat << de administratie het
willekeurig karakter van de schatting van
de effecten van de Franse naamloze vennootschap << Acieries de Blanc-Misseron >>
die verzoekster in haar bezit had, bewezen
heeft door objectief te steunen op de
officiele koers van die effecten in de
Franse alfabetische notering, dit is
1. 700 frank per aandeel, en op de officiele wisselkoers, dit is 88,30 Belgische
frank voor 100 Franse frank>>, de argumentatie van aanlegster verworpen heeft
die aanvoerde dat, om een juiste schatting te verrichten, er rekening moest
gehouden worden, niet met de officiele
koers maar met de werkelijke waarde
van de Franse frank, dit is 36,80 Belgische
frank voor 100 Franse frank, en deze
verwerping gerechtvaardigd heeft door
de reden << dat ·de officiele notering ter
beurs van de effecten economisch en
financieel met de officiele wisselkoers verbonden is, en dat bijgevolg de sehatting
van de prijs van de litigieuze aandelen
logiseh enkel kon geschieden, zo men op
de offieiele notering steunde, naar de
officiele wisselkoers ; ... dat mitsdien verzoekster een officieuze wisselvoet rechtmatig pas had kunnen doen gelden na
het bewijs geleverd te hebben van het
fictief karakter van de notering ter beurs,
en van het bestaan van een officieuze,
toegelaten en ruim gevolgde markt van
de kwestieuze effecten >>, dan wanneer,
aangezien de beursmarkt ten deze een
binnenlandse markt is, zij niet aan de
schommelingen van de wisselkoers onderhevig is, om dan wanneer de voorwaarde
(1) A1~\ Vm·b1·., 1957, biz. 373; Bttll. en
PASIC., 1957, I, 585.

waarvan het hof van beroep de inwilliging
van de eis van aanlegster afhankelijk
stelt noch logisch, noch juridisch kan
verantwoord worden, en doordat mitsdien het aangevallen arrest, door de
schatting van aanlegster om een onwettelijke en onredelijke reden te verwerpen,
zijn beslissing noch regelmatig gemotiveerd, noch wettelijk gerechtvaardigd
heeft, en aanlegster de last heeft opgelegd
van een bewijs dat zij niet hoefde te
leveren ; het tweede, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, inzonderheid 25, paragraaf 1, 26, 27, inzonderheid 27, paragraaf 1, van de wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
van 31 juli 1943, en, voor zoveel als
nodig, bij besluit van de Regent van
15 januari 1948, 77 van de samengesehakelde wetten op de handelsvennootschappen (boek I, titel IX, van het wetboek
van koophandel), 943, 3°, van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering,
doordat het bestreden arrest de door
aanlegster gedane schatting van de maatschappelijke aandelen van de Franse
vennootschap << Acieries de Blane-Misseron >> die zij bezat, verworpen heeft,
welke sehatting onder meer was gesteund
op de ongunstige economische omstandigheden en op het verbod de opbrensgt
van de eventuele tegeldemaking van de
effecten van Frankrijk naar Belgie over
te brengen, om de redenen dat : 1° de
beoordeling van de economische omstandigheden << onzeker en wisselvallig >> was
en dat << juist om de onzekerheid van
dergelijke beoordeling te vermijden, men
zich, zoals de administratie gedaan heeft,
behoorde te houden aan de objectieve,
officiele en vaststaande schattingseriteria >>, en dat 2° de onoverbrengbaarheid
van de effecten ten deze zonder weerslag
was, vermits aanlegster niet wenste die
aandelen te verkopel), dan wanneer :
1° de moeilijkheid van het beoordelen
van de economische toestand, verre van
een hogere schatting van het aandeel te
rechtvaardigen, een voorzichtigere schatting gebood; 2° effecten, evenals ieder
objectief element, naar hun objectieve
waarden moeten geschat worden, dit wil
zeg·gen naar de waarde waartegen zij te
gelde gemaakt kunnen worden, en niet
naar hun gepastheidswaarde, zodat de
omstandigheid dat aanlegster niet verlangde haar effecten te verkopen onverschillig was :
Overwegende dat het bestredeu arrest
vaststelt dat aanlegster, om de door haar
verrichte herschatting van de Blanc-
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Misseron aandelen te rechtvaardigen,
onder meer aanvoerde dat, indien deze
geschat werden met hun officiele koers
in de Franse alfabetische notering als
berekeningsbasis, er rekening moest worden gehouden met de werkelijke koers
van de Franse frank, dit is 36,80 Belgische
frank voor 100 Franse frank, dan wanneer verweerder aanvoerde dat het de
officiele koers van de Franse frank, dit is
88,30 Belgische frank voor 100 Franse
frank, die in aanmerking moest worden
genomen;
Overwegende dat het arrest de stelling
van aanlegster afwijst om de in het eerste
middel aangehaalde redenen ;
Overwegende dat, wanneer men in acht
neemt dat de kwestieuze aandelen enkel
in Frankrijk genoteerd waren en dat de
fondsen niet konden overgebracht worden
van Frankrijk naar Belgie, welke door
het arrest gereleveerde omstandigheden
tot gevolg hadden de arbitrag·ezaken op
te heffen, er komt te blijken dat de eerste
reden die het arrest opgeeft het besluit
hetwelk het daaruit afleidt niet rechtvaardigt;
Dat immers in de feitelijke omstandigheden waarop hiervoren gewezen is, de
notering in Frankrijk van een Frans
waardepapier enkel op de Franse binnenlandse beursmarkt kon slaan ;
Dat ten gevolge van de beperkingen
die op de effectenmarkt en de overbrengbaarheid van de fondsen gesteld Werden,
voormelde noteringen noodzakelijkerwijze onafhankelijk waren van de wisselkoers, die enkel de verhoudingen weergeeft welke tussen de binnen- en de
buitenlandse markt heersen ;
Overwegende dat het gebrek dat deze
eerste reden aankleeft zich laat voelen
in de gevolgtrekkingen die het hof van
beroep daaruit in de tweede reden heeft
afgeleid;
Dat toch, nu de wisselkoers geen weerslag heeft op de schatting voor de beurs
van de kwestieuze waarde, de redenering
die gegeven is in de in het eerste middel
aangeduide tweede reden insgelijks niet
gegrond is;
Dat er geen logisch verband ligt tussen
het feit dat de beursmarkt de enige
geweest is waar de litigieuze effecten
verhandeld werden, en de aanspraak van
aanlegster die tot doel had dat, voor de
schatting in Belgische franken van in
Franse franken luidende waardepapieren,
de werkelijke koers van deze munt zou
toegepast worden ;
Overwegende dat aanlegster, om de
rechtmatigheid van de herschatting van

de kwestieuze effecten te rechtvaardigen,
tevens steunde op het groot aantal aandelen die zij in haar bezit had, hierop
dat noch deze aandelen, noch de opbrengst van de eventuele tegeldemaking
ervan naar Belgie konden overgebracht
worden, en hierop dat zij op de beurs
te Brussel niet in de notering 'opgenomen
waren;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat deze beschouwingen niet pertinent zijn om de reden dat aanlegster
niet van zins was deze aandelen te verkopen;
Overwegende dat de schatting van
ieder actief haar voornaamste grondslag
heeft in objectieve elementen;
Overwegende dat de rechter over de
grond, door te weigeren de omstandigheden die aanlegster aanvoerde in aanmerking te nemen, om de reden dat zij
nooit het voornemen gehad had de litigieuze effecten te verkopen, enkel op
subjectieve begrippen gesteund heeft;
Dat hij mitsdien bij de schatting van
een bestanddeel van een actief uitgegaan
is enkel van de gepastheidswaarde welke
dat bestanddeel voor aanlegster kan vertonen, zonder op de verkoopwaarde ervan
te slaan;
Overwegende dat de middelen gegrond
zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
19 mei 1959.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemena voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal. - Pleiters, "!-!H. de
Mey (van de Balie bij het Hof van beroep
te Brussel) en Van Leynseele.

2"
1°

KAMER. -

19 mei 1959

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. NIJVERHEIDS-,
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. VERGOEDING WEGENS STAKING EN ONBESCHIKBAARHEID VAN DE GEBOUWEN
EN HET MATERIEEL. VERGOEDING
DIE NIET EEN WAARDEVERMINDERING
VAN DEZE MATERIELE ELEMENTEN VAN
HET
BEDRIJF
VERTEGENWOORDIGT,
MAAR EEN WINSTDERVING.

-743BEWIJS. - GELOOF VERSCHULDIGD
AAN DE AKTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. - OVEREENKOMST. - VERKLARING DOOR DE RECHTER. - VERKLARING ONVERENJGBAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE OVEREENKOMST, SCHENDING VAN HET GELOOF VERSCHULDIGD AAN DE AKTE DIE DE
OVEREENKOMST VASTSTELT.
3o INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. - VASTSTELLING
VAN DE AANSLAGVOET. SAMENGESCHAKELDE WETTEN, ARTIKEL 35, PA·
RAGRAAF 1, LID .2.- lNKOMSTEN WAAROP DEZE BESCHIKKING TOEPASSELIJK
IS.

,2o

1 o De vergoeding ontvangen door een nij-

verheids-, handels- of landbouwbedrijf
als vergelding voo!' de gehele of gedeeltelijke staking en de verplichte onbeschikbaarheid van de gebouwen en het materieel, ingevolge overeenkomst, vertegenwoordigt niet een waardeve1·mindering
van deze materiifle elementen van het
bedrijf, wat een niet belastbare vergelding
zou 1titma!cen, maar een winstdm·ving,
en maakt derhalve een belastba!'e winst
uit {1).
,2° Schendt het geloof verschuldigd aan de
akte, die een ovm·eenkomst vaststelt, de
beslissing die aan die akte een verklaring
geeft, die onverenigbaa1· is met haar
bewoordingen {.2). (Burgerlijk Wetboek,
art. 1319 en 132.2.)
3o De uitzonderingsmodaliteiten van taxatie
in de bedrijfsbelasting, voorzien bij artikel 35, paragraaf 1, lid 2, van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, zijn slechts toepasselijk op de
vergoedingen, die bestemd zijn om de
bezoldigingen, verschuldigd k1·achtens
arbeids-, bedienden- of dienstverhuringscontracten te ve1'tegenwoordigen, inkomsten bedoeld in artikel25, paTagraaf 1, 2°
en 29; zij zijn niet toepasselijk op de
vergoedingen, die tot doel hebben de
derving van winsten van een nijverheids-,
handels- of landbouwbedr~if, bedoeld in
artikel 25, paragraaf 1, 1°, en 27,
paragraaf 1, te vm·effenen {3).
(1) Vergel. verbr., 23 october 1958 (sttp1·a,
biz. 162; Bull. en PAsrc., 1959, I, 194); raadpi.
verbr., 7 en 25 october 1955 en 22 november
1955 (Arr. Vm·b1·., 1956, biz. 77, 139 en 226;
Bull. en PAsrc., 1956, I, 94, 179 en 277);
23 april en 20 mei 1958 (A1·r. Verb1·., 1958,
biz. 659 en 744; Bull. en PASIC., 1958, I, 933
en 1040).
(2) Verbr., 31 october 1958 (Bull .. enPAsrc.,
1959, I, 219).

{BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
CIEN, T. DECLERCK.)

HNAN~

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op .2.2 april 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste en het tweede middel
samen, het eerste, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 11.2 van de Grondwet, .25, paragraaf 1, 1°, .27, paragraaf 1,
en 42, paragraaf 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, doordat het bestreden
arrest beslist dat de vergoeding van
4.20.000 frank, die verweerder aoor de
" Societe cooperative de l'industrie meuniere " gestort werd als vergelding voor
de gedeeltelijke verzaking van zijn maalactiviteit, ten belope van 300.000 frank
moet worden beschouwd als de schade~
loosstelling voor een waardevermindering
van het materieel en de gebouwen, doordat zij buiten gebruik en niet beschikbaar
zijn, en dat, vermits deze som de vergoeding van een verlies uitmaakt, zij niet
belastbaar is, dan wanneer verweerder
na de ondertekening van de litigieuze
overeenkomst van 10 februari 1950 zijn
bedrijf - hoewel in beperkte mate voortgezet heeft in dezelfde gebouwen en
met hetzelfde materieel ; voormelde overeenkomst dus in de loop van het bedrijf
werd gesloten ; de kwestieuze vergoeding
een vast inkomen gesteld heeft in de
plaats van de wisselvallige resultaten van
een van de takken van verweerders maalderijbedrijf en derhalve geheel onderworpen is aan de bedrijfsbelasting en de
aanvullende personele belasting; het
tweede, afgeleid uit de schending van
de artikelen 97, van de Grondwet, 1319
tot 13.2.2 van het Burgerlijk Wetboek en
3.2, paragraaf 1, van voormelde samengeschakelde wetten, doordat het bestreden arrest de litigieuze vergoeding beschouwt als voor het grootste deel, dit is
300.000 frank, bestemd om de waardevermindering· die de gebouwen en het
materieel ondergaan hebben, te vereffenen,
dan wanneer bij voormelde overeenkomst
(3) Raadpieeg het verslag aan de Koning
het koninklijk besluit van 4 juli 1939
voorafgaand, waarvan de artikelen 10, 12
en 15 de artikeien 29, paragraaf 1, 35, paragraaf 1, en 46 van de samengeschakeide
wetten op de inkomstenbelastingen hebben
gewijzigd (Pasinomie, 1939, biz. 287 en vlg.).

-

74.4.-

geen vergoeding wegens niet gebruiken
of onbeschikbaarheid van de gebouwen
en het materieel van het bedrijf bepaald
is ; de gebouwen trouwens door verweerder in cassatie gehuurd werden en het
materieel, ten gevolge van de naleving
dier overeenkomst niet noodzakelijk ongebruikt of onbeschikbaar hoefde te blijven, doordat het hof van beroep, door
naar zodanige gevallen te verwijzen tot
verklaring van « de berekening die gevolgd werd '' om de litigieuze vergoeding
te bepalen, een niet gerechtvaardigde
specificatie gegeven heeft, die het toezicht van het hof onmogelijk maakt en
doordat het hof van beroep niet onderzocht heeft of het aangevoerde verlies
werkelijk ondergaan werd tijdens het
jaar 1950:
Overwegende dat uit het bestreden
arrest en de stukken der procedure blijkt
dat bij overeenkomst op 10 februari 1950
gesloten tussen verweerder, handelend
zowel voor hemzelf als voor het bedrijf
bekend onder de naam « Moulins Declerck ''• en de « Societe cooperative de
l'industrie meuniere ''• verweerder, aan de
ene zijde, zich ertoe verbonden heeft voor
een duur van dertig jaar iedere activiteit
die het malen van broodgraan tot voorwerp heeft te staken en geheel het materieel waarover hij beschikte definitief te
bestemmen voor het malen van veevoeder
en voor een strikt beperkte maalactiviteit
tegen loon, en de « Societe cooperative
de l'industrie meuniere "• aan de andere
zijde, zich, tot vergelding· van de aldus
door verweerder aangegane verbintenissen, ertoe verbonden heeft hem de som
van 4'20.000 frank te storten;
Overwegende dat het arrest in hoofdzaak beslist dat, in zover zij de winst is
van een verrichting gedaan door een nijverheidsbedrijf in werking, de aan verweerder betaalde vergelding belastbaar
is voor het deel ervan dat de huidige
gekapitaliseerde waarde vertegenwoordigt van de winsten welke verkoopt
waren tijdens de bepaalde periode van
dertig jaar; dat het evenwel beslist dat
de som van 420.000 frank dergelijke
gekapitaliseerde winsten slechts uitmaakt
ten belope van 120.000 frank, terwijl het
overblijvende, dit is 300.000 frank, << de
minderwaarde vertegenwoordigt die ondergaan werd door de gebouwen en de
outillering, die gedeeltelijk, zo niet geheel,
ongebruikt moesten blijven en onbeschikbaar verklaard waren (artikel 4 van de
overeenkomst) " ;
Dat het eraan toevoegt dat, aangezien
yerweerder « gemachtigd was tot het

voortzetten "• in een beperkte mate, van
het malen tegen loon en tot het handel
drijven in meel en veevoeder, daaruit
mag afgeleid worden dat door Declerck
sommige mogelijkheden tot winstverwerving te Iaten de bedongen vergoeding,
voor haar grootste deel bestemd is om
« het verlies op het materieel " te vereffenen;
Overweg·ende enerzij ds dat het arrest
uit de elementen waarop het wijst niet
wettelijk het bestaan van een verlies of
een minderwaarde, ondergaan door de
gebouwen en het materieel, heeft kunnen
aileiden;
Dat immers de omstandigheden dat
verweerder de gebouwen en het materieel
moest behouden en hij ze slechts in een
beperkte mate mocht gebruiken, niet van
zulke aard waren dat zij de intrinsieke
waarde daarvan verlaagden ; dat aileen
de inkomsten die verweerder normaal in
zijn bedrijf had kunnen verkrijgen getroffen waren door die in de overeenkomst vastgelegde bedingen, in zover zij
verweerder beletten uit de gebouwen en
het materieel al het rendement te halen
dat zij nog konden leveren, en in zover
zij tot gevolg hadden een te zware bedrijfslast in stand te houden, namelijk
de last van gebouwen en een materieel
die te aanzienlijk waren voor het beperkt
gebruik waartoe zij nog moesten diene'l ;
Dat de door het arrest ingeroepen
bedingen van de overeenkomst mitsdien
slechts een winstderving met zich konden
breng·en, dit wil zeggen een vermindering
van inkomsten in hoofde van verweerder;
Overwegende, anderzijds, dat naar luid
van de overeenkomst, de vergoeding van
420.000 frank verschuldigd was « tot vergelding van de verbintenissen tot staking
van activiteit en verzaking van alle maalactiviteit gedurende de in het contract
opgegeven periode en in de vormen die
insgelijks in het contract nader omschreven waren ";
Dat het arrest, door te beslissen dat
deze vergoeding voor haar grootste deel
een door de gebouwen en het materieel
ondergane waardevermindering vertegenwoordigde, de bewijskracht van de overeenkomst miskend heeft ;
Overwegende dat eruit volgt dat het
arrest, om het niet belasten van een som
van 300.000 frank te rechtvaardigen, uit
zijn vaststellingen en uit de bedingen der
overeenkomst wettelijk heeft kunnen afleiden, noch dat de gebouwen en het
materieel een minderwaarde ondergaan
hadden, ~och dat de betaalde vergoeding
voor haar grootste deel het vereffenen van
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dergelijke waardevermind.ering tot voorwerp had;
Dat het arrest mitsdien de in de middelen aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
Dat de middelen gegrond zijn;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, en 35, paragraaf 1, lid 2,
van voormelde samengeschakelde wetten,
doordat het bestreden arrest beslist dat
op het belastbaar deel (120.000 frank)
van de litigieuze vergoeding de belasting
zal moeten worden geheven naar de
taxatiemodaliteiten, omschreven in voormeld artikel 35, paragraaf 1, lid 2, dan
wanneer deze wetsbepaling enkel doelt
op de inkomsten, opgesomd in de artikelen 25, paragraaf 1, 2°, en 29, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten,
en niet toepasselijk is op de winsten,
bedoeld door de artikelen 25, paragraaf 1, 1°, en 27, paragraaf 1, van
dezelfde wetten :
Overwegende dat uit de tekst van lid 2
van paragraaf 1 van artikel 35 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen blijkt dat de op
deze bepaling geste1de uitzondering enkel
betrekking heeft op de vergoeding die
bestemd is om de bezoldigingen, verschuldigd krachtens arbeids-, bediendenof dienstverhuringscontracten te vertegenwoordigen;
Dat deze uitzonderingsbepaling mitsdien niet toepasselijk was op de door het
arrest belastbaar verklaarde vergoeding,
die tot doel had de derving van de winsten van een nijverheids- en hande1sbedrijf, bedoeld in artikel25, paragraaf 1,
1 o, en in artikel 27, paragraaf 1, van
voormelde samengeschakelde wetten te
vereffenen ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
19 mei 1959. - 2e learner. - Voorzitte1·
en verslaggever, H. Giroul, ·raadsheer
waarnemend voorzitter.. - Gelijkluidende
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.- Pleite1·s, HH. Van Leynseele,
De Bruyn, Roger de Coninck en Foriers
(de twee laatsten van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel).
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1° BELASTING. PROCEDURES BETREFFENDE DE TEN BEROEVE VAN DE
STAAT GEREVEN BELASTINGEN. - MINISTER VAN FINANCIEN RANDELEND
« EX OFFICIO ,, OP VERVOLGING EN TEN
VERZOEKE VAN RET ROOFD VAN DE
ADMINISTRATIE, WIE RET GESCRIL AANGAAT.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- VORM.- DIRECTE BELASTINGEN.VOORZIENING INGEDIEND DOOR DE DlRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN
IN NAAM VAN DE MINISTER DER FINANCIEN.- BIJZONDERE MACRTIGING NIET
VEREIST.
3° VOORZIENING IN VERBREKING.
- VORM. DIRECTE BELASTINGEN.
- VOORZIENING INGEDIEND DOOR DE
DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN.
- VooRZIENlNG TER GRIFFIE NEERGELEGD DOOR EEN DERDE KRACRTENS
EEN BIJZONDERE MACRTIGING VAN DE
DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN.
- WETTELIJKREID.
4° VOORZIENING IN VERBREKING.
- BIJ TE VOEGEN STUKKEN. - DIRECTE BELASTINGEN. - VOORZIENING VAN
DE STAAT. - VERPLICRTING DE STUKKEN OVER TE LEGGEN, WAAROP DE
VOORZIENING IS GESTEUND. - GEEN
VERPLICRTING DE ANDERE STUKKEN
MET BETREKKING TOT DE BETWISTING
BIJ TE VOEREN.
5° BEWIJS. - GELOOF VERSCRULDIGD
AAN DE AKTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. - BESLISSING VAN DE DIRECTEUR
DER RECRTSTREEKSE BELASTINGEN. CONCLUSIEN VAN DE STAAT. - VERKLARING DOOR RET ROF VAN BEROEP.
- VERKLARING ONVERENIGBAAR MET
DE TERMEN VAN DE BESLISSING EN
VAN DE CONCLUSIEN. SCRENDING
VAN RET GELOOF AAN DEZE AKTEN TE
RECRTEN.
1° In de p1'ocedutes bette ffende de ten
behoeve van de Staat geheven belastingen,
doet deze v661· het ge!'echt zijn !'echten
gelden doot zijn o1'gaan, de Ministet
van financie'n, handelend ex officio, op
ve1·volging en ten verzoeke van het hoofd
van de administratie, wie het geschil
aangaat, d.i. in zaken van directe belastingen, de directeur der directe belastingen (1).
(1) Verbr., 4 november 1958 (supra,
blz. 199; Bull. en PAsrc., 1959, I, 240),
6 januari 1959, beweegredenen (Bull. en
PAsrc., 1959, I, 454); vergel. verbr., 8 januari
1917 (ibid., 1917, I, 367) en noot 2.

~

746-

2° De directeur de1' directe belastingen, die
een voorziening in verbreking indient in
naam van de Ministe1' van financien
in zaken van di1·ecte ,belastingen, moet
van geen bijzondere machtiging dienaangaande doen blijken (1).
3 ° De directeu1· der directe belastingen, die
een voorziening in verbreking indient in
naam van de Staat, in zaken van directe
bElastingen, heeft het recht aan een derde
mandaat met machtiging tot indeplaatsstelling te geven om het verzoekschrift tot
caesatie en de daarbij gevoegde stukken
ter griffie van het hof van be1·oep neer te
leggen (2).
lt 0 De Staat, zoals ieder aanlegger in
cassatie in z.aken van directe belastingen,
· moet ter gnffie van het hof van beroep
benevens het verzoekschrift tot cassatie'
een uitgifte van het bestreden mTest het
origineel exploot van betekening van
de voorziening en de stukken neerleggen
wam·op hij zijn voo1·ziening steunt; hij is
niet gehouden e1' de andere stukken met
betrekking op de betwisting, die aan de
beslissing van de directeur der belastingen en het hof van beroep werd onderworpen bij te voegen. (Wet van 6 september 1895, gewijzigd door deze van
23 juli 1953, art. H.)
5° Schendt het geloof verschuldigd aan de
beslissing van de directeu1· der rechtst!'eekse belastingen en aan de conclusies
van de Staat v66r het hof van be1·oep
het arrest dat van deze beslissing e1{
conclusies een verklaring geeft, die onverenigbaar is met de termen van deze
akten (3). (Burgerlijk Wetboek, artikelen 1319 en 1322.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. VARLEZ.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 januari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over de gronden van niet-ontvankelijkheid die aan de voorziening worden
tegengeworpen en onderscheidenlijk afg·eleid zijn hieruit : 1° dat de voorziening
niet in naam van de Belgische Staat
ingesteld is ; 2° dat geen wetsbepaling
aan de provinciale directeur der directe
(1) Verbr., 6 januari 1959 (Bull. en PAsiC.,
1959, I, 454) ; en noot 1 ; zie ook het hoger
vermeld arrest van 8 januari 1917 en de noot.
(2) Verbr., 10 januari 1950 (Ar1·. Verb1·.,
1950, blz. 281; Bttll. en PAsrc., 1950, I, 302)

belastingen de macht verleent om in
naam van de Belgische Staat of van de
~inister yan financien een voorziening
m cassatre te ondertekenen of in te
dienen ; 3° dat de directeur der directe
belastingen te Bergen-West die het verzoekschrift tot cassatie 'ondertekend
heeft, niet laat blijken van het mandaat
dat hij te dezen einde van de Minister
van finar,t:ien zo~ hebben ontvangen;
11° dat . hiJ evenmm ervan laat blijken
bovend1en bekleed geworden te zijn met
het recht aan een derde ten deze de
directeur der directe belastingen te
Brussel, het recht toe te staan de voorziening en de daarbij gevoegde stukken
ter griffie van het Hof van beroep te
Bruss:I . n~er te leggen ;
5° dat hij
a fortwn met ervan laat blijken bekleed
geworden te zijn met het recht aan die
~erde een machtig·ing tot indeplaatsstellmg ~.e verlenen ; 6° dat de voorziening
als biJg·evoegd stuk '' het volledig dossier
der administratie , aanduidt, dan wanneer deze vermelding onjuist is, naardien
het neergelegd dossier de nieuwe stukken
niet bevat die door verweerder regelmatig
ter griffie van het hof van beroep neergelegd Werden tot staving van zijn voorziening tegen de beslissing van de directeur en die van dat ogenblik af een integrerend deel van het dossier uitmaakten :
Over de eerste, de tweede en de derde
grond van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat de Belgische Staat
v66r het gerecht zijn rechten doet gelden
door optreden van zijn organen, de
hoofden der ministeriele departementen ·
dat in de procedure betreffende de te~
behoeve van de Staat geheven belastingen, de Minister van financien handelt
ex offi.cio, op vervolging eu ten verzoeke
van de hoofden der onderscheiden takken
van bestuur wie het aangaat;
Dat mitsdien de provinciale directeur
der directe belastingen een daad verricht
die tot zijn functies zelf behoort en geen
mandaat uitvoert, wanneer hij de nodige
handelingen doet om namens de Minister
van financien te komen tot de cassatie
van een arrest, door het hof van beroep
gewezen ter zake van cedulaire inkomstenbelastingen en van de aanvullende
personele belasting ;
en de noot, blz. 303 van Bttll. en P ASIC. ;
30 maart 1954 (A1·1·. Vm·b1·., 1954, blz. 521;
Bull. en PAsrc., 1954, I, 672).
(3) Verbr., 21 januari 1958 (Arr. Verb1·.,
1958, blz. 324; Bull. en PAsrc., 1958, I, 538)
en 9 december 1958 (Bull. en PAsrc., 1959,
I, 369).
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van een mandaat van de Minister van
financien om het verzoekschrift in cassatie namens deze te ondertekenen en in te
dienen;
Over de vierde en de vijfde grond van
niet-ontvankelijkheid :
. O;rerwe~·ende dat, aangezien de provmciale d1recteur der directe belastingen
door zij"f!. ~est~ursfuncties zelf vermag
de voorz1emng m naam van de Minister
van financien te ondertekenen en in te
dienen, hij het recht heeft aan een derde
een mandaat met machtiging tot indeplaatsstelling te geven om het verzoekschrift tot cassatie en de daarbij g·evoegde
stukken ter griffie van het hof van beroep
neer te legg·en ;
Overwegende dat deze onderscheiden
gronden van niet-ontvankelijkheid naar
recht falen;
Over de zesde grond van niet-ontvankelijkheid :
. Overw:gende dat de Staat, aanlegger
m cassahe ter zake van directe belastingen, er niet toe gehouden is ter griffie
van het hof van beroep, alle stukken met
betrekking tot de betwisting neer te
leggen, zoals in geval van het door de
belas~ingplichtige tegen de beslissing van
de d1recteur der belastingen ingestelde
beroep;
Dat, volgens artikel 1 van de wet van
23 juli 1953, in zover het artikel 14 van
de wet van.. 6 september 1895 vervangt,
aanlegger biJ het verzoekschrift tot cassatie, benevens een uitgifte van het bestreden arr:st en het origineel exploot van
betekemng van de voorziening, de stukk.en . moet voegen waarop hij zijn voorZiemng steunt;
Overwegende dat de stukken waarvan
het niet-overleggen door verweerder aangevoerd wordt, uitsluitend betrekking
hebben op de betwisting die afgedaan
werd door de bij het hof van cassatie
aangebrachte beslissing;
Dat de enige sanctie voor het nietoyerleggen van dergelijke stukken de
met-ontvankelijkheid is van het middel
dat. daarop zou gesteund wezen, tenzij
de mhoud van bedoelde stukken uit de
vaststellingen van het bestreden arrest
zou blijken ;
J?at deze tegen de voorziening zelf
g·:nchte g·rond van niet-ontvankelijkheid
met kan worden ingewilligd ;
Over het eerste eil het tweede middel
het eerste, afgeleid uit de schending va~
de artikelen 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest verklaart dat de administratie aan

de door de belastingplichtige gehouden
bo.eken het ka;.akter van een reglementmre en beWIJskrachtige boekhouding
ontzegt . ".om de volgende redenen :
1° verg1ssmgen, begaan in het overschrijven van ontvangsten · 2° ontbreken,
van i~ventarissen ; 3° ni~t regelmatige
aflevermg van de ontvangbewijzen bepaald bij artikel 30bis van de sa~en
geschakelde wetten )), dan wanneer uit
de b~twiste beslissing van de directeur
en mt de conclusies der administratie
duidelijk en expliciet blijkt dat de directeur gewe~gerd.hee!t de boekhouding van
de ~.elastmg:phchhge als regelmatig en
beWIJskrachbg aan te zien, in hoofdorde,
omdat deze boekhouding een abnormaal
r~~ultaat laat. blijken ten opzichte van de
biJ het dossier gevoegde vergelijkingselementen, en dan wanneer het arrest
deswege klaarblijkelijk de bewijskracht
van de beslissing van de directeur en van
de conclusies der administratie miskend
heeft; het tweede, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet
doordat het arrest, na verklaard te heb~
ben dat de administratie aan de door de
belastingplichtige gehouden boeken het
karakt~r van een re~elmatige en bewijskrachbge boekhoudmg ontzegt, beslist
dat d.eze redenen niet geldig zijn en eruit
beslmt dat de Belgische Staat niet aantoo~~ dat ve_rweerders boekhouding niet
beWlJS~r::chhg was, en dat de taxatie bij
v~rgehJkmg, van welke voor de litigieuze aanslagen werd uitgegaan dus
onwettelijk geschiedde, dan wann~er de
admi!listratie geweigerd heeft de boekhoudmg . van de . pelastingplichtige als
:;egelmahg en beWIJskrachtig aan te zien,
m hoofdorde, om een andere reden dan
de door het arrest opgesomde redenen,
te weten dat deze boekhouding een abn.ormaal resultaat laat blijken ten opzichte ..v::n de bij het dossier gevoegde
v.ergel!Jkmgselementen, dat dit feit op
z1chzelf de stelling rechtvaardigt waardoor de administratie tot de onjuistheid
van de boekhouding besluit; dat bet
bestreden arrest dus, vooraleer deze stelling af te wijzen, behoorde dit verweer
van de administratie te beantwoorden
e1_1 dat het arrest, door bewust verweer
met te behandelen, zijn beslissing niet
ten genoege van recht met redenen omkleed heeft :
Overwegende dat het beklaagd arrest
erop wijst dat de controleur-taxeerder
tot bepaling van de belastbare winsten
opgeleverd door het beroep van tandarts
dat verweerder uitoefent, g·ebruik ge~
maakt heeft van de vergelijkingsmethode,
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Dat het verklaart dat de administratie
betwist dat verweerders boekhouding
regelmatig en bewijskrachtig is « om de
volgende redenen : 1° vergissingen, begaan in het overschrijven van ontvangsten; 2° ontbreken van inventarissen;
3° niet regelmatige aflevering van de
ontvangbewijzen, bepaald bij artikel30 bis
van de samengeschakelde wetten » ;
Overwegende dat het arrest, deze
redenen achtereenvolgens beantwoordend, ze verwerpt en besluit << dat de
Belgische Staat niet aantoont dat verzoekers boekhouding niet bewijskrachtig
was >> en << dat eruit volgt dat hij op
onwettelijke wijze de taxatie door vergelijking toegepast heeft » ;
Overwegende dat de beslissing· van de
directeur, om te weigeren de boekhouding
van de verweerder als voldoende bewijskrachtig te beschouwen om tot het bepalen van de belastbare inkomsten te dienen, uitdrukkelijk steunt, niet enkel op
de drie in het arrest aangehaalde redenen,
doch bovendien hierop dat bewuste
<< boekhouding een volstrekt abnormaal
resultaat laat blijken ... ten opzichte van
de bij het dossier gevoegde vergelijkingselementen; dat toch de bruto-bedrijfswinst slechts 151 t.h. bereikt van het
bedrag dat bekomen wordt door samenstelling van de kostprijs der verbruikte
goederen en de productieve lonen, dan
wanneer ... die van de vergelijking met
dezelfde criteria, loopt van 303 t.h. tot
308 t.h.;
Dat, anderzijds, aanlegger bij zijn
conclusies deed gelden dat het vermoeden
van onjuistheid van verweerders boekhouding tevens bleek uit << het abnormaal
karakter van het gebleken verlies, ten
opzichte van de baten welke voor hetzelfde dienstj aar door soortgelijke belastingplichtigen aangegeven of aangenomen Werden » ;
Overwegende dat het beklaagd arrest,
door de stelling van de administratie
betreffende de onregelmatigheid van verweerders boekhouding uiteen te zetten
alsof zij enkel op de drie aangehaalde
gronden gesteund was, dan wanneer zij
naar luid van de beslissing· van de directeur insgelijks berustte op een vierde,
hierboven weergegeven grond, en door
die stelling te verwerpen zonder het middel van aanleggers conclusies te beantwoorden, aan de ene zijde, de bewijskracht van de twee bovengemelde stuk-

ken schendt, en, aan de andere zijde, zijn
beslissing niet regelmatig met redenen
omkleedt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 25, 27 en 42
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het
besluit van de Regent van 15 januari
1948, doordat het bestreden arrest, na
vastgesteld te hebben dat de inkomsten
van de echtgenoot onwettelijk door vergelijking vastgesteld zijn geworden, daaruit besluit dat deze omstandigheid de
nietigheid van de aanslagen met zich
brengt in zover zij gevestigd werden op
een hogere grondslag dan die welke aangegeven werd, dan wanneer de aanslagen
op de samengestelde inkomsten van de
man en de echtg·enote gevestigd zijn, de
in hoofde van de echtgenote in aanmerking genomen inkomsten hoger zijn dan
de aangeg·evene, de door het arrest inge.roepen omstandigheid geen vermindering·
van de inkomsten der echtg·enote kan
rechtvaardigen en dan wanneer het bestreden arrest, door uitsluitend op deze
enkele omstandigheid te steunen om een
vermindering van de inkomsten der echtgenote te gelasten, het verschil tussen de
in hoofde der echtgenote in aanmerking
genomen inkomsten en de door haar aangegeven inkomsten onwettelijk van de
belasting vrijgesteld heeft :
Overwegende dat tlit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan, in het
bijzonder uit het verzoekschrift tot inleiding van het door verweerder tegen de
beslissing van de directeur ingesteld beroep en uit de door hem v66r het hof
van beroep genomen conclusies, blijkt :
a) dat de litigieuze aanslagen gevestigd
zijn op de samengetelde inkomsten van
verweerder, tandarts, en zijn echtgenote,
handelaarster; b) dat v66r de rechter
over de grond alleen het bedrag van de
belastbare inkomsten die voortkomen van
het door verweerder persoonlijk uitgeoefende beroep betwist was ;
Overwegende dat blijkens de redenen
van het beklaagd arrest, het hof van
beroep laten gelden heeft dat aileen deze
betwisting bij hetzelfde aanhangig was,
dat het ze afgedaan heeft door te beslissen
dat aanlegger onwettelijk door de vergelijkingsmethode de belastbare inkomsten, voortkomend van verweerders beroep van tandarts, bepaald heeft;
Dat mitsdien, wanneer het bestreden
arrest << de litigieuze aanslagen vernietigt
in zover zij gevestigd werden op een
hogere grondslag dan de aangeg·evene »,
het bedoelt te beslissen dat de litigieuze
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aanslagen in de bedrijfsbelasting en de
aanvullende personele belasting enkel in
zover nietig zijn als, om de grondslag
ervan te bepalen, de administratie de
bedrijfsinkomsten die verweerder zelf bekomen heeft in rekening gebracht heeft
voor een hoger bedrag dan datgene van
de aangifte ;
Dat het arrest, in strijd met wat aanlegger betoogt, geen vermindering gelast
van de inkomsten van verweerders echtgenote zoals zij in aanmerking genomen
werden voor het vestigen van de betwiste
aanslagen;
Waaruit volgt dat, aangezien het op
een onjuiste uitlegging van de bestreden
beslissing rust, het midddel feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover het verweerders beroep, beperkt als hier te voren
aangeduid, ontvangt; beveelt dat melding· van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
21 mei 1959.- 1 e kamer.- Voorzitter,
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Moriame. Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal. - ,Pleiters, HH. Van
Leynseele en de Longueville (deze laatste
van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel).

l"
1°

KAMER. -

1° Het hof van beroep hebbende, gezien
het kamkter van openbare orde van de
belastingzaken, tot plicht, binnen de
perken van het bij hetzelve aanhangig
geschil, de wettelijkheid en de gegrondheid van de aanslag te beoo1·delen, zonder
gebonden te zijn noch door de feitelijke
of jw·idische beschouwingen van de beslissing van de directew· de1· belastingen
noch doo!' de conclusies de1· partijen,
vermag, zonder nochtans aan de Staat
iets meer toe te kennen dan het hem
door de beslissing toegekende, van ambtswege op de elementen te wijzen, welke
van aard zijn om het vestigen van de
aanslag te rechtvaardigen (1).
,2° De belasting verschuldigd op de bezoldigingen door een vennootschap aan haM
behee1·de!' uitgekeerd doo1· ze te boeken
als terugbetalingen van kosten, en op
de aan hem toegekende mam· niet geboekte
voo1·delen in natura, mag van deze vennootschap worden gevorderd als bed?·ijfsbelasting af te houden aan de bran,
hoewel de door haar ingediende aangifte
in overeenstemming is met ham· boekhouding (2). (Samengeschakelde wetten
op de inkomstenbelastingen, art. 31,
par. 1, fi, 32, par. 3, en 59, par. 1.)

21 mei 1959

INKOMSTENBELASTINGEN.

VERHAAL V66R HET HOF VAN BEROEP.
VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
BEROEP, BINNEN DE PERKEN VAN HET
BIJ HETZELVE AANHANGIG GESCHIL, DE
WETTELIJKHEID EN DE GEGRONDHEID
VAN DE AANSLAG TE BEOORDELEN. VERBOD VOOR HET HOF VAN BEROEP
AAN DE STAAT lETS MEER TOE TE KENNEN DAN HET HEM DOOR DE BESLISSING
VAN DE DIRECTEUR TOEGEKENDE. RECHT VOOR HET HOF VAN BEROEP
VAN AMBTSWEGE OP DE ELEMENTEN
TE WIJZEN, WELKE VAN AARD ZIJN OM
HET VESTIGEN VAN DE AANSLAG TE
RECHTVAARDIGEN.

,2°

HAAR BEHEERDER UITGEKEERD EN ALS
TERUGBETALINGEN VAN KOSTEN GEBOEKT. VOORDELEN IN NATURA
DOOR DE VENNOOTSCHAP AAN DEZE
BEHEERDER TOEGEKEND EN NIET GEBOEKT. BELASTING NIET AAN DE
BRON AFGEHOUDEN. BELASTING
KUNNENDE VAN DE VENNOOTSCHAP GEVORDERD WORDEN ALS BELASTING AF
TE HOUDEN AAN DE BRON.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BEZOLDIGINGEN DOOR EEN VENNOOTSCHAP AAN

(N. V. " COMPTOIR INDUSTRIEL ET AGRICOLE >> << CINDA ))' T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 16 juni 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik (nrs. 4319
en 4758);
Overwegende dat de zaken, in de rol
onder de nummers F. 3089 en F. 3090
opgenomen, samenhangen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
(1) Verbr., 14 februari 1957 (A1'1'. Vm·b1·.,
1957, biz. 465; Bull. en PASIC., 1957, I, 708),
(2) Verbr., 20 november 1958 (supm.
biz. 250; Bttll. en PAsrc., 1959, I, 297).
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schending van de artikelen 66 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, 1319, 1320 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
het beroep verworpen heeft, dat d'oor
aanlegster ingesteld werd tegen de beslissing van de directeur der belastingen,
om de reden dat de Iitigieuze taxatie,
in strijd met wat in de beweringen van
aanlegster aangevoerd is, niet van ambtswege gevestigd werd, doch door wijziging
bij toepassing van artikel 55 van de
samengeschakelde wetten, dan wanneer
de beslissing van de directeur der belastingen en verweerders conclusies uitdrukkelijk erkennen dat de litigieuze aanslag
van ambtswege gevestigd werd bij toepassing van artikel 56, lid 1, van de
samengeschakelde wetten waaruit blijkt
dat het arrest, enerzijds, de bewijskracht
van de beslissing van de directeur der
belastingen en de conclusies van verweerder schendt, anderzijds, artikel 66 van
de samengeschakelde wetten, volg·ens
hetwelk aileen de belastingplichtige van
de beslissing van de directeur der belastingen in beroep kan komen, en tenslotte
nog artikel 97 van de Grondwet, daar
het de verwerping van de conclusies van
aanlegster niet motiveert :
Overwegende dat, gezien het karakter
van openbare orde van de belastingzaken,
het hof van beroep in de grenzen van het
bij hetzelfde aanhangige geschil, de wettelijkheid en de gegrondheid van de aanslag moet beoordelen, zonder dat het
gebonden is noch door de feitelijke of
juridische beschouwingen van de beslissing van de directeur der belastingen noch
door de conclusies der partijen; dat het
hof van beroep mitsdien, zonder dat het
evenwel aan de Staat iets meer vermag
toe te kennen dan het hem door de beslissing toegekende, van ambtswege op de
elementen mag wijzen welke van aard
zijn om het vestigen van de aanslag te
rechtvaardigen;
Overwegende derhalve dat het bestreden arrest, door erop te wijzen dat aanlegster binnen de wettelijke termijn op
het bericht van wijziging van haar aangifte geantwoord had, en door daaruit
af te leiden dat de Iitigieuze aanslag niet
ambtshalve, doch bij wege van rechtzitting was gevestigd geweest, de bewijskracht van de beslissing· van de directeur
der belastingen en van de conclusies der
partijen niet heeft kunnen miskennen,
de toestand van aanlegster niet verzwaard heeft en haar conclusies op passende wijze beantwoord heeft;

Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 54, paragraaf 2,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat
het bestreden arrest aanneemt dat de
belastingen, verschuldigd op sommen die
de aanleggende vennootschap geboekt
heeft als terugbetalingen van kosten aan
haar beheerder of die aan deze toegekende niet geboekte voordelen in natura uitmaken, van aanleg·ster als aan de
bron te betalen belastingen mogen worden gevorderd, dan wanneer voormelde
wetsbepaling enkel doelt op het aangeven,
door de werkgevers, van de bezoldigingen
die in hoofde van de verkrijgers ervan
onder de bedrijfsbelasting vallen :
Overwegende dat de in het middel
ingeroepen wetsbepaling betrekking heeft
op de verplichting, voor de in artikel 54
van de samengeschakelde wetten vermelde belastingschuldig·en,. een aangifte
in te dienen betreffende de roerende inkomsten en bedrijfsinkomsten, andere
dan de in paragraaf 1 bedoelde, en niet
afwijkt van de modaliteiten van inning
van de belasting door. afhouding aan de
bron, bepaald in de artikelen 31, paragraaf 1, letter b, 32, parag·raaf 3, en 59,
paragraaf 1, van voormelde wetten; dat
het feit dat de door aanlegster aangaande
de Iitigieuze terugbetalingen ingediende
en onjuist ·bevonden aang·ifte in overeenstemming· zou wezen met haar boekhouding, aanlegster niet kan ontslaan van
het onmiddellijk betalen van de belasting
die zij bij de bron had dienen af te
houden;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, de onder nummers
F. 3089 en F. 3090 ingeschreven zaken
samenvoegend, verwerpt de voorzieningen en veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
21 mei 1959. - 1 e kamer. - Voo1'zittm·,
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter.- VeTslaggevm·, H. Anciaux Henry
de Faveaux. - Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. V. Gothot (van de Balie
bij het Hof van beroep te Luik) en Van
Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN. -
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ZIGING DOOR DE ADl\UNISTRATIE VAN

-751EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. BERICHT VAN WIJZIGING. VERMELDING VAN HET CIJFER DAT DE ADMINISTRATIE VOORNEMENS IS IN DE
PLAATS VAN DAT DER AANGIFTE TE
STELLEN EN VAN DE REDENEN, WELKE
DEZE WIJZIGING BLIJKEN TE WETTIGEN.
SUBSTANTIELE FORMALITEIT.

De aan de administratie opgelegde verplichting aan de belastingplichtige, vooraleer
de aanslag te vestigen, het cij{e1· te doen
kennen dat hij voornemens is in de plaats
van dat der aangifte te stellen en de
redenen te vermelden welke, nam· haa1·
mening, deze wijziging wettigen, maakt
een substantiele formaliteit uit, waarvan
het niet naleven de nietigheid van de
procedure tot wijziging, en bijgevolg, de
nietigheid van de onwettelijke gevestigde
aanslag medeb1·engt (1). (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 55.)
(FUNKEN, T, BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 16 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik (nr, 4886) ;
Overwegende dat, volgens de vermeldingen van het bestreden arrest, het
geschil loopt over de aanslagen in de
gewone belastingen over het dienstjaar
1954, navordering van rechten over het
dienstjaar 1952, en over het dienstjaar
1955, navordering van rechten over het
dienstjaar 1953, welke aanslagen betrekkelijk zijn tot stortingen, in 1951 en 1952
door de vennootschap Cinda gedaan aan
aanlegger, haar beheerder, tot terugbetaling van reis- en vertegenwoordigingskosten;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 28 en 55
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden
arrest geen antwoord verstrekt op de
conclusies waarbij aanlegger deed gelden
dat de vergelijkingskaart, die de met
het onderzoeken van de reclamatie be. laste inspecteur bij het dossier had gevoegd, niet kon dienen als basis voor een
aanslag waarvan de geldigheid enkel kan
(1) Verbr., 30 october 1956 (A1"1". Vm·b1·.,
1957, blz. 138; Bull. en PAsrc,, 1957, I,
217} en 17 december 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 417}.

worden beoordeeld op het tijdstip waarop
hij gevestigd wordt, dan wanneer het op
2 december 1954 aan aanlegger gezonden
bericl1t van wijziging geen vergelijking
met een soortgelijke vennootschap vermeldt, en dan wanneer de vergelijking
waarop gewezen is in een stuk dat op het
tijdstip der taxatie niet bestond, niet
geldig kan ingeroepen worden tot staving·
van deze taxatie :
Overwegende dat het bestreden arrest
laat gelden " dat de administratie als
vergelijkingsbasis een soortgelijke belastingschuldige vennootschap mocht nemen
als die waarvan verzoeker (aanlegger)
beheerder is "• deze vergelijking geldende
.als feitelijk vermoeden ; dat het arrest
geen antwoord verstrekt op de conclusies
waarbij aanlegger aanvoert dat deze houding van de administratie in de loop van
het ~nderzoek over de reclamatie gebleken 1s, en de redenen van het bericht
van wijziging van de aangifte niet nader
opgeeft;
Overwegende dat de aan de administratie door artikel 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen opgelegde verplichting
aan de belastingpliehtige, vooraleer de
aanslag te vestigen, het cijfer te doen
kennen dat zij voornemens is in de plaats
van dat der aangifte te stellen en de
redenen te vermelden welke, naar haar
mening, deze wijziging wettigen, een substan Wile formaliteit uitmaakt waarvan
het niet naleven de nietigheid van de
procedure tot wijzig·ing, en bijgevolg, de
nietigheid van de onwettelijk gevestigde
aanslag met zich brengt ;
Overwegende derhalve dat het bestreden arrest de in het middel aang·ehaalde
conclusies van aanlegger moest beantwoorden en dat, daar het dit niet gedaan
heeft, het artikel 97 van de Grondwet
schendt;
Om die redenen, en zonder dat er
termen aanwezig zijn tot het behandelen
van het eerste en het derde middel die,
a! waren zij gegrond, niet tot een ruimere
verbreking zouden kunnen leiden, verbreekt het bestreden arrest, in zover daarbij over de reis- en vertegenwoordigingskosten uitspraak gedaan is ; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder tot de kosten ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
21 mei 1959. -1e kamer.- Voorzitte!',
H. Bayot, raadsheer waarnemend voor-
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zitter.- Verslaggever, H. Anciaux Henry
de Faveaux. Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleite~·s, HH. V. Gothot (van de Balie
bij het Hof van beroep te Luik) en Van
Leynseele.

het bijzonder bewijsmiddel voorzien bij
artikel 28 van de samengeschakelde
wetten, op de vergelijking met de vergeldingen uitgekeerd wegens vertegenwoordigingslcosten door een gelijkaardige vennootschap (1). (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 32
en 55.) (Eerste en tweede zaak.)
2° De raming door de administratie van de
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KAMER. - 21 mei 1959
(TWEE ARRESTEN.)

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. RAMING VAN
DE BELASTBARE GRONDSLAG. - VERTEGENWOORDIGINGSKOSTEN.
RAMING DOOR VERGELIJKING MET DE VERGELDINGEN DOOR EEN GELIJKAARDIGE
VENNOOTSCHAP UITGEKEERD. RAMING GEGROND OP EEN FEITELIJK VERMOEDEN. - WETTELIJKHEID.
2° INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. - VERTEGENWOORDIGINGSKOSTEN. - RAMING DOOR DE ADMINISTRATIE VOOR VORIGE DIENSTJAREN. RAMING DIE DE ADMINISTRATIE NIET
BINDT VOOR ANDERE DIENSTJAREN.
3° INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. - VERTEGENWOORDIGINGSKOSTEN. KoSTENNOTA'S DIE BUITEN
ELKE CONTROLE VALLEN. KOSTEN
NIET GERECHTVAARDIGD.
~o

BEWIJS. - GELOOF VERSCHULDIGD
AAN DE AKTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. - STUKKEN DOOR DE PARTIJEN
OVERGELEGD. VERKLARING DOOR
HET HOF VAN BEROEP. - VERKLARING
VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN
VAN DIE AKTEN. - GEEN SCHENDING
VAN HET GELOOF VERSCHULDIGD AAN
DE AKTEN.

1° De administratie mag vaststellen dat de
sommen door de beheerder van een vennootschap genoten, als vergelding voor
vertegenwoordigingskosten, niet de we~·
kelijke terugbetaling van zodanige kosten,
maar geheel of gedeeltelijk een belastbare
winst uitmaken, door te steunen, als
feitelijk vermoeden onde1·scheiden van

(1) Raadpl. verbr., 11 april' 1957 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 982) en noot 3; 9 december
1958 (supm, blz. 308, en de noot 2; Bull. en
PASIC., 1959, I, 363, en de noot 1, blz. 364).
(2) Vergel. verbr., 27 januari 1959 (sup1·a,
blz. 471; Bttll. en PAsrc., 1959, I, 537).

VB!'tegenwoordigingskosten aan de beheerder van een vennootschap verschuldigd
voor vorige dienstj aren bindt niet noodzalcelijk de administratie vooi' andere
dienstjaren (2). (Eerste en tweede zaak.)
3° Vage nota's, die geen enkele nauwkeurigheid verstrekken en buiten elke controle
vallen, zijn niet voldoende, op zichzelf,
om de vertegenwoordigingslcosten te staven.
~ 0 Het hof van be~·oep, dat aan de stulclcen
overgelegd doo1' de partijen, om de wettelijlcheid van de aanslag te lcunnen
beoo1·delen, een verlclaring geeft die met
de te1·men ervan verenigbaai' is, schendt
niet het geloof verschuldigd aan de
alcten (3). (Burgerlijk Wetboek, artikelen 1319 en 1322.) (Tweede zaak.)

Eerste zaalc.
(FUNKEN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HE'r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik · (nr. 5267) ;
Overwegende dat, volgens de vermeldingen van het bestreden arrest, het
geschil Ioopt over de aanslagen in de
gewone belastingen over het dienstjaar
1955, navordering van rechten over het
dienstjaar 195~, betreffende stortingen
die door de vennootschap Cinda gedaan
werden aan aanlegger, haar beheerder,
tot terugbetaling van reis- en vertegenwoordigingskosten ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grandwet, 28 en 55 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelas-

(3) Verbr., 16 october 1956 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 148) en 23 october 1958
(supm, blz. 162; Bull. en PAsrc., 1959, I,
194).
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tingen, doordat het bestreden arrest,
zonder aanleggers conclusies tegen te
spreken, volgens welke de administratie
voor de dienstjaren 1949 en 1950 aangenomen heeft dat de bedrijfsuitgaven die
hij gedragen had ongeveer 250.000 frank
beliepen, en zonder tegen te spreken dat
aanleggers functies in de vennootschap;
verre van in belangrijkheid te verminderen, zwaarder geworden zijn sedert 1 october 1952, de datum van het overlijden
van zijn mede-beheerder, de heer Delhougne, de beslissing van de directeur
als gegrond aangezien heeft, naar luid
van welke bedoelde bedrijfsuitgaven voor
het dienstj aar 1954 slechts ten belope
van 111.147 fr. 50 aangenomen kunnen
worden, en zulks om de enkele reden
dat, bij gebreke van bewijskrachtige
bescheiden, de raming van de administratie regelmatig op de vergelijking, omschreven in artikel 28, althans op feitelijke vermoedens, gesteund was, dan
wanneer, enerzijds, bewuste vergelijking
enkel mag plaats hebben voor het vaststellen van inkomsten van soortgelijke
belastingplichtigen en niet van verschillende belastingplichtigen, zoals ten deze
het geval is; dan wanneer, anderzijds,
de feitelijke vermoedens op geldige wijze ·
bestreden worden door tegengestelde vermoedens, die door aanlegger bij conclusies
ingeroepen zijn en waarop het arrest geen
voldoende antwoord verstrekt; dan wanneer, ten slotte, het op de administratie
rust de gegrondheid van haar aanslag te
bewijzen, doordat zij hem gevestigd heeft,
hetzij op een geldige vergelijking die ten
deze niet bestaat, hetzij op tekenen of
indicien die hier vruchteloos gezocht
worden:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
niet steunt op de vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen, omschreven
in artikel .28, doch op een feitelijk vermoeden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanlegger aan het
feitelijk vermoeden, afgeleid uit de vergelijking met de vergeldingen die wegens
uitgekeerd
vertegenwoordigingskosten
werden door een gelijkaardige vennootschap als die welke aanlegger tewerkstelt,
als vermoeden tegengeworpen heeft de
houding van de administratie zelf te
zijnen opzichte wat dergelijke kosten
betreft in 1949 en 1950 ;
Overwegende dat het arrest op deze
stelling antwoordt « dat de houding die
de administratie voor vorige dienstjaren
VERBR.,

1959. -
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aangenomen heeft niet mag ingeroepen
worden ; dat niet aileen het beginsel van
de annaliteit der belasting zich daartegen verzet, maar dat een verandering
van de houding van de administratie ook
kan voortvloeien uit andere elementen
die onmogelijk kunnen nagegaan worden>>;
Overwegende dat het arrest mitsdien
een passend antwoord verstrekt heeft op
aanleggers conclusies ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat, daar het terecht
beslist heeft dat de administratie niet kon
gebonden zijn door haar houding in de
loop van vorige dienstjaren, het arrest,
door erop te wijzen dat het door de
administratie ingeroepen feitelijk vermoeden verantwoord is en dat zij een op de
elementen der zaak gesteunde redelijke
raming van de aanneembare kosten gedaan heeft, de last van het bewijs niet
omgelegd heeft die het op de administratie laat rusten ;
Dat ieder van de onderdelen van het
middel feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
geen antwoord verstrekt op aanleggers
conclusies, in zover daarbij aangevoerd
was dat hij talrijke reizen in het buitenland maakte, zoals blijkt uit de brief aan
de controleur van 24 augustus 1955, in
antwoord op het bericht van wijziging
van 8 juli 1955 :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de enige documenten die aanlegger
tot staving van zijn eis overgelegd heeft,
bestaan in korte nota's die slechts vage
aanduidingen geven, zonder enige bijzonderheid, en buiten elke controle
vallen;
Overwegende dat deze algemene beschouwing van het arrest een passend
antwoord uitmaakt op de conclusies van
aanlegger betreffende de reizen waarvan
hij in alg·emene bewoordingen gewag
gemaakt heeft in zijn brief aan de controleur der belastingen, in antwoord op
het bericht van wijziging;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
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Tweede zaak.
(FUNKEN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 16 juni 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik (nr. 557.2) ;
Overwegende dat, volgens de vermeldingen van het bestreden arrest het
geschil loopt over de aanslagen in de
gewone belastingen over het dienstj aar
1956, navordering van rechten over het
d~en.stjaar 1955, betreffende stortingen
d1e m 1954 door de vennootschap Cinda
gedaan werden aan aanlegger, haar beheerder, tot terugbetaling van reis- en
vertegenwoordigingskosten ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grandwet, 28 en 55 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest zonder
de in conclusies gedane verklarlug van
aanlegger tegen te spreken, volgens welke
de administratie voor de dienstjaren 1950
en 1951 aangenomen heeft dat aanleggers
bedrijfsuitgaven ongeveer 250.000 frank
b~lopen hebben, de beslissing van de
d1recteu.r als gegrond aangezien heeft,
n~ar lmd van welke · bedoelde bedrijfsmtgaven voor het dienstjaar 1955 slechts
ten belope van 128.378 frank aangenomen
kunnen worden, om de enkele reden dat
bij gebrek van bewijskrachtige beschei:
den, de raming van de administratie
regel~atig .op de vergelijking, omschreven m arbkel 28, althans op feitelijke
vermoedens, gesteund was, dan wanneer
enerzijds, bewuste verge1ijking enkel mag
plaats hebben voor het vaststellen van
inkomsten van soortgelijke belastingplichtigen en niet van verschillende be~astingplichtigen, zoals ten deze het geval
1s ; dan wanneer, anderzijds, de feitelijke
vermoedens op geldige wijze bestreden
w:orden door tegengestelde vermoedens,
d1e d~<_>r aanlegger bij conclusies ingeroepen ZlJn en waarop het arrest geen voldoende antwoord verstrekt; dan wanneer, ten slotte, het op de administratie
rust de gegrondheid van haar aanslag
te bewijze~ 1 doordat zij hem gevestigd
h~eft, hetzlJ op een geldige vergelijking
<He ten deze met bestaat, hetzij op tekenen of indicien die hier vruchteloos gezocht worden :
Over het eerste onderdeel :

Overwegende dat het bestreden arrest
nie~. steunt op de vergelijking met soortgel~Jke belastmgplichtigen, omschreven in

arbkel 28, doch op een feitelijk vermoeden;
Over het tweede onderdeel :
.ov.~rwegende dat aanlegger aan het
fel~~hJk vermoeden, afgeleid uit de vergehJkmg met de vergeldingen die wegens
vertegenwoordigingskosten
uitgekeerd
werden door een gelijkaardige vennootschap als die welke aanlegger tewerkstelt, als. vermoeden teg·engeworpen heeft
de houdmg van de administratie zelf te
zijnen opzichte wat dergelijke kosten
betreft in 1949 en 1950 ;
Oyerwegende dat het arrest op deze
stellmg antwoordt « dat de houding die
de administratie voor vorige dienstjaren
aangenomen l1eeft niet mag ingeroepen
worden ; dat niet aileen het beginsel van
de annaliteit der belasting zich daartegen
verzet, maar dat een verandering van de
houding van de administratie ook kan
voortvloeien uit andere elementen die
onmogelijk kunnen nagegaan worden » ;
Overwegende dat het arrest mitsdien
een passend antwoord verstrekt heeft op
aanleggers conclusies ; .
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat, daar het terecht
beslist heeft dat de administratie niet
!'-on gebonden zijn door haar houding
m de loop van vorige dienstjaren, het
arrest, door erop te wijzen dat het door
de administratie ingeroepen feitelijk vermoeden verantwoord is en dat zij een
op de elementen der zaak gesteunde redelijke raming van de aanneembare kosten
gedaan heeft, de last van het bewijs niet
omgelegd heeft die het op de administratie laat rusten ;
Dat ieder van de onderdelen van het
middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 28, 55 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkorristenbelastingen, 1319, 1320 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat, enerzijds, het bestreden arrest geen antwoord verstrekt op de
bij conclusies voorgebrachte grief, volgens
welke elk element ten bewijze van de
afdoendheid van de vergelijking met
soortgelijke
belastingplichtigen
ontbreekt, dat onder meer de modaliteiten
van de koophandel, de toestand, de
andere algemene onkosten van de onderneming die aangevoerd worden, niet
bekend zijn, doordat, anderzijds, het
arrest evenmin antwoordt op de in de
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welke uit de stukken die regelmatig neergelegd werden tot staving van het beroep
betreffende de zaak Cinda, rol nummer
5268 van het hof, blijkt dat de aan aanlegger betaalde som van 298.378 frank
wel degelijk betaald werd tot terugbetaling van verscheidene reizen en van
receptiekosten, dan wanneer de aldus
gemaakte opwerpingen onbetwistbaar
pertinent waren, vermits naar luid van
artikel 28 van de samengeschakelde
wetten, de vergelijking enkel met soortgelijke belastingplichtigen mag geschieden, deze soortgelijkheid dienende te
blijken, overeenkomstig de algemene beginselen van het recht, uit de stukken
van het aan het hof voorgelegd dossier,
dan wanneer, subsidiair, in de onderstelling dat er moet aangenomen worden dat
het arrest, waar het overweegt dat de
documenten die bestaan in korte nota's
welke slechts vage aanduidingen geven,
zonder enige bijzonderheid, en buiten
elke controle vallen, doelt op de in het
dossier Cinda berustende stukken, het
arrest evenwel de bewijskracht der akten
schendt, daar de kwestieuze stukken
bepaalde facturen zijn, die van derden
uitgaan:
Overwegende, enerzijds, dat uit het op
het eerste middel verstrekte antwoord
blijkt dat, in strijd met wat aanlegger
verklaart, de aanslag niet op de vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen gesteund is, doch op een feitelijk
vermoeden;
Overwegende, anderzijds, dat het bestreden arrest, door vast te stellen dat
de enige documenten die tot staving van
de eis van aanlegger overgelegd zijn,
bestaan in korte nota's die slechts vage
aanduidingen geven, zonder enige bijzonderheid, en die buiten elke controle vallen, een passend antwoord gegeven heeft
op de conclusies waardoor aanlegger zich
enkel beriep « op de stukken, regelmatig
neergelegd tot staving van het beroep
betreffende de zaak Cinda » ;
Overwegende, tenslotte, dat, in strijd
met de verklaring van aanlegger in het
subsidiair onderdeel van het middel, de
bij de voorziening gevoegde stukken uit
het dossier Cinda geen van derden uitgaande facturen uitmaken, doch bestaan
in kostennota's, opgemaakt op firmapapier van de vennootschap Cinda, waarvan aanlegger een beheerder is, en overeenstemmen met de draagwijdte die het
bestreden arrest eraan toeschrijft; dat
allen een ontvangbewijs van de « Compagnie internationale des wagons-lits >>

hierop een uitzondering is, doch dat dit
ontvangbewijs op naam van de vennootschap Cinda opgemaakt is en geen uitgave die aanlegger zou gedaan hebben
bewijst;
Dat het middel derhalve feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 mei 1959. -1e learner.- Voorzitter,
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Anciaux Henry
de Faveaux. - Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleiters, HH. V. Gothot (van de Balie
bij het Hof van beroep te Luik} en Van
Leynseele.
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22 mei 1959

SOCIALE ZEKERHEID. - VERZEKERING OUDERDOM EN VROEGTIJDIGE
DOOD. - REGELING DOOR DE WET VAN
11 MAART 195~, ARTIKEL ~. - BIJDRAGEN TEN LASTE VAN DE ONDERWORPENEN AAN DE WET HOUDENDE
UITBREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG
TOT DE WERKGEVERS EN DE NIET-LOONTREKKENDEN. - UITZONDERING TEN
BATE VAN DEZE VAN DE ONDERWORPENEN, DIE GEROEPEN ZIJN TE GENIETEN
VAN EEN WETTELIJKE PENSIOENREGELING. - ADVOCAAT AANGESLOTEN BIJ
EEN VOORZORGSKAS TEN GEVOLGE VAN
EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN DE
0RDE. - UITZONDERING NIET TOEPASSELIJK.
Door zijn aansluiting bij een voo1·zorgskas
ten gevolge van een beslissing van de raad
van de Or de, is een advocaat niet geroepen
te genieten van een « wettelijke pensioen1'egeling », in de zin van artikel 4 van
de wet van 11 maart 1954, tot wijziging
van de wetten betre ffende de verzeke~·ing
tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en v1·oegtijdige dood, en is derhalve,
do01· dit feit, niet ontslaan van de verplichting de bijdmgen, voo1·zien b~j pamgmaf 1, 1°, van voo1·meld artikel, te
voldoen (1}.
(1) Raadpieeg Handelingen van de Karnei·s,
Senaat, zittingstijd 1953-1954, zitting van
5 maart 1954, biz. 1059 en 1060, aismede
R. PHILIPS, « Les avocats et Ia Ioi du 11 mars
1954 sur Ies pensions "• Jmwnal des tribunaux,
1954, biz. 565.
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ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 31 januari 1956 gewezen door
de vrederechter van het tweede kanton
te Leuven in eerste en laatste aanleg ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikelen 4 van de wet van
11 maart 1954 tot wijziging van de wetten
betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, geordend op 12 september
1946, 22 van het besluit van de Regent
van 12 september 1946 houdende samenordering van de wetten betreffende de
verzekering tegeTJ. de geldelijke gevolgen
van ouderdom en vroegtijdige dood, zoals
' gewijzigd door de besluitwetten van
8 januari en .25 februari 1947 en door de
wetten van 1 juli 1948, 30 december 1950
en 13 juli 1951, 1 van het koninklijk
besluit van 28 september 1953 betreffende
de toetreding tot de voorzorgskassen der
advocaten, het pleidooizegel en de betaling van bijdragen, 2 van het koninklijk
besluit van 29 september 1953 tot wederinstelling van het pleidooirecht, 1 van de
wet van 27 juni 1921 de rechtspersoonlijkheid toekennend aan de verenigingen
zonder winstgevend doel, doordat het
bestreden vonnis vaststellende enerzijds
dat verweerder in zijn hoedanigheid van
advocaat bij de Balie te Leuven onderworpen is aan de wet van 10 juni 1937
tot uitbreiding van de gezinsvergoeding
voor de werkgevers en de niet-loontrekkenden, en anderzijds dat hij door de
tuchtraad der Leuvense balie sinds begin
van 1954 verplichtend is aangesloten geworden bij de voorzorgskas der advocaten, verenig·ing zonder winstoogmerk,
nochtans de vordering van eiseres tot
betaling der kwestieuze bijdragen afwijst
om reden dat verweerder geroepen is te
genieten van een wettelijke pensioenregeling andere dan die van de vrije
verzekering en dus van de bijdragen is
vrijgesteld; dat immers de tuchtraden
der orde het recht hebben de advocaten
verplichtend bij de voorzorgskas te doen
aansluiten en deze kas dient beschouwd
te worden als een wettelijke pensioenregeling· daar ze voorzien is door een
koninklijk besluit steunende op de wet
van .2.2 nivose - 2 germinal jaar XII tot
herstel van het beroep van advocaat en
van de tabel der orde; dat dus verweerder
« precies uit hoofde van zijn beroepsactiviteit als lid van de advocatenorde, waar-

voor hij tot gezinsbijdragen gehouden is,
aanspraak heeft op een pensioen ingevolge zijn gedwongen toetreding tot een
wettelijke voorziene pensioenkas », dan
wanner 1° de door eiseres geeiste bijdrage niet enkel verschuldigd is door
degenen die op grond van de beroepsaktiviteiten waarvoor zij aan de wet
van 10 juni 1937 voornoemd onderworpen
zijn, geroepen zijn te genieten van een
wettelijke pensioenregeling, andere dan
die van de vrije verzekering, ingericht
door de samengeordende wetten op de
verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood; 2° de voorzorgskas der advocaten, waarbij verweerder aangesloten
was, ing·ericht is in de vorm van een
vereniging zonder winstgevend doel door
het privaat initiatief op grond van de wet
van 27 juni 1921 en de verzekering die
ze aan haar leden biedt derhalve geenszins een wettelijke pensioenregeling uitmaakt ingericht door de samengeordende
wetten op de verzekering tegen ouderdom
en vroegtijdige dood; 3° het feit dat de
raad van de orde der advocaten de leden
dezer orde kan verpiichten aan te sluiten
bij de voorzorgskas die hij hen aanwijst
en dat een pleidooirecht wordt ge!nd ten
bate der voorzorgskas voor advocaten
waarbij de balie aangesloten is, geenszins
afbreuk doet aan het beginsel van vrije
verzekering en minstens aan deze verzekering geenszins het karakter geeft ener
wettelijke pensioenregeling voorzien door
hoger voornoemde samengeschakelde
wetten, zodat het bestreden vonnis, de
eis afwijzend zogezegd omdat verweerder
genoot van een wettelijke pensioenregeling, dan wanneer de pensioenregeling
verzekerd door de kwestieuze voorzorgskas geenszins dergelijke verzekering uitmaakt, de in het middel aangehaalde
beschikkingen geschonden heeft :
Overwegende dat de door aanlegster
ingestelde eis er toe strekte verweerder,
die advocaat is, te doen veroordelen tot ,
betaling aan de kas voor kindertoeslagen
van de semestriele bijdragen van 300 fr.
voor het j aar 19 54 en voor de eerste
semester van het jaar 1955; dat aanlegster steunde op artikel 4, paragraaf 1, 1°,
van de wet van 11 maart 1954 die aan de
onderworpene aan de wet van 10 juni
1937, houdende uitbreiding van de kinderbijslag· tot de werkgevers en tot de
niet-loontrekkenden arbeiders, een bijdrage oplegt van 300 frank per semester
voor het ouderdomspensioen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
die eis afgewezen heeft om de beweegreden dat artikel 4, paragraaf 1, van die

-757
wet van deze bijdrage ontslaat de personen die, op grond van de beroepsactiviteit waarvoor zij onderworpen zijn aan
de wet houdende uitbreiding van de
kinderbijslag, geroepen zijn te genieten
van een wettelijke pensioenregeling andere dan die van de vrije verzekering
ingericht door de samengeschakelde wetten op het pensioen en dat dit het geval
is van verweerder die, als advocaat, bij
toepassing van het koninklijk besluit van
28 september 1953 verplichtend aangesloten is bij een voorzorgskas door beslissing van de raad van de Orde der advocaten te Leuven ;
Overwegende dat een advocaat die ten
gevolge van de beslissing van de raad
van de orde, aangesloten is bij een voorzorgskas, niet << geniet van een wettelijk
pensioenregeling ... >> in de zin van artikel 4 van de wet van 11 maart 1954 ;
Overwegende overigens dat tijdens de
voorbereidende werkzaamheden van
voormelde wet, de wetgever gepreciseerd
heeft dat de voorzorgskassen der advocaten slechts een aanvullend en geen
wettelijk pensioen verzekerden en dat de
aansluiting bij dergelijke kas niet toeliet
te ontsnappen aan de verplichting voortspruitende uit de bepalingen van voormeld artikel 4;
Overwegende dienvolgens dat het bestreden vonnis door te beslissen dat verweerder vrijgesteld is van bedoelde wettelijke verplichtingen omdat aangesloten
zijnde bij een voorzorgskas der advocaten, hij van een << wettelijk pensioen >> in
de zin van artikel 4 genoot, de door het
middel voorziene wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding· van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar de vrederechter
van het eerste kanton Leuven.
22 mei 1959. -1e learner.- Voo1·zitter
en ve1·slaggeve1', H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende
conclusie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn.
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FORFAITAIRE VERGOEDINGEN BETAALD.
VoRDERING TEGEN DE DERDE VERANTWOORDELIJKE.
WETTELIJKE
GRONDSLAG EN GEVOLGEN VAN DIE
VORDERING.

2° ARBEIDSONGEVAL.- BESTENDIGE
WERKONBEKWAAMHEID VERGOED DOOR
DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN VOORZIEN BIJ DE SAMENGEORDENDE WETTEN
OP DE VERGOEDING VAN DE SCHADE
VOORTSPRUITENDE UIT DE ARBElDSONGEVALLEN. BEGRIP.

3° ARBEIDSONGEVAL. -

HEEFT HET
SLACHTOFFER AL OF NIET EEN VERMINDERING VAN ZIJN ARBEIDSGESCHIKTHEID ONDERGAAN? SO EVE REINE
VASTSTELLING VAN DE RECHTER TEN
GRONDE.

4° ARBEIDSONGEVAL. BEDRIJFSHOOFD OF VERZEKERAAR HEBBENDE
AAN HET SLACHTOFFER EEN VERGOEDING BETAALD WEGENS EEN KRENKING
VAN DE LICHAMELIJKE INTEGRITEIT,
DIE GEEN VERMINDERING VAN DE ARBEIDSGESCHIKTHEID HEEFT MEDEGEBRACHT. GEEN RECHTSVORDERING
KRACHTENS INDEPLAATSSTELLING TEGEN DE VERANTWOORDELIJKE DERDE
TOT TERUGBETALING VAN DUSDANIGE
VERGOEDING.

1° In geval van arbeidsongeval, heeft de
vo1·dering tegen de derde ve!'antwoordelijke, welke toebehoort aan het bedrijfshoofd of zijn verzekeraar, die de forfaitaire ve1·goedingen, voo1·zien bij de samengeordende wetten op de vergoeding
van de schade voortsp1·uitende uit de
arbeidsongevallen, hebben betaald, haar
wettelijke g1·ondslag in artikel 19 van
deze samengeo1·dende wetten en bovendien, wat betTeft de indeplaatsgestelde
verzeke!'aar, in artikel 22 van de wet van
11 juni 1874. Door middel van deze
vo1·dering kan nochtans de te1·ugbetaling
van bedoelde forfaitaire vergoedingen
slechts w01·den bekomen voo1· zoveel zij
de sommen, welke gemeenrechtelijk tot
vm·goeding van het mate1'ieel nadeel verschuldigd zijn, niet te boven gaan (1).
2° De bestendige werkonbekwaamheid, die
aanleiding geeft tot de forfaitaire vergoedingen voo1·zien bij de samengeordende
wetten op de vm·goeding van de schade
voortsp1·uitende uit de m·beidsongevallen,
bestaat in de k!·enking van de arbeids-
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(1) Verbr., 19 november 1956 (Bull. en
PAsiC., 1957, I, 297) en de beweegredenen.

-758geschiktheid, welke in verband met de
algemene arbeidsma1·kt en het rnededingingsvermogen beoordeeld wordt (1}.
3° De rechter ten grande stelt soeverein vast
in feite, of een krenking van de lichamelijke integriteit van het slachtoffer van
een arbeidsongeval al of niet een vermindering van zijn arbeidsgeschiktheid medebrengt, bestaande in het verlies of de
vermindering van zijn economisch potentieel (2}.
4° Het bedrijfshoofd of de indeplaatsgestelde verzekerde kunnen, door middel van
de vordering kmchtens indeplaatsstelling
voorzien bij artikels 19 van de samengeordende wetten op de vergoeding van
de schade voo1·tspruitende uit de arbeidsongevallen en 22 van de wet van 11 juni
1874, van de derde, die vetantwoordelijk
is vo01· het ongeval, geen tetugbctaling
votderen van de vcrgoeding, die aan het
slachtoffe?' van een a1·beidsongeval wetd
betaald wegens een krenking van zijn
lichamclijke integ1·iteit, die zijn a?·beidsgeschiktheid niet heeft vcrminde1·d, d.w.z.
die gccn vctlics of vetmindering van zijn
economisch potentieel hecft medegebmcht Ul}.
(N. V. «LA ROYALE BELGE "• T. HAERSSENS
EN N. V. DE NOORDSTAR EN BOERHAVE.}
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juni 195? gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382 van het Burg·erlijk Wetboek, 2, 6, 9, 19, meer bepaald
alinea's 3 en 5, van de wet van 24 december 1903, en de bij koninklijk besluit van
28 september 1931 samengeordende wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, 10-1 o
van de wet van 10 juli 1951 tot wijziging
van de wet van 24 december 1903 22
van de wet van 11 juni 18?4 op de 'verzekeringen, 9? van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest, uitspraak doende
over de door eiseres ingestelde eis tot
terugbetaling van een som van 80.?16 fr.
die zij in hoedanigheid van verzekeraarwet aan het slachtoffer van een arbeids(1) Raadpl. verbr., 8 november 1957 en
6 februari 1958 (A?'?', Ve1'b1·., 1958, biz. 134
en 386; B•tll. en PAsrc., 1958, I, 245 en 619);
19 september 1958 en 13 april 1959 (supra,
biz. 49 en 613; Bull. en PAsrc., 1959, I, 64
en 803).

ongeval uitbetaald had, ongeval waar~
voor eerste verweerder, wiens burgerlijke verantwoordelijkheid door zijn verzekeraar, tweede verweerster, gedekt
wordt,, verantwoordelijk verklaard werd,
deze e1s ongegrond verklaard heeft om
reden dat het slachtoffer enkel recht had
op een vergoeding wegens morele schade,
en dat << de gesubrogeerde verzekeraar
geen enkele vergoeding wegens morele
schade van de verantwoordelijke dader
vermag terug te vorderen "• en deze
beslissing gestaafd heeft op het feit dat
<< de
letsels (van het slachtoffer) een
beperkte bewegingsmoeilijkheid van het
linkerbeen als gevolg hebben "• dat de
<< zeer minieme onbekwaamheid tot werken (van het slachtoffer) geen aanleiding
heeft gegeven noch zal geven tot enige
materiele schade wegens loonsderving· of
vermindering van inkomsten >>, en daaruit
afgeleid heeft dat << volgens het gemeen
recht de materiele schade met de morele
schade dient vermengd "• waaruit, volgens het bestreden arrest, volgt dat er
in casu << enkel van een morele schade
sprake kan zijn "• zonder echter te ontkennen, doch na uitdrukkelijk vastgesteld te hebben dat << de werkonbekwaamheid van 14 t.h. voor het slachtoffer
grotere inspanningen voor gelijk werk
dan voorheen of een zekere gebeurlijk
snellere vermoeienis medebrengt " ; eerste
onderdeel, dan wanneer eerste verweerder, als verantwoordelijke derde, verplicht was al de schadelijke gevolgen van
het kwestieus arbeidsongeval zowel op
moreel als op materieel gebied te herstellen, zulks op grond van het gemeen
recht, dan wanneer op grond van de
artikelen 22 van de wet van 11 juni 18?4
en 19 van de samengeordende wetten op
de arbeidsongevallen, eiseres << die de
schade betaald had " aan haar verzekerde
in al zijn rechten tegenover de verantwoordelijke derde gesubrogeerd was, zowel wat de morele als ·de materiele schade
betreft, dan wanneer eiseres bijgevolg
gerechtigd was van verweerders terugbetaling van de door haar aan het slachtoffer uitbetaalde sommen te vorderen, in
de mate waarin zij in feite met de vergoeding van een werkelijke materiele of
morele schade overeenstemden, dan wanneer het bestreden arrest dus de eis van
eiseres niet ongegrond en de tegeneis van
(2) Verbr., 13 december 1954 (Arr. Verb1·.,
1955, biz. 271; B•tll. en PAsiC., 1955, I, 370),
(3) Raadpl. verbr., 8 november 1957 (A1-r.
Verb?'., 1958, biz. 134; Bull. en PAsiC., 1958,
I, 245) en de noot.
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in feite vastgestelde schade slechts van
morele aard was ; tweede onderdeel, dan
wanneer het intrinsiek tegenstrijdig is
enerzijds vast te stellen dat ten gevolge
van het kwestieus arbeidsongeval, de
ondergane werkonbekwaamheid « grotere
inspanningen voor gelijk werk of een
zekere gebeurlijk snellere vermoeienis
medebrengt » en dat de letsels « een beperkte bewegingsmoeilijkheid als gevolg
hebben » en anderzijds te beslissen dat
« er enkel sprake kan zijn van een morele
schade » dan wanneer het bestreden
arrest d~ begrippen « geldelijke schade »
en '' materHile schade » blijkbaar verward
heeft, dan wanneer deze tegenstrijdigheid
en deze verwarring in de motivering· van
het bestr,eden arrest met het gebrek aan
de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering gelijk staan; derde
onderdeel, dan wanneer het eveneens
intrinsiek tegenstrijdig is enerzijds te
beslissen dat « de materiele schade met
de morele schade dient vermengd >>, hetgeen noodzakelijkerwijze betekent dat er
in onderhavig geval en een materiele en
een morele schade bestondeTl, en anderzijds vast te stellen dat er « enkel s~rake
kan zijn van morele schade >> ; vrerde
onderdeel, dan wanneer, eens in feite
vastgesteld dat het slachtoffer e~n mat~
riele · schade ondergaan had, erseres m
aile geval gerechtigd was om van verweerders de terugbetaling van minstens
een deel der door haar aan het slachtoffer
uitbetaalde sommen te vorderen ; vijfde
onderdeel, dan wanneer eens aangenomen
dat bet onjuist is dat het slachtoffer
slechts een morele schade ondergaan had,
het bestreden arrest door geen enkele
motivering gestaafd is en bijgevolg niet
overeenkomstig artikel 97 van de Grondwet gemotiveerd is :
Over de eerste twee onderdelen :
Overwegende dat aanlegster de subrogatoire vordering voorzien door het artikel 22 van de wet van 11 juni 1874 en
door het artikel 19, lid 8, van de samengeordende wetten op de vergoeding van
de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen heeft ingesteld ; dat het bedrijfshoofd en de verzekeraar-wet door
deze vordering slechts de terugbetaling
van de forfaitaire vergoedingen kunnen
bekomen voor zoveel zij de sommen,
welke gemeenrechtelijk tot vergoeding
van het materieel nadeel verschuldigd
zijn, niet te hoven gaan ;
Overwegende dat dit stoffelijk nadeel
gewis de door de vermindering van de

arbeidsgeschiktheid van de getroffene
veroorzaakte schade omvat ;
Overwegende echter dat, tot toepassing van de samengeordende wetten op
de vergoeding van de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, deze vermindering van de arbeidsgeschiktheid
bestaat in het verlies of de vermindering
van het economisch potentieel van de
getroffene, hetwelk in verband met de
algemene arbeidsmarkt en het mededingingsvermogen beoordeeld wordt;
Overwegende dat het bestreden arrest
in feite vaststelt dat de « zeer minieme
onbekwaamheid tot werken >> die door
« een beperkte bewegingsmoeilijkheid van
het linkerbeen » veroorzaakt werd en
« voor het slachtoffer een grotere inspanning voor gelijk werk dan voorheen of
een zekere gebeurlijke snellere vermoeienis medebrengt » ten deze desniettemin
« van theoretische aard >> is ;
Dat de rechter aldus wettelijk en zonder tegenstrijdigheid beslist heeft dat,
het ongeval het economisch winstvermogen van de arbeider niet aangetast hebbende, aanlegster niet gerechtigd was de
som welke zij · ten laste der verweerders
vorderde te eisen ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat uit het tekstverband
van het bestreden arrest. blijkt dat de
rechter duidelijk beslist heeft dat er in
onderhavig geval geen aantasting van
het economisch potentieel van het slachtoffer bestaat ;
Over het vierde en het vijfde onderdee!:
Overwegende enerzijds dat, zoals uit
de op de vorige onderdelen verstrekte
antwoorden volgt, het vonnis vastgesteld
heeft dat het slachtoffer slechts een morele schade ondergaan heeft ;
Overwegende anderzijds, dat het vonnis zijn beslissing op passende redenen
steunt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
22 mei 1959. - 1 e kamer. - Voot•zittet·,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemt'md
voorzitter. - Ve?'slaggevet·, H. Delahaye.
- Gelijkluidende conclusie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. -Pleitet·s, HH. Struye
en Van Ryn.
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10 HUUR. HANDELSHUUR. -WET
VAN 29 JUNI 1955. - GEEN INTERPRETATIEVE WET.

2o

HUUR. HANDELSHUUR. ~ WET
VAN 29 JUNI 1955, ARTIKEL 2, LID 2.
VOORWERP.

3°

HUUR. HANDELSHUUR. VERZOEK TOT HERNIEUWING VAN DE HUUR·
OVEREENKOMST, INGEDIEND OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14 VAN DE WET VAN
30 APRIL 1951, WANNEER DEZE WET
OP DE HUUROVEREENKOMST NIET VAN
TOEPASSING WAS.- GEBREK AAN ANT·
WOORD VAN DE VERHUURDER. -WET
VAN 29 JUNI 1955 HEBBENDE DE BE·
SCHIKKINGEN VAN DE WET VAN 30 APRIL
1951, ZOALS ZIJ DOOR VOORMELDE WET
WORDEN GEWIJZIGD, OP DE HUUROVEREENKOMST TOEPASSELIJK GEMAAKT. GEBREK AAN ANTWOORD VAN DE VERHUURDER BRENGENDE GEEN HERNIEUWING VAN DE HUUROVEREENKOMST
MEDE.

1° De wet van 29 juni 1955, waarbij de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurove?'eenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsf"onds wordt gewijzigd, is geen interpretatieve wet (1).
2° Het tweede lid van artikel 2 van de wet
van 29 juni 1955 heef"t namelijk tot
gevolg gehad de huurde1', die noch eigenaa?' noch huU?·de?' van het handelsf"onds
was, en deswege v661· het inwerkingtreden
van die wet het voordeel de?' bepalingen
van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog
op de bescherming van het handelsf"onds
niet genoot, toe te laten de hemieuwing
van de huurovereenkomst, zoals voorzien
door die laatste wet, aan te V?'agen mits
inachtneming van de doo1· dit artikel
bepaalde bijzonde1·e termijnen.
3° Alhoewel artikel 2 van de wet van
29 juni 1955 bepaalt dat deze wet « op
de lopende handelshuutovereenkomsten
en op de . .. aanhangige zaken toepasselijk is », heef"t de ontstentenis van de
ve~·huu?·de?' antwoo1·d te verstrekken op
een vetzoek tot hernieuwing van de huu?'·
ove~·eenkomst, ingediend do01' de huutder
oveteenkomstig de bepalingen van attikel 14 van de wet van 30 aptil 1951 op
(1) Raadpleeg het verslag van de Commissie
van justitie aan de Senaat, Parlem. • .Doc.,
Senaat, zitting 1954-1955, nr. 248, biz. 8.

de handelshuutovereenkomsten met het
oog op de beschetming van het handelsf"onds, en wanneet deze laatste wet niet
van toepassing was op de huutovereenkomst, niet ten gevolge deze huutoveteenkomst te hetnieuwen noch voot, noch na
het in werking tteden van de wet van
29 juni 1955.
(P. V. B. A. GEBROEDERS HERMANS,
T. JACOBS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 november 1957 gewezen
in hoger beroep door de Rechtbank van
eerste' aanleg te Mechelen ;
Over het eerste iniddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, zoals
gewijzigd door artikel 1, 1°, van de wet
van 29 juni 1955, 11, II, zoals gewijzigd
door artikel 1, 3°, van dezelfde wet,
13, 14 en 16 van de afdeling IIbis van
hoofdstuk II van hoek III, titel VIII
van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door het eerste artikel van de wet
van 30 april 1951, 2 van de wet van
29 juni 1955 tot wijziging van de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds, 33 van
dezelfde wet van 30 april 1951, en 97
van de Grondwet, doordat, na te hebben
vastgesteld : 1° dat het huurcontract
tussen partijen aangegaan op 5 maart
1946 voor een termijn die op 27 maart
1956 verstreek, een huurovereenkomst
uitmaakt zoals bepaald bij artikel 1 van
de wet van 30 april 1951 gewijzigd door
de wet van 29 juni 1955 en dat het sedert
de invoegetreding van deze wet geen
belang meer had na te gaan of de in het
verhuurde goed uitgebate handelszaak
aan de eiseres, hutirster van verweerder,
of aan de onderhuurster toebehoorde ;
2° dat eiseres aan verweerder op 19 november 1954 een vraag om huurhernieuwing had gezonden die aan de voorschriften van artikel14 van de wet van 30 april
1951 voldeed en op deze basis rechtsgeldig was; 3° dat verweerder erop niet
binnen de drie maanden geantwoord
heeft, zodat de huurhernieuwing van
kracht zou geworden zijn,, indien eiseres
v66r de totstandkoming van de wet
van 29 juni 1955 de bescherming van de
wet van 30 april 1951 genoot, het bestreden vonnis niettemin beslist dat, ondanks
het gebrek aan antwoord vanwege verhuurder binnen het tijdperk van drie
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de hernieuwing moest verzetten, deze
laatste niet gebeurde en dat eiseres sedert
27 maart 1956, termijn van de huurovereenkomst, de gehuurde plaatsen zonder
recht betrekt, en aan eiseres beveelt het
goed onmiddellijk te ontruimen, om de
reden dat verweerder geen enkel ant. woord op de vraag tot huurhernieuwing
hoefde te geven, vermits eiseres, die niet
bewezen heeft eigenares of huurster te
zijn van het in het verhuurde door de
onderhuurster uitgebaat handelsfonds,
slechts sedert de invoegetreding van de
wet van 29 juni 1955 de bescherming van
de wet van 30 april 1951 geniet en dat
het dus volstond dat verweerder binnen
de op het van kracht worden van de wet
van 29 juni 1 \!55 volgende drie maanden
een regelmatig antwoord op de vraag
tot huurhernieuwing· vanwege eiseres
zond, wat hij op 1 september 1955 deed;
1° dan wanneer de wet van 29 juni 1955
en namelijk haar artikel1, 1°, krachtens
haar artikel 2 van toepassing is op de
lopende handelshuurovereenkomsten en
de op het ogenblik van haar invoegetreding aanhangige zaken, - wat in
onderhavig geval van de tussen partijen
bij dagvaarding van 21 maart 1955 ingeleide en door de eerste rech ter bij beslissing van 9 augustus 1955 beslechte zaak
was - zodat, bij gebrek aan antwoord
binnen de drie maanden na de vraag tot
huurhernieuwing door eiseres aan verweerder op 19 november 1954 gezonden
volgens de voorschriften van artikel 14
van de wet van 30 april 1951, de verweerder, verhuurder, krachtens dit artikel wettelijk moest geacht worden met
de hernieuwing in te stemmen welke
eiseres, als huurster, het recht had voor
een duur van negen jaar te verkrijgen,
bij het verstrijken op 27 maart 1956 van
de huurovereenkomst, die een huurovereenkomst uitmaakte zoals bepaald bij
artikel 1 van dezelfde wet gewijzigd bij
artikel1, 1°, van de wet van 29 juni 1955
(schending van al de voormelde wettelijke
bepalingen behalve artikel 97 van de
Grondwet) ; 2° en dan wanneer het bestreden vonnis niet gemotiveerd is bij
gebrek aan antwoord op het door eiseres
in haar regelmatige voor de rechters over
de grond genomen conclusies ingeroepen
middel, volgens hetwelk artikel 2 van de
wet van 29 juni 1955 ondubbelzinnig was,
dat het dus vaststond dat vanaf 10 juli
1955, datum van haar inwerkingtredlng,
de huurovereenkomst tussen partijen in
ieder geval als handelshuurovereen¥-omst

in de zin van de wet van 30 april 1951
dient beschouwd; dat noch de oorspronkelijke wet van 30 april1951, nocl1 de wet
van 29 juni 1955 enige be paling inhouden
waardoor het de eigenaar zou toegelaten
zijn een vroeger verzuim, in onderhavig
geval het onbeantwoord laten van de
aanvraag tot huurverlenging van 19 november 1954, weer goed te maken (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, zoals het door eiseres
wordt voorgehouden, vermits de wet van
29 juni 1955 op de op 10 juli 1955, datum
van de inwerkingtreding van die wet,
lopende handelshuurovereenkomsten en
aanhangige zaken van toepassing is, de
rechter over de grond terugwerkende
kracht aan de wet diende toe te kennen
en ten deze vast te stellen, dat in gebreke
zijnde gebleven op een regelmatige vraag
om huurhernieuwing antwoord te verstrekken, verweerder geacht moest worden bij het verstrijken van de door de
wet voorgeschreven termijn van drie
maand, hetzij op 19 februari 1955, in de
huurhernieuwing te hebben toegestemd;
Overwegende dat de wet van 29 juni
1955 geen interpretatieve wet is, maar
een wet tot wijziging van een vroegere
wet;
Overwegende dat lid 2 van artikel 2
van die wet aan de huurder, die noch
eigenaar noch huurder van het handelsfonds was, en deswege voor het inwerking
treden van die wet het voordeel der
bepalingen van de wet van 30 april 1951
niet genoot, toegelaten heeft de hernieuwing van de huurovereenkomst, zoals
voorzien door die laatste wet, aan te
vragen mits inachtneming van de door
dit artikel bepaalde bijzondere termijnen;
Waaruit volgt dat de ontstentenis
vanwege de verhuurder antwoord te
verstrekken op een verzoek, tot hernieuwing van de huurovereenkomst, ingediend overeenkomstig de bepalingen van
artikel 14 van de wet van 30 april 1951,
v66r de datum van het in werking treden
van de wet van 29 juni 1955 en wanneer
de wet van 30 april 1951 niet van toepassing was, niet als gevolg kon hebben
de huurovereenkomst te hernieuwen ;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat eiseres in haar conclusies voorhield dat het op 1 september
1955, door verweerder toegezonden ant-
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woord waarbij hij de huurverlenging weigerde om de in het middel vermelde
redenen, te laat was ingediend ;
Overwegende dat de rechter, na te
hebben beslist dat verweerder de vraag
om huurhernieuwing van 19 november
1954 niet hoefde te beantwoorden omdat
eiseres slechts sedert de invoegetreding
van de wet van 29 juni 1955 de bescherming van de wet van 30 april1951 geniet,
daaruit afleidt dat het voor verweerder
volstond een regelmatig antwoord binnen
de drie maanden volgende op het van
kracht worden van de wet van 29 juni
1955 te verzenden ;
Dat de rechter derwijze de conclusies
van eiseres op passende wijze heeft
beantwoord door duidelijk erop te wijzen
dat verweerder geen verzuim kan worden
verweten, zolang de wet van 29 juni 1955
niet van kracht was geworden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 13, 14
en 16 van de wet van 30 april 1951 op
de handelshuurovereenkomsten met het
oog op de bescherming van het handels' fonds, 1101, 1108, 1134 en 1709 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet, doordat, hoewel het vaststelt : 1° dat
het onroerend goed bij de ingenottreding
van eiseres, die krachtens een contract
dd. 5 maart 1946 ervan huurster was
geworden voor een termijn die op 27 maart
1956 verstreek, minstens stilzwijgend, in
hoofdzaak door de huurster, de brouwerij
Gebroeders Hermans, tot het drijven van
kleinhandel, hetzij tot de uitbating ener
herberg bestemd werd ; 2° dat eiseres op
19 november 1954 aan verweerder, haar
verhuurder, een vraag tot huurhernieuwing, zond die aan de voorschriften van
artikel 14 van de wet van 30 april 1951
voldeed en op deze basis rechtsgeldig
was ; 3° dat verweerder erop binnen de
drie maanden niet geantwoord heeft,
zodat de huurhernieuwing van kracht
zou geworden zijn indlen eiseres voor de
totstandkoming van de wet van 29 juni
1955 de bescherming van de wet van
30 april 19.51 genoot, het bestreden vonnis beslist dat de huurhernieuwing niet
gebeurde, en dat bijgevolg eiseres sedert
27 maart 1956 de gehuurde plaatsen zonder recht betrekt, en hun ontruiming
beveelt, om de reden dat eiseres niet
bewezen heeft eigenares of huurster van
het in het verhuurde uitgebate handelsfonds te zijn, zodat zij de voordelen van
de wet van 30 april 1951 slechts sedert
de inwerkingtreding van de wet van
29 juni 1955 kan inroepen, 1° dan wan-

neer, zoals eiseres het deed gelden in haar
v66r de rechters over de grond genomen
conclusies waarop het bestreden vonnis
geen antwoord heeft gegeven zodat het
niet gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de Grondwet), "de verhuurder
die niet binnen de regelmatige termijn op
de vraag tot huurhernieuwing antwoordt
moet geacht worden daarmede in te
stemmen ook wat aangaat een huurcontract dat principieel niet onder toepassing van de wet valt "• en dat << ondersteld zelfs dat beroeper (hier verweerder)
het recht zou gehad hebben zich tegen
de huurhernieuwing te verzetten om
reden dat beroepene (hier eiseres) geen
eigenares van het handelsfonds zou zijn,
door zijn gemotiveerde weigering in de
wettelijke termijn te betekenen, dan nog
dient vastgesteld dat beroeper geen gebruik van dit recht gemaakt heeft en
dienvolgens wettelijk vermoed moet worden met de huurhernieuwing akkoord te
zijn gegaan )) (schending van de andere
in het middel aangehaalde wetteiijke
beschikkingen) ; 2° en dan wanneer het
des te meer zulks geldt daar het bestreden
vonnis, door vast te stellen dat het
onroerend goed bij de ingenottreding van
eiseres minstens stilzwijgend door de
eiseres, huurster in hoofdzaak tot het
drijven van kleinhandel, hetzij tot de
uitbating van een herberg bestemd werd,
derwijze vastgesteld heeft dat het ging
om een handelshuurovereenkomst naar
de zin van artikel 1 van de wet van
30 april 1951 (schending van al de in
het middel voorziene wettelijke beschikkingen) :
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat de rechter over de
grond erop wijst dat, vermits ten deze
de wet van 30 april 1951 niet van toepassing was op het ogenblik waarqp de
vraag om huurhernieuwing op 19 november 1954 ingediend werd, de verhuurder geen antwoord erop diende te verstrekken, en dat ondanks het gebrek aan
antwoord de hernieuwing nochtans niet
verwezenlijkt werd ;
Dat die motieven op passende wijze
de conclusies van eiseres beantwoorden,
waaruit volgt dat het middel, in zover
het de schending van artikel 97 van de
Grondwet inroept, feitelijke grondslag
mist;
Dat het middel voor het overige niet
ontvankelijk is omdat het niet aanduidt
waarom het bestreden vonnis de andere
ingeroepene wetsbepalingen zou geschonden hebben;
Om die redenen, verwerpt de voor-
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kosten.
22 mei 1959. - 1 e kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Louveaux.
- Gelijkluidende conclusie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Firson en Van Ryn.

2°

KAMER.-

25 mei 1959

T AXE OP DE DRANKSLIJTERIJEN.
REGELMATIG PROCES-VERBAAL VAN
DE ADMINISTRATIE.
MATimiELE
VASTSTELLINGEN. BEWIJSKRACHT.
GRENZEN.

Wanneer, in zaken van taxes op de slijterijen van gegiste dranken, een l'egelmatig
proces-verbaal van de administ1·atie een
materiele vaststelling bevat, doo1· de verbaliserende ambtenaren gedaan binnen
de perken van hun bevoegdheid, verdient
dit proces-ver baal valle geloof in rechten
ten aanzien van deze vaststelling totdat
de valsheid daarvan do01· een wettelijk
middel bewezen .wordt (1). (Wetten op
de slijterijen van gegiste dranken samengeordend bij koninklijk besluit van
3 april1953, art. 43 ; wet van 26 augustus 1822, art. 239.)
(BELGISCHE STAAT, DOUANEN
EN ACCIJNZEN, T. HAENDELE EN KOHNEN.)
ARREST,

HET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Verge!. verbr., 17 october 1955 (A1·r.
Verb1·., 1956, blz. 107; Bttll. en PAsiC., 1956,
I, 134).
Over de bewijskracht van de processenverbaal in zaken van douanen en accijnzen,
raadpl. verbr., 24 februari 1958 ·(An·. V m·b1·.,
1958, blz. 438; Bull. en PAsrc., 1958, I, 687)
en 12 januari 1959 (Bull. en PAsiC., 1959,
I, 469).
(2) De verkorte uitdrukking "proces-verbaal
van het bestuur » beduidt hier het procesverbaal gezamenlijk opgesteld door ambtenaren van het bestuur ·van douanen en accijnzen en door de rijkswachters, die materHile
vaststellingen hadden gedaan en door het
arrest nauwkeurig als " verbalisanten » worden
betiteld. Luidens artikel 45 van de wetten
op de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend bij koninklijk besluit van 3 april

arrest, op 18 maart 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 239 van de algemene wet van
26 augustus 1822 op de inning van de
invoerrechten en de accijnzen, 9, 17, 21,
22 en 23 van het koninklijk besluit van
3 april 1953 tot samenordening van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen van
gegiste dranken, doordat het bestreden
arrest, waarbij de beklaagden vrijgesproken zijn, niet voldoende met redenen
omkleed is en de bewijskracht miskent
van het proces-verbaal van 7 juni 1955
hetwelk vaststelt dat verweerders op
19 juni 1953 een slijterij van gegiste
dranken geexploiteerd hebben zonder de
openingsbelasting gekweten te hebben ;
Overwegende dat Marcelle Haendele en
Leonard Kohnen vervolgd zijn geworden
ter zake van het gesleten hebben van
gegiste dranken, de eerste in het hotel
dat zij te Francorchamps dreef, en de
tweede in de aanhorigheden van dit
hotel;
I. Wat verweerster betreft :
Overwegende dat het op 7 juni 1955
regelmatig opgesteld proces-verbaal van
het bestuur (2) erop wijst dat de verbaliserende rijkswachters op 19 juni 1953
vastgesteld hebben dat verweerster in het
restaurant dat zij exploiteerde ter plaatse
te gebruiken gegiste dranken verkocht
heeft en dat de dranken niet bij en op
de uren van de maaltijden opgediend
zijn;
Overwegende dat het hof van beroep
verweerster van vervolging ontslagen
heeft om de enkele reden dat het niet
bewezen was dat de buiten de uren der
maaltijden opgediende gegiste dranken
« zouden zijn gesleten door bemoeiing van
1953, zijn de rijkswachters bevoegd om de
inbreuken op die wetten vast te stellen ;
krachtens artikel43 van deze wetten verdienen
hun processen-verbaal hetzelfde geloof als de
processen-verbaal van de ambtenarcn van het
bestuur, in zaken van douanen en accijnzen,
mits zij, zoals in het onderwerpelijk geval,
aan de voorwaarden voldoen, die vereist zijn
door de wetsbeschikkingen waarnaar gemeld
artikel 43 verwijst (verge!. wat betreft de
processen-verbaal van de rijkswachters in
zaken van douanen en accijnzen, verbr.,
29 november 1948, Bull. en PASIC., 1948,
I, 683; 3 april 1950, A1·1·. Vm·br., 1950,
blz. 503; Bttll. en PASIC., 1950, I, 545 en
21 mei 1951, An·. Vm·b1·., 1951, blz. 538;
Bull. en PASIC., 1951, I, 629).
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beklaagde en niet door · haar medebeklaagde Kohnen, aan wie zij het recht
in haar hotel « op zekere dagen '' dranken
op te dienen overgedragen had " ;
Overwegende dat, volgens artikel 239
van de wet van 26 augustus 1822, hetwel.k ten deze toepasselijk is krachtens
arhkel ~3 van de wetten op de slijterijen
van. geg:1.ste dra~ken, samengeordend bij
konmkliJk beslmt van 3 april 1953 een
regelmatig opgemaakt proces-verbaai van
het bestuur. van douanen en accijnzen
voile geloof m rechten verdient ten aanzien van de daarin door de verbaliserende
ambtena.ren gereleveerde persoonlijke
vaststeilmgen, totdat de valsheid daarvan bewezen wordt;
Ov(lrwegende dat uit de redenen van
het bestreden arrest niet blijkt dat het
bewijs van de valsheid van de materiele
vaststellingen, gereleveerd in het in het
J;llidd~l aangehaald proces-verbaal, geleverd lS ; dat het arrest derhalve de bewijskracht van dit proces-verbaal miskend
heeft;
II. Wat verweerder betreft:
Overwegende dat uit het bestreden
arrest blijkt dat verweerder op 19 juni
1953 gegiste dranken om ter plaatse te
worden gebruikt verkocht heeft in een
voor het publiek toegankelijke plaats
zonder daartoe de vergunning gekrege~
if! hebben;
Overwegende dat bet bestreden arrest
om de vrijspraak van verweerder t~
rechtvaardigen, zich ertoe .beperkt aan
te duiden, enerzijds, dat de belasting niet
ontdoken werd en,, anderzijds, dat verweerder de concesswnaris van een brouwerij was;
Dat uit de redenen van het arrest niet
blijkt dat de belasting reeds betaald was
op het tijdstip toen de feiten vastgesteld
werden, noch dat verweerder de slijterij
als zetkastelein of aangestelde dreef ;
Dat de beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd is ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden arrest ; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten ·
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te' Brussel.
25 mei 1959.- 2e kamer. - Voorzitter
H. Sohier, voorzitter. Verslaggever'
H. Polet. Gelijkluidende conclusie'
H. R. Delange, advocaat-generaal.
'
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VERJARING (IN STRAFZAKEN).
PUBLIEKE VORDERING. NIET DOEN
VAN DE AANGIFTE IN DE VERKEERSBELASTING VOOR ELK GEBRUIK VAN
EEN MOTORRIJWIEL. VERJARINGSTERMIJN.

De 'f!1tblfeke vordering spruitende uit het
mtsdrtJf omschl'even in de artikelen 25
en 34 van de bij koninklijk besluit van
10 april 1~51 samengeordende wetten
met betrekktng tot. de verkeersbelasting
op de motorvoertutgen, en bestaande in
het niet doen van de aangif~e in deze
belasting v66r elk gebruik van een motorvoertuig, ve1jaart na drie valle jaren
ove~·eenkomstig de beschikkingen va~
arttkel 22 van de wet van 17 april
1878 (1).
(EYCKERMAN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op .23 maart 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het midael, afgeleid uit de scherrding van de artikelen .22, 23, 24 en 26
van de wet van 17 april 1878 (en niet
van het Strafwetboek, zoals in de memorie ten .~evo1ge van een klaarblijkelijke
vergissing vermeld is), doordat bet door
aanlegger gepleegd en op 15 augustus
195? vastgeste1d misdrijf vervolgd geworden is en dat uit hoofde daarvan op
18 februari 1958 door de correctionele
rechtbank een veroordeling bij verstek
uitgesproken is die door het bestreden
arrest bevestigd is, dit is meer dan zes
maand nadat het misdrijf vastgesteld
werd, dan wanneer, aangezien het een
ov~~t~eding gold, ait misdrijf na verstrlJkmg van zes voile maanden verjaard
was:
Overwegende dat aanlegger tot een
geldboete van 100 frank of 15 daO'en
vervangende gevangenis veroordeelct"' is
ter zake van het niet doen van de aaTJ.gifte in de verkeersbelasting, v66r elk
gebruik van een motorrijwiel;
Dat geen bijzondere verjaringstermijn
gesteld is voor dit misdrijf, omschreven
in de artikelen 25 en 34 van de bij

(1) Verbr., 24 november 1952 (A1·r. Verb1·.,
1953, blz. 159; Bull. en PASIC,, 1953, I, 173).
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koninklijk besluit van 10 april 1951
samengeordende wetten ;
Dat, daar het feit begaan werd op
15 augustus 1957 en geen overtreding,
maar een wanbedrijf uitmaakt, de publieke vordering, gesteund op het ten
laste van aanlegger bewezen verklaarde
misdrijf, niet vervallen was door verjaring ten dage van de uitspraak van
het bestreden arrest;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
25 mei 1959.- 2e kamer.- Voorzitter,
·H. Sohier, voorzitter. Verslaggeve1·,
H. de Waersegger. - Geli}kluidende conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal. ,
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. ~ VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - MIDDEL DAT ER ZICR TOE
BEPERKT DE VERDELING TE CRITISEREN, WELKE DOOR RET ARREST WORDT
GEDAAN TUSSEN DE BURGERLIJKE PARTIJEN, VAN DE VERGOEDING WAARTOE
DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD,
BEKLAAGDE DIE VAN GEEN PERSOONLIJK BELANG DOET BLIJKEN OM
DEZE VERDELING TE DOEN WIJZIGEN.
MIDDEL ZONDER BELANG. NIETONTV ANKELIJKREID.

2° GERECHTSKOSTEN. -

STRAFZAKEN. lNSTANTIE IN CASSATIE. VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ. - VOORZIENING NIET GERICRT
TEGEN RET OPENBAAR MINISTERIE. BETEKENING VAN DE VOORZIENING AAN
RET OPENBAAR MINISTERIE. KOSTEN
VAN DEZE BETEKENING TEN LASTE VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ.

3° ARBEIDSONGEVAL.

VERBOD
DE GEMEENRECRTELIJKE SCHADEVERGOEDING EN DE FORFAITAIRE VERGOEDING TE CUMULEREN. ~ GEMEENRECHTELIJKE SCHADEVERGOEDING EN FORFAITAIRE VERGOEDING OP VERSCHEIDENE BASISSEN BEREKEND. VERGOEDING VAN HETZELFDE NADEEL. CUMULATIE VERBODEN.

4° ARBEIDSONGEVAL. -

LIJFRENTE
AAN DE WEDUWE VAN DE GETROFFENE
BIJ EEN DODELIJK ARBEIDSONGEVAL
VERSCRULDIGD.
SCHADEVERGOEDING AAN DIE WEDUWE VERSCHULDIGD
DOOR DE VOOR HET ONGEVAL GEHEEL
VERANTWOORDELIJKE DERDE WEGENS
RET DERVEN VAN HET VOORDEEL DAT
ZIJ NORMAAL ZOU GETROKKEN HEBBEN
UIT RET LOON VAN DE GETROFFENE,
INDIEN DEZE IN LEVEN GEBLEVEN WAS.
VERGOEDING VAN EEN EN RETZELFDE MATERIEEL NADEEL.

5° ONSPLITSBAARHEID. -

STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERINGEN. GEVAL WAARIN ER ONSPLITSBAARHEID BESTAAT VAN RET GESCHIL
EN DE BESLISSING.

6° VERBREKING. -

UITGESTREKTHEID. STRAFZAKEN. BURGERLUKE VORDERINGEN.- VORDERINGEN
INGESTELD DOOR TWEE BURGERLIJKE
PARTIJEN TEGEN DEZELFDE BEKLAAGDE. -ARREST WAARBIJ EEN DER VORDERINGEN INGEWILLIGD WORDT EN DE
ANDERE GEDEELTELIJK AFGEWEZEN.VOORZIENING INGESTELD
DOOR DE
BURGERLIJKE PA~TIJ WAARVAN DE
VORDERING GEDEELTELIJK WERD AFGEWEZEN TEGEN DE BEKLAAGDE EN
DE ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ. ONSPLITSBARE BESLISSING. VOORZIENING GEGROND. VERBREKING
VAN DE BESLISSING GEWEZEN OVER DE
. TWEE BURGERLIJKE VORDERINGEN.

1° Is niet ontvankeli}k, bi} gebrek aan
belang, het middel ingeroepen door de
beklaagde, aanlegger in cassatie, en dat
het best1·eden arrest slechts c1·itisee1·t in
zover het het bed1·ag van de schadevergoeding, waartoe de beklaagde wordt veroordeeld, tussen de bu1·ge1·li}lce parti}en verdeelt, zonde1· dat de belclaagde van een
pe1·soonli}k belang bi} de wi}ziging van
deze verdeling doet bli}lcen (1).
2° Wannee1' de burgerlijlce pa1·tij heeft
verklaard zich in verb1·eking te voo1·zien
tegen de beklaagde, en niet tegen het
openbaar ministerie, en haa1' voo1·ziening
niettemin aan het openbaar ministerie
heeft betekend, moeten de kosten van deze
betekening te haren laste worden gelaten,
zelfs indien de voo1·ziening wo1·dt ingewilligd.
3° Het ve~·bod, gesteld bi} artikel 19, lid 4,
(1) Verbr., 2 mei 1955 (A1'1·. Ve·rbr.,
blz. 720; Bull. en PAsrc., 1955, I,
raadpl. ook verbr., 23 november 1956
Verbr., 1957, blz. 197; Bull. en PAsrc.,
I, 305).

1955,
944);
(Arr.

1957,
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van de samengeordende wetten op de
vergoeding van de uit arbeidsongevallen
spruitende schade, vervangen door artilcel 10, 1°, van de wet van 10 juli 1951,
de gemeenrechtelijlce schadevergoeding en
de forfaitaire vergoeding gelijlctijdig te
genieten is van toepassing niettegenstaande de omstandigheid dat de schadevergoedingen, die de getroffene of de
rechtverlcrij genden volgens het gemeen
recht toegelcend worden, berekend worden
op andere basissen dan de forfaitaire
vergoedingen, wanneer zij bestemd zijn
om hetzelfde materieel nadeel te vergoeden (1).
4° De lijfrente, die aan de weduwe van
de get1·o ffene bij een dodelijk ar beidsongeval ve1·schuldigd is krachtens artikel 4, 2°, A, van de samengeordende
wetten op de vergoeding van de uit
arbeidsongevallen spruitende schade, en
berekend wordt op de voet van 30 t.h.
van het jam·loon van de getroffene, enerzijds, en de schadevergoeding welke aan
die weduwe door de vom· het ongeval
geheel verantwom·delijke derde verschuldigd is en die berekend wordt op de voet
van het loon van de getroffene ten tijde
van het ongeval, onder aftrek van het
gedeelte bestemd vom· het persoonlijk
onderhoud van die getro ffene en afhankelijk van de waarschijnlijke duur van
zijn winstgevend leven, anderzijds, maken twee wijzen van vergoeding, de eerste
forfaitair, en de tweede geheel, van een
en hetzelfde materieel nadeel uit : het
nadeel dat voor de weduwe spruit uit
het derven van het voordeel dat zij normaal zou getrokken hebben uit het loon
van de getroffene, indien deze in leven
gebleven was.
5° Wanneer de vorderingen ingesteld door
twee burgerlijke partijen tegen dezelfde
belclaagde de !'echter verplicht hebben tot
het oplossen van een zelfde vraag, die
het voorwerp geweest is van een gemeenschappelijk debat tussen deze ve!·schillende partijen, en dat de op de vorde1·ing
van een der burgerlijke partijen gewezen
beslissing noodzakelijk geleid heeft tot
de beslissing die, in hetzelfde an·est,
ove1· de vordeTing van de andeTe burge!'lijke partij gevallen is, is het geschil,
evenals de beslissing, onsplitsbaa1· tussen
al deze p m·tij en (2).
(1) Verbr., 7 mei 1953 (A1'1', Verb1·.,
blz. 610; Bull. en PAsrc., 1953, I, 689).
(2} en (3) Verbr., 23 januari 1956
Verbr., 1956, blz. 397; Bull. en PAsrc.,
I, 510) en 20 januari 1958 (A1·r. Vm·b1·.,
blz. 309; Bttll. en PAsrc., 1958, I, 520}.

1953,
(A1'1'.
1956,
1958,

~

6° Wanneer een burgeTlijke partij, aanlegster in verbreking tegen een arrest, waarbij haaT vorde1·ing gedeelteliJk wm·dt afgewezen en de voTdering van een andere
buTgerlijke pm·tij tegen dezelfde beklaagde wordt toegewezen, haar voorziening tegeliJk tegen de beklaagde en tegen
deze bu1·gerlijke partij heeft gericht, en
indien de voorziening gegrond is en de
beslissing onsplitsbaar is tussen die ve!'·
scheidene pa1·tijen, wordt de verbreking
uitgesproken zo wat betreft de beslissing
gewezen ten opzichte van de aanlegster,
als wat betreft de beslissing gewezen ten
opzichte van de andeTe burgerlijlce paTtij (3).
(JONET, T. ROSSI, WEDUWE PITAU, EN
« LA BELGIQUE INDUSTRIELLE »; << I,A
BELGIQUE INDUSTRIELLE », T. JONET
EN ROSSI, WEDUWE PITAU.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 12 januari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat de tegen hetzelfde
arrest gerichte voorzieningen samenhangen;
I. Over de door J onet ingestelde voorziening :
Overwegende dat geen hoger beroep
ingesteld is tegen het contradictoir vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Charleroi van 30 mei 1958, in zover daarbij
over de publieke vordering uitspraak
gedaan werd; dat deze vordering niet
bij het hof van beroep aanhangig was en
dat dit rechtscollege daarover geen uitspraak heeft gedaan ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320, 1322,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek; 4, 2°, van de samengeordende
wetten op de vergoeding van de schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen,
gewijzigd door artikel 3 van de wet van
10 juli 1951, 19, 3e, 4e, 7e en 8e lid,
zoals het gewijzigd is door artikel10, 1°,
van de wet van 10 juli 1951 en aangevuld
door artikel 3 van de wet van 16 maart
1954, en, voor zoveel als nodig, 9 en 21
van voormelde samengeordende wetten,
1 en 8 (zoals dit artikel vervangen is
door artikel 2 van de besluitwet van
17 december 1946) van de besluitwet van
13 december 1945 betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende uit
ongevallen die zich op de weg naar of
van het werk voordoen, 22 van de wet
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en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest aanlegger veroordeeld
heeft als derde verantwoordelijke voor
de dood van arbeider Pitau, die zich op
de weg naar of van het werk voorgedaan
heeft, om aan eerste verweerster, diens
weduwe, de som van 148.409 frank benevens de door de eerste rechter toegekende
schadevergoeding, te betalen, op de voet
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk W etboek, « als eindafrekening
voor haar materiele schade ))' en bijgevolg
tot zodanig beloop als nodig het bedrag
van de sommen verlaagd heeft die te
betalen waren aan tweede verweerster
als in de rechten g·etredene arbeidsonge-.
vallenverzekeraar, om de redenen, enerzijds, dat de weduwe « ... de vergoeding
van de materiele schade in gemeen recht
slechts vordert tot de leeftijd van 65 jaar,
de grens van het winstgevend leven van
de getroffene; dater mitsdien geen gelijktijdig genieten plaats heeft van de forfai·taire vergoeding die zij tot met haar eigen
overlijden voor de periode na de 65 jarige
leeftijd ontvangt krachtens de arbeidsongevallenverzekering, en de gemeenrechtelijke vergoeding die zij ontvangt
voor de periode v66r 65 jaar; dat deze
twee vergoedingen verschillende oorzaken
hebben, daar de oorzaak van de eerste
gelegen is in de wet op de arbeidsongevallen en die van de tweede in het gemeen
recht ))' en, anderzijds, dat de in de
rechten getreden arbeidsongevallenverzekeraar « op de derde verantwoordelijke ...
(een) verhaal heeft hetwelk beperkt is
tot de vordering van de rechtverkrijgenden van de getroffene, dit wil zeggen
dat zijn rechten tot de gemeenrechtelijke
vergoeding beperkt zijn ; dat hij dus van
het kapitaal, bepaald overeenkomstig het
gemeen recht, dit wil zeggen beperkt tot
de leeftijd van 65 jaar, de vergoeding
welke met de periode na deze 65 jarige
leeftijd overeenstemt niet mag aftrekken;
dat hij voor dit gedeelte van zijn verbintenis geen verhaal heeft op de verantwoordelijke derde en het evenmin aan de
weduwe mag onttrekken »; eerste onderdee!, dan wanneer, naar luid van de aan
het hof voorgelegde rechtsplegingsstukken, de leeftijd van de getroffene, op de
voet waarvan de door aanlegger ten
gevolge van het overlijden van arbeider
Pitau te vergoeden materiele schade op
714.637 frank vastgesteld werd, geen
grens is van de door de weduwe volgens
het gemeen recht gevorderde vergoeding,
doch een element van de berekening van
die vergoeding opgevat als die schade

geheel dienende te vergoeden ; dat het
bestreden arrest, door aan dit gegeven
een betekenis toe te schrijven die onverenigbaar is met de duidelijke en bepaalde
betekenis die uit voormelde stukken
blijkt, de bewijskracht van die stukken
geschonden heeft (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), dan wanneer althans, het
beschouwen van de 65 jarige leeftijd van
de getroffene als een grens voor de vergoeding van de door de weduwe geleden
schade volgens het gemeen recht, in
tegenstrijd is met de opvatting blijkende
uit de redenen van het bestreden arrest,
die het bedrag van de globale gemeenrechtelijke vergoeding van de weduwe
en de berekeningswijze hiervan bepalen
naar de 65 jarige leeftijd van de getroffene, zoals zij door de eerste rechter
vastgesteld Werden (schending van artikel 97 van de Grondwet) ; tweede onderdee], dan wanneer, enerzijds, de schadevergoeding, door de weduwe volgens het
gemeen recht gevorderd en berekend naar
de winstgevende overleving van de getroffene en naar het gedeelte van zijn
loon dat niet voor zijn persoonlijk onderhoud werd besteed, en, anderzijds, de
lijfrente die aan de weduwe toegekend
wordt door het nieuw artikel 4, 2°, van
de samenge'ordende wetten op de vergoeding van de arbeidsongevallen en
berekend wordt op de basis van 30 t.h.
van het jaarloon van de getroffene, de
vergoeding zijn van hetzelfde materieel
nadeel, dat ontstaan is uit het derven
van het voordeel dat de weduwe normaal
uit het loon van de getroffene had moe ten
trekken indien hij geleefd had ; dan
wanneer, waar de arbeidsongevallenverzekeraar het kapitaal dat bedoelde rente
voorstelde betaald of gevestigd had, zoals
het arrest vaststaand verklaart, de rechter over de grond noodzakelijk de in het
middel bedoelde regel van niet-cumulatie
schond door aanlegger te veroordelen tot
betaling aan eerste verweerster, hoven
het saldo van haar door de eerste rechter
nauwkeurig vastgestelde materiele schade, van de som van 148.409 frank schadevergoeding, die beweerdelijk gelijk was
aan de vergoedingen wegens arbeidsongeval voor de periode tussen het tijdstip waarop de getroffene 65 jaar oud
zou geworden zijn en het overlijden van
zijn weduwe (schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 19, 3e, 4e, 7e lid, en 21 van de
in het middel aangeduide samengeordende wetten, 1 en 8 van de besluitwet
van 13 december 1945 en 97 van de
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regelen van de wettelijke subrogatie miskende door tot zodanig beloop als nodig
het omvang van het verhaal van tweede
verweerster te verminderen (schending
van de artikelen ~. 2°, 9, 19, seen laatste
lid, en 21 van voormelde samengeordende
wetten, 1 en 8 van de besluitwet van
13 december 19~5, 22 van de wet van
11 juni 187~ en 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest niet aangevallen is in zover het op 714.637 frank
het bedrag der schadevergoeding vastgesteld heeft die aanlegger diende te
betalen wegens het materieel nadeel dat
voor verweerster Rossi, weduwe Pitau,
is voortgesproten uit het derven van het
gedeelte van de bedrijfsinkomsten van
de getroffene dat zij zou genoten hebben
indien deze niet om het !even gekomen
was bij het door aanlegger veroorzaakte
arbeidsongeval ;
Dat deze het bestreden arrest slechts
critiseert in zover het deze som verdeeld
heeft tussen de twee verwerende burgerlijke partijen, aan de ene kant de weduwe
Pitau, en aan de andere kant de arbeidsongevallenverzekeraar die haar vergoedingen gestort heeft ;
Overwegende dat, aangezien deze verdeling geen weerslag heeft op het bedrag
van de schuld van aanlegger en daar deze
niet laat blijken van een persoonlijk
belang bij de wijziging van deze verdeling, het middel bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
II. Over de voorziening, ingesteld door
de gemeenschappelijke verzekeringskas
« La Belgique Industrielle >> :
Overwegende dat, daar de voorziening
niet tegen het openbaar ministerie gericht
is, de kosten van de betekening te dien
aanzien aanlegster ten laste moeten worden gelaten ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen ~. en inzonderheid
~. 2°, 19, en inzonderheid 19, 3e, ~e,
7e en se lid, van de wetten op de vergoeding van de schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen, samengeordend bij het
koninklijk besluit van 28 september 1931
(evengemeld artikel 4, 2°, gewijzigd door
artikel 3 van de wet van 10 juli 1951
en evengemeld artikel 19 gewijzigd door
artikel10 van dezelfde wet en aangevuld
door artikel 3 van de wet van 16 maart
195~), 1 van de besluitwet van 13 decem-.
ber 19~5 betreffende de vergoeding van
de schade voortspruitende uit de ongevallen die zich op de weg naar of van het
werk voordoen (deze besluitwet verleng·d

door artikel2 van de wet van 10 juli 1951)
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, na vaststaand bevonden te hebben dat de door verweerder gemeenrechtelijke schadevergoeding berekend is met
inachtneming van de grens van het winstgevend leven van de getroffene en dat
het kapitaal van de lijfrente, door aanlegster, als arbeidsongevallenverzekeraar,
uit te keren aan de weduwe van de getroffene, vastgesteld werd op de voet van
een waarschijnlijke overleving die de
grens van het winstgevend !even van de
getroffene overschreed, het bestreden
arrest beslist dat aanlegster << van het
kapitaal, vastgesteld overeenkomstig het
,gemeen recht, dit wil zeggen beperkt tot
de Ieeftijd van 65 jaar, de vergoeding
overeenstemmende met de periode welke
na die 65 jaar komt niet mag aftrekken;
dat zij voor dit gedeelte van haar verbintenis geen verhaal heeft op de verantwoordelijke derde en het evenmin aan
appellante, de weduwe Pitau, mag onttrekken ))' om de redenen dat « er geen
gelijktijdig genieten plaats heeft van de
forfaitaire vergoeding die zij (de weduwe
van het slachtoffer) tot met haar eigen
overlijden voor de peri ode na de 65 j arige
leeftijd ontvangt krachtens de arbeidsongevallenverzekering en van de gemeenrechtelijke vergoeding die zij ontvangt
voor de periode v66r 65 jaar ))' dan
wanneer ten deze de gemeenrechtelijke
schadevergoeding die verweerder krachtens artikel1382 van het Burgerlijk Wethoek verschuldig·d is, en de lijfrente die
overeenkomstig artikel ~ van meergemelde samengeordende wetten verleend
is aan de burgerlijke partij Rossi, weduwe
Pitau, bestemd waren tot vergoeding van
hetzelfde nadeel, namelijk het derven van
het uit het loon van de getroffene getrokken voordeel, en dan wanneer het bij
artikel 19 van voormelde wetten gesteld
verbod de gemeenrechtelijke schadevergoeding en de forfaitaire vergoedingen
tegelijk te genieten, van toepassing is
niettegenstaande de omstandigheid dat
de aan de getroffene of aan zijn rechtverkrijgenden toegekende schadevergoeding berekend wordt op andere basissen
dan de forfaitaire vergoedingen, wanneer
zij bestemd zijn om hetzelfde nadeel te
vergoeden:
Overwegende dat het bestreden arrest
enkel uitspraak doet over zekere burgerlijke vorderingen, ingesteld ten laste van
verweerder J onet, die definitief veroordeeld werd op strafrechtelijk gebied en
aileen en geheel verantwoordelijk werd
verklaard voor de dood van de genaamde
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ongeval op de weg naar of van het werk
voorgedaan heeft ;
Dat, daar verweerster Rossi, weduwe
van de getroffene, en aanlegster, arheidsongeva'llenverzekeraar van de werkgever
van het slachtoffer zich tegen verweerder
J onet burgerlijke partij gesteld hebben,
het bestreden arrest onder meer beslist
over de verdeling tussen deze burgerlijke
partijen van de som van ?'14.63? frank,
die het niet betwist bedrag vertegenwoordigt van de vergoeding waarop de
weduwe bij toepassing van de regelen
van het gemeen recht aanspraak kon
maken uit hoofde van de materiele
schade die voor haar uit de dood van de
getroffene g·esproten is ;
Overwegende dat uit het bestreden
arrest blijkt dat deze som van ?'14.63? fr.
vastgesteld werd op de voet van het loon
van de getroffene op het tijdstip van het
ongeval, dit is, na aftrekking van 35 t.h.
voor het gedeelte van dat loon dat aan
zijn persoonlijk onderhoud besteed werd,
69.9'16 frank per jaar, en, de getroffene
51 jaar oud zijnde, rekening houdend
met de duur van zijn waarschijnlijke
winstgevende overleving, te weten veertien jaar;
Overwegende dat het arrest insgelijks
vaststelt dat er niet betwist wordt dat
aanlegster vooraf de forfaitaire vergoedingen, bepaald bij de samengeordende
wetten betreffende de vergoeding van de
arbeidsongevallen, voldaan heeft, en onder meer aan verweerster het kapitaal
gestort heeft dat het derde van de waarde
van de haar toekomende lijfrente voorstelt, en het kapitaal gevestigd heeft dat
de waarde van het saldo van deze rente
voorstelt, aldus 6'19.4?9 frank uitgevend;
Overweg·ende dat de eerste rechter
verweerder veroordeeld had om aanleg·ster evengenoemde sam van 619.4?9 frank
te betalen en verweerster Rossi, weduwe
Pitau, als saldo voor de materiele schade,
het verschil toegekend had tussen deze
sam, die zij reeds bekomen had als forfaitaire vergoeding, en de sam van
?'14.63? frank, die overeenkomstig het
gemeen recht verschuldigd was, welk
verschil hij bepaalde, hierbij een berekeningsvergissing van 20 frank begaande,
op 95.138 frank;
Dat het arrest de aan verweerster te
betalen sam verhoogt ten belope van
148.409 frank, en de aan aanlegster toekomende sam met hetzelfde bedrag verlaagt;
Dat het zijn beslissing in hoofdzaak
stennt op de vaststelling dat het bedrag
I'ER13R.,
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van de materiele schade, in gemeen recht,
vastgesteld werd op de voet van de duur
van het winstgevende leven van de getroffene waarvan de grens op 65 jaar is
bepaald, terwijl de wettelijke forfaitaire
vergoeding bestaat in een lijfrente, uitgekeerd aan de 49 jaar oude verweerster,
wier waarschijnlijke overleving {22 jaar)
de grens van het winstgevend leven van
de getroffene overschrijdt; dat er aldus
geen cumulatie zou aanwezig zijn tussen
de gemeenrechtelijke vergoeding, aan
verweerster toegekend v66r de enkele
periode voor de datum waarop de getroffene 65 j aar zou bereikt hebben, en de
aan evengemelde verweerster verschuldigde lijfrente voor de periode na die
datum, zodat aanlegster, in de rechten
getredene arbeidsongevallenverzekeraar,
voor de tegenwaarde van de voor deze
laatste periode uit te keren lijfrente, geen
verhaal zou hebben op verweerder, de
derde verantwoordelijke;
Overwegende dat het verbod, gesteld
bij artikel 19, lid 4, van de samengeordende wetten op de vergoeding van de
uit arbeidsongevallen spruitende schade,
vervangen door artikel10, 1°, van de wet
van 10 juli 1951, de gemeenrechtelijke
schadevergoeding en de forfaitaire vergoeding gelijktijdig· te genieten, van toepassing is niettegenstaande de omstandigheid dat de schadevergoeding die de
g·etroffene of de rechtverkrijgenden valgens het gemeen recht toegekend worden,
berekend worden op andere basissen dan
de forfaitaire vergoedingen, wanneer zij
bestemd zijn om hetzelfde materieel nadeel te vergoeden ;
Overwegende dat de lijfrente die aan
de weduwe van de getroffene bij een dodelijk arbeidsongeval verschuldigd is krachtens artikel 4, 2°, A, van meergemelde
samengeordende wetten, en berekend
wordt op de voet van 30 t.h. van het
jaarloon van de getroffene, en de schadevergoeding welke aan die vveduwe door
de voor het ongeval geheel verantwoordelijke derde verschuldig·d is en berekend
wordt op de voet van het loon van de
getroffene ten tijde van het ongeval, twee
wijzen van vergoeding van een zelfde
materieel nadeel uitmaken; dat zij tach
als enkel doel hebben het vergoeden, de
eerste forfaitair, en de tweede geheel, van
het nadeel dat voor de weduwe spruit
uit het derven van het voordeel dat zij
normaal zou getrokken hebben uit het
loon van .de getroffene, indien deze in
leven gehleven was ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door uit de verschillende modaliteiten van
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en van de gemeenrechtelijke verg·oeding
het bestaan van onderscheiden materiele
nadelen af te leiden, zijn beslissing niet
wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Dat het middel dus gegrond is;
Overweg·ende dat de vordering·en van
de burgerlijke partijen, "Belgique Industrielle " en Rossi, weduwe Pitau, teg·en
beklaag·de J onet, de rechter over de
grand verplicht hebben tot het oplossen
van een zelfde vraag die het voorwerp
geweest is van een gemeenschappelijk
debat zowel tussen de heklaagde en de
burgerlijke partijen, als tussen deze partijen;
Dat de in dit opzicht op de vordering
van een der hurgerlijke partijen g·ewezen
heslissing noodzakelijk geleid heeft tot
de heslissing die in hetzelfde arrest over
de vordering van de andere hurgerlijke
partij gevallen is ;
Dat eruit volgt dat het geschil, evenals
de beslissing, in dit opzicht onsplitsbaar
is, en dat de verhreking moet slaan op
de heslissing, gewezen jegens aile partijen,
in de mate die in het dispositief aangeduid
is ;
Om die redenen, voego de voorzien
ning·en samen; verwerpt de voorziening
van beklaagde J onet en veroordeelt hem
tot de daaraan verhonden kosten ; verbreekt het bestreden arrest, enkel in
zover beklaagde J onet daarbij veroordeeld is om te betalen aan de burgerlijke
partij Rossi, weduwe Pitau, benevens de
95.138 frank die haar door de eerste
rechter toegekend was geworden, een som
van 148.409 frank, vermeerderd met de
interesten, in zover het de door voormelde beklaagde aan de burgerlijke partij
« Belgique Industrielle " verschuldigde
som met een zelfde hedrag vermindert,
en in zover het over de in hager beroep
gevallen kosten beslist; beveelt dat melding van onderbavig· arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietig·de beslissing·; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik; veroordeelt verweerder J onet
tot de helft van de kosten van de voorziening van aanlegster ''Belgique Industrielle ,, uitgezonderd de kosten van de
hetekening van deze voorziening aan het
openbaar ministerie, die deze aanlegster
ten laste zullen blijven, en, gelet op het
enig artikel van de wet van 20 maart
1948, laat de andere helft der kosten
aanlegster ten laste.
25 mei 1959.- 2e kamer.- VooTzitte?',
H. Sohier, voorzitter. Vetslaggevet,

H. Vroonen. - Gelijklttidende conclnsie
H. R. Delange, advocaat-g·eneraal.
Pleite1·s, HH. Van Ryn en Simont.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
AHRESTEN.- STnAFZAKEN.- BunGEHLIJKE VORDEHING. - BEKLAAGDE
VERVOLGD UI'r HOOFDE VAN TWEE
OVERTREDINGEN OP DE WEGCODE. CONCLUSIES VAN DE BEKLAAGDE BEWERENDE DAT EEN DER OVERTREDINGEN NIET BEWEZEN WAS EN DAT DE
ANDERE ZONDER OORZAKELIJK VERBAND WAS MET DE SCHADE WAARVOOR
DE BURGERLIJKE PARTIJ VERGOEDING
VROEG. BESLISSING WAARBIJ DE
BEKLAAGDE MET VERGOEDING VAN DIE
SCHADE WORDT VEROORDEELD. -CONCLUSIES NIET BEANTWOORD. - SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET.
Schendt attilwl 97 van de Gtondwet de
beslissing die de beklaagde, vervolgd 1tit
hoofde van twee ovett·redingen op de
l'Vegcode, vetooTdeelt tot vergoeding van
de schade geleden doot de burgeTlijke
paTtij, zonde~· de conclusies te beantwooTden, waarin de beklaagde beweerde,
diveTse feitelijke elementen intoepende,
dat deze pm·tij ttitslnitend vemntwooTdelijl£ was vom· het ongeval, dat een de1·
hem ten laste gelegde overtTed·ingen niet
bewezen was en dat de andete zonde·r
ooTzakel~ik vetband was met de schade,
wacwvoot vergoeding werd gevorderd.

(STREEL, T. CINTORA.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het hestreden
vonnis, op 28 april 1958 in hager heroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luilc;
Over beide middelen samen, het eerste,
afgeleid uit de schending van artikel 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
vonnis onvoldoende met redenen omkleed
is en geen an twoord verstrekt op de
conclusies van aanlegger die betoogde,
enerzijds, dat hij traag reed en zijn voertuig '' opzij g·esteld had " zonder te remmen en zelfs zonder sterk te vertragen,
en anderzijds, dat, al ware de telastlegging, omschreven ·in artikel 44-1 van
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van het wegverkeer, bewezen, deze feiten
zonder verband van oorzaak tot gevolg
zouden wezen met het ongeval ; het
tweede, afgeleid uit de schending van
artikel 26-1 van het algemeen reglement,
doordat het bestreden vonnis verklaart
dat, al kan een weggebruiker een plots
remmen van de voorligger verwachten,
hij het schielijk afslaan naar rechts, dat
door deze weggebruiker te laat aang·ekondigd en tegelijkertijd met het remmen
uitgevoerd wordt, niet kan voorzien :
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de tegen
aanlegger ingestelde publieke vordering :
Overwegende dat aanlegger door het
bestreden vonnis veroordeeld is uit hoof de
van overtredingen van de artikelen 26-2
en 44-1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer;
Overwegende dat, aangaande de beslissing die de in artikel 44-1 omschreven
telastlegging bewezen verklaart, aanlegger geen gTief naar voren brengt ;
Overwegende dat bij het vonnis wegens
de twee tegen aanlegger als bewezen
beschouwde overtredingen slechts een
straf uitgesproken is ;
Overwegende dat deze straf wettelijk
gerechtvaardigd zou blijven, zelfs indien
de overtreding van artikel 26-2 niet
bewezen was ;
Dat de middelen die, al waren zij
gegrond, zonder invloed zouden zijn op
de wettelijkheid van de beslissing, niet
ontvankelijk zijn;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de burg·erlijke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger in v66r de
correctionele rechtbank regelmatig genamen conclusies betoogd he eft : 1° dat,
" zelfs indien hij zijn knipperlicht niet
in werking gesteld had, deze overtreding
zonder oorzakelijk verband met het ongeval zou wezen "; 2° dat " de oorsprong
en de oorzaak van het ongeval gelegen
waren in de onvoorzichtigheid, begaan
door Cintora >> die hem te dichtbij en met
een te hoge snelheid volgde of verstrooid
was of pas te laat is beginnen remmen
of nog gepoogd l1eeft hem langs de rechterkant in te halen;
Overwegende dat het vonnis niet onderzoekt, zoals aanlegger bij zijn conclu-

sies verzocht had, wat de oorzaken van
de beweerde schade zijn geweest ;
Dat, daar het aanleggers stelling niet
beantwoordt, het vonnis niet naar het
vereiste van artikel 97 van de Grondwet
met redenen is omkleed ;
Dat de middelen gegrond zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel in zover daarbij
over de burgerlijke vordering van vervv:eerder uitspraak is gedaan ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegger tot de helft der kosten
en verweerder tot de wederhelft ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Hoei, in hoger
beroep uitRpraak doende.
25 mei 1959.-2 8 kamer.- Voo1·zitte1',
H. Sohier, voorzitter. VeTslaggeve1',
H. Polet. Gelijlduidende conclusie,
H. R. Delange, advocaat-generaal. Pleite1·, H. de Halleux (van de Balie
bij het Hof van beroep te Luilc).
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1° VERJARING (IN STRAFZAKEN).
PUBLIEKE VORDERING. GECONTRAVENTIONALISEERD
MISDRIJF.
TERMIJN.

2° VERJARING (IN STRAFZAKEN).
APOSTIL VAN DE PROCUREUR DES
KONINGS WAARBIJ HET DOSSIER EN DE
BESCHIKKING VAN CONTRAVENTIONALISATIE AAN DE AMBTENAAR VAN HET
OPENBAAR JVIINISTERIE \¥ORDEN OVERGEMAAKT.
VERJARINGSTUITENDE
DAAD.

3° VERJARING (IN STRAFZAKEN).
BURGERLIJKE VORDERING. PUBLIEKE VORDERING VERJAARD. OlVISTANDIGHEID ZONDER INVLOED OP DE
TIJDIG INGESTELDE BURGERLIJKE VORDERING.

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. NOTA DOOR EEN PARTIJ AAN DE RECHTER OVERGEMAAKT NA
DE SLUITING VAN DE DEBATTEN. GEBEURLIJKE WEDEROPENING VAN DE
DEBATTEN. SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE RECHTER.OVER DE GROND.
VERWERPING VAN DE NOTA, INDIEN
DE DEBATTEN NIET WORDEN HEROPEND.
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5°

BELEDIGING EN SMAAD.- SMADELIJKE UITLATINGEN TEGEN EEN PERSOON, DRAGER VAN HET OPENBAAR
GEZAG OF VAN DE GEWAPENDE MACHT
OF MET EEN OPENBARE IIOEDANIGHEID
BEKLEED, IN ZIJN HOEDANIGHEID OF
IN VERBAND MET ZIJN BEDIENING, SMADELIJKE UITLATINGEN BUITEN DE
AANWEZIGHEID VAN DE BEDOELDE PERSOON. BELEDIGINGEN DOOR WOORDEN.

6° VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. VERBREKING OMDAT DE PUBLIEKE VORDERING VERVALLEN IS. VERBREKING ZONDER
VERWIJZING.

1° De publieke vo1·dering spruitende uit
overt1·edingen van artikelen 4·43, 444
en 448, lid 2, van het Stmfwetboek,
gecontraventionaliseerd bij beschikking
van de Taadkamer, is, bij ontstentenis
van ve1jaringschorsende oorzaak, verjam·d wanneer zes maanden verstreken
zijn sedert de laatste daad van onderzoek
of van ve~·volging gesteld binnen de zes
rnaanden vcmaf de datum der overtredingen (1). (Wet van 17 april 1878,
artt. 21, 23 en 26.)
2° De apostil van de ]J1'0cttreur des Konings,
waa1·bij het dossier en de beschikking van
cont1·aventionalisatie van een misdrijf
aan de ambtenam· van het openbaar
rninisterie bij de rechtbank van politie
worden oveTgemaakt, met verzoek te vervolgen, is een daad van vervolging welke,
tijdig ve1'1'icht, de ve1:jaring stt~it. (Wet
van 17 april 1878, art. 26.)
3° De ve1jaring van de publieke vorde1·ing
brengt de ve1ja1'ing van de tijdig ingestelde bu1·gerlijke vordering niet rnede (2).
(Wet van 30 maart 1891, art. 1, waarbij
art. 26 van de wet van 17 april 1878
wordt aangevuld.)
4° rvanneer een partij een nota of een
document wenst over te leggen na de
sluiting van de debatten, kan zij te dien
einde slechts een wederopening van de

(1) Verbr., 6 october 1958 (BHJn'a, blz. 106,
Bttll. en, PAsrc., Hl59, I, 129).
Over het punt dat bet misdrijf van beledigingen door woorden voorzien bij artikel 448,
lid 2, van het Strafwetboek (wet van 27 juli
1934, art. 2) verjaart volgens de regels van
bet gemeen recht en niet onderhevig is aan
de verjaring van drie maanden bepaald bij
artikel 12 van het decreet van 20 juli 1831,
zie verbr., 19 december 1938 (Bttll. en PAsrc.,
1938, I, 385),

debatten verzoeken, 1Mtatregel waarvan
de rechter de wenselijkheid beoordeelt.
Indien de rechter oordeelt dat er geen
aanleiding bes'taat tot wederopening van
de debatten, kan hij enkel de sttdcken,
die hem wenlen ove·rgemaakt nadat de
zaak in bemad werd gehm~den, uit de
rechtspleging ve1·werpen (3).
5° Smadel~ike uitlatingen bttiten de aanwezigheid van een persoon, drager van
het openbaar gezag of van de gewapende
macht, of met een openbare hoedanigheid
bekleed, kunnen beledigingen door woorden ttitmaken, tegen deze pe?'soon gericht
in ziJ n hoedanigheid of in ver band met
zijn bediening. (Strafwetboek, art. 448,
al. 2; wet van 27 juli '1934, art. 3.)
6° TVannee1· de beslissing over de publieke
vonlering verbrol>en wordt omdat deze
vo1·dering vwrvallen is, lweft de verbreking
plaats zonder verwijzing (4).
(CHABOT, T. MATHURIN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 maart '1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Hechtbank
te Dinant;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vorclering :
Over het middel van ambtswege afg·eleid uit de schending van de artikelen 2'1,
23 en 26 van de wet van 17 april 1878,
de voorafgaande titel inhoudende van het
Wetboek van rechtspleging in strafZaken,
doordat de publieke vordering wegens
verjaring te niet geg·aan was toen het
bestreden vonnis uitgesproken werd :
Overwegende clat de tegen aanlegster
als bewezen aangeziene overtredingen van
de artikelen 443, 444 en 41i8, lid 2 (wet
van 27 juli 1934, artikel 3) van het Strafwetboek gecontraventionaliseerd geworden zijn bij beschikking van de raad(2) Verbr., 10 februari 1958 (A1'1', Yerb1·.,
1958, blz. 392 B•tll. en PAsiO., 1958, I, 626).
(3) Raadpl. "Un aspect du droit de defense,,
rede uitgesproken op de hervattingszitting
van 15 september 1956, blz. 22, alsmede
verbr., 11 augustus 1943 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, 314) en 16 maart 1959 (ibid., 1959,
I, 719).
(4) Verbr., 19 januari 1959 (81tpnt, blz. 396,
Bttll. en PASIC., 1959, I, 497).

-773kamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Dinant van 23 augustus 1958 ;
Overwegende dat het beklaagde vonnis
vaststelt dat de feiten begaan werden
op 9 april 1958 ;
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging waarop het hof vermag acht
te slaan blijkt daL de laatste verjaringstuitende daad die verricht werd in de
termijn van zes maand vanaf de dag
waarop de feiten begaan werden, de
apostil van de procureur des Konings
van 26 augustus 1958 is waarbij het
dossier en de beschikking overgemaakt
werden aan de ambtenaar van het openbaar ministerie bij de Rechtbank van
politie van het kanton Walcourt, met
verzoek om te vervolgen ;
Dat, aangezien er zich geen verjaringschorsende oorzaak voorgedaan heeft, de
nieuwe termijn van zes maanden vanaf
laatstgenoemde datum verstreken was,
en de verjaring derhalve ten dage van
het bestreden vonnis ingetreden was; dat
het bestroden vonnis dienvolgens met
schending van de in het middel aangeduide wetsbepalingen aanlegster uit hoofde van die overtredingen tot straffen en
tot de kosten van de publieke vordering
veroordeeld heeft ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de door
verweerder tegen aanlegster ingestelde
burgerlijke vordering :
Overwegende dat deze burgerlijke vordering regelmatig ingesteld werd voordat
de verjaring van de publieke vordering
ingetreden was ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending· van de artikelen 9? van de
Grondwet en 154 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreden
vonnis steunt op " aan de rijkswacht afgelegde verklaringen "• dan wanneer het
een of meer processen-verbaal der rijkswacht had moeten aanduiden :
Overwegende dat het vonnis, door het
bewijs van de tegen aanlegster als bewezen beschouwde feiten af te leiden " de
aan de rijkswacht afgelegde verklaringen "• gesteund heeft op de processenverbaal waarin de rijkswacht die verklaringen opgetekend had ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de rechten der verdediging, en :van artikel 153 van het Wethoek van strafvordering, doordat de veroordeling van aanlegster op een eenzijdige

informatie gesteund is, na vernietiging
van de v66r de rechtbank van politie
gevoerde rechtspleging en totzichtrekking·, zonder dat enige getuige gehoord
werd, wat iedere mogelijkheid uitsluit dat
aanlegster uit hoofde van valse getuigenis
kon vervolgd worden :
Overwegende dat het bestreden vonnis
het beroepen vonnis van de rechtbank
van politie te niet doet om reden van
het verhoren, op de terechtzitting van
16 december 1958, van de broeder van
aanlegster, Camille Chabot, ondanks het
verzet van de burgerlijke partij en zonder
voorafgaande aflegging van de wettelijke
eed ; dat eruit volgt dat het overige van
het op de terechtzitting van de rechtbank
van politie gedane onderzoek en onder
meer de verklaringen van de andere
getuigen die gehoord werden, niet vernietigd geworden zijn ;
Dat het middel mitsdien feitelijke
grondslag mist ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 29 van het Wethoek van strafvordering, doordat de
rechtbank geen acht geslagen heeft op
een nota die haar na de sluiting van de
debatten door de raadsman van de burgerlijke partij overgemaakt werd en waarin hij haar ter kennis bracht dat een
getuige een valse getuigenis afgelegd had
en van ambtswege moest vervolgd worden:
Overwegende dat, wanneer een partij
een nota wenst over te leggen na de
sluiting van de debatten, zij te dien
einde slechts een wederopening van de
debatten kan verzoeken; dat de rechter,
aan wie dergelijke nota tij dens de beraadslaging voorgelegd wordt, soeverein oordeelt of een wederopening van de debatten wense!ijk is en, in geval hij acht
zulke maatregel niet te hoeven te treffen,
bewuste nota enkel uit de rechtspleging
kan verwerpen ;
Overwegende dat hot bestreden vonnis
de na de sluiting van de debatten voorgebrachte nota hieruit verwerpt en zegt
dat er geen termen zijn om de wederopening van de debatten te gelasten ;
Dat het middel niet kan worden ingewilligd;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van ·de rechten der verdediging, doordat het vonnis vaststelt dat de
feiten op 9 april 1958 gepleegd werden,
dan wanneer zij in werkelijkheid de· 10e
van dezelfde maand plaats gehad hebben,
wat het de verdediging onmogelijk gemaakt heeft een alibi op te maken en
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overtuigen :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat de datum der feiten de 10e
en niet de 9e april 1958 zou wezen;
Dat het middel feitelijke grondslag·
mist;
Over het vijfde middel, afgeleid uit
de schending van de rechten der verdediging, doordat het vonnis beslist l1eeft dat
aanlegster zich aan laster schuldig gemaakt had, dan wanneer zij enkel uit
hoofde van eerroof verweer had dienen
te voeren;
Overweg·ende dat, zoals zij luidde, de
eerste telastlegging· zowel voor het misdrijf van laster als voor dat van eerroof
gold; dat aanlegster dus ten aanzien van
dit feit onder beide qualificaties verweer
l1eeft kunnen voeren ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het zesde middel, afg·eleid uit de
schending van de rechten der verdediging,
doordat het vonnis erop wijst dat aanlegster zich jegens verweerder in zijn
hoedanigheid van burgemeester of uit
aanmerking· van die functies smadelijk
uitgelaten heeft, dan wanneer zij ver, volg·d was, niet wegens smaad, doch
wegens helediging :
Overwegende dat smadelijke uitlatingen buiten de aanwezigheid van de hurgemeester beledigingen door woorden tegen
deze persoon, drager van het gezag, kunnen uitmaken ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het zevende middel, hieruit afgeleid dat het vonnis niet in voldoende
bewoordingen het element van openbaarheid nader omschrijft dat vereist is voor
het bestaan van de overtredingen van de
artikelen 443, 444 en 448, lid 2, van
het Strafwetboek, die ten laste van
verweerster als bewezen beschouwd
worden:
Overwegende dat de rechter over de
gTond bij ontstentenis van conclusies,
het el'ement van openbaarheid dat voor
de twee in het mid del hedoelde misdrijven
vereist is, regelmatig vastgesteld heeft
door erop te wijzen dat het eerste op de
openhare weg gepleegd werd en het tweede in een cafe in de aanwezigheid van
twee getuigen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist ;
Overwegende dat de memorie van aanlegster voor het overige verscheidene vermeldingen, toespelingen en vragen bevat

die geen aanvoering van hepaalde grieven, welke het hof zou kunnen onderzoeken, opleveren ;
Om die redenen, en zonder dat er
gronden zijn tot het onderzoeken van
de middelen, die aanlegster tot staving·
van haar voorziening tegen de beslissing
over de publieke vordering ingeroepen
heeft, verbreekt het bestreden vonnis,
hehalve in zover daarbij over de burgerlijke vordering uitspraak gedaan is ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
heveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing·; zegt dat er geen termen zijn tot
verwijzing; veroordeelt aanlegster tot
tweederde der kosten en laat het overblijvonde derde de Staat ten laste.
25 mei 1959. - 2e kamer.- Voorzitter,
H. Sohier, voorzitter. Verslaggever,
H. Valentin. - Gelijklttidende conclusie,
H. R. Delang·e, advocaat-g·eneraal.
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26 mei 1959

GEWIJSDE. DIRECTE BELASTINGEN.
ARREST WAARBIJ DE AFSTAND VAN
EEN VERHAAL TEGEN DE BESLISSING
VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN
WORDT GEDECRETEERD.- ARREST DAT
SLECHTS IN Kl\ACHT VAN GEWIJSDE
GAAT NA VERSTRIJKING VAN DE TERl'IIIJN INGESTELD VOOR DE VOORZIENING
IN CASSATIE.

Het m·rest, waarbij een hof van be1·oep
de af'stand van een ve1·haal in zaken
van directe belastingen decreteert, is een
rechterlijke beslissing die pas in lcmcht
van gewijsde gaat na de verstrijking van
de termijn, welke de pa'l'tijen verleend is
om zich in cassatie te voo1·zien.
(FASBENDER, T. BELGISCHE STAAT,
l\UNISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9? van de
Grondwet, 13'1? tot 1320 van het Burgerlijk vVetboek, doordat het bestreden
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beroep van 25 juli 1953 de beslissing van
de directeur der belastingen van 18 juli
1953 aan het hof van beroep onderworpen
heeft in zover daarbij de integrale vrijstelling werd gelast van de aanslag die
op het kohier werd gebracht onder artikel 1'13025 van dienstjaar 1951 bij navordering van rechten over het dienstjaar 1949, dan wanneer aanlegger door
dat beroep er enkel over kloeg dat de
beslissing van 18 juli 1953 de integrale
vrijstelling geweigerd had van andere
aanslagen die bij de directeur aanhangig
waren:
Overwegende dat uit het beroepschrift
van 25 juli 1953 dat bij de voorziening
gevoegd is, blijkt dat aanlegger de beslissing van de directeur critiseerde " in
zover zij de integrale vrijstelling van de
litigieuze aanslagen weigert » en om de
vernietiging van die beslissing verzocht;
Overwegende dat het hof van beroep
in deze stand van zaken van het beroepschrift geen uitlegging verstrekt heeft
die met de termen ervan onverenigbaar
is, door te beslissen dat bewust beroep
g3richt was tegen aile aanslagen die het
vermeldde en waarover de directeur uitspraak gedaan had ;
D at het mid del feitelijke grondslag
mist;
Over het Lweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet en van de artikelen 66 en
74bis van de samengeschakelde wetten,
doordat het bestreden arrest verklaart
dat de beslissing van 18 juli 1953, waardoor de directeur de aanslag vernietigd
had die onder artikel 113025 van het
dienstjaar 1951 op het kohier werd gebracht bij navordering van rechten over
het dienstj aar 1949, pas een definitief
karakter heeft kunnen verkrijgen bij de
verstrijking van de cassatietermijn die
liep tegen het arrest van het hof van
beroep van 14 mei 1955; dan wanneer
het hof door dit arrest de eenvoudige
afstand, door aanlegger, van zijn tegen
die beslissing gericht beroep gedecreteerd
had ; derhalve de beslissing van de directeur definitief geworden is, in de zin van
artikel 7 4bis van de samengeschakelde
wetten, op de datum van die afstand of
uiterlijk op de datum van de uitspraak
waarbij de afstand gedecreteerd is :
Overwegende dat het arrest waardoor
een hof van beroep de eenvoudige afstand
van een beroep inzake directe belastingen
decreteert, een rechterlijke beslissing is
die pas in kracht van gewijsde gaat na

de verstrijking van de termijn welke de
partijen verleend is om zich in cassatie
te voorzien ·
Dat het {niddel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat, wanneer het verklaart,
enerzijds, dat de termijn binnen welke
de aanslag die op het kohier werd gebracht onder artikel 1'13025 van het
dienstjaar 1951 bij navordering van
rechten over het dienstjaar 1949 opnieuw
mocht gevestigd worden bij toepassing
van artikel 74bis van de samengeschakelde wetten, de bij deze bepaling gestelde termijn van drie maanden was,
die ingaat ten dage van de definitief
geworden beslissing tot vernietiging van
de directeur, en, anderzijds, dat die termijn ten deze pas inging vanaf de in
kracht van gewijsde gegane rechterlijke
beslissing die het aanvangspunt is van de
in dezelfde bepaling aangeduide termijn
van zes maanden, het bestreden arrest
steunt op tegenstrijdige of duistere granden, wat met het ontbreken van gronden
g·elijkstaat :
Overwegende dat het arrest beslist dat
de beslissing van de directeur slechts een
definitief karakter lweft kunnen verkrijgen vanaf de verstrijking van de cassatietermijn die openstond tegen het arrest
waarbij de afstand van het beroep gedecreteerd vverd, dit is op 20 augustus 1955 ;
dat het vaststelt dat de betwiste aanslag
op het kohier gebracht werd de 10 november 1955, dit is in de termijn van
drie maanden vanaf de datum waarop
de beslissing, volgens het arrest, een definitief karakter verkregen heeft;
Overwegende dat deze beschouwingen
noch tegenstrijdig noch dubbelzinnig
zijn; dat het hof van beroep de bij
artikel 97 van de Grondwet voorgeschreven vormverplichting in acht genomen
heeft;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
geen antwoord verstrekt op de conclusies
van aanlegger, volgens welke de directeur
der belastingen zelf aangenomen had,
naar luid van een op 27 maart 1954
genotificeerd bericht, dat het heroep van
25 juli 1953 niet als voorwerp had de
aanslag die onder artikel 1'13025 van het
dienstjaar 1951 bij navordering van rechten over het dienstjaar 1949 op het
kohier werd gebracht :
Overwegende dat het hof van beroep,
na erop gewezen te hebben dat de directeur de betwisting van aanlegg·er betref-
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fende het beweerde te laat vestigen van
de nieuwe aanslag verworpen had, deze
beslissing om eigen redenen welke in het
arrest vermeld zijn, bevestigt; dat het
niet behoefde bovendien nader in te gaan
op bet in het middel aangeduid argument
der conclusies, hetwelk op die betwisting
betrekking· had ;
Dat bet middel naar recht faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de
kosten.
26 mei 1959.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. Gelijkl1tidende conclusies, H. Ganshof van
der Meersch, aclvocaat-generaal. - Pleiters, HH. G. Gothot (van de Balie bij
het Hof van beroep te Luik) en Van
Leynseele.
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1° JVIIDDELEN TOT VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. JVIIDDEL
VERWIJZEND NAAR HET VERHAAL TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR.
VERHAAL NIET BIJ DE VOORZIENING
GEVOEGD DOOR DE AANLEGGER.
JVIIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEZWAARSCHRIFT. TERMIJN. -BELASTINGPLICHTIGE HEBBENDE, TEN GEVOLGE VAN OVERlviACHT, GEEN KENNIS
KUNNEN NEJVIEN VAN HE'!' AANSLAGBILJET, MAAR HEBBENDE EEN AANMANING
ME'r DWANGBEVEL ONTVANGEN.- RECLAMATIETERJVIIJN VERSTREKEN UITERLIJK ZES MAANDEN NA HET TIJDSTIP WAAROP HIJ, DOOR DE BETEKENING VAN DE AANMANING MET DWANGBEVEL, KENNIS HEEFT GEKREGEN VAN
HET BESTAAN VAN HET AANSLAGBILJET.

vVanneer de aanlegger zijn verhaal
tegen de beslissing van de directew· niet
voegt bij de procedurest1tkken, die de
voorziening vergezellen, is het middel,
waarbij hij naar dit verhaal verwijst,
niet ontvankelijk.
2° Hoewel de belastingplichtfge, ten gevolge
van overmacht geen kenms !weft kunnen
nemen van het aanslagbiljet, is de termijn, binnen dewel/ce hij zijn bezwaarschri]t mag indienen, nochtans 1Jerstreken uite1·lijlc zes maanden nadat een
a.anmaning met dwang bevel met betrelcking tot dezelf'de aa.nslag in de belasti·ng
hem werd betekend (1). (Samengescha1o

kelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.)
·
(MEUNIER, T. BELGJSCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 9 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleicl uit de schencling van de artikelen 97 van de Gronclwet, 1320 en '1322 van het Burgerlijk
Wetboek, en 61, paragraaf 3, van cle
samengeschakelcle wetten betreffencle de
inkomstenbela:stingen, doordat, eerste
on dercleel, het bestreclen arrest vaststelt
clat de betwiste aanslag· op het abnormaal gedeelte van de door aanlegger
bekomen bezoldigingen gevestigd werd,
clan wannecr hij gevestigd wercl op de
basis van een vermoeclen van levering
van een gasgenerator aan de rexistische
staf tij dens de bezetting ; tweecle onderdee!, het bestreden arrest zich vergist
omtrent heL voorwerp van het geschil,
door vast te stellen dat aanlegger opwerpt clat hij zich in hechtenis bevond
en dat het aanslagbiljet had kunnen
worden gezonden aan de curator, bepaalcl
bij artikel 23 van het Strafwetboek clan
wanneer aanlegger in zijn beroep gewag·
maakte van een op 6 februari 1948 betekencle aanmaning met clwangbevel, en
niet van een aanslagbiljet (miskenning·
van de bewijskracht der akten en schellding van artikel 97 van de Gronclwet) ;
clerde onclerdeel, het hestreden arrest het
aanvangspunt van de reclamatietermijn
vaststelt op de datum van de betokening
van de aanmaning met dwangbevel van
6 februari 1948, clan wanneer clergelijke
aanmaning geen kennisgeving· van de
aanslag, in de zin van artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten,
uitmaakt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle dat het bestreclen arrest
aanleggers beroep verwerpt om de reden
dat zijn reclamatie als te laat ing·ediend
moet worden beschouwd ;
(1) Raadpl. verbr., 15 maart 1955 (Bttll.
en P.Asrc .. 1955, I, 787); 16 april 1957 (A?'?'.
Verb·!'., 1957, blz. 690, B>tll. en PAsrc., 1957
I, 1001) en do noten 6, 7, 8 en 9, Bttll. on
PABIC., 1957, blz. 1002; 27 januari 1959
(sttpra., blz. 426, Bttll. en PAsrc., 1959, I, 543
en de noten, blz. 544).
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Waaruit volgt dat de in het eerste
onderdeel geuite grief van belang ontbloot is ; dat het middel derhalve niet
ontvankelijk is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, daar aanlegger zijn
beroepschrift niet gevoegd heeft bij de
procedurestukken die de voorziening vergezellen, het hof in de onmogelijkheid
verkeert te onderzoeken of het tweede
onderdeel van het middel gegrond is;
dat dit onderdeel van het middel niet
ontvankelijk is;
Over het derde onderdeel :.
Overwegende dat, volgens het bestreden arrest, aanlegger beweerde dat hij
ten gevolge van zijn hechtenis in de
feitelijke onmogelijkheid verkeerd had
om van het aanslagbiljet kennis te
nemen; dat het hof van beroep ten antwoord op deze opwerping, releveert dat
een aanmaning met dwangbevel op 6 februari 1948 tegen erkenning van ontvangst aan aanlegger betekend werd, dat
aanlegger bijgevolg vanaf deze datum
kennis gehad heeft van het bestaan van
·een kennisgeving van aanslag in de vorm
van een aanslagbiljet, die hem op 18 november 19~ 7 gezonden werd ;
Dat het hof van beroep mitsdien aanduidt dat, zelfs indien er met aanlegger
moest aangenomen worden dat, ten gevolge van overmacht, de reclamatietermijn diende te worden verlengd, zijn
reclamatie dan nog te laat zou zijn ingediend, daar aanlegger meer dan zes maanden heeft Iaten verstrijken vanaf het
tijdstip waarop hij van het bestaan van
het aanslagbiljet kennis kreeg;
Dat het derde onderdeel van het middel
op een onjuiste uitlegging van het bestreden arrest rust, en dienvolgens feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegg·er tot de
kosten.
26 mei 1959. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. Gelijldnidende concl1;sie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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26 mei 1959

DIRECTE BELASTINGEN.
MIDDEL AFGELEID UIT DE CONTINU]-

TEIT VAN DE ONDERZOEKINGEN EN DE
VERKOOP VAN DE GEOCTROOIEERDE UITVINDINGEN.- REGELMATIG MET REDENEN Oi\fKLEED ARREST. VOORWAARDEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. - GEEN VERPLICHTING VOOR
DE RECHTER DE FEITELIJKE OF RECHTSKUNDIGE AARD VAN ZIJN REDENEN
NADER TE BEPALEN.
1° Is regelmatig met 1·edenen omkleed het
arrest da.t beslist dat aanleiding knnnen
geven tot ta.xatie 1<itvindingen, die genoegzaam voo1·tdurend zijn, zodat hij die
ze doet kan beschonwd worden als zich
bezig h01;dend niet enkel met het 1<itvinden, doch ook met het verkopen van
het 1'es1;ltaa.t van zijn onderzoekingen,
zoals dit door ve1·scheidene oct1·ooien in
een concrete vonn ge go ten is en bescheT?nd
wordt, wanneer de belastingplichtige
staande hield dat, om te bepalen of e1·
een winstgevende betrekking is in zaken
van intellectuele rechten, de continu'iteit
moet bestaan niet in de onderzoekingen,
maar in de verkoop van die 1'echten (1).
(Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1, S0 .)
2° De 1'echter is niet gehonden de feitelijke
of rechtskundige a.anl van z1:jn 1·edenen
nade1· te bepalen.

(DACOS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
I-IET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2~ november 1958 gewezen
door het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de schendingvan artikelen 1'1S~, 1S17, 1319,1320
en 1S22 van het Burgerlijk vVetboek,
25, paragraaf 1, S0 , van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, om
het beroep te verwerpen waarcloor aanlegger de belastbaarheid betwistte van
de sommen die hij ontvangen heeft als
betaling voor de overdracht van zijn

(1) Raadpl. verbr., 5 october 1948 (Bttll.
en PAsrc., 1948, I, 544); 26 september 1957
(ibid., 1958, I, 49); 30 september 1958 (sttpm,
blz. 92, Bttll. en PAsrc., 1959, I, 113).

-778octrooien, hierop steunt dat die sommen
de opbrengst van een winstgevende betrekking in de zin van het in het midclel
aangeduid artikel 25, paragraaf 1, 3D,
zijn om de reclenen clat : « al kunnen
afzonderlijke of toevallige uitvindingen
of ontclekkingen, hoe groot de opbrengst
ervan ook zij, niet tot taxatie op de voet
van de evenaang·ehaalcle tekst leiden, het
anclers is - wat verzoeker trouwens aanneemt - . wanneer die werkzaamheclen
genoegzaam voortclurend gevveest zijn
zodat hij die ze verricht kan beschouwd
worden als zich bezig houdend met het
uitvinclen en met het verkopen van het
resultaat van zijn .onclerzoekingen, zoals
clit ten deze door verscheiclene octrooien
in een concrete vorm gegoten is en beschermcl wordt; dat aan verzoeker, die
professor in theoretische electriciteit en
raclio-electriciteit is aan de Universiteit
te Luik, bovendien de leerstoel in electronica gegeven wercl na de ontclekkingen
waaruit clit geschil g·erezen is (zie de
conclusies van verzoeker, blz. 1) ; dat
hij voor die onderscheiclen ontclekkingen
octrooi bekomen heeft op 3 maart 194'1
(octrooien nrs. !•36.595 en 436.596),
9 maart '19ft5 (octrooi nr. 456.717),
30 augustus 1947 (octrooi nr. 479.729),
1 december 1948 (octrooi nr. 486.109)
en 2'1 maart 1949 (octrooi nr. 497.927);
clat deze zes uitvinclingen of ontdekkingen, die aile in de loop van een periocle
van acht jaar plaats hadclen, allemaal
betrekking hebben op het gebied der
electriciteit en de uitslag zijn van langclurige, gecluldige en - verzoeker verklaart het - dure onclerzoekingen ; clat
j uist de veelvuldigheicl van die uitvinclingen en de aanhouclencle en lange inspanning die zij nooclzakelijk impliceerclen, ten aanzien van de fiscale wet
genoegzaam de werkelijkheid bewezen
van de bezig·heid waaraan de uitvinder
zich heeft moeten wijden ,, dan wanneer,
eerste onderdeel, cleze beschouwingen
g·een passencl antwoord opleveren op het
middel clat aanleggor in zijn conclusies
hieruit afleidcle " dat cleze continu'iteit
(van de werkzaamheden) niet in de onclerzoekingen zelf moet waargenomen
worden, doch in do verkopen van intellectuele rechten; dat mitsdien het enkol
feit tot het bereiken van een resultaat
lange onderzoekingen te hebben geclaan
niet volstaat om de bezigheid op te
leveren ,, en dan wanneer het bestreden
arrest dienvolgens niet wettelijk met
redenen omkleecl is; en dan wanneer,
tweecle onclerdeel, ook al moest er aangenomen worden - qnod non - clat het

bestreden arrest het bovenaangehaald
micldel impliciet zou hebben verworpen,
het evenwel clan niet zou verduidelijkt
hebben of het clat middel verwierp als
niet gegrond naar recht ofwel als niet
gegrond in feite, en clan wanneer clerhalve het bestreclen arrest in cleze nitlegging zelf en om reden van deze dubbelzinnigheid niet wettelijk met redenen
omkleecl zou wezen; en clan wanneer,
clerde onderdeel, aanlegger, verre van
aan te nemen, zoals het bestreclen arrest
ten onrechte releveert in de bovenaangehaalde termen, dat genoegzaam aanhouclende onclerzoekingen tot taxatie konden
grond opleveren, in zijn conclusies integencleel uitclrukkeiijk erop wees clat de
continulteit niet in de onderzoekingen
zelf moest waargenomen worden, doch
in de verkopen van intellectuele rechten;
clan wanneer, dienvolgens, '1 D het bestreclen arrest aan de conclusies van aanlegger een clraagwijclte toeg·eschreven heeft
die met de hewoorclingen ervan onverenigbaar is, en bijgavolg de hewijskracht van
die conclusies lweft geschonclen ; 2D het
bestreclen arrest, in zover het zou steunen
op de erkenning die het ten onrechte
aan aanleg·ger toeschrijft, het in miclclel
aangeduid arlikel 25, paragraaf '1, 3D,
zou schenclen, claar het karakter van
openbare orcle van cleze bepaling de
heweercle erkenning van de belastingschulclige elke waarcle doet verliezen :
Overwegencle clat het arrest beslist dat
uitvindingen tot taxatie aanleicling kunnen geven wanneer zij, zoals ten cleze,
genoegzaam voortdurencl geweest zijn,
zoclat hij die ze doet kan beschouwcl
worden als zich hezig houclencl niet enkel
met het uitvinclen, cloch ook mot « het
verkopen van het resultaat van zijn
onclerzoeking·en, zoals dit ten cleze door
verscheiclene octrooien in een concrete
vorm gegoten is en beschel'md worclt ";
Dat het eerste onclercleel van het
miclclel foitelijke gronclslag mist;
Overwegende clat het arrest, door de
winstgevencle betrekking te clefinieren,
zoals in he t an twoord op het eerste
onclercleel van het midclel gezegcl is,
hiertoe onderlijnend clat het element van
continulteit van de litigieuze verrichtingen, in tegenstelling tot hun toevallig
karakter tot taxatio leiclt, enerzijcls, en
door te laten gelclen clat ten cleze de
veelvulcligheid zelf clor uitvincling·en alsmede de aanhoudencle en lange inspanning die zij nooclzakelijk impliceren, de
werkelijkheicl hewijzen van de bezigheicl
waaraan de uitvinder zich lweft moeten
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aanleggers stelling zonder d ubbelzinnigheid steunt, tegelijk op een juridische
en een feitelijke reden ; dat de rechter
er niet toe gehouden is de feitelijke of
rechtskundige aard van zijn redenen
nader te bepalen ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel niet kan ingewilligd worden ;
Overwegende dat uit het op het eerste
onderdeel van het middel verstrekte antwoord blijkt dat het derde onderdeel van
het middel feitelijke gTonslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
26 mei 1959. ~ 2° kamer. ~ VooTzitte1',
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Ve1'slaggeve1', H. Belpaire. ~
Gelijkl1tidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. ~ Pleite1's, HH. Corbiaux (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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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. ~ DIRECTE BELASTINGEN. ~ ARREST EEN GEPAST ANTWOOED GEVEND OP EEN EIS. ~ARREST
ZICH ERTOE BEPERKEND, WAT BETREFT
EEN ANDERE EIS, « ALLE ANDERE CONCLUSIES TE VERWERPEN ». ~ NIET
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEED
ARREST.

Is niet 1'egelrnatig met Tedenen ornkleed
het a1'1'est dat, hoewel het een gepast
antwoo1'd op een eeTste eis gee(t, een
andeTe ontzegt, e1· zich toe bepe1'kende
" alle andeTe conclusies te venve1'pen "·
(LINIGER, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 8 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat, waar door de regelmatige
conclusies van aanlegger bij het hof aanhangig was gemaakt de tweevoudige eis

welke ertoe strekte, enerzijds, dat uit de
vermogensaccressen die in zijnen hoofde
vielen onder de extra-belasting op de in
oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten en onder de
gewone inkomstenbelastingen over de
dienstjaren 1941 tot 1945 zou weggelaten
worden een bedrag van 300.000 Belgische
frank dat hij op 3 maart 1944 ontvangen
had van een genaamde Bodmer en
dat overeenstemde met een som van
30.000 Zwitserse frank die in Zwitserland
aan evengenoemde persoon betaald werd
en die door de administratie der belastingen als in Zwitserland vastgestelde
vermogensaccressen bij de belastbare
activa geteld werd, en welke ertoe strekte,
anderzijds, dat van de belastbare activa
zou worden afgetrokken de som van
300.000 Belgische frank, zijrrde het bedrag
van twee premien voor Ievensverzekering
die door aanlegger op 17 maart 1944 aan
de verzekeringsmaatschappij (( HelvetiaVie » te Geneve betaald werden, deze
som een herhaling zijnde van de eerste
en in dier plaats getreden zijnde, het
bestreden arrest, hoewel het eerste punt
van de eis door soevereine beschouwingen
toewijzend, nalaat het tweede punt te
behandelen ; dan wanneer artikel 97 van
de Grondwet aan de rechter over de
grond de verplichting oplegde over dit
tweede punt van eis uitspraak te doen,
en hij, wanneer door regelmatige conclusies bij hem een eis aanhangig is gemaakt,
de verplichting heeft deze eis te beantwoorden en de redenen van de verwerping
ervan op te geven :
Overwegende clat in zijn v66r het hof
van beroep regelmatig genomen conclusies, aanlegger, het bedrag van de vermogensaccressen besprek\)nd op de voet
waarvan de aanslagen te zijnen laste in
de extra-belasting alsmede in de gewone
belastingen over het clienstjaar 1951, navordering van rechten over 1941 tot 1945,
gevestigd waren geworden, onder meer
het opnemen in de in Zwitserland vastgestelde vermogensaccressen betwistte
van (( een betaling aan de heer Bodmer :
300.000 Belgische frank,;
Dat in dit opzicht zijn conclusies luidden (( dat de verrichting· met de heer
Bodmer vastgesteld is in een overeenkomst van 15 januari 1944, geregistreerd
de 15 september daaropvolgend (de bij
de memorie gevoegde stukken 7 en 8
en het tot staving van het beroep neergelegd stuk 17), en te beschouwen valt
als een eenvouclige compensatieverrichting tussen Zwitserse en Belgische franken»;

-

780-

Dat zij voortgingen in dezer voege :
" dat eruit volgt dat niet enkel de som
van 300.000 frank uit de belastbare activa
moet weggelaten worden, doch dat bovendien deze in Eelgie betaalde som, die een
verantwoorde inning van gelden tijdens
het belastbaar tijdperk uitmaakt, in mindering moet komen van de belastbare
activa; dat immers de 30.000 Zwitserse
frank die in Zwitserland aan de heer
Bodmer betaald werd en de 300.000 frank
die als enige · premie voor levensverzekering op '1? maart '1944 betaald werd aan
de « Compagnie Helvetia-Vie" en die
insgelijks tot de belastbare vermogensaccressen gerekend wordt, klaarblijkelijk
hetzelfde bedrag zij n " ;
Dat aanlegger het hof van beroep bijgevolg· vorzocht zijn beroep gegrond te
verklaren en de litigieuze aanslagen te
vernietig·en in zover de som van
300.000 frank door de administratie ten
onrechte opgenomen werd in de belastbare vermogensaccressen en in zover
bewusto som daarvan niet afgetrokken
werd·
Ov~rwegende dat aanleggers conclusies
dus ertoe strekten, tegelijk, dat uit de
in Zwitserland vastgestelde vermogensaccressen zou worden weggelaten een
bedrag van 300.000 Belgische frank, overeenstemmend met de prijs van 30.000
Zwitserse frank die aanlegg·er
beweerde aan de genaamde Bodmer overgedragen te hebben, en dat tovens van
de belastbare activa een som van
300.000 Eelgische frank, die daarin voorkwam, zou afg·etrokken worde1i, als
premie voor levensverzekering die op
'1? maart '1944 aan de « Compagnie
Helvetia-Vie " betaald werd;
Overwegende dat het beklaagd arrest,
onder motivering van zijn beslissing te
dezen aanzien, de eerste van deze eisen
inwilligt, doch dat het, zonder de redenen
van deze andere beslissing aan te duiden,
verklarend « alle andere conch1sies te verwerpen "' de tweede eis van aanlegger
afwijst, vermits het diens beroep " gegrond verklaart, enkel in zover de aanslagen gevestigd werden met opneming,
in de belastbare grondslag, van een
bedrag van 300.000 frank als belastbare
vermogensaccressen " en « do litigieuze
aanslagen vernietigt, doch enkel in doze
mate";
Dat het mitsdien het in het middel
ingeroepen artikel 9? van de Grondwet
schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, enkel in zover het de eis van
aanlegger verwerpt die ertoe strekte dat

uit de vermogensaccresseu zou weggelaten worden « de 300.000 frank, op
'1? maart '1944 betaald aan de " Compagnie Helvetia-Vie " als enige premie voor
levensverzekering, die insgelijks tot de
belastbare vermogensaccressen gerekend
werd " ; beveelt dat melding· van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
26 mei 1959.- 2e kamer.- Voo1'zitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1', H. Moriame. Gel~jlcluidende conclusie, H. Ganshof van
der .Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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28 mei 1959

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. ARREST
WAARBIJ DE ECHTSCHEIDING TOEGESTAAN WORDT WEGENS ERG BELEDIGENDE BETREKKINGEN VAN DE ECHTGENOTE iVIE.T EEN DERDE EN WEGENS
BETREKKINGEN VAN DEZELFDE AARD
MET EEN ANDERE DERDE. EERSTE
DISPOSITIEF WETTELIJK. lVIIDDEL
GERICHT 'rEGEN RET TWEEDE DISPOSITIEF. JVIIDDEL ZONDER BELANG.
~Vannee1·

een arrest de echtscheiding toestaat, ene1'zijds, wegens erg beledigende
betrelckingen van de echtgenote met een
derde, en ande1'zijds, wegens gelijkaardige bet1'elclcingen van de echtgenote met
een andere derde, en het eerste dispositief
wettelijlc is, is het middel uitslnitend
ge1'icht tegen het tweede dispositief bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk ('1).

(VANDOREN, T. GRAAF DE LALAING.)
ARREST.
HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1? mei '1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 9? van de
Grondwet, doordat, om de belecligende

(1) Raadpl. verbr., 8 mei 1958 (A1'1'. Ve1'b1·.,
1958, blz. 711, Bttll. en PASIC., 1958, I, 995)
en noot.

-781betrekkingen van aanlegster met de
Beer S ... bewezen en, hierdoor, verweerders vordering geg-rond te verklaren, het
bestreden arrest er zich toe beperkt zich
aan te sluiten " bij de oordeelkundige
beschouwingen waarbij de eerste rechter
juist g·eoordeeld heeft over de verwarde
uitleggingen >> waarvan aanlegster gebruik
maakte om " de draagvvijdte van haar
bekentenissen te verzachten op grond van
intrekkingen v66r de onderzoeksrechter ll,
dan wanneer aanleg·ster, voor de eerste
maal, bij conclusies door haar genomen
v66r het hof van beroep, deed gelden dat
" al wilde de eerste rechter geen rekening
houden met die intrekkingen, hij nochtans uit het oog niet moest verliezen dat
inzake echtscheiding, de bekentenis niet
als een voldoend bewijs kan aangezien
worden vooral wanneer er geen enkel
bewijs door de g·erntimeerde partij (hier
verweerder) aangeboden was van de
juiste omstandigheden waarin de voor
hem beweerde beledigende hetrekkingen
van appellante met de genoemde S ... >>
zouden onderhouden zijn geweest ; waaruit volgt dat door dit middel niet te
beantwoorden, de rechters over de grond
hun beslissing niet wettelijk met redenen
hebben omkleed :
Overwegende dat het bestreden arrest,
zo door eigen motieven als door verwijzing naar de beweeg-redenen van het
vonnis a quo, zijn beslissing waarbij de
echtscheiding toegestaan werd, ten laste
van aanlegster, terzelfdertijd op de bekentenis van doze laatste en op de bepaalde en omstandige verklaringen van
de genoemde S ... steunt;
Dat, het hof van beroep de bekentenis
van aanlegster niet aanziende als een
voldoend bewijs op zichzelf van de
in tie me betrekkingon tussen aanlegster
en de genoemde S ... , maar oordelende
dat die bekentenis en de verklaringen
van de Beer S ... een geheel van gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoedens van het bestaan van gezegde
betrekkingen uitmaken, de in het middel
(1) Een « alleenst.aande getuigenis " kan
'velis,vaa.r niet volst.aan 0111 de aJgcmene
bekendheid van de vleselijke betrekkingen
te bewijzen (DE PAGE, bd. I, m•. 1207;
P. LECLERCQ, Commentaire de la loi du 6 avril
1908, ~u·. 35 ; IUp. pmt. d1·. belge, v 0 Paternite
et .fi.liation, m·. 187 ; verklaring van de verslaggever, in de Senaat, van het ontwerp, dat
de wet van 6 april 1908 is geworden, Pasinomie, 1908, biz. 359). Er is nochtans geen
« alleenstaancle getuigenis " meer, d.w.z. «ken-

vermelde conclusies z.C!n "<ier voorwerp goworden waren en, biJg"'8volg, niet meer
moesten beantwoord Wc::Jrden ·
Dat het middel niet g·egr~nd is;
En overwegende daL de vaststelling
van het arrest, dat de intieme betrekkingen tussen aanlegster• en de genoemde
S ... voor v~;weerder. er~· beledigend waren, vvettehJk het diSPCJsitief rechtvaardigt dat ten laste van ~anlegster en bij .
toepassing van artikel 2:31 van het Burgerlijk Wetboek, de ec- htscheiding toestaat ; dat het tweede middel dat het
arrest slechts bestrijdt voor z~veel het
v~ststelt dat aanlegster a. ok betrekkingen,
die voor verweerder hG]edigend waren,
met een genoemde R ... g €had he eft mitsdien hij gehrek aan hel<?J.ng niet o~tvan
kelijk is;
. O:n die redenen, ver-werpt de voorZienmg; veroordeelt aC\_nlegster tot de
kosten.
28 mei 1959.-1 8 kaTQ_er.- Voorzitte1·,
H. Bayot, raadsheer WC\_arnemend voorzitter.- Verslaggeve?:, H. Anciaux Henry
de Faveaux. - Gel~JklUidende conclusie
H. Raoul Hayoit de ~e.t'micourt, procu~
reur-generaal.
Ple~te'~'s, HH. Simont
en Pirson.
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NATUURLIJK KIND. PENSIOEN
VOOR ONDERHOUD EN OPYOEDING. ALGEMEEN BEKEND Kl\RAKTER VAN DE
VLESELIJKE BETREKKtNGEN. BEWIJS.

Indien het bewijs van cle algemeen bekende aard van. de vle8elijke betrekkingen, zoa.ls VC'I'e~st do01· artikel S40bis
2°, van het Bw·gerliJk Wetboek het
bew~js impl~cee1't dat cUe betrelrkingen
4oo1' _ve1'schetdene pe1'1wnen gekend z~jn,
tmpltcee1't het nochtan8 niet dat ieder
van deze pe1·sonen Vereenzelvigd zou
zijn ('1).
nis " door cen enkelc persoo11 van het bestaan
cle1· betrekkingcn, wanneer het daarenboven
bewezen is, zelfs door de verklaring van
dezelfcle getuige, doch aigelegd in omstandigheden die de juistheicl ervan doen blijken,
dat cle betrekkingen door V~rscheidene andere
personen gekencl waren.
\Vat betreft het bewijs van cle vleselijke
betrckkingen zelve, >Oie verbr., 11 december
1958 (supra, biz. 322, Bull, en PAsrc., 1959,
I, 379).

782(CALLEBAUT, T. HEYSSELAER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1958 gewezen
door bet Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afg·eleid uit de schending van artikel 340 b en c van het
Burgerlijk W etboek, doordat het bestreden arrest de geregelde en algemeen
bekende aard van de gemeenschap van
aanlegger met verweerster gedurende
het wettelijk tijdperk der bevruchting
als bewezen aanziet, dan wanneer het
die geslachtsgemeenschap enkel hieruit
afleidt dat de partijen te samen verschillende uren in een hotelkamer te
Brussel tijdens de nacht van 24 op 25 december 1952 doorbrachten, er zich toe
beperkend, voor het overige, aan te
voeren dat een getuige aanlegger bij verweerster ontmoette en dat gezegde vervveerster hem gevraagd had dit feit aan
haar vader niet bekend te maken, en
dat een andere getuige verklaard heeft
dat partijen zich in het openbaar als
verliefden gedroegen, feit waaruit die
getuige het bestaan van geslachtsgemeenschap heeft afgeleid wegens de
nopens partijen in omloop zijnde geruchten, dan wanneer de eerste van die
getuigenissen g·een verdachte g·emeenschap impliceerde en de tweede, op
het openbaar g·erucht gesteund, niet als
vaststaand mocht aangezien worden, en
dan wanneer de geregelde en algemeen
bekende aard der g·emeenschap slechts
uit meerder rechtstreekse getuigenissen betreffende die vleselijke gemeenschap
kan afgeleid worden
Overwegende dat, om de geregelde
aard der vleselijke gemeenschap van
aanlegger met verweerster te bewijzen,
het bestreden arrest er zich niet toe
beperkt hierop te wijzen dat laatstg·enoemden zich g·edurende verschillende
uren in een hotelkamer, in de nacht van
24 op 25 december 1952, afgezonderd
hebben, maar beslist dat, om de feitelijke redenen die het vermeldt, deze
houding van partijen, in de omstandigheden die deze vergezelden, geregelde gemeenschap doet vermoeden ;
dat het arrest eraan toevoegt dat dit
vermoeden ook zijn gegrondheid vindt
in de verklaring van getuige P. die
verklaart twee of drie maal de belanghebbende aileen ten huize van verweerster gevonden te hebben en dat, op
19 januari 1953, deze laatste hem ge-

smeekt heeft die feiten aan haar vader
niet over te brengen;
Dat het arrest, door een bindende
beoordeling van de bewijswaarde van
die vermoedens, het gereg·eld karakter
van die gemeenschap gerechtvaardigd
heeft;
Dat de algemene bekendheid van die
vleselijke gemeenschap impliceert dat
deze door verscheidene personen zou
gekend zijn ;
Maar overwegende dat het bestreden
arrest er zich niet toe hepekt te vermelden dat getuige L. vastgesteld heeft
dat " einde 1952 en begin 1953, partijen zich in het openbaar als verliefden
gedroegen " ; dat, het, bovendien, de
juistheid aanneemt van de verklaring
van die getuige dat hij " dagelijks in
de winkels en cafe's van de localiteit
l10ren zeggen heeft ,, dan wanneer verweerster tijdelijk de vaderlijke woonplaats verlaten had, dat deze met aanlegger weg was en dat hun gemeenschap haar zwangerschap had meegebracht;
Overwegende dat het arrest uit het
geheel van die elementen het algemeen
bekend karakter van de vleselijke betrekking·en heeft kunnen afleiden ;
Dat het middel in geen enkel zijner
onderdelen kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
28 mei 1959.- 1° kamer.- VooTzitH. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Yerslaggeve1', H. Anciaux
Henry de Faveaux. Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur generaal. - PleiteTs,
HH. Van Leynseele en Pirson.
tel',
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- IN BELGISCH CONGO GEWEZEN BESLISSING. - BESLISSING DIE EEN AANSPRAAK VERWERPT ZONDER DE REDEN
ERVAN AAN TE GEVEN. - SCHENDING
VAN ARTIKEL 20 VAN DE WET VAN
18 OCTOBER 1908.
Schendt aTlikel 20 van de wet van 18 oc-

-783tober 1908 het arrest van een Ilof van
beroep van Belgisch Congo, dat een
aansp1·aak door een pa1'tij bij conclusien gemaakt afwijst, zonde1· de ?'eden
van die afwijzing aan te geven ('1).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op '13 december '1955 gewezen
door het Hof van beroep te Leopoldstud;
Overwegende dat uit de -stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat de vordering door verweerder
tegen aanleggers ingesteld strekt : '1 ° tot
de ontbinding, ten nadele van gezegde
aanleggers wegens niet-uitvoering van
de door hen aangegane verbintenissen,
van het aannemingscon tract dat bouwen veranderingswerken aan het Hotel
Regina, eigendom van verweerder, besteller, als voorwerp heeft, op 15 januari
'1951 door eerste aanlegger getekend, dan
overgenomen door aanlegster overigens
gelast met het opmaken van de plans, en
eerst door de eerste aanlegger aileen uitgevoerd, dan door de twee aanleggers
en eindelijk door aanlegster aileen ;
2° tot veroordeling van aanleggers tot
het betalen aan verweerder, hoofdelijk
of de ene bij gebreko van de andere of
terzelfdertijd, van een zekere som als
terugbetaling van door de verweercler
onverschulcligd betaalde facturen en van
verschillende andere sommen als schaclevergoecling gevorderd, om reclenen die,
volgens verweerder, de ontbincling rechtvaarcligen;
Overwegende dat de eerste rechter de
deskundige Boulengier aangesteld heeft
en hem als opclracht gaf de voor rekening van verweercler opgerichte gebouwen te beschrijven, vast te stellen of
ze uitgevoercl werden volgens plans aan
de besteller onderworpen of zoncler plans,
te zegg·en of ze overeenstemmen met
het bestek en de becling·en van het
lastenkohier, de regels van de bouwkunde en de plaatselijke gebruiken, de
fouten en ,gebreken te beschrijven welke
deze zouclen treffen, vast te stellen of
die gebreken en fouten de vastheid van

het gebouw aantasten, c']e aarcl, de prijs
en de duur der herstG;llingswerken te
bepale,n, alsook de aard en de prijs van
de pei!mgs- en versterl-;;:ingswerken der
fundermg·en van het c:Ieel van Hotel
Regina clat door aanl"8ggers gebouwcl
werd·
Dai, op de hogere beli:'oepen van aanleggers, het Ho.f .van ]}eroep te Leopolclstad de beshssmg V<:)n de rechtbank
van eerste aanleg beyeS; tigcl he eft ;
Over cl~ eerste U:Iclc\ el, afgeleid uit
de schendmg van arhkel 20 cler wet van
'18 october 1908 op ll_et beheer van
Belgisch Congo, cloop dat, uitspraak
cloencle over het hoger l:::leroep van aanlegger Balthazar, het bestreclen arrest
er zich t?e beperkt he t vonnis a q1w
te beveshgen, om de re. denen clat aanlegger de hoeclanigheicl van aannemer
cler kwestieuze werken lteeft gehacl, clat
deze door verweercler n iet aangenomen
vverden en dat, gelet op de aangevoerde
gebreken, en foute~, de eerste rechter,
terecht, een expertise h €eft bevolen en
juist de opdra_cht van de cleskundige
bepaalde, en dit doen.de, impliciet zonder de reclenen van die verwerping aan
te cluiclen, het middel van de hand
w~jst clat door aanlegg~._4r hieruit afgele.Jcl .worclt clat de vorciering tot ontbmclmg en. tot scha~ev-ergoeding door
verweerder mgesteld met gegrond cliende
verklaard te worden weg·ens de op 3'1 augustus .1952 tussengekotnen minnelijke
verbrelnng van de overeenkomst van
15 januari '19~'1, clan :Vanneer aanlegger Balthazar mtclrukkehjk bij condusies
gewag had gemaakt hierv-an clat de overeenkomst tussen hem en verweerder op
31 augustus 1952 met het akkoord van
P:"rtijen e~n eincle had genomen zoals
mt ee.n brief door ::erweerder, op 25 februan 1952, to~ ZIJn. raadsman g·ericht
bleek, en daarmt afleiclde dat de vordering tot ontbinding van die overeenkomst niet kon ingevvilJigcl worden
vermits parti~en daaraan met gemee~
overleg een emde gemaakt hadden en
dat ook niet kon aang·enomen wo;den
de vordering tot betaling der schadevergoecling bijkomend bij de vorderino· tot
ontbin.di_ng; waaruit .volgt dat bit niet
aandmdmg der motleven waarom zij
impliciet dit middel van de hand gewez~n hebben, de rechters over de grond
met als naar rechte hun beslissing met
redenen omkleecl hebben :

(1) Verbr., 3 mei 1956 (A?'?', Verb?·., 1956,
blz. 731, B1tll. en PAsrc., 1956, I, 926).

. ,Overweger;de dat aa~legger Balthazar
biJ regelmahge conclusies v66r het Hof
van beroep deed gelden " dat de tussen
partij en gesloten overeenk:omst op 3'1 au-

(BALTHAZAR EN CONGOLESE P. V.
iVIOBILUX, T. STOREY-DAY.)

B. A.

ARREST.

-

784.-

gustus 1952 een einde had genomen wanneer de vennootschap Mobilux in overleg met ge'intimeerde Storey-Day hier verweerder
de onderneming
overnam ,, zoals uit een brief van Storey-Day dd. 25 februari 1953 blijkt;
dat het dus ten onrechte is dat verweerder de ontbinding· vordert van het
aannemingscontract tussen hem en aanlegger Balthazar gesloten, daar voornoemd contract herroepen werd met het
akkoord van partijen en de rechtbanken geen contract ten nadele van een
partij ontbonden kunnen verklaren waaraan partijen met gemeen overleg· een
einde hebben gemaakt, en dat de vordering· van verweercler tot schadeverg·oeding bijkomende bij de vordering tot
ontbinding van het contract, evenmin
kon aangenomen worden ;
Dat hij, bijgevolg, het Hof van beroep uitnodigde die twee punten van de
eis van verweerder af te wijzen;
Overweg·ende dat het bestreden arrest,
uitspraak doende over het beroep van
aanlegger, na verklaard te hebben " alle
andere conclusies '' van de hand te wijzen, het vonnis a q1w bevestigt dat voornoemde expertise gelast, doch zonder de
reclen aan te geven waarom het het
door aanleg·ger voorgestelcl vorweer afwijst;
Dat het de in het midclel aangeduide
wetsbepaling alclus schendt;
Over hot tweecle miclclel, afgeleicl nit
de schencling van artikel 20 cler wet Yan
18 october 1908 op het beheer van
Belgisch Cong·o, cloordat het bestreden
arrest, uitspraak doencle over het hoger
beroep van aanlegger Balthazar, er zich
toe beperkt het vonnis a quo te bevestigen clat een cleskundig ondorzoek heveelt over het geheel van de door aanleggers uitgevoerdo werken, om reden
dat, daar aanlegger de hoedanigheicl van
aannemer gehad l1eeft on de werken door
de besteller niet aangenomen werden, de
eerste rechter, wegens de aangevoerde
gebreken en fouten aan aanlegg·er toegeschreven, juist de opdracht van de
expert had bepaald, en aldus impliciet,
zonder de redenen van die verwerping
aan te duiden, het middel afwijst dat
door aanlegger afgeleid wordt him·uit dat,
wegens de minnelijke verbreking van
de litigieuze overeenkomst en het gebrek
aan tegenstrijclige bevinding bij het eindigen van de door hem uitg·evoerde werken, verweerder het bewijs niet leverdo
dat de aangevoerde gebreken of fouten
de werken aantastten waarvoor aanlegger aansprakelijk was, dan wanneer aan-

legger Balthazar uitdrukkelijk bij conclusies deed gelden « dat het onmogelijk is
vast te stellen waarvoor appellant hier eerste aanlegger - zou kunnen aansprakelijk zijn, gezien de besteller, op
wie de bewijslast rust, bij het voltooien
van de werken door appellant geen
enkele bevinding, geen enkele beschrijving der plaatsen gedaan heeft, om
vast te stellen welke werken door appellant uitgevoerd waren geweest '' en, oordelende « dat de twee appellanten hier aanleggers - een wel onderscheiden rechtspersoon zijn en dat hun
verbintenissen niet dienen verward te
worden "' daaruit afleidde clat venveerder hem geen fouten mocht toeschrijven
in de uitvoering van de werken waarvan
hij niet bewees dat ze door hem uitgevoerd werclen, waaruit volgt dat de
rechters door clit micldel niet te beantwoorden hun beslissing· niet als naar recht
met redenen omkleed hebben :
Overweg·ende dat aanleg·g·er Balthazar
bij zijn subsidiaire conclusies v66r het
Hof van beroep, tegen verweerclers vordering de in het middel weergegeven
hewijsvoering stelde en bijgevolg· het
Hof uitnocligde « vast te stollen dat bij
gebreke aan tegenstrijdige bevinding bij
het eindig·en van het contract, ge'intimeerde - hier verweerder - ten onrechte aan appellant fouten wil toeschrijven in de uitvoering cler werken waarvan hij het bewijs niet kan leveren dat
zij door appellant uitgevoerd werden ";
Overwegende dat het Hof van beroep,
waar het bij bevestiging van het vonnis
a q1w, een expertise beveelt die over het
geheel der werken ging door beide aanleggers zonder onderscheid uitgovoerd, de
door aanlegger Balthazar voorgestelde
verdediging afwijst, welke, was ze aangenomen, voornoemcle onderzoeksmaatregel overbodig had gemaakt ;
Overwegende echter dat, door er zich
toe te beperken te vermelden « clat g·elet
op de aangevoerde en aan appellant
toegeschreven gebreken en fouten, de
eerste rechter terecht de expertise desomtrent bevolen heeft, de opdracht van
de deskundige nauwkeurig omschrijvende
en door erbij te voegen
bij verwerping van alle andere conclusies "' het
hestreden arrest de verdediging van
a an leg·ger niet op passencle wijze beantwoordt;
Dat het middel g·egrond is ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending· van artikel 20 der wet van
'18 october 1908 op het beheer van

-785Belgisch Congo, doordat, uitspraak
doende over het hoger beroep van aanlegster, de Congolese vennootschap met
beperkte/ aansprakelijkheid Mobilux, het
bestreden arrest, om het vonnis a quo
te bevestigen dat een expertise beveelt,
beslist dat, in strijd met de bewering
van aanlegster, de litigieuze werken door
verweerder niet aanvaard waren geweest, om reden dat het door de besteller geformuleerd voorbehoud niet laattijdig was, dat de gebruikmaking van
de lokalen en de uitvoering van voltooiingswerken in onderhavig geval door
verweerder geen stilzwijg·ende aanvaarding der litigieuze gebouwen kon uitmaken, dan wanneer aanlegster, bovenclien, bij conclusies had laten golden dat
" behalve het gevorderd saldo dat het
voorwerp van de vordering van appellante en van haar tegeneis uitmaakt,
ge'intimeerde, zonder voorbehoud, appellante betaald heeft naar verhouding van
het gedaan vverk " en daaruit aflleidde
" dat ge'intimeerde geacht is de werken
goedgekeurd te hebben zoals ze uitgevoerd werden " en dat zijn vordering
ongegrond diende verklaard te worden ;
waaruit volgt dat door dit middel door
aanlegster bij conclusies voorgesteld niet
to beantwoorden, de rechters over de
grond hun beslissing niet als naar rechte
met redenen omkleed hebben ;
Overwegende dat, om de vernietiging
van het vonnis a qtto te bekomen dat
een expertise gelast ten einde de gebreken en fouten op te geven welke de
Iitigieuze werken zouden aantasten, aanlegster Mobilux, bij conclusies v66r het
Hof van beroep staande hield dat verweerder stilzwijgend voornoemde werken
had goedgekeurd;
Dat zij te dien einde Iiet gelden 1° dat
het door verweerder gesteld voorbehoud
voor de eerste maal in zijn brief van
23 juli 1953 te laat geschiedde; 2° dat
Yerweerder zonder voorbehoud, van de
gehouwde nieuwe lokalen bezit had genomen ; 3° dat, na een einde gemaakt
te hebhen aan het contract, verweerder
onmiddellijk de voltooiingswerken had
ondernomen, en dit zonder het minste
voorhehoud te stellen ; ~o einde!ijk dat
" behalve het saldo dat het voorwerp
uitmaakte van de vordering van appellante - hier aanlegster - en van haar
tegeneis, ge'intimeerde - hier verweerder - zonder voorbehoud, appellante
betaald heeft naar verhouding van het
gedaan werk ";
Dat zij het Hof van beroep hijgevolg·
uitnodigde te bes!issen, dat verweerder
VERBR.,
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geacht was de werken
aanvaard te
hebben zoals ze uitgevo8rd waren geweest;
Overwegende dat, a! ~ntwoordt het
bestreden arrest op de ee: rste drie middelen door ~a.nleg~ter to 1; staving van
haar verded1gmg mgeroe }:len het verzuimt het vierde te hea_ ntv~oorden en
aldus de tot staving van de voorziening
aangevoerde wetshepaling· schendt;
Om die redenen, en Z<:::::mder acht te
slaan op het derde mid del dat geen
uitgehreidere verhreking :met zich kan
hrengen; verhreekt het be:streden arrest
in zover : 1° het de ..ve:todediging van
aan.legger Baltazar afWIJst tegen de vordermg van verweerder s trekkende tot
onthinding van het aannemingscontract
met. s.chadevergoeding ; . 2 a het bij hevestigmg van he~ vonms "vaartegen heroep, een expertise gelast, a an deskundige Boulengier toevertrotlwd · 3o het
over de kosten uitspraak doet ·' beveelt
dat melding van onderha vig· a'rrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde bes!issin(J' · verwijst de aldus heperkte z aak n~~r het
Hof van heroep te Elisab ethstad ; veroordeelt verweerder tot de kosten.
28 mei 1959. - 1 e kamer. - VoM·zit~I. Bayo t, raadsheer waarnemend
voorzitte_r. ---:- Verslaggever, H. Moriame.
G_ehJTclutdend~ conclusie, H. Raoul
Haymt de Term1court, Procureur-generaal. - Pleiter, H. Simon t.
ter,
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GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- UITLEGGING DOOR R:8T HOF VAN
BEROEP VAN EEN IN DE ZAAK GEWEZEN VONNIS. - UITLEGGlNG VERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN DIT YONNIS. GEEN SCHENDI)\'G VAN HET
GEWIJSDE.
Miskent niet het ge~ag van het gew~isde
van een ~e voren tn de zaak ttitgesproken vonms, het a1'1'est dat e1· zich toe beperkt een met de termen van dit vonnis
verenigbare interpretatie te geven (1).

(1) Vergel. verbr., 17 december 1956 (An·.
Verb1·., 1957, blz. 267, Bttll. e11 PAsrc. 1957
I, 408).
'
'

786(CAERS T. CAERS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest op 25 mei 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikeln 1351, 815, 816 en
voor zoveel als no dig 1317, 1319 en
1322 van het Burgelijk Wetboek en 97
der Grondwet, doordat het bestreden
arrest, bij bevestiging van het beroepen
vonnis de vordering· van eisers, « in
zover zij op de vereffening-verdeling,
der nalatenschappen van wijlen Michael
Joseph Caers en wijlen Julia .Maria
.Magdalena Caers betrekking heeft, zonder voorwerp " verklaart, om reden dat
het eerste vonnis van 9 juni 1949, dat
over de vordering van eisers tegen verweersters om uit onverdeeldheicl te treclen recht had geclaan, " zelfs vrijwillig,
onvoorwaarclelijk en zonder voorbehoud
door alle partijen uitgevoercl, g·eenszins
wegens het g·ezag· van zijn gewijscle de
rech ter op 9 mei 1951 kon beletten te
vonnissen zoals hij het alsdan deed ; clat
claartoe inclerdaacl, krachtens artikel1351
Burgerlijk Wetboek, onder meer, gelijkheid van voorwerp tussen de twee beslissingen had moeten bestaan, wat niet
het geval vvas; clat bij het vonnis van
9 juni '1949 bevel wordt gegeven tot de
werkzaamheclen van berekening, vereffening, en vercleling onder meer van de
nalatenschappen van Ca8l'S Michael Josef
en van Caers Julia Maria Mag·clalena
over te g·aan, terwijl het vonnis van
9 mei 195'1 uitspraak doet over de
rechten van appellante, hier eiseres, in
deze nalatenschappen; clat weliswaar de
« res j1tclicata " uit het samenbreng·en van
clispositief en motief spruiten kan maar
clat zij niettemin hoofclzakelijk uit het
clispositief client afgeleid; clat er evenmin in de motieven als in het beschikkencl gedeelte, tegenspraak tussen heide
hesproken vonnissen hestaat, vermits de
motieven van het vonnis van 9 juni
'1949 ten minste impliciet de trouwens
onhetwiste en on tbetwisthare hoedanigheid van wettelijke erfg2name van appellante ten overstaan van haar vader en
zuster aannemen, terwijl de motieven
van het thans aang·evochten vonnis,
zonder deze hoedanigheid in het minst
te ontkennen, terecht vaststellen dat de
verzaking van appellante van de nalatenschap van haar vader slechts hij de
bewerkingen van vereffening·-verdeling·

belang krijgt; dat trouwens de inzichten van de eerste rechter dienen verstaan volgens dezes eigen · uitleg·ging;
dat uit deze blijkt dat de rechthank hij
haar beslissing van 9 juni '1949 niet
over de afstand van rechten van appellante heeft willen vonnissen "• dan wanneer
1. het gezag van gewijsde van het
vonnis van 9 juni '1949 er zich tegen
verzet dat, door het tweede vonnis van
9 mei '195'1 opnieuw zou gevonnist worden, het weze rechtstreeks of onrechtstreeks, hetgeen door het eerste ten
gunste van eiseres heslist was geworden,
2. het vonnis van 9 juni '19t.9, dat de
vordering van eisers tegen verweersters
tot verdediging der nalatenschappen
van Caers Michael en Cam'S Julia ontvankelijk en gegrond verklaard heeft,
zich alzo de ontvankelijkheid en gegrondheid van deze vraag uitgesproken
heeft,
3. het feit dat het vonnis de vordering van eisers tot verdeling dier nalatenschappen on tvankelijk en g·egrond
heeft verklaard, insluit dat eisers op de
daarvan afhangende goederen met verweersters samenlopende rechten hebhen,
die in heginsel door dit vonnis erkend
werden,
4. verweersters in hun conclusies voo,
deze rechter noch de ontvankelijkheid
noch de gegronclheid van eisers vorclering· hetwist hehben; dat er alzo nog
slechts enkel betwisting was over de
wij ze vvaarop deze zou verwezenlijkt
worden,
5. het vonnis van 9 mei '1951, door
te heslissen dat de vordering van eisers
zonder voorwerp was omdat zij de
kwestieuze nalatenschappen verzaakt
hadclen, alzo indruist tegen hot gezag
van gerechtelijk gewijsde van het vonnis van 9 juni '1%9 :
Overwegende dat uit de stukken
'vvaarop het Hof acltt vermag te slaan
blijkt dat aanlegster de verdeling geeist
heeft van cle gemeenschap die tussen
haar ouclers had hestaan en van de
onverdeeldheclen die ingevolge het overlij den van voornoemden en van hare
zuster Julia zijn ontstaan;
Overwegende dat de rechtbank hij
heslissing van 9 juni 1949 de gevraagde
verdeling bevolen heeft om reden dat
verweersters zich niet verzet hadden
tegen de eis om uit onverdeeldheid te
treden;
Overwegende dat een later vonnis
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gewezen op 9 mei 1951 door dezelfde
rechtbank heslist dat, vermits aanlegster aan de eene zijde, ten voordele van
vier der verweersters de n;:tlatenschap
van haar vader verzaakt heeft en aan
de andere zijde, bij testament van haar
zuster Julia uit deze nalatenschap werd
uitgesloten, haar eis zonder voorwerp is
in zover hij die nalatenschappen hetreft,
doch dat hij ontvankelijk en gegrond is
in zover hij strekt tot vereffening van
de huwelijksgemeenschap die tussen
haar ouders bestaan heeft en van de
nalatenschap van haar moeder;
Overwegende dat het hestreden arrest
erop wijst dat de eerste rechter
door alzo te heslissen geenszins het
gezag van het op 9 juni 1949 gewijsde
miskend heeft, dat het Hof van beroep
die heslissing uitlegt als niet prejudicierend op de rechten van aanlegster
in die nalatenschappen ;
Overwegende dat het middel die nitlegging bestrijdt als zijnde onverenigbaar met de impliciete beslissing van
dit vonnis, hetwelk, door de vordering
ontvankelijk en gegrond te verklaren,
noodzakelijk aangenomen heeft dat aanIeg·ster met verweersters samenlopende
rechten had op de goederen afhangende
van de nalatenschappen waarvan de verdeling hevolen werd ;
Overwegende echter, dat ten deze, de
omvang van de verscheidene nalatenschappen waarvan eiseres de verdeling
aanvroeg afhing· van de vereffening van
de huwelijksgemeenschap van wijlen
haar ouders ; dat de te verdelen goederen aldus minstens ten dele een enkele
massa uitmaakten;
Overwegende dat het hestreden arrest
derhalve door een met de termen van het
op 9 juni 1949 gewezen vonnis verenigbare
interpretatie I1eeft kunnen verklaren : dat
dit vonnis zich ertoe heperkt had de
hoedanigheid van wettelijke erfgename
aan eiseres te erkennen welke ze gerechtigd maakte haar eis in te stellen, zonder
zelfs op impliciete wijze reeds uitspraak
te doen over het best;:tan en de omvang
van de wederzijdse rechten der partijen
in al en in elkeen der onverdeeldheden
waarvan de vereffening gevorderd was ;
Dat het Hof van beroep dienvolgens
het gezag van het op 9 juni '1949 gewijsde
niet miskend heeft door, bij bevestiging
van het beroepen vonnis, te beslissen
dat eiseres in twee der onverdeeldheden
geen rechten kon laten gelden ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
29 mei 1959. - 1 e learner. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter .. :- .Ym·slaggeve1·, H.
Louveaux. Gel2jklu2dende conclusie
H.

D epelchin,

ad vocaa t-generaal.

'

Pleite1·s, HH. Van Ryn en Struye.
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1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE. GEDEELTELIJKE ONTEIGENING VAN EEN PLAN'I'AGE FRUITBO·
MEN. VERlVIEERDERING VOOR HET
OVERBLIJVEND GEDEELTE VAN HET
GEVAAR VOOR VORSTSCIIADE. VERGOEDING.
2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE. HUURDER. GEDEELTELIJK
ONTEIGENDE
PLANTAGE.
VVAARDEVER!VIINDERING VAN HET OVERBLIJVEND GEDEELTE. VERGOEDING.

Ingeval van gedeeltelijke onteigening
ten algemenen nutte van een plantage
fruitbomen, geeft de ve1'1neerdering voo1'
het overblijvend gedeelte, van A;t gevaa1' voo1· vontschade aanleiding tot
vergoeding. (Grondwet, art. 11).
2° Ingeval van gedeeltelijke onteigening
ten algemenen nutte van een plantage,
!weft de h1turde1· van het ove1·blijvend
f!ed~elte t;tanspraak op een vergoeding,
2ndwn d2t gedeelte een waardeve1'1ninde1'ing onde1·gaat ingevolge de onteigening (1). (Grondwet, art. 11).
1°

{BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
VERKEERSWEZEN, T. COLSOUL EN TUTS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 maart 1958 gewezen
door het Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel afgeleid uit
----------------~

(1) \Vat betreft de vergoeding aan de
onteigende eigenaar verschnldigd ingeval
van waardevermeerdering van het overblijvend gedeelte, raadpl. verbr., 23 december
1955 (An·. Verb1·., 1956, biz. 323, Bttl?. en
PAsro., 1956, I, 412).

-788de schending' van de artikelen 1'l der
Grondwet, 1382 en '1383 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest aanneemt dat de toestand van
verweerders niet met een gewoon geval
van onteigening kan vergeleken worden,
om reden a) dat hun plantage reeds
ingesloten was door de bermen van de
spoorweg Brussel-Luik en Landen-Tamines en nu nog zal ingesloten worden
door de berm die op de weg Landen-Overwinden moet aangelegd worden; b) dat
al deze kunstwerken afhangen van de
Belgische Spoorwegen, hetzij van de
onteigenaar; c) dat deze bijzondere
toestand die, eens te meer, en uitsluitelijk ten voordele van de onteig'enaar
geschapen wordt, als meer dan een
stoornis van gewone nabuurschap te
beschouwen is en wel degelijk als een
oorzaak van mogelijke schade voor
iets zo delikaat als een uitbating' van
laagstammige fruitbomen, en clienvolgens het vonnis " a quo n in al zijn
beschikkingen bevestigt en bijzonder de
opdracht welke door de rechtbank aan
de deskundigen toevertrouwcl werd " te
zegg'en of verweerders op het overblijvencle gecleelte van hun plantago verlies lijden door de vermeerclering van
het gevaar voor vorstschacle, veroorzaakt door de uitg'evoerde werken ; in
bevestigencl geval, het verlies te bepalen ,, dan wanneer het slechts gaat om
een mogelijke en gebeurlijke schade te
wijten aan een natuurverschijnsel clat
in de eerste plaats van atmosferische en
klimatologische omstancligheclen afhangt
en, slechts zeer onrechtstreeks zou kunnen be!nvloecl worden in geval een hypothetische heuvelwincl uit de richting van
de nieuw aan te leggen berm zou komen
en clan nog in een zeer onzekere en in
iecler geval onmogelijk te bepalen maat;
dat clus de aangevoerde mogelijke schade
geen rechtstreeks en onmicldellijk nadeel
vormt, dat het gevolg is van de uit te
voeren werken, en dus wettelijk geen
ontstane en actuele schade uitmaakt
waarvoor de onteigende v66r de inbezitstelling client vergoed en dan wanneer de uitvoering' cler werken op zichzelf geen schadelijke en foutieve handoling van de onteigenaar uitmaakt :
Overwegende clat het bestreclen arrest
om eigen redenen en om cleze van de
eerste rechter, naar welke het uitdrukkelijk verwijst, het vonnis " a quo "
bevestigt, waarbij aan cleskunclig'en opdracht gegeven wercl na te gaan of de
plantage van verweerders ingevolge de
uitgevoercle werken, wegens vermeerde-

ring van het gevaar voor vorstschade,
een verlies ondergaat ;
Overweg'ende dat het arrest vaststelt
dat voornoemcle werken er in bestaan
een dercle berm aan te leggen waardoor
de plantage in een driehoek zal worden
ingesloten ;
Overwegende dat het beroepen vonnis vaststelt dat ten gevolge van het
uitvoeren cler werken er een grondverlaging zal ontstaan waarin de koude
lucht in zekere omstandigheden zal
blijven hangen, zodat er, volgens verweerders, abnormale vorstschade zal
worden veroorzaakt, onder meer aan
de bo'men welke geplant zijn op niet
on teig'ende percelen waarvan venveerders huurders zijn;
Overwegencle dat door erop te wijzen
dat de nieuwe plaatsg'estelclheid als een
oorzaak van " mogelijke " schade client
heschouwd te worden, het arrest niet
becloelt dat het nadeel, in de onderstelling dat het hestaan ervan zou hewezen
worden, een gebeurlijke schacle zou
zijn, doch wel dat cleze toestancl mogelijks schacle herokkenen zal ; dat het
arrest we gens deze mogelijkheid he t
nooclzakelijk geacht heeft een deskundig onclerzoek te bevelen ;
Overwegende dat de verergering van
de door een normaal natuurverschijnsel
veroorzaakte schacle, hoewel zij toekomstig' voorkomt, niettemin vaststaancle is
en geen !outer gebeurlijk nacleel uitmaakt;
Overwegencle dat het I-Iof van beroep
clerhalve wettelijk heeft kunnen beschouwen clat de waarcleverminclering die
claaruit voor de plantage zou ontstaan,
krachtens artikel H van de Grondwet,
aanleicling kan geven tot verg'oecling, zo
zij het nooclzakelijk gevolg is van de
uit te voeren werken, en dat daarover
inlichtingen aan de rechter zullen verstrekt worden door een deskunclig onclerzoek;
Dat in zover het midclel laat gelclen
dat de schacle slechts in een zeer onzekere en in ieder geval onmog'elijk te
bepalen maat door de wederomstandigheden zou worden be'invloed, het slechts
hetrekking hoeft op het beclrag van de
vergocding en derhalve niet ontvankelijk is ;
Waaruit volg't clat het middel niet
kan aangenomim worden ;
Over het tweede micldel afgeleid uit
de schencling van de artikelen '11 van
de Gronclwet, 4 en 5 van de hesluitwet
van 3 februari 1947 belreffende de
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-789rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden in zake onteigening ten
algemenen nutte; 2, '19 en 2'1 van de
wet van '1? april '1835 op de onteigening
ten algemenen nutte, van de wetten
betreffende de huurovereenkomsten en
van artikelen '1382 en '1383 van het
Burgerlijk Wetboek, cloordat het bestreden arrest beslist dat met de eerste
rechter client aangenomen te worden
dat om de schacle aan het overblijvencl
gedeelte te bepalen, men zich niet aan
de kadastrale scheiding moet houclen,
maar aan de werkelijke vercleling van
de eigendom, zoals zij uit de bestemming cler goederen voortspruit; clat de
opwerping volgens clewelke de huurcler
van een goecl niet meer aanspraken clan
de eigenaar kan doen gelclen, niet steekhouclencl is, daar inzake onteigeningen
ten algemenen nutte, de wet, rechtvaardigheiclshalve, een persoonlijk recht tot vergoeding aan de huurder toekent; dat ingeval van gedeeltelijke onteigening, inclien
het genot van de pacht op de overblijvende
gedeelten moeilijker wordt, de huurcler
recht heeft op speciale vergoeding, buiten deze die aan de eigenaar toegekend
wordt, zo bijvoorbeelcl het geval van
een lanclbouwuitbating die door het
aanleggen van een ijzerweg of kanaal
verbrokkelcl worclt, of van een bouwland
clat door de nabijheicl van een verhoogde
berm vochtig worclt; clat men dus niet
inziet om welke reden, wanneer de
eigenaar voor de minderwaarcle zijner
overblijvende percelen moet vergoed
worden, de huurder eveneens niet zou
moeten vergoed worden voor de overblijvende percelen van het goecl dat
hij in zijn geheel genomen, hetzij in de
zin van een en dezelfde uitbating uitbaat, dan wanneer een zorgvulclig onderscheid client gemaakt tussen de waardevermindering der overblijvende gedeelten, en de waarclevermindering welke
een terrein kan raken dat door de onteigening in werkelijkheid niet getroffen
wordt, dat wanneer de waardevermindering niet de onteigencle grond maar
wei een naburig perceel betreft, de
algemene regel luidt dat geen vergoeding verschuldigd is; clat inclien, wat
betreft de waardevermindering· van de
overblijvencle gedeelten, men zich niet
noodzakelijk aan de kadastrale indeling
moet houclen om de overblijvende gedeelten te bepalen, maar ook rekening
client gehouden met de werkelijke vercleling van het eigendom, zoals deze uit
de bestemming der goederen voortvloeit, niettemin zorgvulclig onclerscheid

client gemaakt tussen een feitelijk geheel,
bestaande uit aaneenpalende kadastrale
percelen die aan dezelfde eigenaar toebehoren en een kunstmatig gevormcl
geheel bestaande uit enkele percelen,
die in eigendom aan de uitbater toebehoren, en een zeker aantal naburige
percelen die deze laatste slechts ten
tijdelijke titel van talrijke en verschillende eigenaars in huur heeft :
Overwegende dat in zover het de
schending van de wetten betreffende de
huurovereenkomsten inroept, zonder die
wettelijke bepalingen nacler aan te duiden. het middel het voorschrift van
artikel 9 van de wet dd. 25 februari
1925 niet naleeft en dienvolgens niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat de inzake onteigening verschuldigde vergoeding gans
de schade dien t te hers tell en welke
het gevolg is van de maatregel, die in
het belang van het algemeen nut het
benadeligen van private rechten rechtvaarcligt;
Overwegende dat artikel '19 van de
wet del. '1? april 1835, rekening gehouden met de bepalingen van de huurovereenkomst, aan de huurder een
recht op vergoeding toekent wegens de
door hem ingevolge de onteigening geleden schade; dat de !murder, clit recht
rechtstreeks tegen de onteigenaar kan
cloen gelden ;
Overwegende dat het bestreclen arrest
vaststelt dat de gedeeltelijk onteigende
plantage een geheel uitmaakt samengesteld uit een aantal percelen waarvan
het niet onteigend meerendeel door verweerders in huur wordt genomen;
Overwegende dat, wat de betrekkingen
tussen de verweerders en hun verhuurders betreft, om het even deze al dan
niet onteigend zijn, de onteigening een
geval van overmacht uitmaakt waarvoor
deze dus niet aansprakelijk zijn; dat,
zo die maatregel aan de plantage een
minderwaarde heeft veroorzaakt, l1et
daaruit voortvloeiend nadeel alleen door
de onteigenaar moet vergoed worden;
Dat de rechter over de grond geen
onderscheid diende te maken tussen de
aan verweerders toebehorende en de
door hen in huur genomen percelen,
vermits dit onclerscheid slechts belang
oplevert voor het berekenen van de gebeurlijk aan verweerders verschuldigde
vergoeding ;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;

-790Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
29 mei 1959. - 1 e kamer. - VoorzitteT, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H.
Louveaux. Gelijkluidende conclHsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Van Leynseele en Van
Ryn.
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AFP ALING. MINNELIJKE AFPALING
ZONDER BETWISTING AANGAANDE HET
EIGENDOMSRECHT. GEVOLGEN.

De minnelijke afpaling, ·uitgevoerd zonder dat de bepaling van de grenzen
de1· eigendommen aanleiding heeft gegeven tot betwisting aangaande het
ei gendomsrecht, is slechts een handeling die een gTensbepaling van eigendom aam01jst, en maakt geen grand van
niet-ontvankelijkheid uit ten aanzien
van een lateTe vordering tot opeising
van eigendom (1).
(DEFOORT, T. DEFOORT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis op 10 januari 1958 gewezen
door de rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk;
Over het eerste middel afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 der
Grondwet, 646 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 38 van het landelijk
Wetboek van 7 october 1886, doordat
het bestreden vonnis, zonder te miskennen dat tussen eiser en eerste verweerder een minnelijke afpaling door het
plaatsen van betonplaten had plaatsgegrepen, niettemin de vordering tot opeising van eerste verweerder on tvankelijk en gegrond he eft verklaard, 1° om
reden dat « beroepers (hier verweer(1) LAURENT, P1·incipes cle cl1•oit civil,
bd. VII, nr. 436 ; DE PAGE, Tmite elementavre
cle droit civil belge, bd. V, nr. 971 ; DEKKERS,
P1·ecis de d1·oit civil belge, bd. I, nr. 863 ;

Traite jtt1'idiqtw et p1•atiq1w dtt
bornage, nr. 142; Rep. prat. clr. belge, yo B01·-

HILBERT,

ders) dienaangaande aanstippen dat een
minnelijke afpaling slechts door een
geschrift kan bewezen ·worden, dat het
geschrift in dubbel moet opgemaakt
worden indien het een onderhandse
aide is, en dat de overeenkomst, die
ingeval van minnelijke afpaling tussen
partijen gevormd wordt, ook mag worden te niet gedaan indien zij behept is
met een feitelijke suhstantiele dwaling
die de toestemming ongeldig maakt, dat
zulks hlijkt uit het deskundig verslag "
en 2° om reden dat « de afpaling de
vraag van het eigendomsrecht onaangeroerd laat, en dus geen hinderpaal is
voor het instellen van een rechtsvordering tot opeising; dat zulks ook blijkt
uit het beroepen vonnis waarin gezegd
wordt dat de afpaling essentieel. een
aanwijzend en geenszins een eigendomsoverdragend karakter heeft », dan wanneer het uit de hewoordingen van het
bestreclen vonnis onmogelijk is uit te
maken of het de door beroepers aangevoercle en onder 1° hierboven opgesomde micldelen tot de zijne !weft gemaakt, hetg·een een oncluiclelijkheicl in
de motivering uitmaakt, dan wanneer in
de mate waarin een afpaling een aanwijzencl karakter heeft, zij als voorwerp heeft de juiste draagwijclte van
een vroegere overclrachtsclaacl te bepalen, en alclus het eigendomsrecht niet
onaangeroerd laat, dan wanneer de
stelling volgens welke een afpalingsovereenkomst het eigendomsrecht onaangeroercl laat erop neerkomt alle rechtsgevolg aan dergelijke overeenkomst te
ontkennen, zulks in strijcl met artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek,
en clan wanneer het tegenstrijclig is
enerzijcls te bevestigen clat de afpaling
een aanwijzencl karakter heeft en dus
rechtsgevolgen heeft en anclerzijcls dat
een afpaling de vraag van het eigendomsrecht onaangeroercl laat :
Overwegencle dat de beslissing van de
rechter over de grand naar luicl waarvan de afpaling waartoe aan!egger en
eerste verweercler zijn overgegaan geen
ander doe! had clan de grenzen van
hun weclerzijclse eigendommen te bepalen, door de voorziening niet worclt bestreclen ;
nage, nr. 50; Pand. belges, yo Bo1·nage, nr. 114;
Algemene Practische Rechtsve1·zameling, yo Atpaling, nr. 81; cont1'Ct: KLUYSKENS, BeginBelen van burgerlijk 1'echt, bd. V, nr. 287 ;
vergel. verbr., 2 mei 1952 (An·. Verb1·., 1952,
blz. 473, Bttll. en PAsrc., 1952, I, 544).

-791Overwegende dat een afpaling, die
zonder betwisting aangaande het eigendomsrecht is geschied, geen verzaking
van een recht insluit en derhalve geen
grond van niet-ontvankelijkheid uitmaakt ten aanzien van een latere vordering tot opeising van de eigendom van
een bepaald perceel; doch dat zij nochtans als uitwerksel heeft ten laste van
de opeiser het bewijs te leggen dat zijn
recht zich verder dan de op tegenspraak
geplaatste palen uitstrekt;
Overwegende dat de rechter over de
grond mitsdien wettelijk en zonder tegenstrijdigheicl de vordering tot opeising
van oerste verweerdor on tvankelijk he eft
verklaard ;
Overwegende dat de grief afgeleid uit
de dubbelzinnig·heid van de eerste gecritiseerde reden aldus van belang'
ontbloot is ;
\'Vaaruit volgt dat het middel niet
kan aangenomen worden ;
Over het tweede en het derde middel
afgeleicl het tweecle uit de schending
van artikel 97 der Grondwet, doordat het
bestreden vonnis de eis van eerste verweerder strekkende tot opeising van
eigenclom gegroncl heeft verklaard, zonder te antwoorden op de conclusies
waarin eisor liet gelden dat bniten het
oprichten in 1948 van een munr nit
betonplaten op circa 2 meter van de
gevel van Alberic Defoort, het akkoorcl
tnssen Georges en Alberic Defoort betreffende de scheidingslijn hunner erven
nog nit de volgende omstandigheden
bleek : uit het bomveri van een achterkeuken en het aanlegg·en van een riolering op gezegcle scheidingslijn in 19lt5,
nit het bonwen in 1947 van een weverij
van eiser op dezelfde scheiclingslijn, en
uit de onclerhandelingen waarbij besproken werd dat eiser de nitweg zon
mogen overbouwen indien hij een
breeclte liet van 2,20 meter, en tenslotte
nit het aangetekencl schrijven jnist voor
het begin van het gecling door eerste
verweerder aan eiser gericht waarin
eerste verweerder liet weten dat eiser
op 2 meter (vrije rnimte) afstand van
zijn gevel mocht bouwen, dan wanneer
dit gehrek aan an twoord niet toelaat
te bepalen of de rechters over de grond
al clan niet de vraag hebben onderzocht
in welke mate de door eiser ingeroepen
feiten een geldige overeenkomst tnssen
eiser en eerste verweerder betreffende
de scheidingslijn hunner erven bewijzen
of nitmaken, en dan wanneer dit gebrek
aan antvvoord met gehrek aan de door

artikel 97 der Grondwet vereiste motivering gelijkstaat :
het derde nit de schending van artikel 97 der Grondwet, doorclat het bestreden vonnis de eis van eerste verweerder strekkende tot opeising van
eigendom on afbraak van het gebonw
van eiser gegrond heeft verklaard, zonder te antwoorden op het middel door
eiser afgeleid nit het feit dat, indien de
bonwwerken, in strijd met de verkaveling van '1939 zonden zijn opgericht, dit
zon geschied zijn ten gevolge van een
vergissing van beide partijen en dat die
vergissing in hoofde van Alberic een
zware nalat.igheid nitmaakte, clan wanneer dit gebrek aan antwoord met een
gebrek aan de door artikel 97 der Grondwet vereiste motivering gelijkstaat :
Over de twee middelen samen :
Overwegende dat in de conclusies welke
hij in hoger beroep genomen heeft aanlegger de in het tweede middel vermelde
omstandigheden ingeroepen heeft, niet
tot bewijs van een tnssen hem en eerste
verweercler aangegane overeenkomst
maar tot bewijs van een door heide
begane vergissing omtrent de hreedte
van een bij de verkaveling van '1 939
voorziene nitweg;
Dat eiser uit die vergissing afleidde
dat hij geen vergoeding verschnlcligd
was noch kon veroordeeld worden gehonwen af te hreken welke ingevolge
de ]falatigheid van eerste verweerder
opgericht werden ;
Overwegende dat he t hestreden vonnis een reeks omstancligheden aanhaalt
waarnit de rechter de Invade trouw van
eiser afleidt en aldus dezes conclnsies
impliciet he eft bean twoord door erop
te wijzen dat de oprichLing van de gebonwen waarvan hij de afhraak beveelt niet aan een vergissing te wijten
was;
Dat de micldelen feitelijke grondslag·
missen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
29 mei 1959. - 1 e kamer. - Voo1'zitte1', H. Vandermersch, raadsheer waarnemencl voorzitter. Verslaggever, H,
Lonveanx. Gelijlcluidende conclttsies,
H. Depelchin, advocaat-g·eneraal.
Pleiters, HH. Strnye en Van Ryn.
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10 STRAF. VERBEURDVERKLARING.
- GEEN VASTSTELLING VAN DE DOOR
DE WET VEREISTE VOORWAARDEN. NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
2o VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSHEID. -ARREST WAARBIJ DE
VERNIETIGING VAN EEN IN BESLAG
GENOMEN STUK WORDT BEVOLEN. VERNIETIGING BEVOLEN OM DE ENKELE
REDEN DAT RET STUK VALS IS. NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLJSSING.

1 o Is niet 1·egelmatig gernotiveenl de beslissing die, in stmfzaken, een ve1·be1i1'rlverklaring uitsp1·eelct zonder het bestaan
van voorwaanlen, waaraan de wet de
toepassing van d1:e straf onderwerpt, vast
te stellen (1).
2o Is niet regelmatig gemoliveenl de
beslissing die, in strafzalcen, de verniet-iging van een in beslag genomen st1tk
beveelt om de enlcele reden dat het stnk
vals is (2).

(AERTS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1958 gewezen door het Hof van beroep te Luik ;
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending· van de artikelen 42
van het Strafwetboek, t,63 van het Wethoek van strafvordering en 97 van de
Grondwet, doordat bet bestreden arrest,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
het vervalste stuk, als overtuigingstuk
ter griffie van de correctionele rechtbank
te Hasselt neergelegd, verbeurd verklaart en de vernietiging ervan beveelt,
dan wanneer het arrest het bestaan niet
vaststelt van de voorwaarden waarvan
de wet de toepassing van de verbeurdverklaring onderwerpt en evenmin de
omstandigheden
bepaalt
tengevolge
waarvan de rechter de vernietiging ervan, bij toepassing van de wet,· zou
mogen bevelen
Overwegende dat noch uit de vast(1) Verbr., 29 september 1958 (B,tll en
PAsiC., 1959, I, 102, en de noot), 12 januari en
6 april 1959 (sttpm, blz. 381 en 595, Bttll. en
PASIC., 1959, I, 464 en 776).
(2) Raaclpl., wat betreft do maatregelen

stellingen van de eerste rechter welke
het Hof van beroep overneemt noch uit
de vaststellingen eigen aan het bestreden arrest blijkt dat ten opzichte van
het verbeurd verklaarde stuk, de voorwaarden verwezenlijkt zouden worden
welke artikel 42 van het strafwetboek
stelt opdat de bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk zou zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest
aldus aan het Hof niet toelaat over de
wettelijkheid van die verbeurdverklaring
zijn toezicht uit te oefenen;
·
Dat het evenmin toelaat nate gaan of
de rechter bij toepassing van de wet, de
vernietiging van bedoeld stuk mocht
hevelen;
En overwegende, voor het overig·e, dat
de substantiele of op straf van nietig·heid voorgeschreven rechtsvormen Werden nageleefd en dat de heslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het. de verbeurdverklaring en de vernietiging van het
ter griffie van de correctionele rechtbank
te I-Iasselt neergelegd vervalst stuk uitgesproken heeft ; verwerpt de voorzienino· voor het overige; beveelt dat van
onclerhavig arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van de gedeelte1ijk
vernietig·de heslissing; laat de Staat de
kosten ten laste; verwijst de alzo heperkte zaak naar het I-Iof van beroep
te Brussel.
1 juni 1959. - 2 8 kamer. - Voorzitte'l' en verslaggever, H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlcl·uidende conclusie, I-I. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-g·eneraal.
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DEROEP. STRAFZAKEN. VONNIS
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD WEGENS EEN INBRElJK EN
VRIJGESPROKEN WAT BETREFT EEN ANDERE. BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN VAN DE BEKLAAGDE. l-IOF VAN BEROEP DE

van « herstolling, doorhaling of verbetering ,,
voorzien bij artikel 463 van het vV etboek
van strafvorclering, verbr., 24 december 1956
en 14 januari 1957 (A1'1', Vel'bJ•,, 1957, blz. 287
en 340, Btill. en PAsrc., I, 478 en 540).
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EERSTE INBREUK NIET BEWEZEN VERKLAREND EN DE BEKLAAGDE VEROORDELEND WEGENS DE TWEEDE. EENPARIGHEID VAN STEJVIMEN VEREIST
VOOR DEZE VEROORDELING.

TVannee'l' een vonnis van de co1'1'ectionele 1'echtbank de beklaagde !weft ve1'ooTdeeld wegens een inb'l'euk en hem
!weft V'l'~i gesp1'oken wat betTef~ een
andeTe, mog het Hof van be1'oep dat,
op be1'oep van het openbaa1· ministe1'ie
en van de veTdachte, de eeTste inb1'euk
niet bewezen ve1'klaa1't en de beklaagde
ve1·oo1'deelt wegens de tweede, deze ve1'oo1'del1:ng slechts met eenpa1'igheid van
sternrnen u1:tspreken ('1). (\'Vet van
'18 juni '1869, art. '140.)

Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch slechts in zover het
aanlegster wegens bedoeld feit A veroorcleelt en in de kosten verwijst ; beveelt dat melding van onderhavig arrest
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing zal worden gemaakt ;
laat de kosten de Staat ten laste · verwijst de aldus beperkte zaak na~r het
Hof van beroep te Brussel.
i juni 1959. -- 2e lmmer. Voorzitter, H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzit'ter. Ve1'slaggever. H.
Gelijlcluidende concl1tsie,
Belpaire.

H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.

(DEWISPELAERE.)
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ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op '13 januari '1959 door het
Hof van beroep te Gent gewezen;
Over het middel, ambtshalve afgeleid uit de schending van artikel '140
van de wet van '18 juni '1869 op de
rechterlijke inrichting, zoals bij artikel 2 van de wet van 4 september '1891
aangevuld :
Overwegende dat de eerste rechter
aanlegster van de vervolging heeft
ontslaan wat betreft het feit A (inbreuk
op artikel 380 bis 2° van het vVetboek
van strafrecht), en haar heeft veroordeeld wegens het feit B (inbreuk op
artikel 380 bis 4° van gemeld wetboek) ;
Overwegende dat op het beroep van
aanlegster en van het openbaar ministerie het hof van beroep dit vonnis
heeft te niet gedaan en, opnieuw wijzende, aanlegster van de vervolging uit
hoofde van feit B heeft ontslaan, doch
ze wegens het feit A heeft veroordeeld ;
Dat door die veroordeling uit te
spreken zondor vast te stellen dat zulks
met eenparigheid van stemmen van de
leden van het hof is geschied, het arrest
de in het middel aangeduide vvetsbepaling heeft geschonden ;
(1) Anders is het, wanneer de rechter in
beroep zich or toe beperkt de begripsomschrijving van het misdrijf, door de eerste
rechter aangcnomen, te wijzigen (verbr.,
3 januari 1955, bewecgredcncn, A1·r. Verbr.,
1955, blz. 317, B'ldl. en PAsrc., 1955, I, 438);
hij mag evenwel, zonder eenparigheicl van
stemmcn, de subsidiaire kwalificering, weer-

to ONTVOERING VAN

KIND.

RECHTERLIJKE BESLISSING WAARBIJ DE
UITOEPENING VAN HET RECHT VAN
BEZOEK VAN EEN KIND WORDT CEREGELD. - BESLISSING UITSPRAAK DOENDE OVER DE BEWARING VAN RET
KIND. WET VAN 20 JULl 1927
TOEPASSELIJK.

2° ONTVOERING VAN

KIND.

RECHTERLIJKE BESLISSING WAARBIJ
AAN DE VADER VAN EEN KIND EEN
RECHT OP BEZOEK WORDT VERLEEND.
BESLISSING
WAARBIJ
BEPAALD
WORD'!' DAT DIT RECHT VOOR DE
VADER HET RECHT INSLUIT ZICH HET
KIND GEDURENDE EEN ZEKERE TIJD
TE ZIEN TOEVERTROUWEN, MOEDER
DIE ER ZICH TOE BEPERKT IIET KIND,
TE HARENT, AAN DE VADER TE TONEN.
GEEN VERTONING VAN HET KIND
DOOR DE MOEDER IN DE ZIN VAN DE
WET VAN 20 JULI '1927.

1° De 1'echterlijlce beslissing die uitsp1'aak
doet over de uitoefening van het 1'echt
van bezoek van een kind doo1· zijn
vade1' of rnoede1', doet 1titsp1'aak ove1·
de bewa1'ing van het kind, naaT de zin
van a1'tikel 1 van de wet van 20 juli
1927 (2).
houden door de eerste rechter, niet vervangen
door een principiele kwaUficering, welke deze
rechter heeft verworpen (raadpl. verbr., 10 juli
1950, .A1'1'. Ve1'b1·., 1950, blz. 721, Bttll. en
PASTC., 1950, I, 826).
(2) Verbr., 18 december 1950 (A1'1', VCI'b1'.,
1951, blz. 211, Bull. en PAsrc., 1951, I, 257).
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Wanneer een rechterlijke beslissing
aan de vader van een kind een recht
op bezoek ve1·leent, het recht insluitende,
voor de vadeT, zich het kind gedurende
een zekere tij d te zien toevertrottwen,
ve1·toont de moecler het kind niet, in de
zin van de wet van 20 juli 1927, wanneeJ' zij eT zich toe bepeTkt het kind,
te harent, aan de vadeJ' te tonen,
(EVERAERTS, T, DAElVIERS,)
ARREST,

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1959 gewezen
door het Hof van beroep te Gent";
A, In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke
vordering gewezen :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 369 bis laatste
lid van het Strafwetboek (artkel 1, van
de wet van 20 juli 1927), waar het bestreden arrest beschikt dat aanlegster onder toepassing valt van artikel 369 bis van het Strafwetboek, omdat
de kinderen geweigerd zouden zijn
geweest aan de moeder van haar echtgenoot alsook een halfuur later aan
deze laatste, eerste onderdeel, dan wanneer bij bevelschrift van de voorzitter
der Burgerlijke Rechtbank te Gent van
28 juni 1958, het voorlopig bewind juist
niet aan de echtgenoot werd toegekend,
en deze slechts onder voorwaarde de
kinderen mocht afhalen of doen afhalen,
en artikel 369 bis van het Strafwetboek
slechts toepassing vindt ten bate van
de echtg·enoot aan wie het bewaringsrecht van de kinderen toegewezen werd,
dit is aanlegster ; en tweede onderdeel,
dan wanneer in ieder geval niet door
het arrest vastgesteld werd dat de verplichting, dit is stipte betaling van het
onderhoudsgeld, waarvan het bezoekrecht krachtens voormeld bevelschrift
afhangt, door verweerder werd nageleef d :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat ull de vastellingen
van het arrest en de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat bij bevelschrift van 28 juni 1958
van de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg te Gent, zitting houdende
in kort gecling·, aan verweerder een
recht op bezoek van zijn minderjarige
kinderen verleend werd; dat dit bevelschrift dienvolgens over de bewaring·

van de kinderen, naar de zin van artikel 1 van de wet van 20 juli 1927 uitspraak gedaan heeft ;
Dat, inderdaad, gedurende de uitoefening van het recht van bezoek, de
titularis van dit recht tijdelijk een deel
van het recht uitoefent, en tijdelijk
zekere verplichtingen op zich neemt,
van de persoon aan wie de bewaring
van de kinderen is toevertrouwd;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest, waar
het releveert dat aanlegster de kinderen niet vertoond heeft " overeenkomstig de bepalingen van het bevelschrift
van 28 juni 1958 " impliciet vaststelt
dat de verweerder, die ze opeiste, zich
in de voorwaarden door het bevelschrift
opgelegd bevond ;
Dat het uit geen stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan blijkt dat
aanlegster de uitvoering, door verweerder, van zijn verplichting·en betwist
heeft en dat, derhalve, het arrest zich
te dien opzichte niet nader diende te
verklaren;
Dat het middel, niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1 van de wet
van 20 juli 1927, (artikel 57 van de
wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming wijzigend) toegevoegd aan
artikel 369 bis van het Strafwetboek
betreffend de ontvoering van minderjarige kinderen, (artikelen 97 van de
Grondwet, 154, 189 van het Wetboek
van Strafvordering, 1319, 1320, 1322,
1354, 1356 van het Burgerlijk Wetboek),
waar het bestreden arrest slechts beschikt dat aanlegster de kinderen heeft
geweigerd en aan de moeder van haar
echtgenoot, en aan haar echtgenoot
zelf een halfuur later ; eerste onderdee!, dan wanneer het juist vaststaat
door de verklaring van haar echtgenoot en diens moeder vastgelegd in
proces-verbaal nr 835/313 van de politie te Gentbrugge, del, 9 september
1958, dat de kinderen vertoond werden
en klaar stonden op clag en uur, zoals
werd beslist door het bevelschrift van
de voorzitter, welke ten basis ligt voor de
toe passing van artikel 369 bis, laatste
lid, van het Strafwetboek; tweede onderdeel, dan wanneer in reg'elmatig neergelegde conclusies vverd opgeworpen dat
een essentieel constitutief element van
het ten laste gelogdo delikt ontbreekt,
namelijk het opzet, en het bestreden
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arrest op dit deel der conclusies niet
antwoordt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat aanlegster de kinderen, op ? september '1958, eerst aan de moeder van verweerder en daarna aan verweerder
zelf geweigerd l1eeft toe te vertrouwen ;
Overwegende dat het uit geen stuk
waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat aanlegster de kinderen aan
verweerder " vertoond heeft », in de zin
van dit woord in artikel '1 van de wet
van 20 juli 192?;
Dat de omstandigheid dat de kinderen " klaar stonden » van geen belang
is, naardien luidens de bewoordingen
van het bevelschrift verweerder de kinderen mocht afhalen of doen afhalen,
wat door aanlegster geweigerd werd;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat in haar conclusies,
aanlegster liet gelden dat zij zonder
misdadig inzicht of bedrieglijk opzet
gehandeld hat omdat, eensdeels, de
moeder van verweerder niet verklaard
had dat zij in opdracht van haar zoon
handelde en, anderdeels, dat verweerder in dronken toestand verkeerde ;
Overwegende dat het arrest op deze
beweringen een passend antwoord verstrekt door de eerste tegen te spreken
en door vast te stellen dat de tweede·
op geen element steunt;
Dat geen onderdeel van het middel
kan ingewilligd worden ;
En overwegende dat, voor het overige,
de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de burgerlijke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegster geen bijzonder middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
1 juni 1959. - 2 8 kamer. - Voorzitte1', H. van Beirs, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. vVauters.
Geli.ikluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
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BEWIJS.
GELOOF VERSCHULDIGD
AAN DE AKTEN. STRAFZAKEN. VONNIS DAT AAN EEN PARTIJ EEN
BEKENTENIS TOESCHRIJFT ZICH ENKEL
STEUNENDE OP CONCLUSIES. CONCLUSIES DIE ZODANIGE BEKENTENIS
NIET BEVATTEN. SCHENDING VAN
HE'!' GELOOF VERSCHULDIGD AAN DE
AKTEN.

Schendt het geloof verschuldigd aan de
sch1·i{tel·i.ike conclusies van een parti.i
het vonnis dat, enkel stwnende op die
conclusies, aan deze parti.i en bekentenis toeschTi.ift, welke zi.i niet bevatten.
(DE COCK, T. DES.MET.)
ARREST.

. HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 januari 1959 in hoger
beroep gewezen door de correctionele
rechtbank te Brussel;
'1. Wat betreft de voorziening van
De Cock, verdachte :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de miskenning van de bewijskracht van
de door aanlegger v66r de correctionele
rechtbank genomen conclusies
Overwegende dat, naar luid van bedoelde conclusies, aanlegger, die aan
het kruispunt Kunstlaan-Wetstraat aankwam toen de lichten rood waren, " het
inzicht had de vVetstraat in te draaien
en dat hij, wegens de lengte van de
vrachtwagen die hij bestuurde, zich op
een zekere afstand van de rechterboord
van de rijweg opstelde en tevens zijn
rechterriehtingsaanwijzer in werking
bracht » en " dat het mathematisch gemakkelijk te verstaan is dat, wanneer
men met een vrachtwagen een kwartdraai rechts moet uitvoeren, men deze
vrachtwagen eerst naar links moet
brengen om de draai behoorlijk te
kunnen nemen, wil men niet een breedvoerig manmuvre uitvoeren die uiteindelijk gevaarlijk zou zijn voor de andere
vveggebruikers » ;
Overwegende dat het vonnis, om
aanlegger wegens inbreuk op artikel 1?
van het koninklijk besluit van 8 april
'1954 te veroordelen, hierop steunt dat
aanlegger in zijn conclusies bekent "dat,
gezien zijn vrachtwagen moeilijk was te
manmuvreren, hij hem eerst naar links
gebracht had om zijn draai behoorlijk
te kunnen nemen " en " dat hij zodoende
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de voorschriften van artikel 25-2, dat
beveelt deze beweging (naar rechts) zo
kort mogelijk uit te voeren, niet geeerbiedigd heeft ; dat hij van dit ogenblik
af een manrouvre uitvoerde, en als
gevolg voor plicht had andere weg·gebruikers eerst te laten doorgaan, daar
deze, die hun normale weg volgen, geen
echte voorbijstekingsmanrouvre doen als
zij hem voorbijgaan " ;
Overwegende dat het vonnis, door
aan aanlegger de bekentenis toe te
schrijven als zou hij in Mnzelfde manrouvre, zonder voorafgaande stilstand v66r
het rood licht, eerst naar links en dan
naar rechts hebben gezwenkt om de
Wetstraat in te rijden, de bewijskracht
van bedoelde conclusies heeft miskend;
Dat het middel gegrond is;
2. vVat betreft de voorziening· van de
vennootschap " J oos en Zonen ,, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt clat aanlegster de eis tot verbreking zou hebben betekend aan de
partijen tegen welke hij is gericht;
Dat de voorziening derhalve onontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van de vennootschap " J oos en
Zonen ,, rechtdoende op de voorziening
van De Cock, verbreekt het bestreden
vonnis in zover het ten laste van die
aanlegger veroordelingen op de publieke
en op de burgerlijke vordering uitspreekt, die verbreking medebrengend
dat zonder voorwerp wordt de verldaring dat de aanleggende vennootschap voor bedoelde veroordelingen burgerlijk verantwoordelijk is ; beveelt dat
melding van onderhavig arrest op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing zal worden gemaakt ; veroordeelt verweerders tot de kosten,
uitgezonderd deze van de voorziening
van aanlegster die door deze zullen gedragen worden ; verwijst de aldus beperlde zaak naar de correctionele rechtbank te Mechelen, zetelende in hoger
beroep.

De herlwling omschTeven bij artilwl 565 van het Stmfwetboek betreft
enkel de ovwrtredingen, die b~i titel X
van het I Je boek van het Sttafwetboek
zij n voo1·zien (1).
·2° De inbrwk op m·tikel 3 van de besl1titwet van 14 november 1939, betreflimde
de bete1tgeling van de dronkenschap,
onderstelt het bestaan van al de bestanddelen van een inbre11k op aTtikel 1, §1,
van zelde besluitwet, en bovendien van
de verzwaTende omstandigheid venneld
in aTtikel 3 (2).
3° Degene die een inbtenk pleegt op
artikel 1, § 1, van de beshtitwet van
14 novembet 19.'39, betteffende de beteugeling van de d1'onkenschap, lean zich
in de, bij deze wets beschikking voo1'ziene staat van hm·haling bevinden
wegens een voTige veroordeling tot de
stmf' voorzien bij artikel 3 van zelfde
beslnitwet (3).

(1) Verbr., 21 juni 1954 (Bull. en PAsro.,
1954, I, 911).
(2) Raadpl. verbr., 14 juli 1952 (An·. Vm·b1·.,
1957, blz. 553, Bttll. en PAsrc., 1952, I, 752);
5 october 1952 (Bttll. en PAsiC., 1953, I, 35);
22 september 1958 (Bttll. en PASIC., 1959,
I, 58).
(3) Daarentegen, wanneer de eerste veroorcleling werd uitgesproken wegens een

inbreuk op artikel1, § 1, van cle besluitwetvan
14 novernbe1• 1939 en cle nieuwe inbreuk deze
is, "-elke door ftrtikel 3 van clezelfcle besluitwet wordt gestraft, kan de vorige veroorcleling niet tot grondslag c1ienen van de herha.ling voorzien bij a.rtike1 3. De inbreuk boteugelcl door artikel 1, § 1, ornvat irnrners niet
a.l cle bestandclelen van cle inbreuk beteugelcl
door a.rtikel 3.

'1 juni 1959. - 2 8 kamer. - Vour;;itH. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, II.
Belpaire.
Gelijklu·idende conclusie,
II. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. Pleite1·, H. Pinget
(van de Balie van heroep te BrusEel).
ter,
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1° HERHALING. -

OVERTREDINGEN.
ARTIKEL 5G5 VAN BET STRAFWETBOEK. TOEPASSINGSGEBIED.

2° DRONKENSCIIAP. -

BESLUIT VAN
NOVEMBER 1939, ARTIKEL 3. BESTANDDELEN VAN DE INBREUK.

14

3°

HERHALING. DRONKENSCHAP.
INBREUK OP ARTIKEL 1, § 1, VAN DE
BESLUITWET VAN 14 NOVEMBER '1939.
VORIGE VEROORDELING BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 3. VAN DEZELFDE BESLUITWET. VEROORDELING KUNNENDE TOT GRONDSLAG DIENEN VOOR DE NIEUWE INBIIEUK.
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797(OCKERS, T. DESES EN GHYS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het door de
correctionele rechtbank te Antwerpen,
op 28 januari '1959, in hager beroep
gewezen , vonnis ;
'1. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke
vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen '153 en
'176, '190 en 2'1'1 van het Wetboek van
Strafrechtspleging en 96 van de Grandwet, daar uit het zittingsblad van de
tiende learner bis van 28 januari '1959
blijkt « Op verzoek van de rechtbank
verlaat de Jyqrgerlijke partij Deses Petrus,
sam en met beklaagde Ockers J. de
zittingszaal ten einde zich te overtuigen of
beklaagde Ockers Franciscus zich gebeurlijk in de wandelzaal of in een van de
andere gangen gelegen naast de zittingszaal bevindt ,, en dat verder uit hetzelfde zittingsblad blijkt dat de burgerlijke partij Deses de zittingszaal vervoegt te zamen met eiser Ockers Franciscus, na deze buiten de zittingszaal te
hebben herkend, dan wanneer de bewijsmiddelen tegensprekelijk ter zitting moeten worden ingeroepen, waardoor het
verboden is elementen van bewijs in
overweg·ing te nemen, die niet het voorwerp uitmaken van een vrije tegensprekelijke discussie tussen partijen
Overwegende dat uit de vermeldingen
van het proces-verbaal der terechtzitting alsmede uit het bestreden vonnis
blijkt dat de rechter zijn beslissing
heeft gesteund niet op een buiten de
terechtzitting gedane vaststelling maar
op de verklaringen van de burgerlijke
partij en van aanlegger ter zitting zelve
afgelegd, verklaringen na dewelke eenieder der partijen in hare middelen
werd gehoord ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 565 van het
Strafwetboek, waarbij bepaald dat er
sleohts herhaling is, wanneer de overtreder reeds veroordeeld werd de jongste
twaalf maanden voor dezelfde overtreding, doordat de rechtbank beslist dat
eiser zich schuldig hGeft gemaakt aan
wettige herhaling door artikel 1 van de
besluitwet van '14 november 1939 voorzien, daar hij in een openbare plaats
in staat van dronkenschap werd bevon-

den na een veroordeling hoofdens het
bestuur van een voertuig in dronken
toestand te hebben opgelopen, min dan
een jaar voor het feit waarvoor de huidige veroordeling werd uitgesproken, dan
wanneer, krachtens uitdrukkelijke wetsbepaling, inzake overtredingen herhaling slechts bestaat voor eenzelfde overtreding· en uit de aard van een overtreding zelf blijkt dat artikel 1 van de
besluitwet van '14 november 1939 en
artikel 3 van deze besluitwet onderscheidene misdrijven zijn en niet als
dezelfde overtreding kunnen worden
beschouwd :
Overwegende, enerzijds, dat uit de
termen van artikel 565 van het .Strafwetboek blijkt dat dit artikel enkel de
overtredingen betreft die bij titel X van
het IIe boek van het Strafwetboek zijn
voorzien;
Dat het ten laste van aanlegger
gelegde feit onder toepassing van die
wetsbepalingen niet valt ;
Overwegende, anderzijds, dat een inbrenk op artikel 3 van de besluitwet
van 14 november 1939, namelijk, al de
bestanddelen van een inbreuk op artikel 1, § '1, van zelfde besluitwet inhoudt;
Dat het middel derhalve naar recht
faalt;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
2. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burg·erlijke
vorderingen :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
1 juni 1959. - 2e kamer. - VooTz·itteT, H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTSlaggeveT, H.
De Bersaques. - Gel~jkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. Pleite1·, H. van
Alsenoy (van de Balie te Antwerpen).
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - DIRECTE BELAS-
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TINGEN. SPECIALE BELASTINGEN OP
DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT LEVERING EN EN PRESTATIES AAN DE VIJAND.
MET OPEISING GELIJKGESTELD BEVEL. WET VAN 19 lVIAART
1953 ARTIKEL 2. - ADMINISTRATIE
HEB~ENDE DE GEVORDERDE VRlJSTELLING VAN DE SPECIALE BELASTING
BETWIST OM DE ENKELE REDENEN DAT
DE LEVERlNGEN RECIITSTREEKS VERBAND HIELDEN MET DE OORLOGSINSPANNING VAN DE VIJAND. ARREST
BESLISSENDE DAT DIT RECHTS'l'REEKS
VERBAND NIET BESTAAT EN DAT DE
BELASTING NIET VERSCHULDIGD IS. ARREST NIET VERPLICHT IN HET BIJZONDER VAST TE STELLEN DAT DE
LEVERfNGEN GESCIIIEDDEN ONAFHANKELIJK VAN DE VRIJE TOESTEJVIMING
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN
PRESTATIES AAN DE VIJAND. BEOORDELING VAN HET RECHTSTREEKS
VERBAND TUSSEN DE LEVERINGEN OF
PRESTATIES EN DE OORLOGSINSPANNING VAN DE VIJAND. SOEVEREINE
BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER
OP VOORWAARDE DAT DEZE HET WETTELIJK BEGRIP VAN DIT RECHTSTREEKS
VERBAND NIET MISKENT.

3o

INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN
VOORTVLOEIEND UIT LEVERJNGEN EN
PRESTATIES AAN DE VIJAND. ARTIKEL 1, LID 4, VAN DE WET VAN 15 OCTOBER 1945, AANGEVULD BIJ ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 19 lVIAART 1953.
MET OPEISING GELIJKGESTELD BEVEL. BESCHIKKING NIET TOEPASSELIJK WANNEER DE LEVERINGEN OF
PRESTATIES EEN RECHTSTREEKS VERBAND HOUDEN MET DE OORLOGSINSPANNING VAN DE VLTAND. BEGRIP
VAN DIT VERBAND.

1 o vV anneer de Staat zich e·r toe beperkt

heeft v6 61' het II of' van beroep te laten
gelden dat de · belastingplic.htige zich
niet mocht beroepen op £l1'ttkel 2 van
de wet van 19 maart 1958, betreffende
de speciale belasting op de winsten
voortvloeiend ttit leveringen aan de
vijand, omdat deze een rech.tstreeks
verband hielden rnet de oO?·logstnspanning van de vijand, is de f'eitenrechter,
die beslist dat dit rechtst1·eeks ver band
niet bestaat en dat bedoelde winsten
aan de speciale belasting ontsnappe.n,
niet gehouden, bij ge~rek aan ..betwtsting dienaangaande, tn het btJZonder

vast te stellen dat deze belastingplichtige zich op een bevel van de bezettende
overheid mocht be1·oepen, hetwelk do01'
de wet van 19 maart 1958 met een
opeising wordt gelijlcgesteld voor de
toepassing van de wet van 15 octobeJ' 1945, omdat de leve1•ingen geschiedden onaf'hankelijk van zijn vrije toestemming.
2° De beoordeling van het ve1·band tussen
de leve1·ingen of' prestaties en de oorlogsinspanning van de vijand is een
f'eitelijlce Jcwestie en behoort tot de soevereine beoordelhtg van de f'eitenrechter,
op voorwaa1'Cle 'clat deze het wettelijlc
begrip van " J'echtstreelcs verband met
de oorlogsinspanning van de vijand ''
niet mislcenne (1). (Wet van 15 october 1945, artikel 1, § 4, aangevuld

bij artikel 2 van de wet van 19 maart
1953.)
3o VooJ' de toepassing van de alinea's 8
en 4 van § 4 van artilcel 1 van de wet
van 15 october 194.5 tot invoering van
een speciale belasting op de winsten
voortvloeiend uit leveringen en p1·estaties
aan de vijand, zoals zij we1'Cl gewijzigd bij de wet van 19 maart 19~8,
is niet vereist dat om met de oorlogstnspanning van de vij and rechtstreelcs
verband te houden, de leveringen of'
prestaties tot speci fiek militaire doeleinden bestemd zouden zijn (2).
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, T. N. V. «LA ZELOISE ll,)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 1958, gewezen
door het Hof van beroep te Gent;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1319 tot en met 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 1, §§ 1. en 4
der wet van 15 october 1945 tot mvoering· van een speciale belasting· op de
winsten voortvloeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand en 2 der wet
van 19 maart 1953, dat voormeld artikel 1, § 4 heeft aangevuld, doordat
het bestreden arrest aanneemt dat de
winsten voortvloeiend uit de leveringen
(1) Verbr., 14 october 1958 (sttpm, blz. 134,
B"ll. en PASIO., l 959, I, 160).
(2) Verbr., 6 januari en 10 februari 1959
(Bttll. en PAsrc., 1059, I, 454 en 592).

-799door verweerster van zakken aan de
vijand niet belastbaar zijn in de speciale
belasting, daar ze onder de toepassing
vallen van artikel 2 der wet van 19 maart
1953, om reden dat :
- uitgemaakt zijnde dat die levering-en ingevolge een bevel van de bezettende overheid geschiedden en er tijdens
de belastbare periode door verweerster
tot geen opdrijving van haar productievermogen werd overgegaan, niet vaststaat dat de geleverde zakken uitsluitend tot het gebruik van de vijandelijke
legers zouden aangewend geworden zijn ;
geen zekerheid bestaat dat de
kwestige zakken als militaire zandzakken konden dienen, gelet op de aard
en de afmetingen der a an het « Wehrmachtsbeschaffungsamt" geleverde zakken;
er zandzakken konden geleverd
worden tot bescherming der burgerbevolking en er terzake blijkbaar werden
geleverd tot vrijwaring van de binnen
11et kustgebied varende Belgische schippers;
- in zover de kwestige zakken als
postzakken aangewend werden, uit de
aard zelf van hun bestemming geen
rechtstreeks verband met de oorlogsinspanning van de vijand bestaat;
dan wanneer : eerste onderdeel, de
administratie uit de aard van de vijandelijke organismen, waaraan de goederen werden geleverd, wettelijk heeft
kunnen afleiden dat de leveringen wei
in rechtstreeks verband stonden met de
oorlogsinspanning van de vijand en zij
bijg·evolg niet hoefde aan te tonen dat
bedoelde leveringen uiteindelijk tot militaire doeleinden werden gebruikt ; tweede
onderdeel, het hof van beroep niet op
grond van bijkomstigheden in verband
met leveringen aan een van de militaire organismen kon afleiden dat al
de geleverde zandzakken niet door de
vijandelijke legerdiensten zelf werden
gebruikt ; door te verklaren dat deze
leveringen tot geen specifieke militaire doeleinden waren gebruikt de
rechter aan het begrip « rechtstreeks
verband met de oorlogsinspanriing
van de vijand " een betekenis geeft
die met de inzichten van de wetgever niet strookt; derde onderdeel,
het Hof van beroep niet aanduidt in
welke mate er zandzakken zouden geleverd zijn ter bescherming van Belgische
kustvaarders waaromtrent aileen rechtstreeks verb and met de oorlogsinspanning· van de vijand zou ontbreken ;
vierde onderdeel, uit de stukken van

het dossier blijkt dat de postzakken
moesten bekleed worden met de initialen « R. P. " (Reichspost) en bestemd
waren voor de « Armeefeldpost ,, zodat
elke twijfel nopens het rechtstreeks
verband met de oorlogsinspanning· van
de vijand moest wegvallen; vijfde onderdee!, het hof van beroep alleszins niet
heeft nageg·aan of de betwiste leveringen geschied zijn onafhankelijk van
de vrije toes temming van verweerster :
Over het vijfde onderdeel :
Overwegende dat voor de feitenrechter door partijen niet werd betwist dat
verweerster een bij artikel 2 der wet
van 19 maart 1953 met opeising gelijkgesteld bevel vermocht in te roepen ;
Overwegende, immers, dat aanlegger
in zijn conclusies zich ertoe beperkt
had te laten gelden dat die wetsbepaling ten deze niet toepasselijk was
omdat de leveringen een rechtstreeks
verband hielden met de oorlogsinspanning van de vijand, doch toegegeven
had dat verweerster zich in beginsel
kon beroepen op voormeld artikel 2,
dat in zijn beslissing de directeur der
belastingen verwezen had naar het ad vies
van de Consultatieve Commissie, opgerich t bij koninklijk besluit van 12 october 1953, hetwelk dezelfde opinie had
laten kennen ;
Overwegende, derhalve, dat het arrest
niet verplicht was in het bijzonder vast
te stellen dat verweerster zich in principe vermocht te beroepen op de « gelijkstelling " bepaald door de wet van 1953
omdat de leveringen geschiedden onafhankelijk van de vrije toestemming van
verweerster ;
Dat het vijfde onderdeel van het
middel niet kan aangenomen worden ;
Over de eerste twee onderdelen :
Overwegende dat uit het bestreden
arrest en uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan blijkt dat
niet betwist wordt dat de kwestieuze
leveringen gedaan werden aan militaire
of paramilitaire diensten en namelijk
aan het « \Vehrmachtbeschaffungsamt"
en aan de « Armeefeldpost " ;
Overwegende dat zo de feitenrechter
soeverein beoordeelt of er een rechtstreeks verband tussen de leveringen en
de oorlogsinspanning van de vijand
bestaat, zulks op voorwaarde is dat de
rechter het wettelijk begrip van « rechtstreeks verband met de oorlogsinspanning van de vijand" niet miskent;
Overwegende dat, in onderhavig geval,
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wanneer hij de toepassing van de speciale belasting Weigert om reden dat
" uit aanmerking van de aard der verpakking en hun betrekkelijk omvangrijke afmetingen bezwaarlijk kan aangenomen worden dat kwestige zakken
tot specifieke militaire doeleinden hestemd waren; ... dat hoe dan ook, zandzakken eveneens tot beschormingsmaatregel voor de burgerbevolking tegen
luchtaanval konden dienen ";
Overwegende, immers, dat dit wettelijk begrip onderscheiden is van dat van
de verschillende leveringen van " oorlogsmateriaal ,, welke het voorwerp uitmaken van § 2 van artikel 115 van het
Strafwetboek, gewij zigd en aangevuld
door artikel 1 van de besluitwet van
25 mei 1945 en artikel 1 der wet van
1 februari 1949;
Overwegende dat de wet van 15 octoher 1945 niet vereist dat om met de
oorlogsinspanning van de vijand rechtstreeks verband te houden, de leveringen tot specifieke militaire doeleinden
bestemd zouden zijn, noch dat zij niet
" eveneens tot beschermingsmaatregel
van de burgerlijke bevolking tegen luchtaanval konden dienen " ;
Dat, wanneer het om leveringen gaat
die, zoals in onderhavig geval, gedaan
werden aan diensten van het vijandelijk leger en op hun bevelen, de wet
evenmin het hewijs vergt dat die leveringen werkelijk door dat leger gebruikt
werden;
Dat het arrest aldus artikel 1, lid 4,
van de wet van 15 october 1945, aang·evuld bij artikel 2 van do wet van
19 maart 1953, heeft geschonden ;
Overwegende dat de verhreking van
het arrest tot het dispositief client te
worden uitgebreid waarhij beslist werd,
in strijd met de conclusies van verweerster, dat haar leveringen aan het vijandelijk leger niet gedaan ·werden ing·evolge een rechtstreekse opeising, dispositief dat, daar het niet het voorwerp
van een ontvankelijke voorziening van
een der partijen kan uitmaken, niet
onderscheiden is wat hetreft de draagwijdte van de verbreking van het bestreden dispositief;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest, hehalve in zover het beslist
heeft dat aanlegster zich in heginsel in
ondergeschikte orcie mocht heroepen op
de gelijkstelling van het bevel met
opeising indien de leveringen met de
oorlogsinspanning van de vijand geen

rechtstreeks verhand hielden; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde heslissing; veroordeelt aanlegger tot een vierde en
verweerster tot drie vierden der kosten ;
verwijst de aldus heperkte zaak naar
het Hof van heroep te Luilc.
2 juni 1959. - 2e kamer. - VooTzitteT, H. de Clippele, raadsheer waarnemencl voorzitter. VerslaggeveT, H.
De Bersaques. Gelijkluidende conclusie, H. F. Duman, aclvocaat-generaal.
PleiteTs, H H. Van Leynseele en
L. Moyersoen (cleze laatste van de
Balie te Dendermonde).
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. - STAKEN VAN
EEN NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. - PRIJS ONTVANGEN
TER GELEGENHEID VAN DIT STAKEN.
- ARTIKEL 2?, § 1, VAN DE SAJ\IENGESCHAKELDE WETTEN.- MEERWAARDEN. - MAAT WAARIN DE PRIJS AAN
. DE BEDRIJFSBELASTING ONDERHEVIG
IS.

1°

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.- NIJVERHEIDS-,
HANDELS- OF LANDBOUvYBEDRIJF. TEGELDEJ\IAKING VAN EEN IN DE
EXPLOITATIE BELEGD GOED. - HAD
DIT GOED EEN lVIEERWAARDE BEKOl\IEN ONDERHEVIG AAN DE BEDRIJFSBELASTING?- WIJZE VAN BEPALING.

3° HANDELSFONDS. - AFSTAND. BEVAT IN HOOFDE VAN DE OVERDRAGER EEN VERBINTENIS VAN NIET CONCURREREN JEGENS DE OVERNEJ\IER.
VERBINTENIS Dm EEN BESTANDDEEL VAN DE WAARDE VAN IIET FONDS
UITJVIAAKT.
1° De pr·ijs ontvangen te1· gelegenheid
van het stalcen van een nijverheids-,
handels- of landb01twbedrij{ is aan de
bedrijf'sbelasting onderworpen, b1j toepassing van artilcel 27, § 1, van de
samengeschakelde wetten op de inlcomstenbelastingen, voor zoveel hij de
tegenwaarde ve1·tegenwoordigt van een
meenvaanle van een in de exploitatie bele gd goed, 1tit de exploitatie
en in de loop van deze ontstaan, meet-

-801waarde d-ie nog geen
onde1·gaan (1).

belast-ing heeft

2° Om te bepalen of een -in een nijverhe-ids-, handels- of landbouwbedrijf
belegd goed een mee1'waarde heef~ bekomen die, namelijk ingeval van tegeldemaking van dit goed, ingevolge a1'tikel 27, § 1, van de samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen, aan
de bedrijfsbelasting onderwo1·pen is,
bestaat er aanleidin g na te gaan of
de werkelijke waarde van dit goed, op
het ogenblik van zijn tegeldemaking,
hoge1' ·£s dan de waa?'de, die het had
ten 'tijde van zijn belegging, of zijn
lcostprijs op dat ogenblik (2), waa1'de
of' prijs te ve1'1ninderen met het bedrag
van de op fiscaal oogpunt aangenomen
af'schrijvingen (S).
S0 De afstand van een handelsf'onds
bevat, rechtens, ten laste van de ove1'drager een verbintenis van niet concu1'1'en jegens de overneme1'. Deze ve1'bintenis maakt een bestanddeel van
de waarde van het fonds uit (4).
(BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. DE LAUSNAY.)
ARREST.

van de bewijskracht alclus is geschonden, blijkt, eensdeels, dat de beclrijfswaarde der inrichting wei meerwaarclen
nopens onstoffelijke. activabestandclelen
moet bevatten door de exploitatie opgebracht cloch tijdens clezelve verdoken
gebleven, en anclerdeels, clat de liquiclatiewaarde de nog op het ogenblik der
stillegging overblijvende investeringswaarde overtreft ; 2° de toegekencle
hoofclvergoecling belastbaar is als een
bij artikel 27, paragraaf '1, der samengeschakelde wetten becloelde meerwaarde ; S0 zelfs indien men voortgaat
op de eigen verklaringen van verweerder, de investeringswaarcle kleiner is
clan de bedrijfswaarde, en er dus een
belastbare meerwaarde bestaat; tweecle
ondercleel, aangaancle de bijkomende
vergoeding : '1 °, de bijkomencle vergoegoecling afhankelijk is van de toekenning cler hoofdvergoeding en met de
verplichte stopzetting van het bedrijf
in rechtstreeks verbancl staat; 2o de
muntontwaarcling geen invloecl heeft op
de toepassing van voormelcl artikel 2 7,
paragraaf 1 ; so de bijkomende vergoeding derhalve als verhoging der hoofdvergoeding volledig belastbaar is ; derde
onderdeel, aangaande de corporatieve
vergoeding· : 1° de vermelding·en van
het stuk waarop het hof van beroep
steunt, onderling in tegenspraak zijn
en het bestreden arrest die tegenspraak
niet releveert; 2° de eigenlijke oorzaak
van de toekenning van die vergelding
en de wijze van haar berekening slechts
van die aarcl kunnen zijn, dat zij als
een vergoeding voor winstderving is
aan te zien, welke belastbaar is krachtens voormeld artikel 2 7, paragraaf 1 ;
so deze vergelding daarenboven, op
grand van de stukken van het dossier,
gelijk te stellen is met een vergoeding
voor verplichting van niet concurreren
die krachtens laatstvermelde wetsbepaling belastbaar is :
bij

BET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 juli 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel afgeleid uit de scherrding· van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1S19 tot 1S22 van het
Burgerlijk Wetboek, 25, paragraaf 1,
1°, 27, paragrafen 1 en 2bis, en 42,
paragraaf 1, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948, doordat het bestreden
arrest beslist dat de vergoedingen welke
krachtens de besluiten van 17 augustus
1940 en 24 juni 194S aan verweerder
in 1952 werden toegekend wegens het
verplichte stilleggen in 1941 van de
door hem geexploiteerde melkerijinrichting, niet belastbaar zijn, dan wanneer,
eerste onclerdeel, aangaancle de hoofdvergoeding : 1° uit de stukken 4, 10,
15, 20, 2'1 en 22 van het dossier, waar-

Ovei' het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit het bestreden
arrest en uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan blijkt : dat
het door de wet van H juli 1951 voorziene
vereffeningscomite, steunende op de

(1) Raadpl. verbr., 6 mei 1958 (A1'1'. Ve1'b1·.,
1958, blz. 707, Bull. en PASIC., 1058, I, 092).
(2) Deze waarde of deze prijs zijn, wat
betreft de bedrijfsimmobilien en uitrusting,
vermenigvuldigd met de coefficient voorzien bij
artikel 27, § 2bis, van de samengeschakelde

wetten op de inkomstenbelastingen.
(3) Ra.adpl. verbr., 20 maart 1958 (AI'?'.
Ve1'b1'., 1958, blz. 541, Bull. en PASIC., 1958,
I, 802).
(4) Verbr., 7 juli 1956 (A1·1'. Ve?'b?'., 1956,
blz. 949, Bull. en PAsiC., 1956, I, 1254).
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-802besluiten van 1? augustus 1940 en
24 juni 1943 betreffende de produktie
van melk, op 19 juni 1952 aan verweerder een totale vergoeding van
422.302 frank verleende;
Dat die vergoeding aldus verdeeld
was : 1° een hoofdvergoeding van
135.000 frank; 2° een aanvullende vergoeding van 80.000 frank; 3° een corporatieve vergelding· van 20? .302 frank;
dat de hoofdvergoeding het verschil
vertegenwoordigde tussen de bedrijfswaarde van de inrichting van verweerder en de liquidatiewaarde; dat die
Jiquidatiewaarde " de verkoopwaarde vertegenwoordigde van ieder der elementen
van het bedrijf dat gesloten werd, rekening houdend met het feit dat deze
elementen moesten verkocht worden na
van elkaar gescheiden te zijn en tegen
de prijs van de dag. In zekere gevallen,
wegens de noodzakelijkheid de machines uit breken, bedroeg de liquidatiewaarde slechts de waarde van oud
ijzer ";
Overwegende dat, volgens artikel 2?,
paragraaf 1 van de samengeschakelde
wetten, een aan de bedrijfsbelasting onderworpen inkomen uitmaakt de prijs
ontvangen ter gelegenheid van het
staken van een exploitatie, voor zoveel
die prijs de tegenwaarde vertegenwoordigt van een meerwaarde van de in de
exploitatie belegde goederen, nit de
exploitatie en in de loop van deze ontstaan;
Overwegende dat om het bestaan van
dergelijke meerwaarde te bepalen, er
aanleiding bestaat de werkelijke waarde
van de in het bedrijf belegde goederen,
op het ogenblik van hun tegeldemaking,
te verminderen met hun waarde of
kostprijs bij de belegging, welke verminderd client te worden met het bedrag
van de op fiscaal oogpunt aangenomen
afschrijvingen ;
Overwegende dat na aldus het bestaan van een meerwaarde vastgesteld
te hebben, er, in een geval waarin,
zoals ten deze, de overdrager van de
onderneming terzelfdertijd een liquidatieprijs, zoals hierboven bepaald, en
voormelde hoofdvcrrgoeding van 135.000
frank
heeft ontvangen,
aanleiding·
bestaat na te gaan of die beide
samengevoegde sommen a! dan niet, en
gebeurli.jk in welke maat, de tegen.waarde van dergelijke meerwaarden
uitmaken;
Overwegende dat het bestreden arrest
zijn dispositief, volgens hetwelk de som
van 135.000 frank krachtens voormelci

artikel 2? aan de bedrijfsbelasting niet
onderworpen is, enkel op de volgende
beweegTedenen steun t : 1° dat nit de
vergelijking tussen de beclrijfswaarde
en de liquidatiewaarde geen moerwaarde
kon blijken welke in de loop der exploitatie zou verkregen geweest zijn en
aldus belastbaar ingevolge artikel 2?,
paragraaf 1 der samengeschakelde wetten; 2° dat de liquidatiewaarde aanzienlijk beneden de bedrijfswaarde ligt
en de toegekende vergoeding juist tot
doel heeft de schade te herstellen welke
eiser - hier vervveerder - ten gevolge
van de gedwongen stopzetting van zijn
bedrijf geleden heeft; 3° dat het standpunt van de administratie hierop neerkomt de liquidatiewaarde gelijk te
stellen met de investeringswaarde wat
duidelijk strijdig is met de werkelijkheid;
Overwegende dat het arrest, dat,
om te b e s I is s e n dat de som van
135.000 frank niet de tegenwaarcle van
een meerwaarde uitmaakt, op die enkele motieven steunt, zijn dispositief
niet wettelijk heeft gerechtvaarcligd door
de bestanddelen niet in aanmerking te
nemen waarop de wet heL oplegde acht
te slaan;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat uit het arrest en
uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan blijkt dat de vergoeding,
die het verschil moest vertegenwoordigen tussen de liquid a tiewaarde en de
bedrijfswaarde van de onderneming van
verweerder en welke toegekend werci
wegens de definitieve sluiting ervan
in 194'1, slechts in 1952 aan verweerder
betaald werd ;
Overwegende dat het arrest erop
wijzend dat ook de in 1952 aan verweerder verleende bijkomende vergoeding van 80.000 frank tot enkel voorwerp had de waardevermindering van
de munt te dekken, beslist dat zij dienvolgens niet belastbaar is ;
Overwegende dat de door het tweede
onderdeel van het middel aangehaalde
omstandigheden, volgens welke die vergoeding afhankelijk was van het verlenen van de hoofdvergoeding en met
het stilleggen van de onderneming in
rechtstreeks verband stond, niet van
die aard zijn om te doen beslissen dat
die vergoeding aan de bedrijfsbelasting
diende te worden onderworpen ;
Dat dit ook geldt voor de bewering,
in absolute bewoording·en, dat de devaluatie van de munt op de toepassing
van artikel 2?, paragraaf 1 van de

-803samengeschakelde wetten geen uitwerking heeft; .
Dat het 6tiif.erdeel vari het middel
niet kan aah~nomen worden ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat, indien het door
het arrest ingeroepen stuk 15 twee
beweringen vermeld t die volgens het
middel tegenstrijdig zouden zijn : enerzijds dat de corporatieve vergerding toegestaan werd wegens beroving van winsten en, anderzijds, dat zij om die reden
niet toegestaan werd, het bestreden
arrest die beweringen niet overneemt en
er zich toe beperkt hierop te wijzen dat
voornoemde vergelding toegestaan werd
om aan de verweerder een besta:ansmiddel te verschaffen en dat zij geen vergoeding voor derving van winsten uitmaakt;
Overwegende dat noch uit het bestreden arrest noch uit de stukken waarop
het Hof vermag· acht te slaan blijkt
dat de corporatieve vergelding de vergoeding van een verbintenis van niet
concurreren uitmaakt welke, van rechtswege, voortvloeit uit d,.e afstand van
het handelsfonds en dus een hestanddee! van zijn waarde uitmaakt, of zelfs
een verbintenis 'van niet concurreren
van een andere aard en verschillend
van voornoemde verbintenis;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch slechts in zover het de
aanslagen vernietigt in de mate waarin
zij op de hoofdvergoeding betrekking
hebben ; beveelt dat melding van onderhavig arrest op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing zal gemaakt
worden ; veroordeelt aanlegg·er tot twee
derden der kosten en verweerder tot een
derde; verwijst de aldus · beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik,
2 juni 1959. - 2 8 learner.- Voo1'Zitter, H. de Clippele, raadsheer \Vaarnemend voorzitter.
Ve1'slaggever, H.
Neveu. Gelijkluidende conclusie, H.
F. Dumon, adv'ocaat-generaal. - Pleite!'s, HH. van Leynseele en Dierick
(deze laatste van de Balie van beroep
te Gent).
(1) DE VrsSCHER, in Reweil de jurisp1·udence
du d1·oit administra.tif, 1949, blz. 6 en seq.;
1952, blz. 69 en 70. Contm : VAN BuNNEN, ibid.,
1949, blz. 173 en seq.
(2) Oass., 11 april 1895 (Bull. en PAsrc., 1895,
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1°

VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING MOGELIJK IS. llRRESTEN VAN DE RAAD VAN
STATE, llANVRAAG TOT VERGOEDING UIT
HOOFDE VAN EEN UITZONDERLlJKE SCHADE
VOOR DE RAAD VAN STATE AANHANGIG GEMAAK'l', WEDERPARTIJ DIE EEN DEOLlNATOIRE EXCEPTIE TEGEN\VERPT_, BEWERENDE
DAT DE RAAD VAN STATE DE JlfACHT NIET HAD
OM VAN DIE AANVRAAG KENNIS 'l'E NEMEN, OMDAT ZIJ TOT DE REVOEGDHEDEN VAN DE RECH1'BANKEN VAN DE REOHTERLIJKE ORDE BEVERWERPING VAN DE EXOEPTIE
HOORDE. DOOR DE RAAD VAN STATE. BESLISSING
WAARTEGEN VOOR.ZIENING IN OASSA1'IE MOGELIJK IS.

2°

EIGENDOM. AAN DE OPENBARE WEG
PALEND ERF. EIGENDOl\£ OMV.ATTENDE RET
RECHT VAN TOEGANG, VAN UITZICHT EN VAN
WATERAFLOOP OP GEZEGDE WEG.

3°

WEGENIS. vVERKEN OP DE OPENBARE
WEG UITGEVOERD. WERKEN DIE GEEN MATERIELE HINDERNIS VAN DE TOEGANG TOT EEN
ERF DOEN ONTSTAAN, MAAR TOT GEVOLG HERBEN HE1' AANTAL VOORBIJGANGERS TE VERMINDEREN, DIE MET DE Ul'l'STALLING VAN EEN OP
HET ERF GEVES1'IGDE WINKEL RECHTSTREEKS
IN AANRAKING KOMEN. WERKEN DIE GEEN
KRENKING VAN HET EIGENDOMSREOHT NAMELI.m VAN HET RECHT VAN TOEGANG 'TOT DE
OPENRARE WEG, UITMAKEN.

1 o De besUssing waa1'bij de Raad van
State, a.fdez.ing admin·istntUe, bij wie,
op grorul van a1'tilcel 7, pa1'ag1'a.af 1,
van de wet van ~3 clecernbe1· 1946, een
vmag tot he1·stelve1·goecling ttit hooffle
van een tdtzonde1'lijlce schade aanhangig we1'd gemaalct, n·iet gegr·o1ul ve1'7clacwt de declinato·i1'e emceptie doo1· cle
wede1·part-ij tegengeworpen, en hier·in
bestawule flat cle Raad van State rZe
rnacht n·iet heett een aflvies ttit te bJ·engen ove1· fle aanvraag, ornflat de ve1'goecUng n-it hoofcle vwn fle beweercle schafle
ctan fle 1'echtbanlcen van cle' 1·echte1'lijlce
onle rnoet worden aangevraagcl, is een
arTest waar·tegen de voon;;·iening in verb·relc·ing toegelaten is bi:i a1·Ulcel ~0, par·ng1·aaf 1, vnn voo'/'1nelcle wet (1).

2° De eilfenclorn van een nan fle OJJenbare
weg pnlencl e·rt omvat het 1'echt vnn toegang, van witz1cht en van wnteraftoop
op gezegfle We[;, ttitgeoefend overeenlcornst-ig cle wetten en reglernenten (2).

I, 156) ; 26 januari 1899 (ibid., 1899, I, 94);
8 februari 1904 (ibid., 1904, I, 126) ; BuRE in
NovELLES, Lois JJolitiq"tes, bd. IV, yo T' oirie
et constructions, nrs 35 en 36.

-804
3° Maken qcen

Jc1·enking 11it van hct
eigencloms;·echt van een awn cle openbrt1'C weg palencl erf, inzonclerhe,icl van
het recht vnn toegang tot clie 1-De,q, en
tteven clerhalve aeen IJ'I'OIHl tot een VO'I'clering tot he,rstelve1·goecUng vwn zoclanige kl'enlcina v66r cle J'echtbanlcen vwn
cle 1'echterUj7ce onle, werken cUe op cle
otJenbare weg cloor cle bevoe{fcle overhe,icl of 'i,ngevolge een machUgin[J van,
clie ove,rheicl wonlen 11ift[Jwvoe1·cl en
wellce, zomle,r een materiele hincle,rn·is
van cle toe{fau [J tot ge.e·egcl erf te cloen
ontstaan, slechts tot awvolg hebben het
aantal ·voorbif.qangers te vermi:ncle1·en,
clie met cle 1titstalling van een OZJ {fCZepcl
erf gevest-i,qcle ~vinlcel rechtstreeks in
aanralcinp lcomen (1).

Uit het bestreclen arrest blijkt clat verweerster v66r de Raacl van State, op
grand van artikel 7, paragraaf 1, van de
wet van 23 december 1946, een verzoekschrift heeft ingec1iem1 tot het toekennen
van een herstelvergoecling betreffende een
buitengewone schade cUe nit een door
aanlcgster getroffen maatregel zou zijn
ontstaan en dat aanlegster de cc bevoegdheicl JJ van cUt hoge rechtscollege heeft betwist, claar de eis van verweerster cc tot
de kennisneming van de gewone rechter
behoort Jl.
De Raacl van State heeft deze declinatoire exceptie afgewezen en, vaststellencl
dat hij tot nog toe niet voldoende voorgelicht was om over de aanvraag van verweerster het door artikel 7, paragraaf 1,
voorgeschreven advies uit te brengen,
heeft de Raad een deskunclige aangestelcl
met de op<lracht na te gaan of de insluiting van de winkel van verweerster haar
een schacle berokkent, alsook, in bevestigend geval, de aard en de omvang van
die schade te bepalen.
De voorziening is gcricht tegen de beslissing waarbij de declinatoire exceptie
afgewezen werd.

Hier zij opgemerkt dat het, in het ontlerhavig geval, gaat niet om een betwisting nopens de bevoegdheid, in de eigenlijke zin van het woord, cloch wel om een
betwisting no pens de jurisdictie (1),
cl.w.z. dat, in werkelijkheicl, door aanlegster staande gehonden wonlt clat de Raad
van State ove1· [Jeen nutcht beschikt om
van de aanvraag van >erweerster kennis
te nemen.
De ontvankelijkheid vnn de voorziening
we.rcl door verweerster niet betwist, en
m.1. terecht.
Gewis wercl de niet-ontvankelijkheicl
van clerg-elijke voorziening· in een door het
cc Recueil de jurisprudence du droit administratif ll gepubliceerde stuclie (2) hierdoor verantwoord, clat de Raad van State,
op grond van artikel 7, paragraaf 1, der
wet van 23 december 1946, alleen een a.flvies uitbrengt, dan wanneer de voorziening in cassatie, naar luicl van artikel 20,
paragraaf 1, van clezelfde wet, een beslissing of arrest onderstelt.
Waar is dat de Raad van State, op
grond van artikel 7, paragraaf 1, slechts
een advies uitbrengt, wanneer hij zegt
dat, cc naar billijkheid en rckening hondencle met de omstandigheclen van openbaar en privaat belang· JJ, een vergoeding
client toegekend te wowlen of niet. Maar
wanneer cle Raad, vooraleer hij dergeli.ik
advies nitbrengt, uitspraak cloet over een
betwisting nopens zijn bevoegclheden of
ambtshalve een betwisting hieromtrent opwerpt, dan wijst hij dienaangaancle een
werkelijke beslissing, d.w.z. een arrest. In
clit geval, toch, geeft hij geen aclvies over
het toekennen van een vergoecling; hij
doet uitspraak over zijn macht om van de
bij hem aanhangig gemaakte aanvraag·
kennis te nemen (3). Is die beslissing
hierop g·esteuncl dat de kennisneming van
de aanvraag in, of bniten, de bevoegclheden van de rechterlijke overheden valt,
clan maakt ze een beslissing uit die,
krachtens artikel 20, paragraaf 1, der wet
van 23 december 194(), voor voorziening in
cassatie vatbaar is.
Niet alleen is deze nitlegging in overeenstelllllling met de tekst van voormelcl
artikel 20, paragraaf 1, maar de tegen-

WILKIN, Voh·ie, Constnwtions, Urbanisme,
89; MARCOTTY en GENOT, VoiTie zntbliq"e 21a1·
terre, blz. 44,0; VAUTHIER, P1'i:cis a,, droit administratif cle la Belgiq11e, blz. 46,1; BELVA,
noot onder Raad van State, 8 december 1955
(Rec. j1wispr. droit adm., 1956, blz. 145); cass.,
1 december 1859 (B,ll. en PASIC., 1860, I, 67).
Raadpl. ook cass., 6 mei 1848 (B,zz. en PAsrc.,
18<18, I, 340) ; Raad van State, 22 februari 1952
(DuMONT en BAEYENS, A 1~·esten en ctdviezen ·vcw
de Raad van State, 1952, blz. 142); 28 januari

1956 (ibid., 1956, blz. 71); 8 december 1955
(Rec. jnrispr. droit adm., 1955, blz. 145).
(1) Ofwelnopens de « bevoegdheden >> VA.n de
Raad van StA.le. Over het onderscheid tussen
« een geschil nopens de bevoegdheid >> en een
« conflict van A.ttributie of van bevoegdhcden »,
zie Bnll., 1957, blz. 1072, noot 1.
(2) VAN BuNNEN, Rec. j"rispr. 1ll·oit ad1n.,
1949, biz. 173 en vlg.
(3) In dezelfe zin DE VISSCHER, Rec. jwispr.
d1·oit adm., 1949, blz. 6 en vlg.; 1952, blz. 70.

(S'l'AD AN'l'WERPEN, 'f, NAA.iY1L0ZE \'ENNOO'l'SOHAP
CC DOEKHANDEL R. VAN LOO ll.)

Oonclns·ies van het openbaar ministe1'1:e.

(1)

ur

-· 805overgestelde uitlegging zou met artikel 20,
paragraaf 2, onverenigbaar zijn.
Laten wij onderstellen dat de Raacl van
State zich zoncler macht zou verklaren om
van een op grand van artikel 7, paragraaf 1, ingestelde aanvraag kennis te nemen, o:Illclat cleze tot de bevoegclheclen van
de gewone rechter behoort, en clat, naclerhand, de gewone recl!ter zich ook zonder
macht zou verklaren om de reclen dat de
aanvraag in de bevoegclheden van de Raacl
van State valt.
N am men niet a an clat de verklaring
van de Raacl van State een « beslissing of
arrest ll uitmaakt, clan zou de toepassing
van artikel 20, paragraaf 2, uitgesloten
worden, vermits een rechtsvordering tot
regeling van rechtsgebied het bestaan van
twee met elkaar strijdige besUssingen on-·
derstelt.
Aan de andere kant, lijclt het geen
twijfel clat de door de gewone rechter gewezen beslissing de Raad van State niet
bindt.
Waaruit het gevolg clat het geschil nopens cle bevoegdheclen nooit clefinitief zou
kunnen beslecht worden.
Ik concludeer dat onclerhavige voorziening tegen een arrest, in de zin van artikel 20, paragraaf 1, cler wet van 23 december 194G, is gericht en op groncl van
deze wetsbepaling ontvankelijk is.

stig te hebben bemoeilijkt ll de schencling
van een recht uitmaakt, feitelijke grandslag mist. Door vast te stellen dat verweerster niet staande lwudt dat de toegang tot haar winkel totaal of gecleeltelijlc belet was, wijst het arrest klaar en
cluidelijk erop dat clie toegang niet ernstig
bemoeilijkt wercl.
Ik voeg eraan toe dat het middel niet
aanvoert dat clit arrest de bewijskracht
van de aanvraag van verweerster zou
hebben geschonden.

(1) Cass., 11 april 1895 (Bull., 1895, blz. 156) ;
26 januari 1899 (ibid., 1899, blz. 94).; 8 februari
1904 (ibid., 190<1, blz. 126) ; advies advocaatgeneraal P. Leclercq v66r Brussel, 14 juli 1904
(PAsrc., 1904, II, 241) en 28 juni 1906 (Belg.
jud., 1907, kol. 225); BuREi, LEs NonLLES, Lois
politiques, IV, yo Voh·ie et constructions, nrs 35

BAEYENS, A1'1'esten en ad·viezen van de Raad
?'an State, 1956, blz. 71; 22 februari 1952 (ibid.,
1952, blz. 142; 8 december 1955 (Rec. jurispr.
droit adm., 1955, blz. 145).
(4) T'oirie, Construction, Urbanisme, ur 89.
(5) Men ziet in dat deze auteur het recht
van de eigenaar grondt op de bouwvergunning
of de rooiing en niet, zoals het Hof en ad vocaat-generaal P. Leclercq, op het recht van
eigendom zelf.
(6) T' oirie publique par terre, blz. 440.

* * *

Voor het overige gaat m.i. het micldel
naar recht niet op.
Buiten kijf is clat de eigenclom van een
aan de openbare weg palend erf het recht
van toegang, van licht, van wegenis en
van waterafioop noodzakelijk omvat (1),
op voorwaarde echter clat die rechten
overeenkomstig de wetten en de reglementen uitgeoefend worden.
Deze gerechtigdheclen van eigenclom (2)
of deze attributen van het recht van
eigendom, juist omclat zij essentiele gerechtigclheclen zijn of nooclzalcelijlc tot het
recht van eigendom behoren, kunnen door
de openbare machten niet afgeschaft of
aan banden gelegd of zelfs ernstig bemoeilijkt worden (3), zonder dat het recht van
de eigenaar gekrenkt wordt.
Ecloch, zoals Wilkin (4) leert, « les
* * *
aisances essentielles cloivent s'entendre
Thans komen wij tot het onclerzoek van par rapport a Vimmeu.ble et non par raphet tot staving van de voorziening inge- port a !'occupant... Et l'autorisation de
roepen micldel.
batir ne garantit pas le maintien du pasUit het bestreden arrest volgt, dat ver- sage du public, lequel pent. etre detourne
weerster een boekhandel exploiteert en ulterieurement, ni le benefice clu passage
dat zij erover klaagt dat aanlegster aan d'une clientele on de tout autre avande geburen van verweerster toelating tage que l'aclministration n'a pu consaheeft gegeven terrassen op het voetpacl op crer ll (iJ).
te richten, met het gevolg dat de aandacht ·
In tlezelfrle zin l\1ARCDTTY-GENOT (G) :
van de voorbijgangers van de uitstalra- « Pour qu'il y ait lieu a indemnite, il
men afgeleid wordt. Nadruk worclt door faut que les travaux portent atteinte aux
het arrest hierop gelegd, dat verweerster droits directs et essentiels dont les bc2U<< niet beweert dat de toegang tot haar
ments jouissent sur la voie publique ... Par
winkel totaal of r!edeeltelijlc werd belet ll. contre les particuliers sont sans action,
Hieruit blijkt dat het middel, in zover quand les changements leur occasionnent
het tegen het arrest het bezwaar oppert cle simples inconvenients on desagrements
dat de Raad van State niet aangenomen on se bornent a restreindre les a vantages
heeft clat de toegang tot de winkel « ern- seconclaires on accessoires, non insepar(t-

en 36.
(2) Aisances.
(3) Cass., 6 mei 1848 (Bull., 1848, blz. 340) ;
Raad van State, 28 januari 1956 (DuMONT en

-806bles de !'existence de la route, tels que
ceux resultant de l'intensite plus ou moins
g-rande de la circulation )),
VAUTHIER (1), op g-rond van uw arrest
van 1 december 1859 (2) : « un particulier
n'est pas fonde a se plaindre parce que la
creation d'une rue nouvelle prive liD mag-asin de son achalanclag-e ou parce qu'un
tramway rend moins aise l'acces d'une
maison ou parce qu'une rue est convertie
en cul-de-sac... Il est au contraire des
dommag-es qui peuvent etre consicleres
comme ctn01'1nWW1!, parce qu'ils depassent
les previsions raisonnables (supprimer ou
alteret· notablement les acces) )).
En nog- BELVA (3) : <<Que l'on fonde les
clroits du riverain sur l'autorisation de
biltir et l'alig-nement ou sur les attributs
necessaires du droit de propriete (-!), nne
indemnite n'est accordee que si les travaux portent atteinte aux droits directs
et essentiels dont les batiments jouissent
sur la voie publique . . . r_.es particuliers
sont sans action quancl les .chang-ements
se bornent a restreindre des a vantag-es
secondaires ou accessoires, tels que ceux
resultant de l'intensite plus ou moins
g-rande de la circulation ... ainsi, pour
un cabaretier, que les voitures ne passent
plus devant sa maison )) .
Welnu, in onderhavig- g-eval, g-aat het
niet om een afschaffing- of zelfs om een
beperking van de toerJang, van het z·icht
of van andere essentiele gerechtig-dheclen
van eigendom. Alleen staat op het spel
een verminclering van het aantal voorbijg-angers die met het uitstalraam van de
winkel van verweerster rechtstreeks in
contact komen.

Ik conclucleer tot het verwerpen van; de
voorziening.
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 juli 1957 gewezen door de
Raacl van State, afdeling- administratie (5);
Over het middel, afgeleicl uit de scherrcling van de artikelen 7, paragraaf 1, der
wet van 23 december 1946, houdende instelling van een Raad van State, 92, 93 en
97 van de Grondwet, 544 en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en 90, 7°, der gemeentewet, doorclat de Haad van State zich bevoegd verklaart om kennis te nemen van

(1) Precis du droit administmtif de la Belgiq1le, blz. 464.
(2) Bull., 1860, biz. 67.
(3) Noot onder Raad van State, 8 december
1955 (Rec. jurispr. rlroit adm., 1955, biz. H5).
(4) Rec. jnJ·is1w. droit adm., 1956, blz. 147.
(5) PASIC., 1958, IV, 120.

de vraag tot herstelvergoecling uit hoofde
der schade, berokkend aan verweerster
door de toelating gegeven door eiseres aan
de beide buren van verweerstcr om een
terras op te richten op het gaanpad v•66r
hun herberg, om reden « dat de ingeroepen
schade is ontstaan doordat aan de twee
geburen van de verzoekencle partij (hier
verweerster) door de tegenpartij (bier
eiseres) toelating werd gegeven gebruik te
maken van het voetpacl; dat de verzoekcnde partij niet beweert dat de toegang
tot haar winkel totaal of gedeeltelijk
werd belet, maar slechts dat zij niet meer
met hetzelfde gemak de voordelen van de
openbare weg geniet; dat de ingeroepen
schade niet is ontstaan uit een op het erf
van de geburen uitgeoefende bedrijvigheicl, maar nit een wijziging in het gebruik van de openbare weg; clat krachtens
nrtikel 7 van de wet vnn 23 clecember 1946
de Raad vnn Stnte slechts dan bevoegd is
wanneer gcen ander bevoegd rechtscollege
bestaat; dat cle verzoekende partij !1nar
aanvraag steunt noch op de. schending vnn
een recht, noch op een foutieve hancleling
van {le tegenpartij; dnt de verzoekencle
partij hct herstel vnn de door bedoelde
maatregel ontstane schade voor de gewone
rechter niet kan nastreven; dat clerhalve
cle Rand van State bevoegd is om advies
te geven betreffencle de vraag om herstelvergoecling ll, clan wanneer : 1° verweerster
in haar inleidencl verzoekschrift aan de
Rnad van State om een herstelvergoecling
verzocht uit hoofde van de schade berokkencl ann haar handelsuitbating door cle
toelatingen door eiseres aan de geburen
gegeven om terrassen op het voetpad
naast haar uitbating te plaatsen, wnardoor " het uitstalraam van eiseres volleclig is afgezonclerd geworclen l) .. • en « clat
de belangstelling voor haar uitstalraam,
waarop zij recht heeft, volledig afgeleid
worclt )l; 2° ten opzichte van cleze schade,
die bestaat in het feit dat verweerster gestoorcl is in het genot van haar eigendom
en handelsuitbating liggende langs de
openbare weg en clie spruit uit het feit
dat eisercs het gebruik van het voetpacl nldanr door het verstrekken cler kwestieuze
toelatingen heeft gewijzigd, verweerster
een vorclering tot herstel heeft voor de
rechterlijke rechtsmacht; 3° het feit dat
verweerster niet beweert dat de toegang
tot haar winkel totaal of gedecltelijk werd
belet, maar slechts dat zij niet meer met
hetzelfde gemak de voordelen van de
openbare weg geniet, niets ufdoet nan het
recht van verweerster herstel te eisen
v66r de rechterlijke rechtsmacht uit hoofde van het feit dat door de kwesticuze
toelatingen lwar uitstalranm volleclig is
nfgezonderd en de belangstelling voor
haar uitstalraam volleclig afgeleicl wordt,
waarcloor het genot van !mar onroerend

-807goed moeilijker gemaakt wordt, dat immers de rechterlijke macht niet aileen be' voegd is wanneer cle toegang tot de openbare weg geheel of gecleeltelijk verhinderd
wordt maar ook wanneer dit voordeel
ernstig bemoeilijkt worclt, zodat het bestreden arrest de in het 1niddel aangeltaalde wetsbeschikkingen heeft geschonden :
Overwegende dat, volgens cle vaststellingen van het bestreden arrest, de aanvraag tot vergoecling stennt op de toelating, door aanlegster verleend aan de twee
geburen van verweerster, mn, op het voetpacl, terrasseu aan te breng-en, wat, valgens verweerster, tot gevolg heeft de
belangstelling van de voorbijgangers af te
leiden van het uitstalraam van haar winkel·
o;,erwegencle clat aanlegster betwistte
dat de Haat1 van State cle 1nacht (1) had
om van clie aanvraag kennis te nemen,
claar ze op de krenking van een lmrgerlijk
recht steunde en dienvolgens tot de bevoegclheden van de rechtbanken van de
rechterlijke orde behoorcle; dat de Raacl
van State deze declinatoire exceptie heeft
verworpen;
Overwegende dat het arrest, door te releveren dat verweerster cc niet beweert dat
cle toegang tot haar winkel totaal of gecleeltelijk werd belet ll, vasts tel t da t verweerster niet staande houdt da t de toegang van haar winkel tot de openbare
weg ernstig bemoeilijkt werd ;
Dat de voorziening het arrest niet verwijt de bewijskracht van het bij de Raad
van State ingediende verzoekschrift te
hebben miskencl; dat het mid del, in zover
het de beslissing critiseert om niet aangenomen te hebben dat het feit, de toegang
van een goed tot de openbare weg ernstig
te hebben bemoeilijkt, de krenking van een
recltt kan uitmaken, dns feitelijke grondslag mist ;
Overwegende, voor het overige, dat de
eigendom van een aan de openbare weg
palend erf noodzakelijk het recht van
toegang, van uitzicht en van wateraf!oop
op gezegtle weg omvat, uitgeoefend overeenkomstig de wetten en reglementen ;
Overwegende, nochtans, dat deze essentH~le gerechtigdheden niet worden geschonden door de werken op de openbare weg
uitgevoerd, welke zonder een materiele
hindernis van de ,toegang tot gezegd erf
te doen ontstaan slechts tot gevolg hebben
- zoals ten deze - het aantal voorbij(1) Over het onderscheid tussen « onbevoegdheid » en « gebrek aan macht >> of tussen een
« betwisting van bevoegdheid >> en een « conflict van attributie >>, raadpl. noot 1 onder
cass., 7 mei 1957 (Bull. en PASIC., 1957, I,
1072).

gangers te verminderen, die met de nitstalling van een langs die weg gevestigde
winkel rechtstreeks in aan,raking komen;
Dat het arrest clus wettelijk beslist dat
de aanvraag van verweerster niet op de
krenking van een recht steunt;
Dat {[ienaangaancle het middel naar
recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt·aanlegster tot de kosten.
4 juni 1959. -

Verenigde kamers. -

l'001'.'ii'itter, de H. Sohier, voorzitter. Ferslaggever, de H. De Bersaques. GeUjlclu.iclentle concl·usie, de H. Raoul

Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, de HH. Van Ryn en
Pil·son.

l"

KAMER. -
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1°

ARBEIDSONGEVAL.
Or DE
WEG VAN OF NAAR HET WERK OVERKOMEN ONGEVAL. BEGRIP.

2°

ARBEIDSONGEVAL.
Or DE
WEG VAN OF NAAR HET WERK OVERKOJVIEN ONGEVAL. ONGEVAL OVERKOMEN DOOR DE FOUT VAN DE WERKMAN, VREEMD AAN HET MET DE NORMALE WEG ONAFSCHEIDELIJK VERBONDEN RISICO. GEEN FORFAITAIRE
VERGOEDING.

3o

ARBEIDSONGEVAL.
Or DE
WEG VAN OF NAAH HET WERK OVERKOMEN ONGEVAL. BEPAALD GEVAL
WAAR ER GEEN AANLEIDING BESTAAT
TOT FORFAITAIRE VERGOEDING.

4° GERECHTSKOSTEN. ARBEIDSONGEVALLEN. GEDING IN VERBREKING. KOSTEN TEN LASTE VAN HET
BEDRIJFSHOOFD OF VAN ZIJN VERZEKERAAR. UITZONDERING.
1°

Opdat een ongeval aan de werknemer
recht Z01t verlenen op wettelijke fo1'faitaire vergoedingen ten laste van de
werkgeve1·, overeenkomstig de besl1titwet van 13 december 1945, volstaat het
niet dat dit ongeval het gevolg is van
een 1'isico dat ontstaan is ter gele genheid of in de loop van de no1'1nale weg.
E1· is daaren boven vereist dat dit ongeval voo1'tspruit uit een met die weg
onafscheidelijk verbonden risico, d.w.z.
een 1'isico dat enig verband houdt met
de noodzakelijkheid, waarin de m·beider
zich bevindt om zich te verplaatsen ten
einde zich naar de door artikel 1 van

-808voormelde besluitwet bedoelde plaatsen
te begeven en ervan terug te keren (1).
2 a l¥an nee?' het ongeval op de weg van
of" naa1· het wm·k ge beunl is dom· de
f"out van de we1·kman, is geen enlcele
vergoed?>ng verschuldigd, indien de f"out
vreemd is aan het met de normale weg
onaf"scheidelijk Ve?' bonden risico (2).
go }Vanneer de werlcman op de weg nam·
het werlc f"eitelijlcheden pleegt op het
voertui g van een auto rna bilist, welke
deze ertoe ge bracht he b ben sla gen toe
te brengen cum c!e we?·kman, !cunnen d~
gevolgen van d~e slagen, dte gene·~·!e~
verband hotulen rnet de noodzalcehJlcheid vom· de ar beide1· zich te verplaatsen
om zich naar de plaats van zijn werk
te begeven, geen voorwe?'P uitma!cen
van de wettelijke f"m'f"aitaire vergoedtng.
~o De kosten van het gecling in ve1·breking in elke vonlering gegrond op de
sarnengeschakelde wetten op de ve?·goeding der arbeidsongevallen worden ten
laste van het bedrijf"shoofd of" van zijn
verzelceraa?' gelegd, tenzij i?!ge~al van
roekeloze en te1'gende voorztemng (3).

(Wet van 20 maart

19~8).

(PODGORNIK, T. «CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE DES BASSINS DE CHARLEROI ET
DE LA BASSE SAiVIBRE l>,)
ARRE~T.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis op 9 mei 1956 gewezen door
de rechtbank van eerste aanleg te
Charleroi, in hoger beroep uitspraak
doende;
Over het middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 2 van
de besluitwet van 13 december 1%5
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit ongevallen die zich
op de weg naar of van het werk voordoen 1 2 en 9 van de samengeschakeld~ ~etten op de vergoeding der
arbeidsongevallen (koninklijk besluit van
28 september 1931), gewijzigd, wat artikel 2 aangaat, door artikel 1 van de
wet van 10 juli 1951, 1319, 1320, 1322
van het Burg·erlijk Wetboek, van het
(1) en (2) Raadpl. verbr., 19 october 1950
(A1'1'. Verb1·., 1951, biz, 66, Bttll. en PAsrc.,
1951, I, 83).
(3) Verbr., 14 november Hl58 (sttpra,
biz. 228, en do noot 1, biz. 229, Bttll. en PAsrc.,
1959, I, 273) en noot 3.

principe van het gezag van het strafrechterlijk gewijsde zoals het namelijk
neergelegd is in de artikelen ~ en 21
der wet van 1? april 18?8 vormende
de voorafgaande titel van het wetboek
van rechtspleging· in strafzaken en van
artikel 9? van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis beslist heeft
dat de aanranding waarvan aanlegger
het slachtoffer was geweest in de loop
van de normale weg die hij aflegde om
zich van zijn verblijfplaats naar de
plaats waar hij zijn werk verrichte te
beg·even, geen ongeval was dat zich
voordeed op de weg naar of van het
werk, om reden dat door in de door
het vonnis gereleveerde feitelijke omstandig·heden « feitelijkheden te pleg·en
op het autovoertuig van een weggebruiker, he tgeen bij deze een uiterst
hardhandige rectie he eft veroorzaakt ...
appellant - hier aanlegger
als private persoon, juridisch onafhankelijk,
heeft gehandeld en aldus getroffen werd
door een ongeval dat niet te wijten is
aan een risico onafscheidelijk met de
normale we>t verbonden ... aangezien de
handelingen~ van appellant generlei verband houden met de noodzakelijkheid
waarin de arbeider verkeert om zich
te verplaatsen ten einde zich naar de
plaats van zijn werk te begeven "•
eerste onderdeel, dan wanneer daar de
feitelijkheden aan aanlegger verweten
zelf uitgelokt werden door het ernstig:~
risico voor een ongeval waaraan lnJ
blootgesteld werd door de zware fout,
bestraft door een vonnis der politierechtbank te Charleroi van 1 juli 195~, die
de aanrander gepleegd had met overtreding van artikel 39 van het verkeersreglement (koninklijk besluit van 1 februari 193~), het door artikel 2 van de
besluitwet van 13 december 19~5 bedoeld « enig verband " noodzakelijk bestond tussen het risico (en de fout erin
begrepen) en de weg, en de vergoeding
van de schadelijke gevolgen van de
vechterij, door aanlegg·er geleden, bijg·evolg op verweerster rustte, bij toepassing van de wetten betreffende de vergoeding van de arbeidsongevallen (schending van de in het middel aang·eduide
bepalingen van de besluitwet van 13 december 19~5 en van de wetten samengeschakeld bij Koninklijk besluit van
28 september 1931), tweede onderdeel,
dan wanneer de feitenrechter de afwezig·heid van dergelijk verband slechts
heeft kunnen afleiden uit een onvolledige kennis of uit een onjuiste interpretatie der feiten, regelmatig door aanleg-
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definitief bewezen door het strafvonnis
waarnaar de bestreden beslissing bij
overneming der motieven van de eerste
rechter verwijst, en dat, bijgevolg, de
rechter over de grond het gezag van
het gewijsde dat aan voormeld vonnis
verbonden is geschonden l1eeft en de
bewijskracht van gezegde conclusies
heeft miskend (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk W etboek), of althans deze zonder
voldoende antwoord heeft gelaten (schending van artikel 97 van de Grondwet),
derde onderdeel, dan wanneer de omstandigheid dat aanlegger, volgens het
bestreden vonnis, << als private mens,
juridisch onafhankelijk heeft gehandeld ,, in geen geval de weigering van
een forfaitaire vergoeding kan rechtvaardigen welke de wetgever gesteund
heeft op een begrip van sociale solidariteit, en niet op om het even welk
verband van ondergeschiktheid (schending van de bepalingen in het middel
aangeduid van de besluitwet van 13 december 1945 en van de samengeschakelde
wetten op de vergoeding van de arbeidsongevallen en van artikel 97 van de
Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger door zijn
oorspronkelijke vordering van verweerster de betaling vordert van de forfaitaire vergoedingen welke overeenkomen
met de ongeschiktheid tot werken die
hij ondergaan heeft ten g·evolge van
een op de weg )van of naar het werk
overkomen ongeval;
Overwegende dat, volgens de artikelen 1 en 2 van de besluitwet van 13
december 1945, opdat dergelijk ongeval recht zou verlenen op wettelijke
forfaitaire vergoedingen ten laste van
de werkgever, het niet volstaat dat het
gevolg is van een risico dat ontstaan is
ter gelegenheid of in de loop van de
normale weg : er is vereist dat dit ongeval voortspruit uit een met die weg
onafscheidelijk verbonden risico, dit
wil zeggen een risico dat enig verband
houdt met de noodzakelijkheid waarin
de arbeider zich bevindt om zich te
verplaatsen ten einde zich naar de door
artikel 1 van voormelde besluitwet
bedoelde plaatsen te begeven en ervan
terug te keren ;
Dat, inzonderheid, wanneer het ongec
val gebeurd is door de fout van de werkman, geen enkele vergoeding verschuldigd is indien de fout vreemd is. aan

het met de normale weg onafscheidelijk
verbonden risico ;
Overwegende dat het bestreden vonnis hierop wijst dat, toen aanlegger op
het punt stond in een tram te stappen
om zich naar zijn werk te begeven, een
automobilist, die de tram volgde, nogal
laattijdig blijven staan is, terzelfdertijd
als de tramrijtuigen, alhoewel hij nochtans de voordeur van de motorwagen
gans vrij liet voor het instappen van
de reizigers, dat aanlegger de auto
naderde en, terwijl hij de bestuurder
beledigde, verscheidene vuistslagen gaf
op de motorkap van het voertuig, waardoor hij gezegde motorkap een weinig·
indeukte, dat de automobilist dan aan
aanlegger de slage11 toebracht welke de
ongeschiktheid tot werken veroorzaakten en waarvoor de forfaitaire vergoeding gevorderd is ;
Dat het ook nog releveert dat het
de feitelijkheden zijn de aanlegger op
het voertuig van de automobilist gepleegd heeft die de hardhandige reactie
van deze teweegbrachten ;
Dat het bestreden vonnis, de feiten
beoordelend naar de verduidelijkingen
welke het aan voormelde besluitwet
voorafgaande verslag aan de Regent
geeft over de << aard van het met de
normale weg onafscheidelijk verbonden risico ingeval van ongeval gebeurd door de fout van de werkman ,,
impliciet doch zeker vaststelt dat het
ongeval aan aanlegger te wijten is;
Overwegende dat, op de grondslag
van die soevereine vaststellingen, de
rechtbank beslist dat de foutieve handelingen van aanlegger generlei verband
houden met de noodzakelijkheid voor
de arbeider zich te verplaatsen om zich
naar de plaats van zijn werk te begeven en dat het ongeval van aanlegger
niet te wijten is aan een met de normale weg onafscheidelijk verbonden
risico;
Overwegende dat het, zodoende, de
in het middel aangeduide wetsbepalingen juist toepast ;
Dat het middel, in dat onderdeel,
naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat bij zijn conclusies
in beroep, aanlegger deed gelden dat het
zwaar risico voor een ongeval waaraan
de overtreding van artikel 39 van de
wegcode van 1 februari 1934 door aanleg·ger gepleegd hem blootgesteld had,
menselijk zijn gebaar van woede heeft
kunnen veroorzaken en dat de aanranding waarvan aanlegger het slachtoffer
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was haar oorsprong had in een twist
zoals er zich dagelijks voordoen onder
weggebruikers naar aanleiding van een
ongeval of van een gevaar voor ongeval, daarmee willende beweren dat er
enig verband bestond tussen de fout
van aanlegger en de normale weg door
deze gevolgd om zich naar zijn werk
te begeven;
Overweg·ende dat door te releveren,
door eigen motieven zowel als door die
van de eerste rechter waarnaar het uitdrukkelijk verwijst, dat de automobilist
een vrije ruimte gelaten had voor het
in- en uitstappen van de reizigers, dat,
door zijn handelwijze, aanlegger de hardhandige reactie van de automobilist heeft
veroorzaakt en zich aldus blootgeste1d
heeft aan een persoonlijk risico dat volstrekt vreemd was aan de normale weg
die hij aflegde, het bestreden vonnis,
zonder de bewoordingen van de conclusies van aanlegger te miskennen, ze op
gepaste wijze beantwoordt;
Overwegende dat de vaststelling van
de feitenrechter, naar luid waarvan de
automobilist een vnje ruimte gelaten
heeft voor in- en uitstappen van de reizigers, niet onverenigbaar is met de inhoud van het correctioneel vonnis waarbij de automobilist veroordeeld werd
wegens inbreuk op artikel 39 van de
Wegcode van 1 februari 1934;
Dat het middel, in dit onderdeel,
feitelijke grondslag mist;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat de in het middel
gecritiseerde grond in verband moet gebracht worden met deze grond dat « de
handelwijze van aanlegger " generlei verband houdt met de noodzakelijkheid voor
de arbeider zich te verplaatsen ten einde
zich naar de plaats van zijn werk te
begeven ";
Dat de rechtbank daardoor heeft willen zeggen dat, door, in de omstandigheden waarop zij wijst, feitelijkheden te
plegen op de weg van of naar het werk,
aanlegger niet gehandeld heeft als een
arb eider die in· de noodzakelijkheid verkeerde zich te verplaatsen ten einde
zich naar zijn werk te begeven ;
Dat, aangezien het op een onjuiste
interpretatie van het bestreden vonnis
rust, het middel, in dit onderdeel, feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op de wet van 20 maart
1948, veroordeelt de verweerster tot de
kosten.

4 juni 1959. - 1 e kamer. - Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1', H. Moriame.
Gel~jkluidende conclusie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Ryn en DeBruyn.
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1° ARBEIDSONGEVAL. - BE GRIP.
2° ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL
TE WIJTEN AAN DE STAAT VAN RET
LICHAAM VAN RET SLACHTOFFER. GEEN TOEPASSING VAN DE WET OP DE
ARBEIDSONGEVALLEN.- ONGEVAL DAT
ZELF EEN SCHIELIJKE EN ABNORMALE
GEBEURTENIS UITMAAKT, DIE DOOR
EEN PLOTSE UITWENDIGE KRACHT VEROORZAAKT IS, MAAR VERGEZELD IS VAN
EEN AAN RET SLACHTOFFER EIGEN
OORZAAK. - TOEPASSING VAN DE WET
OP DE ARBEIDSONGEVALLEN.
3° ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL
OP DE WEG NAAR OF VAN RET WERK.AAN DE NORMALE WEG ONAFSCHEIDELIJK VERBONDEN RISICO. - BEGRIP.
4° ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL
OP DE WEG VAN OF NAAR HET WERK.
KWAAL VAN DE WERKMAN SAMENLOPEND MET ANDERE RISICO'S, DIE VERBAND HOUDEN MET DE NOODZAKELIJKHEID VOOR DE WERKMAN ZICH
TE VERPLAATSEN. - TOEPASSING VAN
DE WET OP DE AHBEIDSONGEVALLEN.
1° Het a1·beidsongeval, in de zin van de
wetten samengeschakeld bij koninklijk
besluit van 28 septembe1· 1931, is de
schielijke en abnormale gebeurtenis zelf,
die teweeggeb1·acht wordt door de plotse
werking van een uitwendige kmcht in
de loop en dam· het toedoen van de uitvoering van het arbeidscontract, zoals
op de weg nam· of van het werk, en
niet het ongeval dat « te wijten is" aan
zodanige gebeurtenis (1).
2° Al is de wet op de m·beidsongevallen
(1) Verbr., 24 juni en 14 october 1948
(Bull. en PASIO., Hl48, I, 405 en 562); 6 juli
1950 (A1'1'. Vm·b1·., 1950, biz. 712, Bttll. en
PABIC., 1950, I, 812); 27 maart 1952 (A1'1'.
Vm·b1·., 1952, biz. 415, Bttll. en PAsrc., 1952,
I, 481); 14 januari en 23 december 1955
\A1'1', Verb1·., 1955, biz. 370, en 1956, biz. 324,
Bttll. en PAsrc., 1955, I, 494 en 1956, I, 413);
24 mei 1957 (A1'1', Verbr·., 1957, biz. 813, Bttll.
en PAsrc., 1957, I, 1959).

-811niet van toepassing wanneer het ongeval, te wijten aan de. staat van het lichaam van het slachtoffer, vreemd is aan
de we1·king van elke uitwendige kracht,
is dit niet het geval, wanneer het ongeval zelf een schielijke en abnormale
gebettttenis uitmaakt, die door een
plotse uitwendige kracht is ve1·oorzaakt,
ware die gebeu1·tenis zelfs vetgezeld van
een inwendige en dus aan het slachtoffer
eigen oorzaak (1).
3° Onder " aan de normale weg onafscheidelijk vetbonden tisico "• in de zin van
de besluitwet van 13 decembe1' 1945,
dient verstaan ieder risico dat " enig
verband houdt " rnet de noodzakeUjkheid
waaTin de atbeider zich bevindt om
zich te verplaatsen, zelfs inget•al van
fottt van het slachto f['e1·, welke {out,
zoals artikel 2, tweede lid, van vom·melde beslttitwet het verrneldt, deel uitmaakt van het risico wanneer ze met
de af te leggen weg ve1·band houdt (2).
4° Indien de kwaal, wam·aan de arbeider
l~jdt, deel ttitmaakt van .een van de
arbeider zelf (3) onafscheidel~jk risico,
en wannee1· dit 1·isico samenloopt met
andere, die verband houden met de
noodzakel~jkheid voo1· de ar beider zich
te verplaatsen, b1·engen deze laatste
1'.isico' s de toepassing mede van de
besluitwet betre ffende de vergoeding der
schade voortsp1·uitende uit ongevallen
die zich op de weg nam· of van het
werk voordoen (4).
(GREGOIRE, T.
N. V. «LA ROYALE BELGE

ll,)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 october 1956 gewezen
door de rechtbank van eerste aanleg te
Luik, in hoger beroep uitspraak doende ;
Overwegende dat uit het bestreden
vonnis blijkt dat aanlegger door een
ongeval getroffen werd toen hij zich per
motorrijwiel naar zijn werk begaf;
Dat, bij het zien van een tegemoetkomend voertuig, hij een rijbeweging uitvoerde om zich naar de uiterste rechterkant van de rijbaan te wenden, doch
dat wegens een diplopie waaraan hij ten
gevolge van een eerste arbeidsongeval
(1) Raadpl. verbr., 27 maart 1952 (A1'1'.
Verbr., 1952, biz. 415, B1tll. en PAsrc., 1952,
I, 481); 17 october 1958 (s1tpra, blz. 142, B1tll.
en PASIC., 1959, I, 169); Rep. prat. cl?·. belge,
v 0 Accident du t1·avail, nrs 22 en 25.

leed, hij te veel naar rechts uitweek en
tegen een boomstomp reed, wat de verwondingen waaraan hij leed veroorzaakte;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending· van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk wetboek,
1 van de besluitwet van 13 december
1945 betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit ongevallen
die zich op de weg naar of van het
werk voordoen, 1 en 2 der wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van
28 september 1931 en gewijzigd door de
wet van 10 juli 1951, 97 van de Grandwet, doordat, na erop gewezen te hebben dat aanlegger, bij zijn conclusies,
de omstandighedim van het ongeval te
kennen gegeven had door te verklaren
" dat bij het zien van een tegemoetkomend voertuig... en dan wanneer hij
een rijbeweging begon om naar de uiterste rechterkant uit te wijken, hij een
oogstoornis had die tot gevolg had dat
hij zich te veel naar rechts begaf en
tegen een boomstomp reed " en dat
wanneer hij nauwkeurig had bepaald
" dat dit ongeval te wijten was aan die
oogstoornis waaraan hij bleef lijden ten
gevolge van een arbeidsongeval in 1951
overkomen " en na als g·rondslag vastgesteld te hebben dat " opdat er ongeval naar de betekenis van de wet zou
bestaan, er vereist wordt dat voornoemd
ongeval zou te wijten zijn aan een plotse
en abnormale gebeurtenis veroorzaakt
door de plotse werking van een uiterlijke kracht dit wil zeggen van een
kracht die aan de gesteldheid van het
slachtoffer uitwendig of vreemd is, het
bestreden vonnis aanlegg·ers vordering
van de hand heeft gewezen strekkende
tot de forfaitaire vergoeding van de
schade voortspruitende uit het ongeval
dat hij geleden had wanneer hij zich
naar zijn werk beg·af om reden dat " de
gebeurtenis in onderhavig geval de afwijking en het botsen was van de
motorrijder tegen een boom en dat
die gebeurtenis enkel veroorzaakt was
(2) Raadpl. verbr., 19 october 1950 (A1'1'.
Verbr., 1951, biz. 66 en de noten 1 en 2, biz. 66
e,n 1 biz. 67, B1tll. en PAsiC., 1951, I, 83) en de
noten 1, biz. 83 en 1, biz. 84.
(3) Raadpl. verbr., 10 october 1946 (Bull.
en PAsiC., 1946, I, 357).
(4) Raadpl. verbr., 27 maart 1952 (A1'1".
Verb1·., 1952, biz. 415, B1tll. en PAsrc., 1952,
I, 481).
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geweest door een innerlijke kraeht of
oorzaak, de diplopie waaraan hij leed :
zijn val en de verwondingen ... sleehts
de gevolgen van die gebeurtenis zijnde »,
tweede onderdeel, dan wanneer het arheidsongeval, verre van aan een plotse
en abnormale gebeurtenis " te wijten te
zijn " die gebeurtenis zelf is, oorzaak
van de letsels die een ongesehiktheid
tot arbeid hebben meegebraeht, voor
zoveel het uit de plotse werking van
een uitwendige kraeht voortvloeit en dan
wanneer bovendien niet vereist wordt
dat de plotse werking van een uitwendige kraeht de enkele oorzaak van het
ongeval weze maar dat volstaat dat er
een oorzakelijk verband tussen die werking en het ongeval zou bestaan, en
cloordat de feitenreehter, waar hij de
gebeurtenis met zekere " uitwendig·e "
anteeedenten verwart, en waar hij aldus
deze uit het verbandsgebied van het ongeval sluit ten voordele van de enkele
door het vonnis voor vaststaand gehouden " inwendige '' oorzaak, het wettelijk
begrip van het arbeidsongeval of van
het ong·eval dat zieh op de weg naar of
van het werk voorcloet heeft miskend en,
bijgevolg, de in het middel aangecluide
wetsbepalingen welke dit begrip invoeren heeft gesehonden alsook artikel 97
van de Grondwet :
Overwegende dat, waar het heslist dat,
opdat or arbeidsongeval zou bestaan naar
de zin van de bij koninklijk besluit van
28 september 1941 samengesehakelde
wetten, het nooclzakelijk is dat het ongeval " te wijten is '' aan een sehielijke
en abnorm ale gebeurtenis veroorzaakt
door de plotse werking van een uitwendige kraeht, het bestreden vonnis het
wettelijk begrip van het arbeidsongeval
miskent;
Dat het arbeidsongeval inderdaacl de
sehielijke en abnormale gebeurtenis zelf
is, die teweeggebraeht wordt door de
plotse werking· van een uitwendige kraeht
in de loop en door het toedoen van de
uitvoering van het arbeidseontraet, zoals
op de weg naar of van het werk ;
Overwegencle dat, al is de wet niet
van toepassing wanneer het ongeval, te
wijten aan de staat van het liehaam
van het slaehtoffer, vreemd is aan de
werking van elke uitwendige kraeht, dit
niet waar is wanneer het ongeval zelf
een sehielijke en abnormale gebeurtenis
uitmaakt die door een plotse uitwenclig·e
kraeht veroorzaakt is, ware die gebeurtenis zelf vergezeld van een inwendig·e en
dus aan het slaehtoffer eigen oorzaak;
Dat het micldel gegrond is;

Over het tweede midclel afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 2 en 9
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 Grondwet, doorclat
het bestreden vonnis, na vastgesteld te
hebben dat aanlegger « op 30 november
195t,, wanneer hij zieh naar zijn werk
begaf, door een motorongeval getroffen
werd », geweigerd heeft van de in het
micldel aangeduide bepalingen betreffende de vergoeding der sehacle voortspruitencle uit dit ongeval toepassing te
maken om reden " dat het gevaar dat
aanlegger in eassatie liep bij het sturen
van een motorrijwiel, ondanks zijn diplopie, niet als een met die weg onafscheidelijk verbonden risieo kon beschouwd worden », clan wanneer, al
srhept het besturen van een motorrijwiel wanneer men door een diplopie behept is een gevaar, dit risieo noehtans
onafseheidelijk verbonclen is met de normale weg zodra er om het even welk
verband bestaat met de noodzakelijkheicl
voor het slaehtoffer zieh naar zijn werkplaats te begeven en dat de font van het
slaehtoffer de toepassing te zijnen voordele, van de besluitwet van 13 december
1945 sleehts uitsluit wanneer ze met de
normale weg geen enkel verband houdt,
en dan wanneer door aan de aanlegger
het voordeel van de vergoeding-wet te
weigeren ondanks het verband, behoorlijk door het vonnis vastgesteld, of,
althans uitdrukkelijk door aanlegger bij
eonclusies aangevoerd en door het vonnis
niet betwist, tussen het beweerd risieo
en de normale weg, het bestreden vonnis de in het midclel aangecluicle wetsbepalingen heeft gesehonclen :
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt clat het ongeval op de weg
naar of van het werk overkomen is wanneer aanlegger een manoeuvre uitvoercle
die nooclzakelijk was gemaakt door het
kruisen met een ander voertuig; dat het
niet betwist dat, zoals aanlegger het bij
eonelusies deed geld en, hij geen ander
vervoermicldel had, om zich in een normale tijcl naar de plaats van zijn werk
te beg·even; clat het om aan de aanlegger het voordeel van de wet te ontzeggen steunt op de reclen " clat het risieo
hetwelk gelntimeerde liep door een motorrijwiel niettegenstaande zijn diplopie
te besturen, niet als een met die weg
onafseheidelijk verbonden risieo kan beschouwcl worden '' ;
Overwegende clat onder aan de nor-
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male weg onafscheidelijk verbonden risico
client verstaan ieder risico dat « enig verband houdt " met de noodzakelijkheid
waarin de arbeider zich bevindt om zich
te verplaatsen, zelfs ingeval van font
van het slachtoffer, welke fout zoals artikel 2, tweede lid van de besluitwet van
13 december 1945 het vermeldt, deel
uitmaakt van het risico wanneer ze met
de af te 1eggen weg verband houdt;
Overweg·ende dat uit de beschouwingen zelf van het vonnis blijkt dat, al
maakte de diplopie waaraan aanlegger
overigens bij tussenpozen leed, deel uit
van een van aanlegger zelf onafscheidelijk risico, dit risico samenliep met andere die verbancl hielden met de noodzakelijkheid voor de werkman zich te
verplaatsen, wat volstaat om de toepassing van de wet met zich te brengen ;
dat de rechter, dienvolgens, uit de door
hem gereleveerde bestanddelen het gebrek van « enig verband " clat tussen
het risico - zelfs wanneer dit een fout
van het slachtoffer inhoudt - en de
weg moet bestaan niet wettelijk heeft
kunnen afleiden ;
Dat het midclel gegrond is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen vonnis; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigcle beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten ;
verwijst de zaak naar de rechtbank van
eerste aanleg te Verviers.
4 juni 1959. - 1 8 kamer. - Voo1·zitter en verslaggever, H. Bayot, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Gelijkluidende
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
aclvocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van
Ryn en Simont.
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.VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST
ONTSTAAN). ARTIKEL '1384, LID 3,
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. AANGESTELDE. - BEGRIP.
Stelt niet vast dat een persoon de aanqestelde is van een andere, in de zin van
artikel 1384, lid 4, van het Burgerlijk
·wetboek, het vonnis dat zich ertoe bepe1·kt er op te wijzen dat de eerste de
nee{ is van de tweede, dat hij inwoont
bij zijn oom, die de sleutels van zijn
voertuiq in het bereik van zijn neef
had gelaten, zodat deze in de mening

kon verkeren dat zijn oom hem, althans
stilzwij gend, had toegelaten dit voertuig
te besturen (1).

(N. V. « DE BELGISCHE LlOYD
MULLENDERS.)

>>,

T.

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden vonnis op 27 september 1957 in
laatste aanleg gewezen door de rechtbank
van Koophanclel te Antwerpen;
Over het middel afgeleicl uit de scherrcling· van de artikelen 97 van de Gronclwet en 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis geen enkele reden
opgeeft die van dien aarcl zou zijn dat
zij het bewijs oplevert dat de genaamde
Van Looy, die het ongeval veroorzaakte
waarvoor herstel gevordercl werd, de
aangestelcle van Van Puyenbroeck, verzekerde van eiseres, zou geweest zijn en
ten andere g·een rechtsgroncl aancluidt
waarop de veroordeling van deze laatste
zou steunen :
Overwegende dat uit het bestreden
vonnis blijkt dat het autovoertuig van
verweerder aangereden wercl door een
autovoertuig bestuurd door Van Looy,
maar toebehorende aan Van Puyenbroeck, · die door aanlegster verzekerd
was, en dat Van Looy door een vonnis
van de correctionele rechtbank voor die
aanrijding aansprakelijk gesteld wercl;
Overwegende dat, volgens het bestreden vonnis, aanlegster, v66r de rechter,
betwist heeft tot het herstel van de door
verweerder geleden schacle gehouden te
zijn, om reclen clat Van Puyenbroeck de
werkgever van Van Looy niet was en
dus niet burgerlijk verantwoordelijk kon
verklaard worden ;
Overwegencle, enerzijds, dat het bestreden vonnis met betrekking tot het
verzekeringscontract enkel vaststelt dat
verweerder de toepassing gevorderd heeft
van de artikelen 1, 1°, littera's a en b,
en 23 van de verzekeringspolis « opgesteld ingevolge het verplicht model van
verzekeringscontract in overeenstemming
met het besluit van de Regent van 14 november 1947, het koninklijk besluit van
(1) Over bet punt, dat de toepassing van
artikel 1384, 3e lid, van bet Burgerlijk \Vethoek bet bestaan onderstelt van een verband van onclergeschiktheid, raadpl. namelijk
verbr., 8 december 1955 (A1'1', Verb1·., 1956,
blz. 281, Bull. en PAsiC., 1956, I, 345).

-8149 mei 1936 en de besluitwet van 24 februari 1947 "; dat het de draagwijdte
van die artikelen niet bepaalt wat betreft de gebeurlijke verbintenissen van
aanlegster, verzekeraar van Van Puyenbroeck, jegens de door de daad van Van
Looy benadeelde derde ;
Overwegende, anderzijds, dat het vonnis zich ertoe beperkt erop te wijzen dat
Van Looy de neef is van Van Puyenbroeck en bij hem inwoont, dat hij zich
bedronken had op een door Van Puyenbroeck ingericht familiefeest en dat deze
laatste, bij het verlaten van zijn woning,
de sleutels van zijn voertuig in het hereik van Van Looy had gelaten; dat
het daaruit afleidt dat deze laatste <<in
de mening verkeren kon " dat zijn oom
hem, zoniet uitdrukkelijk, toch stilzwijgend, had toegelaten zijn voertuig te
besturen, zoals Van Looy het reeds voor~
dien gedaan had ;
Dat uit die enkele elementen noch het
bestaan van een verband van ondergeschiktheid tussen de dader van het ongeval en Van Puyenbroeck, eigenaar van
het voertuig, kan afgeleid worden, noch
het voorhanden zijn van een oorzakelijk verband tussen een fout van Van
Puyenbroeck en het ongeval, noch de
verplichting, voor aanlegster, het uit de
gedraging van derden ontstaan risico te
dekken;
Dat, dienvolgens, door aanlegster tot
het vergoeden van de door verweerder
ten gevolge van het ongeval opgelopen
schade te veroordelen, het bestreden vonnis zijn beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; heveelt dat melding van
onderh avig arrest zal gemaakt ·worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de rechtbank van
eerste aanleg te Mechelen, zetelende in
handelszaken.
5 juni 1959. -

1 8 kamer. -

Voorzit-

(1) De rechter in beroep is, in principe,
niet gehouden v66r de eerste rechter genamen conciusies, die v66r hem niet werden
hernomen, te beantwoorden (vaste rechtspraak, zie namelijk verbr., 25 november
1957, A1'1'. Vm·b1·., 1958, biz. 181 en de noot 2,
Bull. en PAsiC., 1958, I, 309, en noot 1,
biz. 310),
Anders kan evenwel het geval zijn in
gevai van evocatie. De v66r de eerste rechter genomen conclusies moeten door de
rechter in beroep worden beantwoord, voor

te1· en verslaggever, H. Vandermersch,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
BURGERLIJKE ZAKEN
ARRESTEN. V66R DE EERSTE RECHTER GENOlVIEN
CONCLUSIES,
NIET HERNOlVIEN
VOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP.
RECHTER IN HOGER BEROEP NIET
GEHOUDEN ZE TE BEANTWOORDEN. UITZONDERING.

Behalve binnen de perlcen, wcwrin hij de
zaak tot zich ttelct, is de techtet in
ho ger beroep er niet toe gehm<den de
v66r de eetste 1·echter genomen, doch v661·
hem niet hernomen conclusies te beantwoorden (1).
('T JAlVIPENS, T. 'T JAlVIPENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vorinis op 13 mei 1957 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van
eerste aanleg te Gent;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 der Grondwet,
315 en 317 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering·, doordat de rechter in hoger beroep, de zaak tot zich
trekkende, de door verweerder ingestelde
vordering tot afpaling on tvankelijk en
gegrond heeft verklaard en, verder over de grond beslissende, de grens
tussen de beide eigendommen op grond
van het deskundig verslag heeft hepaald,
en aan de deskundige opdracht heeft gegezover zij betrekking hebben op het door de
rechter in beroep tot zich getrokken geschil,
tenzij partijen'l\• v66r deze rechter, nieuwe
conciusies omtrent dit geschii hebben genamen (Aigemene Practische Rechtsverzameling, v 0 Beroep in btw•gerlijke zaken en in
zaken van koophandel, n° 599; GARSONNET
et CEZAR·BRU, t. VI, biz. 196, noot 11 ;
Rep. prat. dr. belge, v 0 Appel en matie1·e
civile et cormnerciale, n° 338; cass. fr., 9 januari 1907, Si1·ey, 1907, I, 237).

-815ven tot de afpaling over te gaan, zonder
te antwoorden op de door eisers regelmatig v66r de eerste rechter g·enomen
con c l us i e s, waarin zij uitdrukkelijk
staande hieiden dat zij " evenmin op de
hoogte werden gesteld van de werkingen van de aangesteide deskundige n ;
" dat, hoewel het proces-verbaal van
plaatsschouwing van 9 december 1954
uitdrukkelijk bepaalt dat de deskundige
volgens wettelijk voorschrift verslag zal
opmaken, hieraan niet voldaan is geworden ; dat inderdaad de bepalingen van
de artikelen 30'2 en volg·ende niet nageleefd werden; dat bijgevolg dit deskundig verslag als nietig· moet beschouwd
worden en uit de debatten moet geruimd
worden » (schending van artikel 97 der
Grondwet), dan wanneer de verrichtingen van de aal).gestelde gerechtelijke
deskundige, ook in zake afpalingen, dienen te geschieden volgens de wetsbepalingen van titel XIV van het tweede
hoek van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering betreffende de berichten van deskundigen, en derhalve de
deskundige aan partijen bij aangetekend
schrijven had dienen kennis te geven op
welke dag en uur hij zijn verrichtingen
zou aanvatten, zodanig dat eisers in
verbreking de vorderingen, die zij geschikt achten, hadden kunnen maken
(schending van de artikelen 315 en 317
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), zodat het bestreden vonnis
alzo de in het middel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
1° dat aanleggers v66r de eerste rechter,
bij wie een rechtsvordering tot afpaling
door verweerder aanhangig was gemaakt
g·eweest, er toe besloten hadden, enerzijds, dat het deskundig onderzoek,
waartoe ter uitvoering van een tussenvonnis was overgegaan g·eweest, nietig·
was en uit de debatten diende g·eweerd
te worden, en, anderzijds, dat geen afpaling kon g·eschieden wanneer, zoals in
het onderhavige geval, « een betwisting
nopens de eigendom van naast elkaar
gelegen percelen bestond »; 2° dat de
eerste rechter de vordering tot afpaling
gegrond verklaarde doch, wegens de
door aanleggers na het deskundig onderzoek opgeworpen " exceptie van bezit »,
de schorsing van de procedure beval tot
na beslissing over de exceptie door de
bevoegde rechter, 3° dat, enkel met de
zaak in kennis zijnde gesteld geweest,
door het hoger beroep van verweerder
de rechter in boger beroep het

vonnis slechts vernietigd .heeft in zover
het de schorsing van de afpalingsverrichtingen bevolen had, en, de zaak tot zich
trekkend, bevolen heeft dat volgens de
aangeduide grens tot afpaling van de
eigendommen zou worden overgegaan ;
Overwegende dat de eerste rechter,
door de vordering van verweerder gegrond te verklaren, de conclusies van
aanleggers omtrent de nietigheid van het
deskundig onderzoek verworpen heeft en
dat de rechter in boger beroep, vermits
die beslissing niet binnen de perken van
de evocatie vieJ, in strijd met de bewering van het middel, er niet toe kon
gehouden zijn deze voor hem niet hernomen conclusies te beantwoorden;
Dat bet middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
5 juni 1959. - 1 8 kamer. - lloo1'zitteT, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. lleTslaggeveT, H.
Louveaux. Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - PleiteTs, I-IH. Van
Ryn en Simont.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. - ARREST BESLISSEND DAT
DE VREEMDE RECHTER, VOLGENS ZlJN
NATIONALE WETGEVING, AAN EEN BIJ
OVEREENKOMST AANGENOMEN BEDING
EEN BEPAALDE UITLEGGING ZAL MOETEN GEVEN. - ARREST OP ONDUBBELZINNIGE WIJZE VASTSTELLEND DAT
DEZE UITLEGGlNG VOOR DE VREEMDE
RECHTER GEBIEDEND IS.
Doo1' te beslissen dat, volgens zijn nationale wetgeving, de vTeernde 1'echte1·
aan een beding een bepaalde uitlegging
zal « moeten n geven en aan de paTtij
de beschenning " niet zal kunnen veTlenen », welke de Belgische wet hem
veTzekeTt, stelt het aTTest op ondu b belzinnige wijze vast, dat deze uitlegging
voo1· de VTeemde 1'echte1' gebiedend is (1).

(1) Vergel. verbr., 21 maart 1957 (An·.
Verb1·., 1957, biz. 607 en noot 2 biz. 608,
Bull. en PAsiC., 1957, I, 881) en noot 3.

-

816

(DETMERS EN SMITH, T.
N. V. « STAD ROTTERDAM ll,)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest g-ewezen op 11 juli 1957 door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel afg-eleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat, hoevvel het hof van beroep,
overeenkomstig- zijn arrest van 31 januari 1957, aanneemt, dat de Paramount clausule van het betwist cog-nossement door de Duitse rechter zal
dienen toeg-epast, tenzij de Duitse wet
" op gebiedende wijze aan haar rechter
een afwijking- van deze clausule voorschreef ''• niettemin de door eisers ingeroepen bevoeg-dheidsclausule als nietigbeschouwt om reden dat de tekst van
artikel 612 van het Duitse wetboek van
koophandel, hetwelk de tekst weergeeft
van de reg-el vervat in paragraaf 3, 6°,
alinoa 4 van artikel 91 der Belg-ische
zeevaartwet, in het Belgisch recht als
een verjaring· wordt uitgelegd, terwijl het
Duitse. recht ze aJs een verval uitlegt,
zonder te antwoorden op het door eisers
in hun regelmatig voor het Hof van
heroep genomen conclusies voorgesteld
middel, waarbij zij deden gelden " dat
de Duitse wetgeving- op de cog·nossementen niet van openbare orde is, behoudens wat betreft artikel 662 van het
Duitse handelswetboek dat aan de partijen verhiedt de wettelijke aansprakelijkheid van de zeevervoerder te verminderen ''• zodat "de Duitse rechter ...
enkel de Duitse wetgeving op de cog-nossemen ten zou mog-en toepassen, indien
het vreemde recht, waarnaar de partijen
conventioneel hebben verwezen, op een
of ander punt voor de zeevervoerder
voordeliger dan de Duitse wet zou zijn;
dat indien de vreemde wetgeving- integendeel een omvangrijker of identieke
verantwoordelijkheid van de zeevervoerder dan de Duitse wet zou voorzien
dan ... de Duitse rechtbank deze vreemde
wetg-eving- zal toepassen "• doordat het
bestreden arrest dienvolg-ens dubbelzinnig, of minstens onvoldoende gemotiveerd is, hetgeen met een afwezigheid van motivering gelijkstaat :
Overwegende dat uit het bestreden
arrest blijkt dat het tussen partijen overeengekomen cog-nossement niet aileen de
" Paramount '' clausule bevat, maar bovendien een beding waarbij bevoeg-dheid
verleend wordt aan de Duitse rechtbank
die het Duits recht zal toepassen;

Overwegende dat het arrest beslist dat
de Duitse rechtbank krachtens de « Paramount '' clausule de " regelen van Den
Haag '' zal moeten toepassen onder voorbehoud nochtans van de afwijkingen die
door de Duitse wet er aan gebracht worden, zo die afwijkingen op gebiedende
wijze worden voorgeschreven;
Overwegende dat die heslissing· door
de voorziening niet bestreden wordt;
Overwegende dat het arrest na onderzoek van de Duitse wetgeving- en reclttsleer vaststelt dat, in de huidige staat
dezer wetgeving-, de Duitse rechter de
" Paramount '' clausule derwijze zal
" moeten " uitlegen dat hij aan de houder van het cognossement de hescherming « niet zal kunnen verlenen " welke
hij naar luid van artikel 91 van de
scheepvaarLweL in Belgie geniet en dat
alzo de bevoeg-dheidsclausule voor gevolg heeft de verbintenissen van de vervoerder op een belangrijk punt te verminderen;
Overwegende dat het Hof van beroep
door de uitdrukking-en zal "moeten n
uitlegg·en en " niet zal kunnen verlenen n
te gebruiken duidelijk erop wijst dat
die uitlegging voor de Duitse rechter
g·ebiedend is; dat het Hof aldus de
bewering van eisers tegenspreekt naar
luid waarvan de Duitse rechtbank de
Belgische wetgeving zal moeten toepassen, omdat deze een omvang·rijker verantwoordelijkheid voorschrijft dan degene die door de Duitse wet voorzien
wordt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
5 juni 1959. - 1e kamer. - VooTzitte1', H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H.
Louveaux. - Gelijkluidende conclusie, H.
Raoul Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal.
PleiteTs, HH. Van Rijn en
Simont.
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1o VERKEER. - VooRRANG vAN DE
VOERTUIGEN OP RAILS. - ARTIKEL 18
VAN DE WEGCODE VAN 8 APRIL 1954.
- DRAAGWIJDTE VAN DIE BESCHIKKING.

-8172o VERBREKING. UrTGESTREKTHEID. - BURGERLIJKE VORDERINGEN.
- BESLISSING WAARBIJ DE GANSE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE
WORDT GELEGD, OVERTUIGD VAN ONVR!JWILLIGE LICHAMELIJKE LETSELS,
MET UITSLUITING VAN DE ANDERE
BEKLAAGDE. · - BESLISSING VERBROKEN OMDAT DE FOUT, DIE AAN DE
TWEEDE BEKLAAGDE VERWETEN WERD,
OP ONWETTIGE WIJZE NIET BEWEZEN
WERD VERKLAARD. VERBREKING
VAN DE BESLISSINGEN, WAARBIJ, DE
EERSTE BEKLAAGDE WERD VEROORDEELD OM DE ANDERE SCHADELOOS
TE STELLEN EN VAN ZIJN EIS TEGEN
DEZE WERD AFGEWEZEN. - VERBREKING DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT
DE BESCHIKKING WAARBIJ BESLIST
WERD DAT DE EERSTE BEKLAAGDE
EEN FOUT HEEFT BEGAAN, DIE ZIJN
VERANTWOORDELIJKHEID MEDEBRENGT.

1° Geen enkele wets- of reglementsbepaling ontslaat de best1tu1·der, die zoeven
een spoo1·voertuig ingehaald !weft, van
de verplichting, gesteld bij m·.tikel 18
van de Wegcode van 8 apnl 1954,
naar luid waarvan, wannee1· een spoor
in de openbare weg is aangelegd, of
deze gelijkgronds kruist, elke weggebruiker, bij het naderen van een dam·op
1·ijdend spoorvoe1·tuig, het spoor moet
vrijmalcen en zich zodra mogel~ik e1·van
moet venvijderen zodat de doorgang
voo1· dit voertuig vrijkomt (1).

2°

Wannee1· een beslissing de ganse
ve1·antwoo1·delijkheid voor een ongeval
ten laste legt van een beklaagde, overtuigd van onm·ijwillige licharnelijke
letsels, met uitsluiting van de andere
beklaagde, strekt de verbreking van de
beschikkingen, waarbij de eerste beklaagde
ve1·oordeeld werd om de tweede schadeloos te stellen en van zijn eis tegen
deze werd afgewezen, uitgesprolcen omdat de fout, die aan de tweede beklaagde
werd verweten, op onwettige wijze niet
bewezen werd vedclaard, zich niet uit
tot de beschikking, waa1·bij beslist
wordt dat de eerste .beklaagde een fout
!weft begaan, die het ongeval heeft
veroo1·zaakt en die zijn verantwoordelijkheid medebrengt (2).

(1) Over de toepassingsvoorwaarden van
artikel 18 van de Wegcode van 8 april 1954,
zie verbr., 14 october 1957 (A1'1'. Verb1·., 1958,
biz. 78, Bull. en PAsiC., 1958, I, 182).
VERBR.,
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(DUMONCEAU EN N. V. «TRAMWAYS ELECTRIQUES DE CHARLEROI "• T. SCOHY EN
P. V. B. A. « CORNEZ-DELACRE ll.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 november 1958 in
hoger beroep gewezen door de correctionele rechtbank te Charleroi ;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn teg·en de beslissing over de vordering, door het openbaar Ministerie ingesteld ten laste van aanlegger en van de
aanleggende venootschap :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de tegen aanlegger ingestelde publieke
vordering verjaard verklaart en de aanleggende vennootschap buiten de zaak
stelt;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang ;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de over de burgerlijke vorderingen gewezen beslissingen :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 18 van het koninklijk besluit van 8 april 1954, houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 15 juni en 31 december 1954, 13 juni 1956, 8 mei en
18 october 1957 ; 418 en 420 van het
Strafwetbuek, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878, de voorafgaande titel
inhoudende van het wetboek van rechtspleging in strafzaken, en schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis aanleggers veroordeeld
heeft, ieder voor het geheel en ·de ene
bij gebreke van de andere, tot betaling
aan de vennootschap " Cornez-Delacre "
van 1.400 frank, de compensatoire en
gerechtelijke interessen en de kosten van
beide aanleggen, en de rechtbank onbevoegd verklaard heeft om van de burgerlijke vordering der naamloze vennootschap " Tramways Electriques du pays
de Charleroi et extensions '' kennis te
nemen, om de redenen dat de bestuurder
van de vrachtwagen, zodra hij de tram
ingehaald had, zich niet meer van het
spoor behoefde te verwijderen, dat het
de trambestuurder was die niet mocht

(2) Verbr., 17 maart 1958 (A1'1', Verbr.,
1958, biz. 530, B~tll. en PAsrc., 1958, I, 788);
20 april1959 (suwa, biz. 638, Bull. en PAsrc.,
1959, I, 832).

-818versnellen, die moest stilhouden of althans aanzienlijk moest vertragen om
het passeren mogelijk te maken, op
een plaats waar de weg nauwer was door
de aanwezigheid van stationerende voertuigen, van de vrachtwagen waardoor hij
zich zoeven had laten inhalen, die om
die voertulgen heen reed of op het punt
was dit te doen, en dat de trambestuurder derhalve ar· de schadelijke gevolgen
van het ongeval moest dragen, dan wanneer de rechters in hoger beroep aannemen dat de door eerste aanlegger bestuurder vrachtwagen zich onmiddelijk v66r
het ongeval bij het naderen van de
tram op het spoor bevond, en dan wanneer, volgens artikel 18 van de wegcode,
de bestuurder ervan derhalve het spoor
moest vrijmaken en, a foTtior·i, iedere
manmuvre moest achterwege laten die
hem op bewust spoor kon brengen, dat
het feit dat hij zoeven de tram ingehaald had hem niet ontsloeg van deze
verplichting, en dat, tenslotte, de omstandigheid dat de trambestuurder op
schuldige wijze zou versneld hebben elke
fout bij de bestuurder van de vrachtauto
niet kan doen wegvallen :
Overwegende dat Dumonceau en Scohy
onvrijwillige lichamelijke letsels ten laste
waren gelegd en dat Scohy bovendien
vervolgd was ter zake van het overtreden hebben van artikel 18 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 8 april 195~;
Overwegende dat uit het bestreden
vonnis blijkt dat de door Scohy bestuurde
vrachtauto onmiddelijk v66r het ong·eval
de tram die hij zoeven ingehaald had
kort voorafreed en dat de botsing zieh
voorgedaan heeft toen hij om stationerende voertuig·en heen reed of op het
punt was dit te doen;
Overwegende dat uit deze vaststellingen blijkt dat verweerder zich bij het
naderen van de tram op het spoor bevond;
Overwegende dat het vonnis, om te
beslissen dat geen enkel van de feiten,
omschreven in de tegen Scohy aangevoerde telastlegging·en, bewezen en dat
aileen Dumonceau voor het ongeval
verantwoordelijk is, hierop steunt dat
« zodra hij de tram ingehaald had, de
bestuurder van de vrachtwagen zich niet
meer van het spoor behoefde te verwijderen en dat het de trambestuurder
was ... die niet mocht versnellen om de
vrachtwagen ongehinderd te laten passeren ";
·
Overwegende dat geen enkel wets- of
reglementsbepaling de bestuurder die

zoeven een spoorvoertuig ingehaald lweft
ontslaat van de verplichting, g·esteld bij
artikel 18 van het algemeen reglement,
naar luid waarvan, wanneer een spoor in
de openbare weg is aang·elegd, elke weggebruiker bij het naderen van een daarop
rijdend spoorvoertuig het spoor moet
vrijmaken en zich zodra mogelijk ervan
moet verwijderen zodat de doorgang vrij
komt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, in zover daarbij over de
burgerlijke vorderingen uitspraak is g·edaan, de verbreking even wei niet geldend
voor de beschikking·en van het vonuis
waarbij beslist is dat aanlegger een fou t
begaan heeft waardoor zijn verantwoordelijkheid en die van de aanleg·gende
vennootschap in het leven is geroepen ;
verwerpt de voorziening voor het overig·e ;
veroordeelt aanleggers tot de helft der
kosten en verweerders tot de wederhelft ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
correctionele rechtbank te Bergen, uitspraak doende in hoger beroep.
8 juni 1959. - 2e kamer. - VooTzitSohier, voorzitter. - VerslaggePolet. Gelijkl1tidende concluDepelchin, advocaat-generaal.
H. Van Ryn.

teT, H.
ve1', H.
sie, H.
PleiteT,
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1° VERKEER. WEGCODE. BEVOEGDE AGENT DIE EEN VOERTUIG
AMBTSHALVE VERPLAATST.- BESTUURDER.
2° VERANTWOORDELIJKHEID
(BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). VERKEER. -AGENT DIE
AMBTSHALVE
EEN
VOERTUIG
VERPLAATST BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 35, ALINEA 2, VAN DE WEGCODE
VAN 8 APRIL 195~. VERPLAATSING
OP RISICO VAN DE WEERSPANNIGE OF
AFWEZIGE BEST,UURDER EN VAN DE
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKE PERSONEN. DRAAGWIJDTE VAN DEZE
BESCHIKKING.
1°

De bevoegde agent, die ambsthalve een
vom·tuig verplaatst, bij toepassing van
m·tikel 35, alinea 2, van de Wegcode
van 8 april 1954, is een bestuurder, in
de zin van aTtikel 2, 6°, van die Code,
en is de1·halve ondeTworpen aan de be-

-819schikkingen van die Code betteffende de
bestuutdets.
2° In de tweede alinea van mtikel 35 van
de Wegcode van 8 ap1·il 1954., blijkens
dewellce de bevoegde agent, in bepaalde
gevallen, ambtshalve voo?' de vetplaatsing van een stilstaand of stationerend
voertuig mag zorgen, op Tisico van de
bestuuTde?· en van de burge1·lijke aansprakelijke personen, bedoelt het wootd
« risico '' enkel de schade, die aan het
verplaatst voertuig zou kunnen worden
toegebmcht.
{DE HOOGHE, T. BOEL.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 januari 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 26, 1, 1 en 2, 6°,
3,. 2°, van het koninlnijk besluit van
8 april 195~ houdende alg·emeen reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis aanlegger
uit hoofde van overtreding van artikel 26,
1 van evengemeld koninklijk besluit veroordeelt, dan wanneer aanlegger politieagent, op het ogenblik van het feit een
voertuig verplaatste bij toepassing van
artikel 35, lid 2, van dat koninklijk besluit, hij dienvolgens noch een bestuurder,
noch een wegg·ebruiker was in de zin van
de wet van 1 augustus 1899 en van het
koninklijk besluit van 8 april 195~, op
wie de bepalingen van deze wet en dit
koninklijk besluit toepasselijk zouden zijn
g·eweest, doch een orgaan van de openbare macht hetwelk als zodanig een handeling verrichte die in wezen geen handeling van een bestuurder of een weggebruiker uitmaakt, doch een politionele
handeling waarvan de uitvoering hem
door de plichten van zijn functie tot nakoming van een wetsvoorschrift geboden
was, en dan wanneer hij in de uitoefening
van die politionele plicht niet onderworpen was en niet kon wezen aan de strafbepalingen die gelden voor de bestuurders, bedoeld door de bepalingen van het
koninklijk besluit van 8 april 195~ :
Overwegende dat het bestreden vonnis
aanlegger veroordeelt uit hoofde van, te

Brussel, op 12 september 195?, bestuurder op de openbare weg zijnde, met overtreding van artikel 26, 1 van het koninkIijk besluit van 8 april 195~ nagelaten te
hebben zijn snelheid te regelen zodat hij
in alle omstandig·heden kon stoppen v66r
een hindernis die kon worden voorzien ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat aanlegg·er, politieagent, bij afwezigheid van de bestuurder ervan, een vrachtwagen verplaatst heeft die gedeeltelijk
defect was en het verkeer hinderde op de
plaats waar men hem had laten staan ;
dat deze vrachtwagen bij het achteruitrijden in botsing gekomen is met de personenwagen van de burgerlijke partij ;
Overwegende dat artikel 26, 1 van
het koninklijk besluit van 8 april 195~
op iedere bestuurder van toepassing is;
Overwegende dat naar luid van artikel 2, 6° van dit koninklijk besluit, een
bestuurder is, onder meer al wie een voertuig bestuurt ;
Overwegende dat geen enkel wets- of
reglementsbepaling de ambtenaren en
agenten, vermeld in artikel 3 van hetzelfde besluit, vrijstelt van de verplichting
de voorschriften van dit besluit in acht
te nemen wanneer zij een voertuig besturen ten einde het te verplaatsen bij
toepassing van artikel 35, lid 2 ;
Overwegende dat het middel naar
recht faalt;
En overwegende dat de substantii:\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 beslissing, gewezen over de vordering van de burgerlijke partij :
Over het middeJ, afgeleid uit de scherrding van artikel 35, lid 2, van het koninklijk besluit van 5 april 195~, doordat, in
de onderstelling zelfs dat artike126, 2 van
voormeld koninklijk besluit op aanlegger zou kunnen worden toegepast, de te
zijnen laste uitgesproken burgerlijke veroordeling evenwel van wettelijke grondslag ontbloot zou wezen, naardien artikel 35, lid 2, in algemene termen bepaalt
dat de verplaatsing van het voertuig
door de bevoegde agent op risico en
kosten van de bestuurder en van de burgerlijk aansprakelijke personen zal geschieden :
Overwegende dat, in artikel 35, lid 2,
van het koninklijk besluit van 8 april
195~, het woord « risico '' enkel doelt op
het risico van schade die aan het verplaatst voertuig zou kunnen worden toe-

-820gebracht; dat, in dezelfde tekst, het
woord " kosten >> vreemd is aan de schade ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 juni 1959. - 2 8 kamer. - Voorzitter, H. Sohier, voorzitter.- Verslaggever,
H. de Waersegger. - Gelijkluidende concl1tsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. De Vis (van de Balie van
beroep te Brussel).
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. CORRECTIONELE
RECHTBANK DIE WEIGERT DE VERDACHTE PERSOONLIJK IN ZIJN VERDEDIGING
TE HOREN. SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
Schendt de 1'echten van de ve1·dediging de
co1'1'ectionele rechtbank, die weigert de
op de terechtzitting aanwezige beklaagde
persoonl1jk in zijn ve1·dediging te ho1·en.

(DRUINE, T. CAUFRIEZ.)
ARREST.
HET HOF; - Gelel op het bestreden
vonnis, op 20 februari 1958 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing :
Over het middel, afgeleid uit de scherrcling van de rechten van de verdecliging,
en van artikel 14 van titel II van het
decreet van 16-24 augustus 1790 op de
rechterlijke organisatie, cloordat de correctionele rechtbank geweigerd heeft
aanlegger te l10ren, dan wanneer zijn
raadsman uitclrukkelijk hierom had verzocht :
Overwegende dat blijkens het procesverbaal van de terechtzitting die op 20
februari 1958 in hoger beroep gehouden
(1) Raadpl. over deze wetsbeschikking :
Un aspect dtt d1•oit de clefense, recle uitgesproken op de plechtige terechtzitting van
het Hof, op 15 september 1956, blz. 4.

is door de correctionele rechtbank,.
aanleggers raadsman g·evraagd hee ft
clat aanlegger zou gehoord worden, doch
dat de rechtbank g·eweigerd heeft tot
dit verhoor over te gaan ;
Overwegende dat krachtens artikel 14
van titel II van het decreet van 16-24
augustus 1790, hetwelk in dit opzicht
niet ingetrokken is (1), elke beklaagde
het recht heeft zelf zijn zaak te verdedigen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk;
Overwegende dat het bestreden vonnis, hetwelk met miskenning· van deze
bepaling gewezen is, de rechten van de
verdediging schendt;
Dat h~t middel gegrond is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de burgerlijke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen,
beslissing de vernietiging met zich brengt
van de over de burg·erlijke vordering gewezen beslissing ;
Om die reclenen, machtigt, voor zovee
nodig, verweerster Caufriez Elise, echtgenote van Etienne Paul, om in rech te
op te treden ; verbreekt het bestreden
vonnis ; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden in de
rand van de vernietigde beslissing; laat
de kosten de Staat ten laste ; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Bergen, uitspraak doende in hog·er
beroep.
8 juni 1959.-2 8 kamer.- Voo1·zitter,
H. Sohier, voorzitter. Verslaggever,
H. Polet. Gelijlcluidende conclttsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleiter, H. R. George (van de Balie te
Charleroi).
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STRAFZAKEN. - BEVESTIGING, DOOR DE RECHTER IN BEROEP,
VAN DE BESLISSING VAN DE EERSTE
RECH'n~R. DRAAGWIJDTE.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT DE
NIETIGHEID VAN HET VONNIS «A QUO>>
INROEPT. - MIDDEL NIET INGEROEPEN
VOOR DE RECHTER IN BEROEP. - ARREST DAT DE NIETIGHEID VAN HET
VONNIS «A QUO>> NIET OVERNEEMT.
MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

-821'1 o De TechteT in be1'oep, d·ie verklaa1't het
vonnis van de ee1'ste !'echter te bevestigen,
bepeTkt er zich toe het beschikkend gedeelte e!'van ove1' te nernen ('1),
2° Is niet ontvanlcelijk het rniddel afgeleid
uit de nietigheid van het vonnis a quo
wannee!' die nietigheid niet we!'d inge1'oepen v66!' de 1'echte!' in be!'oep en
het an· est ze niet ove1'neernt (2).
I

(VERHOEVEN EN MARCHAND, T. MAAT'SCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL,
GARCIA,
MILO,
« UNION NATIONALE DES MUTUALITES
SOCIALISTES », lviEERT, V ANDERPLANCKEN EN DE RIDDER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 october '1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. Aang·aande de beslissing, gewezen over
de publieke vordering, ingesteld ten laste
van aanleggers :
Over het eerste en het tweede middel,
het eerste, afgeleid uit de schending van
de artikelen ? , lid 2, van de wet van 20
april '1810 op de inrichting van de rechterlijke orde en de rechtsbedeling, '153,
'154, '155, 189, 190, 2'11, en 215 van het
Wetboek van strafvordering en 9? van
de Grondwet, doordat het bestreden
arrest het beroepen vonnis bevestigd
heeft hoewel dit nietig was, daar het gesteund was op de verklaringen van de
getuigen die door de rechtbank gehcord
werden op een terechtzitting waarop als
enig rechter een andere magistraat zat
dan de enige rechter die het vonnis heeft
gewezen, en doordat het bestreden arrest
de nietigheid van het vonnis overgenomen heeft door het te bevestigen zonder
vorenbedoelde verklaringen buiten beschouwing· gelaten te hebben ; het tweede, afgeleid uit de schending v~n artikel
? , lid 2, van de wet van 20 april 1810 op
de inrichting van de rechterlijke orde
en de rechtsbedeling, van de artikelen
153, '154, 155, 189, 190,211 en 215 van het
wetboek van strafvordering, van artikel
10 van de wet van 1 mei 1849 en van
artikel 9? van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest, zonder het te vernietigen, het beroepen vonnis bevestig·d
heeft, luidend dat de rechtbank « de ver(1} en (2) Verb1•., 9 decembe)' 1957
en PASIC., 1958, I, 368),

(B~tll.

klaringen van de getuigen gehoord
heeft ;,, dan wanneer g·een regelmatig· bij
het dossier gevoeg·d proces-verbaal aanduidt dat getuig·en zouden zijn gehoord
op de terechtzitting waarop de zaak gelnstrueerd werd door de enige rechter
die het vonnis gewezen heeft, noch hun
voornaamste verklaringen weergeeft, en
dan wanneer de daarentegen in het dossier een zittingsblad voorkomt waarop
verklaringen opgetekend zijn van getuigen die door de anders samengestelde
rechtbank gehoord werden, en doordat
mitsdien het vonnis en het arrest dat
hetzelve bevestigt nietig zijn wijl gesteund ofwel op verklaringen van getuigen die niet gehoord zijn door de rechter welke het vonnis gewezen heeft, ofwel
op verklaringen van getuigen die hij gehoord l1eeft, doch van wie noch identiteit, noch de eedaflegging· regelmatig
opgetekend zijn in een zowel door hem
als door de griffier ondertekend procesverbaal, ofwel wijl althans de onzekerheid die in dit opzicht voortspruit uit
de niet overeenstemmende vaststellingen
van het vonnis en de zittingsprocessenverbaal het niet mogelijk maakt na te
gaan of het vonnis, en bijgevolg het arrest hetwelk hetzelfde bevestigd heeft,
wettelijk zijn :
Overwegende dat het arrest, door te
verklaren het beroepen vonnis te bevestigen, de nietigheid .niet overgenomen
heeft welke, volg·ens de middelen, dat
vonnis aankleefde ;
aan
de
Overwegende dat deze
bevoegdheid vreemde nietig·heid uiet
ingeroepen is v66r het hof van beroep ;
Overweg·ende dat de middelen derhalve
niet ontvank8lijk zijn;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artilcel 9? van de Grandwet, doordat het bestreden arrest eerste
aanlegg·er in cassatie alleen schuldig en
voor het litigieuze ongeval veran twoordelijk heeft verklaard, en bijgevolg, bij
bevestiging van het beroepen vonnis,
aanleggers in cassatie op strafgebied en
op burgerlijk gebied veroordeeld heeft
en de rechtstreeks gedagvaarden zonder
kosten buiten de zaak g·esteld heeft, om
de redenen dat beklaag·de Verhoeven
v66r het Hof verklaard heeft dat hij het
kruispun t opgereden was in de mening
dat hij over de nodige tijd zou beschikt
hebben om door te rijden v66r de tram
die hij, naar hij zelf toegaf, gezien had
op een afstand van ong·eveer 40 meter,
dat hieruit volgt dat hij erg in vooruitzicht en voorzorg te kort geschoten
is, en, integ·endeel, dat de gedag-
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vaarde De Ridder geen enkele font
te verwijten valt; en doordat het arrest,
door om deze redenen uitspraak te doen,
de conclusies niet beantwoord heeft die
voor aanleggers regelmatig v66r het hof
van beroep genomen werden en waardoor dezen aanvoerden dat de schatting,
door Verhoeven, van de afstand van ongeveer 40 meter waarop de tram zich zou
bevonden hebben op het ogenblik dat
hij het kruispunt opgereden was, in ver.band diende te worden g·ebracht met de
verreweg concrete schatting, gedaan
door dezelfde op de terechtzitting-, te
weten dat, op het ogenb1ik toen hij met
het doorrijden van het kruispunt een
aanvang .maakte, de tram zich in de wissels aan de kant van het zuidstation bevond, en dat deze vaststelling· toeliet te
besluiten dat hij zijn manmuvre begonnen was to en de tram zich op 7 5-80 meter
bevond, welke constatatie onder meer
bleek uit het onderzoek door de Maatschappij voor Intercommunaal vervoer
te Brussel van 2 februari 1957 (Dienst
rollend materieel - nota aan dhr. Packer - en van wijlen deskundige Goedgebuer), en dan wanneer het bijgevolg in
de omstandigheden der zaak niet mogelijk was aan te nemen dat de trambestuurder aile voorzichtigheids- en vooruitzichtsregelen in acht genomen had om
het ong·eval te vermijden :
Overwegende dat aanleggers bij conclusies inriepen dat de eerste rechter
<<ten onrechte aan appellant Verhoeven
verwijt de Clemenceaulaan overgereden
te zijn toen hij zich op 40 meter van de
tram bevond; dat hij nalaat deze noodzakelijk on,nauwkeurige schatting' van de
afstand in verband te brengen met de
verreweg concretere schatting die door
dezelfde appellant op de terech tzitting
gedaan werd, volgens welke, op het ogenblik toen hij de laan begon over te rijden,
de tram zich in de wissels aan de kant
van het zuidstation bevond "; dat aanleggers eruit besloten dat de afstand niet
40 meter was, doch 75 a 80 meter;
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat << beklaagde v66r het hof
verklaarde dat hij het kruispunt opg·ereden was in de mening dat hij over de
nodige tijd zou beschikt hebben om door
te rijden v66r de door De Ridder bestuurde tram die hij, naar hij zelf toegeeft, op
eon afstand van ongeveer 40 meter gezien
had";
Overwegende dat aldus een passend
antwoord verstrekt geworden is op aanleggers conclusies ;

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overvvegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rech tsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aang·aande de over de burgerlijke
vorderingen gewezen beslissingen :
Overwegende dat de beslissingen, gewezen over de tegen aanleggers door
Milo en Meert ingestelde burgerlijke vorderingen, geen eindbeslissingen zijn in de
zin van artikel 416 van het W etboek van
strafvordering en niet over een betwisting omtrent de bevoegdheid werden gewezen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is ;
Overwegende, wat de andere beslissingen betreft, dat aanleggers geen bijzonder middel aanvoeren;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; vero0rdeelt aanleggers tot de
kosten.
8 juni 1959.-2 8 kamer.- Voorzitter,
H. Sohier, voorzitter. ~ VerslaggeveT,
H. Valentin, - Gelijlcluidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. De Bruyn en Simont.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.
- DUBBELZINNIGE REDENEN. __:_ GEBREK AAN REDENEN.
2° VERBREKING. UITGESTREKTHEID. - STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE VERDACHTE. - VERBREKING VAN DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING.
GEVOLGEN
WAT BETREFT DE BESLISSINGEN OVER
DE BURGERLIJKE VORDERINGEN INGESTELD TEGEN EN DOOR DE VERDACHTE.
3° VERBREKING. UITGESTREKTHEID. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE VERDACHTE. - VERBREKING VAN DE BESLISSING OVER DE
PUBLIEKE VORDERING. - BRENGT DE
VERBREKING MEDE VAN DE NIET ONHERROEPELIJKE BESLISSING OVER DE
VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - ZELFS INGEVAL VAN AFSTAND

-823DOOR DE VERDACHTE VAN ZIJN VOORZIENING TEGEN DIE BESLISSING.

1° Is niet regelmatig met 1·edenen omkleed
de beslissing die op dubbelzinnige redenen geg1·ond is.
2° De verb1·eking, op voorziening van de
verdachte, van de beslissing van ve?'OO?'deling over de publieke vo1·dering, brengt
de verb1·eking mede van de beslissingen
ove1· de btwgerlijke vo1·deringen ingesteld zo tegen als doo?' de verdachte, en
die het gevolg zijn van de eerste (1).
3° De verb'l'eking, op voorziening van de
ve1:dachte, va1~ de beslissing ove?' de publuke vordenng brengt de verb1·eking
mede van de beslissing, die geen eindbeslissing is, ove'l' de vordering van de
bw·ge1·lijke partij, zelfs indien de
verdachte afstand /weft gedaan van zijn
voo1·ziening tegen deze laatste beslissing (2).
(A. MELON, C. LOUVRIER, G. MELON EN
« UNION NATIONALE DES MUTUALITES
SOCIALISTES"; EN G. MELON EN« UNION
NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES "• T. LOUVRIEZ).,
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 october 1958 in hog·er beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
A. Over de voorziening van Melon
Andre :
I. In zo:ver de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de ten
laste van Louvrier ingestelde publieke
vordering:
Overwegende dat een beklaagde zonder hoedanigheid is om zich te voorzien
tegen de beslissing, gewezen over de ten
laste van een medebeklaagde ingestelde
publieke vordering ;
Dat de voorziening dienvolgens niet
ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening· gericht is
teg·en de beslissing, gewezen over de ten
laste van aanlegger ingestelde publieke
vordering :
Overwegende dat, in zover zij de beslissing bedoelt waarbij het vonnis de tegen aanlegger uit hoofde van onvrijwillige slagen of verwondingen ingestelde
publieke vordering verj aard verklaart,
(1) Verbr., 10 september 1958, (sttpJ'a,
biz. 18, Bttll. en PAsro., 1959, I, 26).

de voorziening niet ontvankelijk is bij
g·ebrek aan belang ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 9? van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis, zowel
om het verweerder Louvrier ten laste gelegde misdrijf van onvrijwillige slagen en
verwondingen niet bewezen te verklaren
en de rechtbank bijgevolg onbevoegd te
verklaren om over de burgerlijke vordering van aanlegger tegen hem uitspraak
te doen, als om aanlegger op de publieke
vordering· te veroordelen uit hoofde van
de telastlegging nagelaten te hebben zo
dicht mogelijk bij de rechterrand van de
rijbaan te blijven en hem te verwijzen in
schadevergoeding jegens verweerder Louvrier, steunt op redenen die elkander tegenspreken en mitsdien met een ontbreken van redenen gelijkstaan, door vast
te stellen, enerzijds, " dat uit de getuigenis op de terechtzitting· van de politierechtbank van getuige Lambert blijkt
dat, op het og·enblik van het ongeval,
Melon A. (thans aanlegger in cassatie)
zich tussen de twee files voertuigen bevond "• en, anderzijds, "dat er moet aangenomen worden dat geen enkel voertuig Melon A. verhinderde in de rechterfile te rijden, vermits hij zelf verklaart
dat hij op een meter van de rechterrand
van de rijbaan reed, wat noodzakelijkerwijze impliceert dat geen enkele wagen
zich rechts op zijn hoogte bevond », hoewei in dit geval hij zich niet had kunnen
bevinden, zoals het bestreden vonnis
nochtans vaststelt, tussen de twee files
voertuigen, en doordat in het eerste geval, er niet gerechtvaardigd is, zonder
dubbelzinnigheid, dat Louvrier " terecht
erop mocht rekenen dat Melon A. zoveel
mogelijk rechts zou houden om hem in
staat te stellen zijn plaats in de linkerfile opnieuw in te nemen » :
Overwegende dat het vonnis, enerzijds,
erop wijst dat aanlegg·er, bestuurder van
een motorrijwiel, iich op het ogenblik
van het ongeval tussen twee files voertuigen bevond, en, anderzijds, steunt op
de verklaring van aanlegger volgens welke hij reed op een meter van de rechterrand van de rijbaan ; dat deze redenen
dubbelzinnig zijn;
Dat het middel gegrond is;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen, g·ewezen over de
burgerlijke vorderingen welke ingesteld

(2) Verbr., 3 februari 1958 (A1·1·. Verb1·.,
1958, biz. 372, Bttll. en PAsro., 1958, I, 600).
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des mutualites socialistes" en Melon G.
tegen aanlegger, en door aan1egger teg·en
Louvrier :
Overwegende dat de verbreking van de
veroordelende beslissing op de ten laste
van aanlegg·er ingestelde publieke vordering· de vernietiging met zich brengt
van de beslissingen, gewezen over de burger1ijke vorderingen, ingeste1d zowel tegen aanlegger als door hem, deze beslissingen het gevolg van de eerste beslissing zijnde;
Dat ongetwijfeld aan1egger van zijn
voorziening afstand gedaan heeft in zover deze gericht was tegen de beslissingen
gewezen over de vorderingen van de
" Union nationa1e des mutualites socialistes" en van Melon G., doch dat, aangezien bij deze beslissingen geen uitspraak
gegeven is over een betwisting om trent de
bevoegdheid en zij geen 1eindbeslissingen
zijn in de zin van artikel 416 van het
wetboek van strafvordering, deze afstand
niet als een berusting valt aan te zien;
B. Over de voorzieningen van de
" Union nationale des mutualites sociaIistes" en van Melon Georges, burgerlijke
partijen, tegen Louvrier :
Overwegende dat aanleggers geen middel aanvoeren;
Om die redenen, uitspraak doende over
de voorziening van Melon A., decreteert
de afstand van deze voorziening· in zover
zij tegen de "Union nationale des mutualites socialistes " en Melon G. gericht is:
verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel in zover het aanlegger uit hoofde van
overtreding van artikel 12-1 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 tot een
straf en tot een gedeelte van de op de
publieke vordering gevallen kosten veroordeelt, in zover het beslist over de burgerlijke vorderingen tegen hem ingesteld
door Louvrier, "Union nationale des mutualites socialistes" en Melon G., en het
de rechtbank onbevoegd verklaart om
van de vordering van aanlegger tegen
Louvrier kennis te nemen ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; verwerpt
de voorzieningen van de<< Union nationale
des mutualites socialistes " en van Melon G. ; bevee1t dat melding van onderhavig· arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegger Melon A.
tot de helft van de kosten van zijn voorziening en verweerder Louvrier tot de
wederhe1ft ; veroordeelt de andere twee
aanleggers tot de kosten van hun voorzieningen; verwijst de aldus beperkte

zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Verviers, uitspraak doende in boger
beroep.
8 juni 1959.- 2e learner.- Vootzittet,
H. Sohier, voorzitter. Ve1·slaggeve1·,
H. Vroonen. - Gelijklnidende conclttsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.- Pleiter, H. Pirson.
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VOORZIENING

8 juni 1959
IN VERBREKING.

TERMIJN. STRAFZAKEN. ARREST DAT UITSLUITEND OVER DE BURGERLIJKE
VORDERING
BESLIST.
ARREST DAT DE VERDACHTE VEROORDEELT OlVI AAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ EEN DEFINITIEF VASTGESTELDE
VERGOEDING EN EEN PROVISIONELE
VERGOEDING TE BETALEN, EEN MAATREGEL VAN ONDERZOEK VOOR HET
OVERIGE
BEVEELT,
DE VERDACHTE
VEROORDEELT OM AAN EEN ANDERE
BURGERLIJKE PARTIJ EEN DEFINITIEF
VASTGESTELD BEDRAG TE BETALEN,
VERKLARENDE DAT DEZE PARTIJ TOEGELATEN ZAL WORDEN OM IN VOORTZETTING VAN DE ZAAK ANDERE SOMMEN TE VORDEREN, DE KOSTEN RESERVEERT EN DE VERDACHTE VEROORDEELT TOT DE KOSTEN DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE GEMAAKT OM
DE ZAAK VOOR HET HoF VAN BEROEP
IN STAAT VAN WIJZEN TE BRENGEN. VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. NIET ONTVANKELIJK VOOR
HET GEHEEL,

Is niet ontvankelijk voo1' het geheel, voordat de eindbeslissing geveld is, de voo1'ziening tegen een arrest dat, zonder
nitspmak te doen ave~· een betwisting
omtrent de bevoegdheid, de verdachte
veroordeelt om aan een bnrgerlijke
pattij een definitief vastgestelde vergoeding en een ptovisionele vergoeding
te betalen, een maatregel van onderzoek voor het ovetige beveelt, de vetdachte ve1·oordeelt om aan een ande~·e
bw·ge1'lijke pattij een de finitief vastgesteld bedtag te betalen, vetklaart dat
deze partij toegelaten zal worden orn in
voortzetting van de zaak andere sammen te vorde1·en, de kosten 1'eservee1·t en
de VM'dachte verootdeelt tot de kosten,
die door het openbaar ministerie werden
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gemaakt om de zaak v66r het Hof van
be1·oep in staat van wijzen te brengen.
{NOLET, T. VINCK EN N.V. «COMPAGNIE
BELGE D'ASSURANCES GENERALES n.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
hetwelk enkel over de burgerlijke vorderingen beslist, aanlegger veroordeelt om
verweerders definitief vastgestelde vergoedingen te betalen, en hem verwijst
in de kosten die door het openbaar ministerie gemaakt zijn om de zaak v66r het
hof van beroep in staat van wijzen te
brengen ; dat het arrest bovendien een
expertise gelast, verweerder een provisionele vergoeding toekent en verklaart dat
de verwerende vennootschap "toeg·elaten zal worden om in voortzetting van
de zaak de terugbetaling· van de naderhand ten gevolge van het ongeval gedane
uitgaven te vorderen '';
Overwegende dat deze beslissingen ondeelbaar zijn ;
Overwegende dat, volgens artikel 4'16
van het wetboek van strafvordering,
voorziening· in cassatie tegen een beslissing waardoor geen einde gemaakt
is aan de rechtsmacht van de rechter
over de grond en waarbij geen uitspraak
geg·even is over een betwisting omtrent
de bevoeg·dheid, pas openstaat na het
eindvonnis ;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
8 juni 1959.- 2e kamer.- Voorzitte!',
H. Sohier, voorzit~~r. Verslaggever,
H. Polet. Gel~Jlclttidende conclusie
H. Dep!llchin, advocaat-generaal.
'
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9 juni 1959

INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

ZWAARSCHRIFT.
ACHTEREENVOLGENDE AANSLAGEN. REGELMATIG
INGEDIEND
BEZWAARSCHRIFT TEGEN
DE TWEEDE
AANSLAG.
BELASTINGPLICHTIGE BEWEREND DAT ZIJN

BEZWAARSCHRIFT
VAN
Ai\iBTSWEGE,
GOLD TEGEN DE EERSTE AANSLAG OP
HETZELFDE BETWISTE ELEMENT GEVESTIGD. ARREST WAARBIJ DIE BEWERING WORDT VERWORPEN. ARREST WAARBIJ
WETTELLIJK
WORDT
GERECHTVAARDIGD, TEN AANZIEN VAN
DE TWEEDE AANSLAG, DE ONGEGRONDHEID VAN DE BETWISTING MET BETREKKING TOT HET AAN DE TWEE AANSLAGEN GEMEEN ELEMENT. BEWERING VAN DE BELASTINGPLICHTIGE
ZONDER BELANG.

lVanneer twee achte1·eenvolgende aanslagen ten laste van een belastingplichti ge
u:erden ingekohierd en deze een regelmat~g bezwaarschri{t heeft ingediend tegen
de tweede, bewerende dat zijn bezwaarschrift van ambtswege gold tegen de ee!'ste, omdat die ar:nslag, volgens hem,
op hetzelfde betw~ste element gevestigd
was, heeft de belastingplichtige er geen
belang bij de venverping van die bewering te critiseren, indien het arrest over
z~jn be1·oep uitspraak doende, ten' aanz~en van de tweede aanslag, de nietgegrondheid van de betwisting aangaande het element van de belast bare grandslag, dat zogezegd gemeen was actn beide aa:nslagen, wettel~ik !weft gerechtvaard~gd. (Sameng·eschakelde wetten
op de inkomstenbelastingen, art. 61,
§ 3 ; wet van 30 mei 1949, art. 1, en wet
van 2? juli 1953, art. 2, 2°).
.

(ROGGEMANS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 october 1958 gewezen door
het hof van beroep te Brussel ;
Over lret tweede middel afgeleid uit
de schending van de artikelen 55 en 28
van de samengeschakelde wetten betreffende d!" inkomstenbelas tingen, doordat
de admmistratie, hoewel zij de in voormeld artikel 55 omschreven procedure tot
wijzig~ng toepast, de belastbare grandslag met bepaald heeft op een der wettelijk voorgeschreven wijzen, dit wil zeg~~n. door vermoedens, indicien of vergehJkmgen met soortgelijke belastingsplichtigen, en dienvolgens een willekeurige taxatie verrieht heeft, welke het
bestreden arrest had dienen te vernietigen of recht te zetten :
Overwegende dat het arrest vaststelt
:' dat in het bericht van wijziging rekening
IS g·ehouden met een ontvangstencijfer
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aan een beambte van de administratie
bevestig·d werd bij een te zijnen huize op
21 februari 1951 verricht bezoek, nadat
vastgesteld was dat de clagelijkse ontvangsten in een gewoon zakboekje opgetekend waren (bl. 28 en 29); clat clit bezoek onder meer aan het licht bracht clat
verzoeker geen inventaris bijhielcl, clat
hij een overclreven inkopencijfer aangegeven had en dat zijn automobielkosten
niet verantwoorcl waren zoals hij ze bepaald had voor de rekening van zijn algemene onkosten ";
Overwegende dat het arrest aldus vastgestelcl heeft dat de vvijziging van de aangifte van aanlegger en het aanslagsupplement clat van hem gevorclerd is, bepaald
zijn, op bewijskrachtige elementen, en
clus niet willekeurig zijn;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 547, 1165, 1317 tot 1322 en
1690 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 26,
27 en 30 van de samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen,
cloordat het bestreden arrest de bewijskracht der alden schendt, eerste onclercleel, door te verklaren clat het niet clienend is clat er in de berekening van de
aankopen een materiele vergissing is begaan, clan wanneer deze vergissing een
evenredige vermindering van de ontvangsten met zich moest brengen, en, tweecle
onclerdeel, door een bekentenis betreffende het door een beambte van de administratie opgetekend inkomstenbeclrag
als bewezen te beschouwen, dan wanneer
het verslag over het bezoek van deze beambte op 21 februari 1951 niet mecleonclertekend is door aanlegger:
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle dat, in zover het midclel
een schending van de artikelen 1317 tot
1322 van bet Burgerlijk Wetboek opwerpt, het niet vercluidelijkt welke de
akte is waaryan de bewijskracht zou zijn
miskend; clat, voor het overige, het arrest soeverein in feite vaststelt clat het
bedrag der ontvangsten niet naar het bedrag der inkopen is berekend ;
Over het tweede onclerdeel :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat in het bericht van wijziging rekening
gehouden is met het door aanlegger in
zijn aangifte in de belastingen over het
dienstjaar 1949 aangeduid ontvangstencijfer;
Dat deze vaststelling en de andere in

het arrest gereleveerde feitelijke elementen volstaan om het dispositief ervan
wettelijk te rechtvaarcligen ; dat het middel, in zover het aan het arrest verwijt
een in het verslag over het bezoek van
21 februari 1951 neergelegde bekentenis
in aanmerking genomen te hebben, tegen
een overtollige reden gericht en dienvolgens van bolang ontbloot is;
Dat geen van de onderdelen van het
rriiddel kan aangenomen worden ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 61, paragTaaf 3,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen (artikel 2,
2°, van de wet van 27 juli 1953), doordat
het bestreden arrest beslist dat de reclamatie van 4 juli 1951 tegen de aanslag,
in 1951 op het kohier gebracht onder artikel 105.66 bij navordering· van rechten
over het dienstjaar 1949, niet van ambtswege geldt tegen de aanslag die voordien
voor het dienstjaar 1949 onder artikel
13.726 op het kohier werd gebracht, om
de reden dat de twee aanslagen niet op
dezelfcle elementen zouclen gevestigd
zijn, dan wanneer het in werkelijkheid
een taxatie in opeenvolgei1de stadia
geldt, rustend op dezelfde netto-winst
van het dienstjaar 1949, die opgeleverd
is door de onderscheiden elementen van
de i'n de loop van het j aar 1948 verkregen
inkomsten :
Overwegende dat, volgens aanlegger,
de oorspronkelijke en de bijkomende
aanslag op hetzelfde element gevestigd
waren, namelijk het cijfer van 1.017.600
frank bruto-ontvangsten, zoclat de regelmatig tegen de tweede aanslag ingediende
reclamatie waarbij dit element betwist
werd, van ambtswege gold tegen de eerste aanslag, hoewel de ,;\rettelijke termijn
om tegen deze aanslag te reclameren verstreken was ;
Overwegende clat, door de afwijzing
van het tweecle en het dercle middel die
hiervoor onclerzocht zijn, het clispositief
van het arrest, beslissend dat het bedrag
der bruto-ontvangsten wat de tweede
aanslag betreft, op 1.017.600 frank moet
vastgesteld blijven, in stand gehouden is ;
Overwegende clat de niet-gegronclheid
van aanleggers be twisting aangaancle
clit element van de belastbare grondslag,
al ware clit element aan beide aanslagen
gemeen, tot gevolg heeft dat aanlegger
geen belang erbij heeft aan te voeren clat,
in strijd met wat het aangevallen arrest
beslist, deze' betwisting voor beide aanslagen gold ;
Waaruit volgt dat bet middel niet
ontvankelijk is;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

9 juni 1959. - '2° kamer. - Voorzitte!',
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve!', H. Wauters. Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. Pleite1', H. Van
Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEPSCHRIFT VOOR HET HOF VAN
BEROEP. NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN RET l-IOF VAN BEROEP. VERMELDING DOOR DE GRIFFIER ZONDER AANDUIDING VAN DE NAAM VAN
DE NEERLEGGER. - VERMOEDEN DAT
DE NEERLEGGING DOOR DE BELASTINGPLICHTlGE WERD GEDAAN.
TEGENBEWIJS. GEEN GROND TOT
INSCHRIJVING VAN VALSHEID OM DE
IDENTITEIT VAN DE NEERLEGGER TE
BEWIJZEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HoF VAN BEROEP.
0P STRAF VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN FORMALITEITEN DOOR DE
ARTIKELEN ? EN 8 VAN DE WET VAN 6
SEPTEMBER 1895, VERVANGEN DOOR
ARTIKEL 1 VAN DE WET VAN 2g JULI
195g, FORMALITEITEN VAN OPENBARE ORDE.

go

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
- AFGIFTE VAN HET BEROEPSCHRIFT
OP DE GRIFFIE MOGELIJK DOOR MIDDEL VAN EEN BIJ DE POST AANGETEKEND SCHRIJVEN. AANTEKENING
VOORGESCHREVEN OP STRAF VAN NIETIGHEID.

1D Wannee!' de gl'iffie!' van het Hof van
be!'oep de nee!'legging ter g1·iffie van het
be!·oepschTift van een belastingplichtige tegen een beslissing van de diTecteu!' de!' belastingen vaststelt, zonde!'
aanduiding van de naam van de nee!'leggeT, laat deze vaststelling ondeTstellen dat de nee!'legging doo!' de belastingplichtige in pe!'soon we!'d gedaan
(1); dit ve!'moeden kan doO!' een tegen-

(1) Vergel. verbr., 11 apri11957 (A1'1', Verb1·.,
1957, biz. 680, Btlll. en PAsiC., 1957, I, 982).

bewijs omve!'gewo!•pen wo!'den, zonde!'
dat e!' grand bestaat tot insch!-ijving van
valsheid om de identiteit van de nee!'leggeT te bewijzen.
2° De fo1'1naliteiten VOO!'geschl'even op stmf
van nietigheid doo!' de artikelen 1 en 8
van de wet van 6 septembe!' 1895, ve!'vangen doo!' aTtikel 1 van de wet van
23 j1di 1953, zijn van openbaTe o!'de. (2).
go De fo!'maliteit van de aantekening te!'
post van de omslag, die het aan de g!'iffie!' van het Hof van be!'oep geTicht be!'oep bevat, vooTzien bij aTtikel 2 van de
wet van 26 juni 1957, waa!'bij een m·tikel
10bis in de wet van 6 septembe!' 1895
1Vo1·dt ingelast, is op stra[ van nietigheid
vooTgesch!'even, evenals de ande1·e fo!'maliteiten van de artikelen 7 en 8 van
deze laatste wet.
(DAELEMANS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 9? van de Grondwet, 66 en 6? van de wetten op de inkomstenbelastingen, sameng·eschakeld bij besluit van de Reg·ent van 15 januari 1948,
? en 8 van de wet van 6 september 1895
betreffende de fiscale aanslagen, vervangen door artikel 1 van de wet van 2g
juli 195g, 2 en 4 van de wet van '26 juni
195?, tot wijziging· van voormelde wet
van 6 september 1895, 1315, 1g19 tot 1g22
en 1g49 tot 1g5g van het Burgerlijk Wethoek, doordat het bestreden arrest het
fiscaal beroep van aanlegster niet ontvankelijk verklaard heeft om de redenen
dat het beroep en het origineel van het
exploot van aanzeg·g·ing ervan niet bij ter
post aangetekende brief aan de griffte zijn
gezonden, maar daaraan zijn overgemaakt door een brief, gedagtekend 8
januari 1955 en uitgaande van de lasthebster van aanleg·ster, en dat, al heeft
de wet van 26 juni 195? de bij aangetekende brief ingestelde beroepen geldig
verklaard, zij evenwel niet tot draagwijdte heeft die beroepen geldig te rnaken welke overgemaakt zijn bij een brief
die niet aan de formaliteit der aantekening· onderworpen werd, 1° dan wanneer
zowel het beroep als het exploot van aan(2) Verb1·., 10 december 1957 (A1'1'. Verbr.,
1958, biz. 217, Bttll. en PASIC., 1958, I, 383).
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de hoofdgriffier van het hof van beroep
te Brussel ondertekende vermelding dat
deze documenten « op 10 januari 1955
ter griffie van het Hof van heroep te
Brussel afgegeven zijn " en dat door
zodanige vermelding· tot aan de inschrijving van valsheid vastgesteld is dat de
neerlegging regelmatig is en door aanlegster zelf is verricht (schending .voornamelijk van de artikelen 1319 van het
Burg·erlijk W etboek, 7 en 8 van de wet
van 6 september 1895, vervangen door
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953,
2° en dan wanneer, bij ontstentenis van
een aanslag, de enkele aanwezig·heid in het
dossier van een brief van de lasthebster
van aanlegster, welke brief overigens niet
voorzien is van enige vermelding van neerlegging of ontvangst op de griffie, niet valt.
aan te zien als een genoegzaam bewijs opleverend van het feit dat het beroep en het
exploot van aanzegging bij de post en zonder aantekening aan de griffie zouden zijn
overgemaakt (schending van aile aangeduide bepaling·en) ; 3° en dan wanneer de
aantekening ter post van de brief die
aan de griffie geadresseerd is en het beroep en het exploot van aanzegging inhoudt geen substantiele formaliteit i3 die
op straf van nietigheid van het beroep is
voorgeschreven (schending voornamelijk
van de artikelen 2 en 4 van de wet van
26 juni 1957):
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, zo de vermelding :
« afgegeven ter griffie van het hof van
beroep, op .. . (datum) ,, zonder aanduiding van de naam van de neerlegger,
die door de g-riffier op het beroepschrift
van een beJastingplichtige aangebracht
is, impliceert, dit wil zegg·en laat veronderstellen dat het de belastingplichtige
in persoon is die het beroep in handen
van de griffier gegeven heeft, dit vermoeden evenwel door andere bewijskrachtige
elementen kan .omvergeworpen· worden;
Overwegende dat er geen grond tot
inschrijving van valsheid is wanneer het,
als ten deze, geldt te bewijzen, niet de
valsheid van wat de griffier uitdrukkelijk vastgesteld heeft, namelijk het feit
en de datum van de afgifte van het beroep ter griffie van het hof van beroep,
doch de identiteit van hem die deze
afgifte gedaan l1eeft ;
Dat het hof van beroep dienvolgens
wettelijk uit de elementen der zaak
heeft kunnen afleiden dat het beroep
van aanlegster ingezonden is door een
van 8 januari 1955 gedateerde brief,
Welke ter griffie van het hof van beroep

ontvangen is op 10 januari 1955, dit
wil zeggen dat meergemeld beroep op
10 januari 1955, de daarop door de
griffier vermelde datum, op de griffie
afgegeven is, niet door aanlegster in
persoon, doch door bemoeiing van de
dienst der posterijen ;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende · dat aanlegster in een
ondertekende nota, die ingediend js op
de terechtzitting van het hof van beroep
van 11 juni 1958, door de voorzitter en
de griffier geviseerd en in eensluidend
uittreksel tot staving· van de voorziening·
overgelegd is, aanvoerde dat "het eenc
voudig mog·elijk is dat de beroepen niet
in de in het dossier berustende omslagen
gesloten waren en dat zij door de belastingschuldige persoonlijk op de griffie
van het hof van beroep zijn neergelegd
en afgegeven " ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, zonder de bewijskracht van de
overgelegde documenten te miskennen
en door een beoordeling van de feiten en
omstandigheden die de zaak eigen zijn,
soeverein in feite beslist heeft dat het
beroepschrift van aanlegster en de bijlage erbij niet door aanlegster persoonlijk waren afgegeven doch over de post
door haar lasthebber overgemaakt vvaren als bijlage bij de brief van 8 januari
1955 welke tot de hoofdgriffier van het
hof van beroep gericht was;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan ingewilligd worden ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat de formaliteiten op
straf van nietigheid voorgeschreven
door de artikelen 7 en 8 van de wet van
6 september 1895, vervangen door artike! 1 van de wet van 23 juli 1953, van
openbare orde zijn ;
Overwegende dat artikel 2 van de wet
van 26 juni 1957, waarbij in de wet van
6 september 1895 een artikel 10bis
ingelast is, hetwelk toepasselijk is op de
beroepen, aanhang·ig bij de hoven van
beroep ten dage van de inwerkingtreding
van voormelde wet van 26 juni 1957,
beantwoordt aan de bedoeling van de
wetgever de afgifte van het beroepschrift en van de bijlagen daarbij te
vergemakkelijken, hoewel het voorschriften uitvaardigt ten einde in een
zekere mate het verificeren mogelijk te
maken van de identiteit van degenen
aan wie het recht die beroepen in te
dienen toegekend is;
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Overwegende dat de formaliteit van
de aantekening ter post van de omslag
die het aan de griffie van het hof van
beroep gericht beroep bevat, die in het
algemeen belang ingevoerd is, evenals de
andere formaliteiten van de artikelen 7
en 8 van d~ wet van 6 september 1895
op straffe van nietigheid voorgeschreven
is;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
9 juni 1959.- 2• kamer.- Vool'zitte!',
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve!', H. Vroonen. Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. - Pleitel's, HH. Baltus en Fally (heiden van de Balie van
beroep te Brussel).

2" KAMER. -

9 juni 1959

1° REKENING-COURANT. - STORTING VAN BEZOLDIGINGEN OP EEN
REKENING-COURANT. - INSCHRIJVlNG
VAN DEZE BEZOLDIGINGEN. OP HET
CREDIT VAN DE RECHTHEBBENDE. INSCHRIJVING ALS BETALING GELDEND.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- DIRECTE BELASTINGEN. ~ BETWIS'l'ING NIE'l' ONTVANKELIJI< VERKLAARD
EN 'l'EVENS NIE'l' GEGROND. - MIDDEL
DA'l' TEGEN DE BESLISSING OPKOM'l'
ENKEL BE'l'REFFENDE DE NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DIE BE'l'WIS'l'ING.
- MIDDEL NIE'l' ONTVANKELIJK.
·1 ° De !'echte!' ove1· de grand, die vaststelt
dat bezoldigingen, met de instemming
van de !'echthebbende, op een i'elceningcom·ant we!'den gestol't, leidt hiel'uit
wett~lijk af dat hun inschi'ijving op
het c!'edit van de !'echthe b bende ove!'dracht van eigendom tot stand heeft
gebracht en dus als betaling gold (1).
2° Is niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan belang, het middel dat aan het b.est!'eden
a!'!'est vel'wijt niet ontvankelijk te hebben verlclam·d een betwisting, die eveneens niet gegi'ond werd verklaa!·d (2).
(1) Raadpl. verb1•., 3 december 1957
(A1'1', Ferb1·., 1958, blz. 204, Bttll. en PAsrc.,
1958, I, 352).

(HAI\IESSE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 25 en inzonderheid 25,
parag·raaf 1, 29, 32 en inzonderheid 32,
paragraaf 3, 55, 56, en 66 van de wetten op
de inkomstenbelasting·en, samengeschakeld bij besluit van de Regent van 15
januari 1%8, doordat het bestreden
arrest verklaart dat " verzoeker (hier
aanlegger) niet betwist dat hij het vermogen had de sommen op te· nemen die
als bezoldigingen op het credit van zijn
rekening geboekt waren vanaf de inschrijving ervan " en .dat " de door de
directeur in aanmerking genomen bedrag·en der bezoldigingen, zowel wat verzoeker als wat zijn echtgenote aangaat,
niet betwist zijn >> en dat derhalve " de
aanslagen over het dienstjaar 1951 te
recht in laatste instantie gevestigd zijn
geworden op de bezoldigingen die verzoeker en zijn echtgenote in 1950 verdiend hadden, zonder acht te slaan op
de geldopnemingen die uit bedoelde
bezoldigingen geschied zijn "• dan wanneer aahlegger bij conclusies juist betwistte dat hij het vermogen gehad had
om de op 7ijn rekening gebrachte sammen op te nemen, door onder meer te
doen gelden clat " de onbeschikbaarheid
(van de in rekening gebrachte sommen)
niet blijkt uit een stilzwijgende overeenkomst die de aclministratie trouwens
niet bewijst, doch enkel uit de met een
tekort sluitende toestand der vennootschap "• dat " het volstaat te constateren
dat bewuste vennootschap failliet werd
verklaard in 1950 en dat haar opeisbaar
passief 6.934.000 frank beliep, dan wanneer het realiseerbaar actief 2.421.000
frank beliep, om te bevinden dat zij in
de volstrekte materiele onmogelijkheid
verkeerde al haar betalingen te verrichten >> en dat " wegens deze materiele onmogelijkheid, te wijten aan de
kasmoeilijkheden en aan het gebrek aan
liquide middelen, verzoeker de wedde
waarop hij normaal aanspraak mocht
(2) Verbr., 21 mei 1957 (A1'1'. Fm·b1·., 1957,
blz. 803, Bttll. en PABIC., 1957, I, 1148) en
23 april 1958 (An·. F erb1·., 1958, blz. 661,
Bttll. en PASIC., 1958, I, 935).
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doch niet om reden van zijn wil of zijn
instemming· " en doordat het bestreden
arrest aldus kennelijk de bewijskracht
van aanleggers conclusies geschonden
heeft (schending voornamelijk van de
artikelen 1319 tot 1322 van het burgerlijk wetboek), en dan wanneer het inschrijven van de bezoldiging van een
beheerder of een bediende op een rekening-courant op zijn naam de belasti.ng
slechts opeisbaar maakt indien de administratie aantoont dat het enkel door
zijn wil is dat de verkrijg·er van het inkomen dit niet werkelijk ge'ind l1eeft,
op welke omstandigheid het bestreden
arrest niet wijst, zodat de beslissing van
het arrest niet wettelijk gerechtvaardigd
is (schending van de andere aangeduide
bepalingen) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat aanlegger, oprichter en voorzitter
van de beheerraad van de naamloze vennootschap " Etablissements Hamesse "•
deze in haar kasmoeilijkheden heeft willen
helpen door aan te nemen dat de bezoldigingen, die hem en zijn echtgenote
verschuldigd waren, ingeschreven zouden worden op een rekening-courant,
waarvan de verrichtingen te kennen geven dat aanlegger aan evengemelde vennootschap andere voorschotten toegestaan had door haar herhaalde1ijk liggend
geld te bezorgen ;
Dat, waar het arrest aldus vastgesteld
had dat aanlegger, al ware het wegens de
moeilijke toestand waarin de vennootschap verkeerde, tot deze wijze van bezoldiging toegestemd had, het verder
van belang ontbloot was te weten in
lwever aanlegger op die rekening de
sommen die dam·op op zijn credit waren
geboekt, opgenomen had ;
Dat de reden van het arrest, volgens
welke aanlegger niet betwistte dat hij
het vermogen had die sommen van bij
de inschrijving ervan op te nemen,
dienvolgens overtollig is;
Dat het arrest, door erop te wijzen
dat het bedrag van de bezoldigingen die
aldus door de directeur der belastingen
in rekening gebracht en in aanmerking
genomen zijn niet betwist was, de bewijskracht niet miskent van de conclusies van aanlegger die, zonder de elementen van deze rekening te betwisten, enkel
betoogde dat aileen de door hem werkelijk opgenomen sommen belastbaar
waren;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de

grond uit de vaststelling dat de door de
vennootschap verschuldigde bezoldigingen met aanleggers toestemming op een
rekening-courant waren gestort geworden, wettelijk afgeleid heeft, dat de inschrijving ervan op aanleggers credit,
overdracht van eigendom tot stand gebracht had en dus als betaling gold;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan ingewilligd worden ;
Over het tweede middel afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 61, en inzonderheid 61, paragraaf 3, 65 van de wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
van de Regent van 15 januari 1948, '1
van de wet van 30 mei 1'949 tot wijziging· van voormeld artikel 6'1, '1319 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest beslist dat, in
zover zij gericht is tegen de onder artikel
12.293 van het kohier over het dienstjaar '1950 gevestigde aanslag, de reclamatie van 2 juni '1954 (die insgelijks gericht was tegen de aanslag·en artikelen
209.475 van het dienstjaar 1952, navordering over '1951, en 5'1.595 dienstjaar
1953, navordering over '1951) niet
ontvankelijk was om de reden dat de
opkohierbrenging, genotificeerd door het
aanslagbiljet van 5 december 1953 (artikel 51.595 dienstjaar '1953 navordering
over '1951) "geen bijkomende aanslag
regelde, doch de terugvordering van een
niet verschuldigde terugbetaling, gezien
de alstoen door de administratie bepaalde
taxatiegrondslagen "• dan wanneer deze
reden duister en althans tegenstrijdig is
met de reden waarin het bestreden arrest
beslist dat de directeur naar aanleiding
van de reclamatie, gericht tegen de onder
artikel 51.595 van het kohier over het
dienstjaar 1953, navordering over 195'1,
geschiede opkohierbrenging, de aanslag·basissen diende te herzien well~e bij het
aanslagbiljet van 5 december 1953 (artikel 51.595) genotificeerd werden (scherrding van artikel 97 van de Grondwet),
en dan wanneer uit de vaststelling·en van
het bestreden arrest blijkt, enerzijds,
dat de aanslag, gevestigd onder artikel
51.595 van het kohier over het dienstjaar '1953 bij navordering· over 195'1 geen
ander inkomen trof dan de aanslag, gevestigd onder artikel 209.475 van het
kohier over het dienstjaar 1952, bij navorclering over '19 5'1 ; anderzij cls, cla t
voormelde aanslag, gevestigd onder artikel 209.475 van het kohier over het
clienstj aar 1952 bij navordering· over
195'1, onverenigbaar was met de aanslag·
gevestigd onder artikel 12.293 van het
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deze twee aanslagen allebei rustten onder
meer op een bedrag van '87.565,35 frank,
dat aangegeven was als verdiend in i 949,
doch metterdaad opgenomen in 1950,
en dan wanneer deze drie aanslagen mitsClien op dezelfde belastbare elementen
g·evestigd waren en een geheel van aanslagen vormden, zodat de reclamatie
van 2 juni 1954 ontvankelijk was tegen
elk element van dit geheel (schending
van de andere aangeduide wetsbepalingen) :
Overwegende dat het arrest, na de reclamatie van 2 juni 1954 niet ontvankelijk verklaard te hebben in zover zij
gericht was tegen de aanslagen artikel
12.293 van het dienstjaar 1950, desniettemin onderzoekt of zij gegrond is, door
erop te wijzen, enerzijds, dat aanlegger
« in ieder geval geen grieven had tegen
bedoelde aanslag·en, om de hier te voren
gegeven redenen, wat de aanslagen over
het dienstj aar 1951 betreft " en anderzijds, dat de materiele vergissing welke
bij het vestigen van de aanslagen over
het dienstj aar 1950 (het arrest zegt bij
vergissing 1951) begaan is, rechtgezet is
door een beslissing van ambtswege nr
29734/N.1079 van de directeur der belastingen van 23 november 1956 ;
Dat het middel, hetwelk enkel opkomt
tegen de redenen van het arrest betreffende de niet-ontvankelijkheid van een
betwisting die eveneens niet gegrond
verklaard werd, niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang ;
Over het derde middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 61, en inzonderheid 61, paragraaf 3, 65 van de wetten op de inkomstenhelastingen, samengeschakeld lrij het
hesluit van de Regent van 15 januari
1948, doordat het bestreden arrest besluit
tot de wettelijkheid van de aanslag,
gevestigd ten laste van aanlegger voor
het dienstj aar 195 7, bij navordering over
1951, ingevolge de beslissing van de
directeur, naar aanleiding van de reclamatie gericht teg·en de opkohierbrenging
welke geschied is onder artikel 51.595
van het kohier over het dienstj aar 1953,
bij navordering over 1951 (aanslagbiljet
van 5 december 1953), aanleggers toestand voor het dienstj aar 1951 in zijn
geheel diende na te gaan, dan wanneer
deze reden in tegenstrijd is met diegene
waardoor het bestreden arrest heslist
dat " de opkohierbrenging, genotificeerd
door het aanslagbiljet van 5 december
1953 geen hijJ.comende aanslag· reg·elde,
doch de terugvordering van een niet

verschuldigde terug·betaling·, gezien de
alstoen door de administratie bepaalde
taxatiegrondslagen " (schending van artilcel 97 van de Grondwet), en dan wanneer de macht van de directeur om de
fiscale toestand van een belastingplichtige in zijn geheel te herzien en de opkohierbrenging van bijkomende aanslag·en
te gelasten slechts bestaat wanneer bij
de directeur een ontvankelijke reclamatie aanhangig is tegen een aanslag, en
niet wanrieer die belastingplichtige een
eis indient hetreffende " de terugvordering· van een niet- verschuldigde terugbetaling " (schending van de andere
aangeduide bepalingen) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest zich niet
tegeng·esproken heeft, enerzijds, door
erop te wijzen, om de niet-ontvankelijkheid van de tegen de aanslagen over
het dienstjaar 1950 gerichte reclamatie
te rechtvaardigen, dat " de opkohierbrenging, genotificeerd door het aanslagbiljet van 5 december 1953, geen
bijkomende aanslag· regelde, doch de
terugvordering van een niet-verschuldigde terug·betaling, gezien de alstoen
door de administratie bepaalde taxatiegrondslagen "• en anderzijds, wat de
rechtzetting van de aanslagen over het
dienstjaar '1951 aang·aat, door aan de
directeur der belastingen, bij wie een
reclamatie tegen die aanslagen aanhangig·
was, het recht toe te kennen aanleg·gers
toestand voor het behandeld dienstj aar
in zij n g·eheel te herzien ;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende, wat het dienstjaar 1951
hetreft, dat het bestreden arrest erop
wijst dat, na een eerste aanslag (artikel
209.475) die wettelijk in de buitengewone termijn op het kohier werd gebracht en gevestigd was op de voet van
een bruto-inkomen van 104.303 frank en
van een afhouding van belastingen hij
de bron ten belope van 17.757 frank, de
administratie voormelde aanslag van
ambtsweg·e geheel herzien heeft in de
wettelijke termijn, en hem vervang·en
heeft door de aanslag welke onder artikel 51.595 gevestigd werd op de voet
van een bruto-inkomen van 16.7 37
frank, onder overweging dat geen hij de
bron afgehouden belasting werkelijk gestort was geworden; dat het erop wijst
dat aanJegger tegen deze laatste aanslag
op 2 juni 1954, overeenkomstig artikel
61, paragraaf 3, van de samengeschakelde
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wetten betreffende de inkomstenbelasting·en, een reclamatie ingediend heeft
waarin hij onder meer deed gelden dat
de afhoudingen bij de bron inderdaad
waren verricht geworden;
Dat het eruit afleidt dat deze reclamatie « dus ertoe strekte de teruggave
te bekomen van belastingen die bij de
bron. teveel waren afgehouden, gelet op
het mkomsten bedrag dat in de laatste
aanleg door de administratie in aanmerking was genomen om de belastbare
grondslagen voor het dienstj aar 1951 te
bepalen ,, . . . « dat de directeur _ naar
aanleiding van het onderzoek van deze
reclamatie het recht en ds plicht had na
t~ gaan of de inkomsten, waarop afhoudmgen waren verricht, niet geheel 'of ten
dele de aan werkelijk verschuldigde belastmgsn ontsnapt waren "; dat het arrest vasts~elt dat uit de rechtzettingen,
d.oor de d1r~:teur verricht in zijn heslissmg, waarbiJ over voormelde reclamatie
uitspraak gedaan is, blijkt dat een deel
van de inkomsten over het dienstjaar
1951 aan de belasting ontsnapt was; dat
het eraan toevoegt dat de door de directeur gelaste hijkomende aanslao·en dus
wei degelijk aanslagen zijn g~vestigd
krachtens de hij artikel 65 va~ de samengeschakelde wetten aan de directeur
v~_rleende machtingen en die zicb voegen
biJ de aanslagen waartegen de reclamatie wettelijk was ingediend ;
Overwegende dat uit deze redenen
hlijkt dat het hestreden arrsst wat het
dienstjaa_r 1951 aangaat, in strijd met
de h.ev':ermg waarop het middel rust, zijn
b~.shssmg. gesteund heeft op het feit dat
?lJ . de d1recteur .. der helastingen op 2
Jlllll 195/l wettehJk een reclamatie aanhai:gig was gemaakt, die overeenkomstig
artJkel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde we.tten ingediend werd tegen
de onder artJkel 51.595 gevestigde aanslag;
Waaruit volgt dat het middel dat op
een verkeerde uitlegging van het hestreden ar~est gesteund is, feitelijke grandslag miSt;
. Om die redenen, verwerpt de voorzienmg ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 juni 1959. - 2• kamer. - Voo1'zitte1',
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Vroonen. Gelijklttidende conchtsie, H. R. Delange,
advocaat-generaal.
Pleite1's, HH.
Crousse, Baltus, en Fally (aile drie van
de Balie van heroep te Brussel.)
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GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN.
VONNIS WAARBIJ EEN VORIGE
RECHTERLIJKE BESLISSING EEN BESCHIKKEND ·GEDEELTE WORDT TOEGESCHREVEN, WELK ZIJ NIET BEVAT.
SCHENDING VAN HET GEWIJSDE.
Schendt 1~ bewij~krr;tcht van een vo1'ige
Techterl1Jke beshss~ng het vonnis dat
aan die beslissing een beschikkend gedeelte toeschTij ft, welk zij niet bevat (1).

(PIERRE, T. GEMEENSCHAPPELIJKE KAS
VAN DE BELGISCHE LANDSBOND DER
BOUWBEDRIJVEN
EN
OPENBARE
WERKEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 maart 1957 in hoger beroep
gewezen door de Rechthank van eerste
aanleg te Nijvel ;
Over het eerste onderdeel van het
eerste middel, afgeleid uit de schendino·
van de artikelen 1350, 1351 1319 va~
het Burgerlijk wetboek en va~ de bewijskracht van het vonnis dat op tegenspraak
tussen partijen gewezen is door de RechthaJ?k van eerste aanleg te Brussel op 25
me1 1955, van het door verweerster aan
aanlegger op 10 augustus 195/l betekend
expl?.ot ;an rechtsingang, van de door
part!Jen m het, aldus ingezet geding genomen conclusJ~s, van de g·edinginleidende dagvaardmg, door verweerster op
ill maart 1956 aan aanlegger betekend
en schending van artikel 97 van de'
Grondwet, doordat het bestreden vonnis voor recht gezegd heeft dat het door
de Rechtban!c van eerste aanleg te Brussel op 25 .mel 1955 t~ssen partijen gewezen vonm5 ten aanzl8n van het geschil
dat de rechters over de grond af te doen
hadde.n het gezag van het gewijsde had,
en, d1envolgens, op voet van de aldus
gewijsd verklaarde zaak, aanlegger veroordeeld l1eeft, als voor het litio·ieuze
ongeval gedeeltelijk verantwoordelijke
derde, om aan verweerster te betalen de
som van 5.672 ~rank, het hedrag van de
helft van somm1ge vervallen uitkeringen,
door haar aan de getroffene bij het ongeval gestort ter voldoening aan de wet op
(1) Vergel. verbr., 6 jlmi 1958 (A1'1', VeTbr.,
1958, biz. 801, Btttl. en PAsiC., 1958, I, 1106)
en noot; 29 mei 1959 (sttpm, biz. 785, Bttll.
en PASIC., 1959, I, 989).
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de arbeidsongevallen, hiertoe steunend
hierop dat het geschil dat aan de Rechtbank te Brussel was voorgelegd geworden en waarover voormeld vonnis van
25 mei '1955 was gewezen " tussen dezelfde partijen bestond en dezelfde oorzaak en hetzelfde voorwerp had als bet
geschil dat aan de rechters over de grond
onderworpen was », en hierop dat het
beroepen vonnis, naar luid waarvan de
vrederechter te Geldenaken beslist had
dat << aanlegger, die gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de aan de getroffene
ten gevolge van een ongeval op de weg
naar of van het werk berokkende schade,
enkel gehouden is tot de vergoeding,
bepaald bij artikel 1382 van het Burgerlijk wetboek », " het voordeel te niet
deed, verkregen door het vdnnis van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
waarbij de ter discussie gebrachte vraag
reeds in een tegengestelde zin afgedaan
is, en in tegenstrijdigheid vervalt met
wat werkelijk door die rechtbank beslist is », dan wanneer voormeld vonnis
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel van 25 mei '1955 niet beslist
heeft dat het « onjuist » was dat aanlegger, gedeeltelijk verantwoordelijke
derde, enkel gehouden is tot de vergoeding, bepaald bij artikel '1382 van het
Burgerlijk wetboek, dan wanneer dit
vonnis, zonder te betwisten dat de derde
verantwoordelijke door artikel 1382 van
het Burgerlijk wetboek enkel tot de
gemeenrechtelijke vergoeding gehouden
is, zich ertoe beperkt heeft te beslissen,
enerzijds, dat de forfaitaire vergoeding
waarop de getroffene recht heeft krachtens de samengeordende wetten op de
arbeidsongevallen, mag worden aangezien - behoudens het tegenbewijs als overeenstemmend met het door de
getroffene gel eden materieel nadeel, en,
anderzijds, dat ter zake aanlegger het
bewijs ervan niet leverde en niet aanbood te leveren dat de aan de getroffene
betaalde forfaitaire vergoedingen " hoger
zouden zijn dan zijn werkelijk nadeel >>,
dan wanneer het bestreden vonnis dus
van het vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel van 25 mei 1955
een uitleg·ging verstrekt heeft die onverenigbaar is met de heldere en nauwkeurige termen ervan, en het deswege de
bewijskracht van dat vonnis geschonden heeft; dan wanneer het bestreden
vonnis mitsdien de bewijskracht van
het vonnis van de Rechtbank te Brussel
en de wettelijke regelen betreffende het
gezag van de gewijsde zaak miskend
heeft :
VERBR,,
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt :
1° dat een in kracht van gewijsde gegaan
arrest van het Hof van beroep te Brussel
van 29 april '1953 besliste dat de verantwoordelijkheid voor een arbeidsongeval,
waardoor Pierre Robert op de weg n aar
of van het werk getroffen werd, bij
helften tussen hem en aanlegger diende
te worden verdeeld ; 2° dat de Rechtbank van eerste aanleg· te Brussel, bij in
kracht van gewijsde gegaan vonnis van
25 mei 1955, aanlegg·er veroordeelde om
aan verweerster, de arbeidsongevallenverzekeraarster van de werkgever van
de getroffene, een bedrag te betalen,
overeenstemmende met de helft van de
vervallen uitkeringen aan de getroffene
door verweerster gestort voor de periode
van 1 april 1954 tot 31 maart 1955; dat
de rechtbank, na erop gewezen te hebben
dat huidige aanlegger aanvoerde dat hij
" op de voet van het gemeen recht >>
niet meer gehouden was tot het betalen
van enige vergoeding wegens de voorheen door hem aan verweerster gedane
betalingen, de veroordeling steunde op
de redenen « dat er moet aangenomen
worden dat het bedrag der wettelijke
vergoedingen, waarop de getroffene bij
een arbeidsongeval recht heeft op de
voet van de wet op de vergoeding van
bedoelde ongevallen, overeenstemt met
het materieel nadeel dat die getroffene
ten gevolge van het ongeval ondergaan
l1eeft; dat het op de voor het ongeval
verantwoordelijke derde, die cloet gelclen
dat bedoelde vergoedingen hoger zouden wezen clan het werkelijk nacleel,
rust dit te bewijzen; dat verweerder
- hier aanlegger - in gebreke blijft op
de debatten enig· element bij te brengen
dat zou kunnen aantonen dat zulks
ten deze het geval zou wezen >> ;
Overwegende dat verweerster een
nieuwe vordering instelde, die beoogde
aanlegger te doen veroordelen tot betaling van de helft van de vervallen uitkeringen, door haar aan de getroffene
gestort voor het tweede, het derde en
het vierde kwartaal 1955 ; dat, nadat
deze eis haar door de vrederechter te
Geldenaken ontzegd was geworden, om
de reden dat aanlegger haar het bedrag
van de krachtens artikel '1382 van het
Burgerlijk wetboek op hem rustende
vergoeding betaalcl had, zij van deze
beslissing in hoger beroep kwam en v66r
de rechter in hoger beroep het gewijsde
door de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel op 25 mei 1955 inriep ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
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om het beroepen vonnis te niet te doen,
steunt op de beschouwing dat de eerste
rechter, door te beslissen dat aanlegger
enkel tot de bij artikel 1S82 van bet
Burgerlijk wetboek bepaalde vergC?eding was gehouden, " het voordeel te met
doet, verkregen door het vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel
waarbij de ter discussie gebrachte vraag
reeds in een tegengestelde zin afgedaan
is en in tegenstrijdigheid vervalt met wat
werkelijk door die rechtbank beslist is ";
Overwegende dat het aldus de bewijskracht schendt van het vonnis van 25
mei 1955 hetwelk beslist heeft, niet dat
aanlegger gehouden kon zijn tot een hogere vergoeding dan de door het artikel
1S82 van het Burg·erlijk wetboek bepaalde, doch enkel dat, tot bewijs van het
tegendeel, het bedrag van de door de wet
op de arbeidsongevallen vastgestelde
wettelijke vergoedingen overeenstemt
met het door de getroffene geleden materieel nadeel ;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten ;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Bergen, uitspraak doende
in hoger beroep.

1'1 juni 1959. -1e kamer.- Voorzitter
en verslaggever, H. Bayot, raadsheer
waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1'S, HH. Struye en Van Leynseele.
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MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. WERKLOZEN TE WERK
GESTELD BIJ TOEPASSING VAN HET
MINISTERIEEL BESLUIT VAN 20 MAART
1956. - RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING
EN
WERKLOOSHEID
GEHOUDEN AAN DEZE ARBEIDERS DEZELFDE VOORDELEN TE VERLENEN
ALS DIE WELKE TOEGEKEND WORDEN
AAN DE ARBEIDERS DOOR DE WETGEVING OP DE ARBEIDSONGEVALLEN.
2o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID. lNVOERING EN
WIJZIGING VAN DE WETTELIJKE REGELEN BETREFFENDE DE BEVOEGDHEID
VAN DE HOVEN EN RECHTBANKEN.

- AAN DE WETGEVENDE MACHT TOEBEHOREND, BEHOUDENS AFWIJKENDE
WETSBEPALING.
so BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE
ZAKEN. GESCHILLEN TUSSEN DE
RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSBEJYIIDDELING EN WERKLOOSHEID EN TEWERKGESTELDE WERKLOZEN BIJ TOEPASSING VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT
VAN 20 MAART 1956. GESCHILLEN
HEBBENDE TOT VOORWERP HET VERLENEN VAN DEZELFDE VOORDELEN
ALS DIE, WELKE TOEGEKEND WORDEN
AAN DE ARBEIDERS DOOR DE SAMENGEORDENDE WETTEN OP DE VERGOEDING VAN DE SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT DE ARBEIDSONGEVALLEN.
GESCHILLEN ONDERWORPEN AAN
DE GEWONE REGELEN BETREFFENDE
DE BEVOEGDHEID DER RECHTBANKEN.
4° GERECHTSKOSTEN. - BURGERLlJKE ZAKEN. ARBEIDSONGEVAL.
BETWISTING.
KOSTEN TEN
LASTE VAN HET BEDRIJFSHOOFD OF
VAN ZIJN VERZEKERAAR, BEHOUDENS
lN GEVAL VAN TERGENDE EN ROEKELOZE VORDERING. BESCHIKKING
VAN TOEPASSING, TEN GEVOLGE VAN
GELIJKWAARDIGHEID, OP DE GESCHILLEN TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR
ARBEIDSBEMIDDELING EN WERKLOOSHEID EN WERKLOZEN BIJ TOEPASSING
VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN
20 MAART 1956 TE WERK GESTELD.

1° A an de werklozen die, bij toepassing
van het ministe~·ieel besluit van 20
maart 1956, tewerkgesteld zijn door
een p1·ovincie, een gemeente of een
openbm·e instelling, moet de Rijksdienst
voo1· arbeidsbemiddeling en werkloosheid, krachtens m·tikel 1 van het ministerieel besluit van 22 december 1956,
dezelfde voordelen verlenen als die welke
toegekend w01·den aan de m·beiders door
de wetgeving op de vergoeding van de
schade voo1·tspn~itende uit de ar beidsongevallen.
2o Behoudens een afwijkende wetsbepaling, behoort het enkel aan de wetgevende macht de wettelijke regelen betreffende de bevoegdheid van de hoven en
1'echtbanken te wijzigen. (Grondwet
artikel 8.)
so De geschillen tussen de Rijksdienst
voo1· a1·beidsbemiddeling en werkloosheid
of zij n ve1·zekemm·, en de bij toepassing
van het ministerieel besluit van 20
nuw1·t 1956 tewerkgestelde werklozen,
die tot voonverp hebben het verlenen
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toegekend worden aan de arbeide1'S doo1'
de samengeordende wetten op de vergoeding van de schade voo1·tspruitende
uit de m·beidsongevallen, zijn onderworpen aan de ,qewone regelen betreffende de bevoegdheid der rechtbanken
en niet aan de bijzondere regelen van
bevoegdheid ingevoerd bij a1·tikel 24
van voo1'1Wemde samenge01'dende wetten.
4° De beschikking, door de wet van 20
maart 1948 aan artikel 29 van de samengeordende wetten op de vergoeding van
de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen toegevoegd, blijkens dewelke
de kosten van alle vo1·deringen gegrond
op voornoemde wetten ten laste zijn
van het bedr1:j{shooj'd of van zijn verzekeraar, behoudens in geval van tergende
en 1'oekeloze vordeTing, maakt voo1· de
ar beider een voo1·deel uit dat, door artikel 1 van het ministerieel besluit van
22 december 1956, bij gelijkwam·digheid, toepasselijk wordt gemaakt ingeval
van geschil, geg1·ond op het ministe1'ieel besluit van 20 maart 1956, tussen
de Rijksdienst voor arbeidsbemiddeling en we1·kloosheid, of zijn ve1·zekeram·,
en tewerkgestelde werklozen.
(N. V. «LA PAIX "• T. PAULY.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 januari 1958 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van
eerste aanleg te Verviers ;
Over het middel, afgeleid uit de schend!ng van de artikelen 1, 8 van de wet
van 25 maart 1876 op de bevoegdheid,
1, 24, 25 van de wet van 24 december
1903 en van de wijzigende wetten op de
vergoeding van de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, samengeordend bij Koninklijk besluit van 28
september 1931, 6, 7 van het ministerieel
besluit van 20 maart 1956, tot inrichting van de tewerkstelling der werklozen, 1 van het ministerieel besluit van
22 december 1956 tot wijziging van
het ministerieel besluit van 20 maart
1956, van het enig artikel van de wet
van 20 maart 1948 tot aanvulling wat
betreft de kosten van rechtspleging,
van de sarnengeschakelde wetten op de
arbeidsongevallen, en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis beslist heeft dat het vredegerecht te Aubel
bevoegd was ratione materire om kennis
te nemen van de vordering, door verweerder ingesteld tot vergoeding van de

schade die hij ondergaan had ter oorzake van een ongeval dat hij een arbeidsongeval heette, op de enkele grond dat
verweerder, als werkloze die overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 20 maart 1956 weder
te werk gesteld werd door de gemeente
Kalmis, ertoe gerechtig·d was alle voordelen te genieten, gelijk aan die welke
aan de bij contract in dienst genomen
werknemers verleend zijn door de sarnengeordende wetten op de arbeidsongevallen en dat bij deze voordelen begrepen waren het beroep op de vrederechter
en het leg·gen van de kosten ten laste
van de werkgever of van zijn verzekeraar, voor zoveel het proces noch roekeloos, noch tergend zij, dan wanneer naar
Juid van artikel 7, lid 3, van het ministerieel besluit van 20 maart 1956, gewijzigd door het ministerieel besluit van 22
december van hetzelfde jaar, de voordelen, gelijk aan de bij de samengeordende wetten bepaalde, enkel die zijn
welke de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en werkloosheid verleent, dan
wanneer de bevoegdheid van de vrederechter geen « voordeel "• en nDg· minder
een voordeel is dat door de Rijksdienst
voor Arbeidsbemiddeling en werkloosheid zou kunnen worden verleend, dan
wanneer de bevoegdheid van de rechtbanken bij de wet bepaald is en, bij
ontstentenis van elke andersluidende
bepaling, de vordering van verweerder,
die strekte tot betaling van een som van
10.515,50 frank, v66r de rechtbank van
eerste aanleg, het gemeenrechtelijk ge~
recht, diende gebracht te worden, dan
wanneer het ten laste leggen .van de
kosten, zelfs bij verwerping van de eis,
als een voordeel kan worden beschouwd,
maar het dit karakter behoudt v66r de
rechtbank van eerste aanleg', het dus
aan de bevoeg·dheid van die rechtbank
niet in de weg kan staan, en dan wanneer
het bovendien geen door de Rijksdienst
voor Arbeidsbemiddeling en werkloosheid verleend voordeel is, dan wanneer
de aangevalJen beslissing dus niet wettelijk met redenen omkleed is :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden vonnis en uit de rechtsplegingsstukken waarop het Hof vermag
acht te slaan blijkt dat verweerder
werkloze arbeider, door de gemeent~
Kalmis tewerkgesteld is op interventie
van de Rijksdienst voor arbeidsbemiddeling en werkloosheid waarvan aanlegster de verzekeraarster is; dat hij door
een ongeval getroffen werd ; dat hij niet
werkte onder een arbeidscontract waarop
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de wet van 10 maart 1900 toepasselijk
was; dat de d'oor hem tegen aanlegster
inges tel de vordering rust op artikel 7,
lid 3, van het ministerieel besluit van 20
maart 1956, gewijzigd door het ministerieel besluit van 22. december 1956, en
dat het bedrag· van de eis 10.000 frank
te hoven ga,at ;
Overwegende dat het bestreden vonnis, bij bevestiging van het beroepen
vonnis, beslist heeft dat de Vrederechter
bevoegd was, de zaak tot voortzetting
naar de eerste rechter verwezen en aanlegster tot de in hoger beroep gevallen
kosten veroordeeld heeft ;
Overwegende dat, naar·luid van artikel
7, lid 3, van het ministerieel besluit van 20
maart 1956 tot inrichting van de tewerkstelling der werklozen door de provinciiin, de gemeenten en de openbare instellingen; gewijzigd door artikel 1 van
het ministerieel besluit van 22 december
1956, de Rijksdienst voor arbeidsbemiddeling en werkloosheid aan de door de
openbare machten of instellingen gebezigde arbeiders en aan hun rechthebbenden dezelfde voordelen verleent als die
welke toegekend werden aan de arbeiders
door de wetgeving op de arbeidsongevallen;
Overwegende dat, door deze bepaling,
de minister van arbeid en sociale voorzorg, met betrekking tot de vergoeding
van de uit de arbeidsongevallen voortspruitende materiele schade, bedoeld
heeft dat de Rijksdienst voor Arbeidsbemidde1ing en werkloosheid de bij
toepassing· van voormelde besluiten tewerkgestelde arbeiders op dezelfde wijze
zou behandelen als de private of openbare onderneming·en gehouden
zijn
krachtens de wetten op de vergoeding
van de schade, voortspruitende uit de
arbeidsongevallen, hun arbeiders te behandelen bij ongevallen die zich voordoen in de loop en ter zake van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
beheerst door de wet van 10 maart 1900;
., Dat evenwel uit deze bepaling niet
blijkt dat de samengeordende 'vetten
als zodanig toepasselijk zijn op de werklozen, bedoeld door het ministerieel besluit van 20 maart 1956;
Dat het trouwens niet in de macht
de minister zou gelegen hebben te
beslissen dat de vorderingen, str.ekkende
tot betaling van de krachtens artikel 7,
lid 3, van meergemeld ministerieel besluit verschuldigde vergoedingen onder.worpen zouden zijn aan de jurisdictionele regelen, ingevoerd bij artikel 24 van
yoornoemde samengeordende wetten;·

van

Overwegende immers dat, behoudens
bij een afwijkende wetsbepaling,. het
enkel aan de wetgevende macht toebeho?rt de regelen betreffende de bevoegdh8ld van de hoven en rechtbanken in te
voeren en te wijzig·en;
Dat generlei wetsbepaling de vorderingen, gesteund op artikel 7, lid 3, van
het ministerieel besluit van 20 maart
1956, g·ewijzigd door het ministerieel besluit van 22 december 1956, onttrekt aan
de regelen op de attributiebevoegdheid,
ingevoerd bij de wet van 25 maart 1876,
of de minister van arbeid en sociale voorzorg tot zodanige onttrekking machtigt;
vVaaruit volgt dat het beklaagde vonnis, door de Vrederechter bevoegd te
verklaren om van verweerders vordering kennis te nemen om de reden dat er
termen zijn tot toepassing, ter zake,
van artikel 24 van de samengeordende
wetten op de vergoeding van de uit
arbeidsongevallen voortspruitende schade, de in het middel aangeduide artikelen 1 en 8 van de wet van 25 maart 1876,
1 en 24 van evengemelde samengeordende wetten schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
in de rand van de vernietigde beslissing;
En overwegende dat de toepassing· van
de wet van 20 maart 1948 voor verweerder een voordeel 'is in de zin van artikel
7, lid 3, nieuw, van het ministerieel· hesluit van 20 maart 1956, veroordeelt
aanlegster tot de kosten ; verwijst de
zaak naar de rechthank van eerste aanleg te Luik, zitting houdend in hoger
bcroep.
11 juni 1959. - 1• kamer. Voorzitte?·, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame.
~ Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1', H. Struye.

l" KAMER. -- 12 juni 1959
1d BERUSTING. -

BURGERLIJKE ZAKEN. - VONNIS WAARBIJ EEN VERLENGING
VAN
GETUIGENVERHOOR
WORDT GEWEIGERD. PARTIJ, DIE
DE VERLENGING HEEFT GEVRAAGD,
KUNNENDE, IN PRINCIPE, IN HET VONNIS BERUSTEN.
2° BERUSTING. - BURGERLIJKE ZAKEN. ~ ECHTSCHEIDlNG. - VoNNIS
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OP DE VERBREKING VAN DE RUWELIJKSBAND VOORUITLOOPT. VERWERENDE
ECRTGENOOT
KUNNENDE
NIET GELDIG IN DE VORDERING NOCR
IN RET VONNIS BERUSTEN.

3°

BERUSTING. BURGERLIJKE ZA' KEN. ECRTSCREIDING. VERWERENDE ECHTGENOOT REBBENDE EEN
VERLENGING VAN HET TEGEN-VERHOOR
GEVORDERD. VONNIS WAARBIJ DIE
VERLENGING WORDT GEWEIGERD OJVI
REDENEN DIE NIET OP DE VERBREKING
VAN· DE RUWELIJKSBAND VOORUITLOPEN. VONNIS DAT HET VOORWERP
KAN lVIAKEN VAN EEN GELDIGE BERUSTING.
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VERBREKING. UITGESTREKTREID. BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST WAARBIJ EEN BEROEP ONTVANKELIJK
WORDT VERKLAARD EN
EEN TEGENEIS UIT HOOFDE VAN ROEKELOOS EN TERGEND BEROEP WORDT
VERWORPEN. VERWERPING OM DE
ENKELE REDEN DAT RET BEROEP GEGROND IS. VERBREKING VAN RET
DISPOSITIEF OVER HET BEROEP DIE
DE VERBREKING VAN RET DISPOSITIEF
OVER DE TEGENEIS lVIEDEBRENGT.

1° De partij die, in burgerlijke zaken, een
verlenging ' van getuigenverhoo?' heef~
gevorderd, kan, in principe, geldig berusten in het vonnis, wam·bij die verlenging wordt geweigerd, zoals zij geldig kon
verzaken aan de gevorderde verlenging.

(Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, art. 279 en 280.)
2o De venverende echtgenoot op een vorde?'ing tot echtscheiding kan niet geldig
berusten noch in die vordering noch in
een vorde1·ing, die de echtscheiding
toelaat of op de verb1'eking van de huwelijksband voomitloopt (1).
3° De Ve?'werende echtgenoot op een vordering tot echtscheiding, die de verlenging
van een tegen-verhoo?' /weft gevorderd,
"Jwn geldig berusten in het vonnis, waarbij die verlenging wordt geweigerd om
1·edenen, die op de ve1·breking van de
huwelijksband niet vooruitlopen (2).

(I) Raadpl. verbr., 24 maart. 1927 (Bull.
en PAsrc., 1927, I, 186); 20 februari 1947
(ibicl., 1947, I, 73) en 12 januari 1956 (A1·r.
Verbr., 1956, biz. 361, Bttll. en PAsrc., 1956,
I, 454); 12 juni 1958 (An·. Ve1·br., 1958,
biz. 823, Bttll. en PAsrc., 1958, I, 1136).
(2) Raadpl. PrERARD, Divo1'Ce et 8epamtion de co1·ps, nos 497 en 498; PASQUIER,

4° TYanneer, een beroep ontvankez.ijk ve?'klaard zijnde, een tegeneis 11it hoofde
van roekeloos en tergend hoge1· beroep
wo1·dt verworpen om de enkele 1·eden dat
het be1·oep gegrond is, brengt de verb?·eking van de beslissing over het beroep
de verbreking mede van de beslissing
over de tegeneis (3).
(LERAT, T. WASSERMANN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1958 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending· van de artikelen 6, 1101,
1107, 1128, 1133, 1134, 1135 en 1138 van
het Burgerlijk wetboek, 241 en 443 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, en 97 van de Grondwet, doorc.lat
het bestreden arrest het hoger beroep
van verweerster ontvankelijk verklaart,
hoewel aannemend dat zij in het beroepen vonnis berust heeft, om de redenen
dat een vonnis waarbij over een verzoek
om verlenging van getuigenverhoor uitspraak is gedaan een voor hoger beroep
vatbaar eindvonnis op tussengeschil is,
dat in echtscheidingszaken alles van
openbare orde is, al kan de eiser tot echtscheiding· geldig zijn vordering verzaken,
geen verzaking geldig is van de zijde van
de verwerende partij, en dat verweerster
dus niet geldig in l).et beroepen vonnis
berust heeft, dan wanneer er zelfs in
echtscheidingszaken geldig kan berust
worden in de vonnissen waarbij, zoals
bij het beroepen vonnis, enkel over tussengeschilleh uitspraak gedaan is, vermits deze vonnissen, de staat der personen in genen dele wijzigende, de openbare orde niet raken; dan wanneer derhalve de berusting, ten aanzien van dergelijke vonnissen gegeven volkomen geldig· is en het hoger ·beroep van de partij
die berust heeft onontvankelijk maakt
en dan wanneer, eindelijk, het tegenstrijdig is te verklaren, tegelijk, dat in
echtscheidingszaken alles van openbare
orde is, dat de eiser tot echtscheiding op
geldige wijze zijn vordering kan verzaken en dat er niet geldig kim berust worPrecis cltt divo1·ce et de la sepamtion de col·ps,
1959, n° 217; verbr., 13 maart. 1953, redenen (Arr. Ve1·b1·., 1953, blz. 474, Bull. en
PASIC., 1953, I, 535).
(3) Raadpl. verbr., 13 mei 1955 (Bull.
en PAsrc., 1955, I, 1009); 6 november 1958
(Btt.pnt, biz. 206, Bull. en PAsrc., 1959, I, 247).

-838den in een in echtscheidingszaken gewezen vonnis op tussengeschil :
Overwegende dat volgens de vaststellingen van het bestreden arrest,
aan appellante, hier verweerster, die
door haar boger beroep de wijziging
nastreefde van het beroepen vonnis hetwelk haar, nadat zij sommige van de
door haar aangezegde getuigen had laten
horen, een tweede verlenging van het
tegen-verhoor in de tegen haar door
aanleg·ger ingestelde vordering· tot echtscheiding weigerde, door deze teg·engeworpen werd dat zij in het beroepen vonnis berust had omdat zij bij monde van
haar pleitbezorger, op dat vonnis steunend, om de sluiting van het g·etuig·enverhoor verzocht had;
Overweg·ende dat het bestreden arrest,
zonder deze bewering van aanlegger te
betwisten, naar recht diens stelling verwerpt om de in het middel aangehaal(le
redenen;
Overwegende dat de artikelen 2?9 en
280 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, betreffende de verlenging van de getuigenverhoren, geen regelen uitmaken die aan de rechtspleging
tot echtscheiding eigen zijn en dat, in
beginsel, een partij geldig de door haar
verzochte verlenging van het getuigenverhoor kan verzaken of berusten in
het vonnis dat haar die verlenging weigert;
Overwegende ongetwijfeld, dat de
wetsbepalingen waarbij de staat der
personen geregeld is niet enkel in dezer
belang, doch tevens in het belang van
de maatschappij ingevoerd zijn, en dat
bijgevolg de op een vordering tot echtscheiding verwerende echtg·enoot niet
geldig kan berusten hetzij in deze vordering, hetzij in een beslissing die de
echtscheiding toelaat of vooruitloopt
op de verbreking van de huwelijksband ;
Overwegende echter dat het beroepen
vonnis aan verweerster een tweede verlenging van het teg·en-verhoor geweigerd
heeft omdat zij niet bewees « dat zij
verkeerd had in een geval van overmacht,
het enige dat haar in staat zou stellen
te verzoeken om een tweede verlenging
van het getuigenverhoor, die in beginsel door artikel 280 van het \V etboek van
burg·erlijke rechtsvordering verboden is";
Overwegende dat dergelijk vonnis
geen beslissing uitmaakt die de echtscheiding toelaat en niet op de verbreking van de huwelijksband vooruitloopt;
Overwegende dienvolg·ens dat het bestreden arrest het hoger beroep van verweerster niet op wettelijke wijze ont-

vankelijk heeft kunnen verklaren omdat
zij om redenen van openbare orde niet
in het beroepen vonnis kon berusten ·
Dat het middel gegrond is;
'
En overwegende dat de verbreking
van het door het middel aangevallen
dispositief de verbreking met zich brengt
van h.et ~ispositief waarbij aanleggers
tegene1s mt hoofde van roekeloos en tergend hoger beroep verworpeu is ;
Om die redenen, en zonder dat er termeri aanwezig zijn tot het onderzoeken
van het tweede middel dat niet tot een
ruimere verbreking zou kunnen leiden,
yerbreekt het bestreden arrest, behalve
m zover het de grond van niet-ontvankelijkheid verwerpt die door aanlegger
hierui.t afgeleid is dat geen hoger beroep
mag mgesteld worden tegen de vonnissen waarbij over een verzoek om verlenging van [een g·etuigenverhoor uitspraak gedaan wordt; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
12 juni 1959. - 1• kamer. Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnem.end voorzitter. - Verslaggever, H.
AJ:!Ciaux Henry .de Faveaux. - Gelijklntdende conclnste, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleitei·s, HH. VanRyn en DeBruyn.
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1° FRANSE TAAL- NEDERLANDSE

TAAL (GEBRUIK). - BURGERLIJKE
ZAKEN. - ZAAK AANHANGIG GEMAAKT
VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BERGEN. VERWEERDERS
GEHUISVEST IN TWEE VLAAMSE GEMEENTEN, GELEGEN, DE ENE, BINNEN
HET RECHTSGEBIED, DE ANDERE, BUITEN HET RECHTSGEBIED VAN DIE
RECHTBANK. AKTE VAN RECHTSINGANG IN DE NEDERLANDSE TAAL
OPGESTELD. - VERWIJZING VAN DE
ZAAK NAAR DE RECHTBANK VAN !COOPHANDEL TE BRUSSEL. - WETTIGHEID.

2° BEWIJS. -

GELOOF VERSCHULDIGD
AAN DE AKTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - 0PRICHTINGSAKTE VAN EEN
HANDELSVENNOOTSCHAP.
INTERPRETATIE VERENIGBAAR MET DE TER-

-839MEN VAN DIE AKTE. GEEN SCHENDING VAN HET GELOOF VERSCHULDIGD AAN DE AKTEN.

1 o W annee1' in eenzelfde zaak, aanhangig
gemaakt voo1' de 1'echtbank van !coophandel te Be1'gen, twee ve1'wee1'de1'S
wo1'den
gedagvaa1'd,
gelmisvest
in
Vlaamse gerneenten, die gelegen zijn,
de ene binnen het !'echts ge hied, de ande1'e
buiten het !'echts ge bied van die rechtbank, moet de akte van Techtsingang in
de NedeTlandse taal ('1) opgesteld WO!'den; in dit geval, wordt de zaalc, zo nodig
naa1' de !'echtbank van lcoophandel te
BTussel verwezen. (Wet van 15 juni
1935, art. 1 en 55, §§ 1 en .2, van kracht

gebleven ingevolge de wet van .20
juli 1939; Koninklijk besluit van 11
september 1935.)
.2° Schendt niet het geloof veTschuldigd
aan de op1'ichtingsakte van een handelsvennootschap de 1'echteT, die hiervan een inte1'p1·etatie geeft, die 1Je1'enigbaa1' is ham· te1'rnen (2).
(SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP << KATHOLIEKE
VEILINGSVERENIGING DER
NOORDERKEMPEN »,
T. EENVOUDIGE
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP <<BANK
J. & A. VAN DEN BERGHE ».)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 195? gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afg·eleid uit
de schending van de· artikelen 55, paragTaaf .2, van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken,
1 en 40 van dezelfde wet van 15 juni
1935, van het enig artikel der wet van
.20 juli 1939 houdend verlenging van
sommige overg·angsbepalingen der wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, en, voor zoveel
als nodig, van artikel 55, paragraaf 1,
van genoemde wet van 15 juni 1935,
van artikel 1 van het Koninklijk besluit
van 11 september 1935 tot aand uiding
der Waalse gemeenten in het rechtsge(1) R. HAYOIT DE TER~IJOOURT, Beschouwingen over de wet van 15 juni 1935, rede
uitgesproken op de plechtige heropeningszitting van het hof van beroep te Brussel,
op 16 september 1955, biz. 47 en noot 2.
(2)'Verbr., 13 februari 1959 (Bull. en
PASIO., 1959, I, 603).

hied van een rechtsmacht waarvan de
zetel in het Vlaams landsgedeelte van
het land gevestigd is en der Vlaamse
gemeenten in het rechtsgebied van een
rechtsmacht waarvan de zetel in het
Waals landsgedeelte van het land gevestigd is, 1 van het Koninklijk besluit van
11 september 1935 houdend vasts telling
van de indeling der gemeenten welke
door de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken beoogd zijn, doordat het bestreden arrest,
na te hebben bevonden << dat de twee
oorspronkelijke verweersters hun woonplaats in een Vlaamse gemeente hadden,
respectievelijk te Edingen en te Hoogstraeten », beslist << dat overeenkomstig
artikel 55, paragraaf 2, der wet van 15
juni 1935 de akte tot inleiding van het
geding in het N ederlands diende gesteld,
zoals geschied is ... en dat ter zake de
verwijzing door de rechtbank van Bergen naar de rechtbank van Brussel gebiedend was», dan wanneer, zoals aanlegster het in haar v66r het Hof van beroep genomen conclusies laat gelden,
zij haar woonplaats - maatschappelijke zetel buiten het rechtsgebied
van de rechtbank van Bergen had, namelijk te Hoogstraeten, zodat artikel 55,
paragraaf 2, der wet van 15 juni 1935 en
de bij die paragraaf voorgeschreven verwijzing ter zake niet van toepassing
waren, wijl die wetsbepaling, om van
toepassing te zijn, vereist dat beide betrokken verweersters in een Vlaamse
gemeente binnen het rechtsgebied van
de aangesproken rech tsmach t gevestigd
zijn (schending van genoemd artikel
55, paragraaf 2), en dan wanneer de procedure in het Frans v66r de Rechtbank
van Koophandel te Bergen had moeten
gevoerd worden (schending van artikel 1
der wet van 15 juni 1 935) en de in het
N ederlands gestelde vordering in onderhavig geval door de rechtbank en door
het Hof van beroep had moeten onontvankelijk verklaard worden wegens
schending der wet op het gebruik der
talen :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegster, vennootschap
gevestigd te Hoogstraeten in een buiten
het rechterlijk arrondissement Bergen
gelegen Vlaamse gemeente, door de verweerster v66r deze rechtbank te Bergen
gedagvaard werd samen met een andere
vennootschap, alstoen ook verweerster,
die haar maatschappelijke zetel had te
Edingen, Vlaamse gemeente van het
rechterlijk arrondissement Bergen;
Overwegende dat de aide van rechts-

-840ingang in de N ederlandse taal g·esteld
werd;
Overwegende dat aanleg·ster doet gelden dat het Hof van beroep ten onrechte
deze akte van rechtsingang bij toepassing· van artikel 55, paragraaf ,2 van de
wet van 15 juni 1935 betreffend~ het gebruik der talen in g·erechtszaken regelmatig verklaard heeft, omdat bewuste
akte in het geval, volgens haar, krachtens artikel 1 van de wet in de Franse
taal diende gesteld te worden ;
J?at zij inderdaad de toepassing· van
artikel 55, paragraaf ,2, van de wet wil
beperken tot het enkel, ten deze vreemd
geval, van twee of meer verweerders die
gehuisvest zijn in een Vlaamse gemeente
----:- Edingen - gelegen binnen het gebied van een zelfde jurisdictie waar
naar luid van het artikel 1 der wet d~
rechtspleging in de Franse taal moet gevoerd worden ;
Overweg·ende dat de artikelen 55 tot
59 van de wet ove~'gangsbepalingen zijn
welke, in afwachting· van de oplossing
van de taalgrenskwestie, afwijken van
het grondbeginsel dat de taal der rechtbanken die is welke in het alg·omeen
door de bewoners van het rechterlijk
arrondissement gesproken wordt;
Overwegende dat, terwijl paragraaf 1
van artikel 55 het geval regelt van de
verweerder gehuisvest in een gemeente
waar de voertaal deze niet is van het
rechtscollege waarbij de zaak wordt aanhangig gemaakt en in het rechtsgebied
waarvan die gemeente gelegen is, het
paragraaf ,2 de taal van de procedure
bepaalt ingeval verscheidene verweerders
moeten gedagvaard worden, zonder te
e~sen, zoals in de eerste paragraaf, dat
die ver~eerders hun woonplaats moeten
h:bben m gemeenten gelegen in het gebied van het rechtscollege waarbij de
zaak wordt aanhangig gemaakt;
Overwegende derhalve dat het bestreden arrest terecht beslist dat, ten deze,
de akte van rechtsingang naar luid van
paragraaf ,2 van artikel 55 in de Nederlandse taa~ moest gesteld zijn, en dat
krachtens lld 4 van paragraaf 1 van artikel 55, naar hetwelk paragraaf ,2 verwijst, en krachtens artikel 1 van het
Koninklijk besluit van 1'1 september
1935, de zaak naar de rechtbank van
koophanclel te Brussel diende te worden
verwezen;
Dat het middel naar recht faalt;
Over he~ tweede middel, afgeleid uit
de schendmg van de artikelen 1317
1319, 13,20, 13,22 van het Burgerlijl~

wetboek, 13,. 15, 6, 7, 10, paragraaf 4,
11, laatste allnea, 12, laatste alinea, der
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen, titel IX uitmakend
van het Wetboek van Koophandel, 1857
en 1858 van het Burgerlijk wetboek,
61-1° van het wetboek van Burgerlijke
rechtvordering en 97 der Grondwet,
doordat het bestreden arrest, ofschoon
het vaststelt dat « in de stichtingsakte
van de vennootschap in gezamenlijke
n~~m J. & ~·Van den Berghe, verleden
voor Notaris Gerard op 25 juni 1945,
bedongen wordt dat : " de rechtsgedingen
zo om te eisen als om te verweren namens
de ven.nootschap gevoerd worden op
vervolgmg en benaarstiging van de
zaakvoerclers " - niettemin beslist heeft
d~t het ~eding ontvankelijk was en geldig was mgesteld geworden door de oorspronkelijke dagvaarding van 19-21 april
1956 die ten verzoeke van genaamde
vennootschap J. & A. Van den Berghe
vertegenwoordigd door slechts een zaakvoerder gedaan werd, en doordat het
arrest die beslissing heeft g·emotiveerd
door de overweging dat de statuten bepalen dat « de zaakvoering der vennootschap wordt toevertrouwd aan elkeen
van beide vennoten die onder de firmabenaming ondertekent...... ... De zaakvoerders genieten de meest uitg·ebreide
machten om alle daden van beheer of
beschikking te verrichten welke de vennootschap aanbelang·en. Zij mogen onder
meer vo_or aile rechtsmachten pleiten, zo
om te eisen als om te verweren alle beslissingen, uitspraken, vonnisse~ of arresten bekomen en ten uitvoer leggen ... ,
d~n wam;eer .de bijzondere bepaling,
die aandmdt Wie bevoegdheid en macht
heeft om in rechte op te treden en nauwkeurig vermeldt dat de rechtsgedingen
namens de vennootschap op vervolging
en benaarstiging van de zaakvoerders
worden gevoerd klaar en duidelijk is
ondubbelzinnig en dus niet vatbaar voo;
verklaring, en als bijzondere bepaling
die uitdrukkelijk een bepaald geval bedoelt, de voorrang heeft boven de andere
bepalingen met betrekking tot de zaakvoering over het algemeen, zodat het
bestreden arrest aan de bewoordingen
van de .statuten van de aanlegster een
betekems heeft toegeschreven die met
de normale en gebruikelijke betekenis
ervan strijdig is, en de bewijskracht van
de statuten van die eiseres miskend heeft
(schending der al'tikelen 1317 1319
13,20, 1322 van het Burgerlijk Wetboel~
en 97 der Grondwet), terwijl het tevens,
samen met de eerste rechter wiens be-

-841slissing het bevestigde, de vordering
ontvankelijk heeft verklaard zoals zij
was ing·esteld geworden door de eiseres
« vertegenwoordigd door haren beheerder-bestuurder Mijnheer Andre Van den
Berghe " (schending van artikelen 13 en
15 der samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen en, voor zoveel
als nodig·, van de andere in het middel
aangehaalde wetteksten) :
Overwegende dat de bevoegdheden
van de zaakvoerders van een handelsvennootschap door de statuten van de
vennootschap bepaald worden ;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de oprichting·sakte van de verwerende vennootschap bepaalt dat de
rechtsvorderingen, zowel als eisende dan
als verwerende partij, namens de vennootschap, ten verzoeke en op vervolging van de zaakvoerders ingesteld
worden;
Dat het evenwel, zonder de bewijskracht van de oprichtingsakte of de
andere in het middel aangeduide wetsbepalingen te schenden, heeft kunnen
beslissen dat die bewoordingen niet van
hun tekstverband vermogen te worden
afgezonderd noch van de andere bepalingen der statuten, die een zelfde voorwerp hebben en ze belichten, en luidens
welke « elkeen van beide zaakvoerders "
met de ruimste bevoegdheden bekleed
is tot het beheren, beschikken, en pleiten
en tot het bekomen en uitvoeren van
.alle beslissingen, uitspraken, vonnissen
of arresten ;
Overwegende dat dergelijke interpretatie niet met de termen van de oprichtingsakte onverenigbaar zijnde soeverein is en derhalve aan het toezicht van
het Hof ontsnapt;
Dat bet middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikelen 6, 7, 10,
aline a 4, 11, laatste aline a, 12, laatste
alinea, 13, 15 der samengeschakelde
wetten op de handelsvennootschappen
titel IX uitmakende van het ,:Vetboek
van koophandel, doordat het bestreden
arrest beslist heeft dat « indien het aangehaald feit " (te weten dat het geding
werd ingesteld door aanlegster vertegenwoordigd door slechts een zaakvoerder)
« mocht beschouwd worden als een oorzaak van nietigheid uitmakende ,, « deze
nietigheid slechts betrekkelijk zou zijn
en aileen door de persoon in wiens voordeel de kwestige clausule bedongen werd,
weze de vennootschap Bank Van den
Berghe ,, kon worden ingeroepen, dan

wanneer de vennootschappen enkel mogen handelen door hun zaakvoerders of
beheerders waarvan de bevoegdheden
door de oprichtingsakte bepaald zijn,
zodat de vennootschap, welke luidens
haar statuten enkel op vervolging en
benaarstiging van de zaakvoerders mag
handelen, niet vertegenwoordigd is en
de vordering niet vervolgt, indien de
vervolging·en slechts uitgaan van een
der zaakvoerders welke noch hoedani.gheid noch bevoegdheid daartoe heeft en
dus een volstrekt nietige daad verricht,
welke behept is met onherstelbare nietigheid die niet kan worden goedgemaakt
(schending van arti.kelen 13 en 15 der
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen), en dan wanneer de
bij de samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen voorgeschreven
publiciteit tot doel strekt de buitenstaanders op de hoogte te brengen van
de voorwaarden waarin de vennootschap, wier rechtspersoonlijkheid van
die harer vennoten onderscheiden is,
door toedoen van haar bevoegde vertegenwoordigers daden verricht, zodat de
buitenstaanders, die ten verzoeke van
een vennootschap v66r de rechtbank
worden gedagvaard, de onontvankelijkheid van de vordering mogen voorhouden, indien de vordering niet is ingesteld overeenkomstig de statuten welke
bij uittreksels in de wettelijke vorm zijn
bekendgemaakt (schending van artike6, 7, 10, alinea 4, 11, laatste alinea, 12,
laatste alinea) :
Overwegende dat uit het op het tweede middel verstrekte antwoord blijkt
dat verweerster krachtens haar statuten
geldig door een harer zaakvoerders vertegenwoordigd werd ;
Overwegende dienvolgens dat het middel slechts tegen een overtollige reden
van het arrest opkomt en derhalve bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
12 juni 1959. - 1e kamer. - Voo1'zitte1', H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H.
Bayot. Gelijkluidende conclusie, H.
Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
Pleite1's, HH.
Vt'ldekens en Van Rijn.

-842
2"

KAMER. -

15 juni 1959

VOORZIENING IN VERBREKING. MILITIE. VERZOEKSCHRIFT WAARBIJ
DE DIENSTPLICHTIGE, VOORLOPIG ONGESCHIKT VERKLAARD, EEN DEFINITIVE
BESLISSING VRAAGT. VERZOEK DAT
GEEN VOORZIENING IN VERBREKING UITMAAKT.

Maakt geen voorziening in verbreking uit
het verzoekschl'ift, waar bij een dienstplichtige, voo1'lopig ongeschikt verklaard
do01· de keuringsraad, een de finitieve beslissing V!'aagt (1).
(ASNONG.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing op 8 april 1959 gewezen door
de herkeuringsraad van de provincie Limburg;
Overwegende dat verzoeker, voorlopig
ongeschikt verklaard, aanvoert dat hij
steeds ongeschikt zal blijven voor legerdienst, en een nieuw en definitief onderzoek van zijn geval vraagt;
Overwegende dat een dergelijk verzoek
geen voorziening in verbreking uitmaakt ;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift.
15 juni 1959.- 2e kamer. ~ Voorzitte!', H. van Beirs, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Wauters.
- Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
VoRiVI. MILITIE. AANHALING
VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN DIE
GESCHONDEN ZlJN.- BETEKENIS VAN
DIE LAATSTE WOORDEN.

2° MIDDEL TOT VERBREKING. -

LING VREEMD AAN HET MIDDEL.
MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

-

1° De wettelijke bepalingen, welke de vootziening in militiezaken moet vermelden
zijn niet deze welke de ontvankelijkheidsvoorwctal'den van de voorziening bepalen,
maat de wetsbepalingen, waarop het middel gegrond is en welke, volgens aanlegger, door het militiegerecht werden geschonden (2). (Wetten op de militie
gecoordineerd op 2 september 1957,
art. 51, § 1.)
2° Is niet ontvankelijk, tot staving van een
voo!·ziening in militiezaken, het middel
dat enkel de schending inroept van een
wettelijke bepaling, die vreemd is aan de
in het middel aangehaalde grief (3).
(ROBBEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing op 8 april 1959 gewezen door
de herkeuringsraad van de provincie Limburg;
Overweg·ende dat de voorziening de
wettelijke bepalingen die geschonden zouden zijn niet vermeldt, zodat de bij artikel 51, paragraaf 1, van de op 2 september 1957 gecoordineerde dienstplichtwetten op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen niet werden nageleefd;
Dat de voorziening, weliswaar, de artikelen 50 en 51 van gemelde dienstplichtwetten aanhaalt, welke de ontvankelijkheidsvoorwaarden van een voorziening·
vermelden, maar dat deze wetsbepalingen vreemd zijn aan de grieven door aanlegger tegen de beslissing ingeroepen ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
15 juni 1959. - 2e kamer. - Voorzitte!', H. van Beirs, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve~·slaggever, H. Wauters.
- Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

MILITIE.- MID DEL DAT DE SCHENDING
INROEPT VAN EEN WETTELIJKE BEPA-

(1) Verbr., 12 juli 1954 (B~tll. en PASIC.,
1954, I, 997); vergel. verbr., 7 november
1955 en 4 september 1956 (ibid., 1956, I,
214 en 1299). '

(2) Verbr., 12 juli 1954 (Bull. en PAsrc.,
1954, I, 997) en 2 mei 1955 (ibid., 1955,
I, 950).
(3) Verbr., 20 october 1956 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 196).
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fO STEDEBOUW.

KONINKLIJK BESLUIT WAARBIJ DE AANLEG VAN EEN
REGELINGSPLAN BESLIST WORDT. UITGRAVlNGS- EN AANAARDINGSWERKEN. - WERKEN WELKE EEN AANZIENLIJKE WIJZIGING VAN HET RELIEF VAN
DE GROND TEN GEVOLGE HEBBEN. NOODZAKELIJKHEID VAN EEN VOORAFGAANDE TOELATING.

het uitvoeren van de afsluitingswerken
aan te vragen. (Besluitwet van 2 december 1946, art. 18.)
(VAN GELUWE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 october 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 18 van de besluitwet van 2 december 1946, betreffende de
stedebouw, doordat, om in onderhavig geval .toepassing te maken van bedoelde
3D STEDEBOUW.
RECHT ,VAN
wetsbepaling, het bestreden arrest verIEDER EIGENAAR ZIJN ERF AF TE SLUIklaart dat, vermits het begrip " relief van
TEN. RECHT NIETTEMIN AFHANKEde grond " niet wettelijk omschreven is,
LIJK VAN HET NALEVEN VAN DE VOORdie woorden naar hun gebruikelijke zin
SCHRIFTEN VAN DE BESLUITWET VAN
dienen begrepen te worden, en, op grond
van tal van beschouwingen omtrent op2 DECEMBER 1946.
duikend en onder water gelegen relief,
1 o Uitgravings- en aanaardingswerken,
welke niet dienend zijn, beslist dat uit de
uitgevoe1·d op een bij koninklijk besluit door aanlegger uitgevoerde uitgravingen
bepaald grondgebied, besluit dat de aan- · en aanaardingen een aanzienlijke wijzileg van een regelingsplan beslist, zijn on- ging van het relief van de grond ontstaan
derw01·pen aan een voorafgaande toela- is, dan wanneer het feit dat het een poel
ting van de Minister van openba1·e werken of een vijver geldt, welke bestemd is om
of van zijn afgevaardigde, van 't ogen- water in te houden, en dat aanlegger
blik dat zij het relief van de grand aan- evenzo als zijn medebetichte eigenaar zijn
zienlijk wijzigen. (Besluitwet van 2 de- van een sluis om het debiet van het water
cember 1946, art. 18, lid. 1.)
te regelen, voor gevolg heeft dat de dam,
2o De termijn van een maand, binnen de- opgeworpen onder het waterpeil, het rewelke de Nliniste1' van openbare werken lief van de bodem zeker niet wijzigt, daar
of zijn afgevaardigde een beslissing het relief te wijzigen juist erin bestaat
moet treffen over een aanvraag tot toe- een verandering te brengen aan hetgeen
lating van we1·k,en voorzien bij artikel18, met het zintuigelijk oog zichtbaar is en
lid 1, van de besluitwet van 2 decembM' daar van zohaast geen zichtbare veran1946 bet1·effende de . stedebouw, neemt dering gedaan werd noodzakelijkerwijze
aanvang vanaf de datum van ontvangst er geen verandering aan relief bestaat,
van de aanvraag tot toelating doo1· de en dan wanneer de wet slechts verbiedt
Minister of zijn afgevaardigde {1), zelfs zonder voorafgaande toelating van de Miindien de aanv1·aag bij het gemeentebe- nister van openbare werken of van zijn
stuU1' werd ingediend. (Besluitwet van afgevaardigde door graven of aanaarden
het relief van de grond aanzienlijk te
2 december 1946, art. 18, lid 4.)
waaruit blijkt dat de toelating
So De uitoefening van het recht zijn erf af wijzigen,
aileen vereist is voor zoveel de structuur
te sluiten, door aTtikel 647 van het Bur- van de streek of van het landschap zou
gM·lijk Wetboek aan iedeT eigenam· toe- gewijzigd worden wat zeker het geval niet
gekend, stelt de eigenaaT niet vrij van kan zijn wanneer het gaat om een onder
de verplichting de door de besluitwet van water liggende dam waarvoor aanaardin2 december 1946 betreffende' de stede- gen van slechts ongeveer 50 tot 70 cenbouw opgelegde voo1·scMiften na te leven,
timeter werden uitgevoerd :
namelijk desnoods de vereiste toelating tot
Overwegende dat het bestreden arrest
in feite vaststelt dat de zonder voorafgaande toelating opgerichte dam " dwars
(1} Verbr., 25 februari 1952 (Arr. Verbr.,
door een meer, Kranepoel genoemd "• is
1952, blz, 327, Bull. en PA.src., 1952, I, 374);
raadpl. verbr., 13 mei 1957 (A1'1'. Verb1·., 1957,
aangelegd, " dat deze dam opgemaakt is
geweest door uitgravingen en aanaardinblz. 763, Bull. en PASIO., 1957, I, 1093).
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STEDEBOUW. WERKEN AAN
TOELATING ONDERWORPEN. AANVRAAG TOT TOELATING. TERMIJN
BINNEN DEWELKE
EEN
BESLISSING
MOET GETROFFEN WORDEN. UITGANGSPUNT VAN DIE TERMIJN.

-844gen in het meer, dat hij 10 meter breed
is en 400 meter lang, dat het boven niveau
van de dam voldoend hoog is om hem te
doen verschijnen bij normaallaag waterpeil zodat twee vijvers dan te voorschijn
komen waar er vroeger maar Mn was >> ;
Dat het arrest nog bepaalt " dat de
dam in het verloop van ieder kalenderjaar nu eens zichtbaar en dan eens onzichtbaar zal zijn naar gelan"' het waterpeil normaal hoog of norma:D laag komt
te staan >> en bijvoeg't " dat het peil van
het water in de Kranepoel trouwens afhangt van de willekeur van de verdachten die bij machte zijn het waterpeil bestendig onder het niveau van de dam en
deze metterdaad zichtbaar te houden
waar dit voordien niet mogelijk was »;
Overwegende dat uit die feitelijke vaststellingen de rechter wettelijk heeft kunnen afleiden dat de uitgravingen en aanaardingen die uitgevoerd werden om de
d.ar,n a an te Iegge~ eon aanzienlij ke wijZigmg van het relief van de grond voor
gevolg hebben gehad ;
Dat het middel dus feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel18, alinea 5, van
de besluitwet van 2 december 1946, doordat, om te beslissen dat binnen de maand
van het indienen van de aanvraag om
toelating tot het uitvoeren van de ontworpen werken erover uitspraak werd gedaan, het bestreden arrest hierop steunt
dat de aanvraag door de Minister of door
zijn afgevaardigde zelf moet ontvangen
worden om de termijn van een maand te
doen lopen, na welke, bij gebrek aan beslissing·, ·de toelating wordt beschouwd
als verworven, en dat een aanvraag aan
de gemeenteoverheid niet als gevolg kan
hebben dat de ontvangst ervan door de
Minister of door zijn afgevaardigde in de
gemeente zou gebeuren, dan wanneer, indien artikel 18 van de besluitwet van
2 december 1946 voorziet dat de toelating dient aangevraagd te worden aaft
de Minister of aan zijn afg·evaardigde; de
ministeriiile omzendbrief van de Minister
van openbare werken van 31 october
1949, gepubliceerd in het Staatsblad van
23 november 194.9, nochtans uitdrukkelijk bepaalt « dat de aanvragen om toelating tot bouwen moeten ingediend bij
de gemeente die zich daarna gelast met
ze aan de provinciale directie van stedebouw over te maken ,, waaruit blijkt dat
de Minister de toepassingsmodaliteiten
geregeld heeft van het door de wet uitgevaardigde principe van ind1ening van
de aanvraag en dat de administratieve

regel bindend is voor de overheid die hem
getroffen heeft, zodat, in onderhavig geval, bij gebrek aan antwoord binnen de
maand van het indienen van de aanvraag
op 16 april 1956 bij het schepencollege
van Aalter, de toelating dient beschouwd
als verworven bij toepassing van gemeld
artikel 18 :
Overwegende dat de besluitwet van
2 december 1946 vereist dat, alvorens op
het bij artikel 18 aangeduid gebied werken te ondernemen waarvan de aard door
dit artikel wordt bepaald, een geschreven
en uitdrukkelijke toelating moet verleend
worden door de Minister van openbare
werken of door zijn afgevaardigde ;
Dat, om die toelating te bekomen, een
aap;rraag moet ingediend worden bij de
M1mster van openbare werken of bij zijn
afgevaardigde, die gehouden zijn uitspraak te doen binnen een maand vanaf
de datum van ontvangst ervan, termijn
die met twee maanden ten hoogste kan
verlengd worden door een met redenen
omklede beslissing die v66r het einde van
de eerste maand dient genomen te worden;
Dat het indienen van die aanvraag van
toelat.ing belanghebbenden niet vrijstelt
van alle andere procedures na te leven
welke door de wetten of reglementen zijn
voorgeschreven en .dat die aanvraag namelijk de plaats niet neemt van het verzoek tot bouwvergunning waarover het
Schepencollege, bij toepassing van artikel 90, 8~, van de gemeentewet, uitspraak
9-oet;
·
Overwegende weliswaar dat, om de uitvoering van de administratieve formaliteiten te vergemakkelijken, dienstvoorschriften tot regel hebben gesteld, zoals
de door de Minister van openbare werken
op 31 october 194.9 aan de gemeentebesturen toeg·ezonden orrizendbrief het vaststelt, dat de aanvragen om toelating tot
bouwen moeten ingediend worden bij de
gemeente die zich daarp.a gelast met ze
aan de provinciale directie van de stedebou:w over te maken, niet zonder zorg· te
dragen opdat zij regelmatig ingediend
zouden worden, vergezeld met de vereiste bij te voegen bescheiden ;
Overwegende dat, bij die bestuurlijke
instructies, de Minister de wijze van toepassing van de besluitwet van 2 december 1946 niet geregeld heeft; dat hij aldus noch de gemeentebesturen afg·evaardigd heeft om in zijn naam de aanvragen tot toelating te ontvangen noch de
belanghebbenden beroofd heeft van het
recht hun regelmatige aanvraag recht-
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streeks aan de Minister of aan zijn afgevaardigde te doen toekomen;
Overwegende derhalve dat, waar het
bestreden arrest vaststelt dat de Minister
van openbare werken of zijn afgevaardigde slechts op-19 januari 1957 de aanvraag van aanlegger ontving, wettelijk
beslist dat de op 21 januari 1957 genamen beslissing van weigering " binnen de
termijn van een maand is getroffen
geweest ";
· Waaruit volgt dat het middel niet kan
ingewilligd worden ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 647 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest staande houdt dat de besluitwet
. van 2 december 1946 de openbare orde
aanbelangt en het recht tot afsluiting beperkt, dan wanneer die besluitwet het
recht tot afsluiting niet onderwerpt aan
to elating wanneer het gaat om, bij voorbeeld, grachten, levende hagen, enzovoorts, doch enkel en aileen wanneer het
gaat om samenvoeging van bouwmaterialen, bij voorbeeld, cementen muur, en
dat in onderhavig geval geen samenvoeging van materialen werd gedaan bij het
opwerpen van de dam, maar aileen ophoging van de aarde zonder toevoeging van
iets anders en dan wanneer ieder eige.naar een onbeperkt reeht heeft om zijn
erf af te sluiten :
. Ov¢r!vegende dat de besluitwet ya.p.
2 december 1946 de eigenaars het recht
.hun erfaf te sluiteri, dat artikel 647 van
hetBurgerlijk Wetboek hen toekent, niet
ontnomen heeft, maar dat de uitoefening van dit recht de eigenaars niet yrijstelt van de verplichting de door gemelde
besluitwet opgelegde voorschriften van .algemeen nut nate leven;
Overwegende dat het bestreden arrest,
hetwelk vaststelt dat aanlegg·er door graven en aanaarden het relief van de grond
aarizienlijk gewijzigd heeft en dat hij de
vereiste voorafgaande toelating om die
werken uit te voeren niet had bekomen,
wettelijk beslist heeft dat hij zodoende
zich schuldig heeft gemaakt aan de door
artikelen 18 en 27 van de besluitwet van
2 december 1946 voorziene misdrijf;
Dat het middel naar recJ1t faalt;
En overwegende voor het overige, in
zover de voorziening gericht is tegen de
beslissing gewezen over de publieke vor"
dering, dat de substantii:ile of op straf van
nietig·heid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt_ aanlegger tot de kosten.

15 juni 1959, - 2e kamer. - Voorzitte1' en venlaggeve1·, H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, advo·

caat-generaal.
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VERANTWOORDELIJKHEID

(BUlTEN OVEREENKOMS'I' ONTSTAAN). IN GEMEENS~HAP VAN GOEDEREN GEHUWDE VROUW, DIE GEEN WINSTGEVEND BEROEP UITOEFENT, DOCH HAAR
TAAK VAN HUISHOUDSTER VERVULT.
VERVULLING
VA)'<
DIE
TAAK
ONMOGELIJK
GEMAAKT
DOOR
EEN
KRENKING VAN DE FYSISCHE INTEGRITEIT. KRENKING WELKE EEN
MATERIELE SCHADE AAN DE ECHTGENOTE PE;RSOONLIJK. BEROKKENT.

De krenking van de fysische integriteit
van een in gemeenschap van goederen
gehuwde v1·ouw, die geen winstgevend
beroep uitoefent, · doch haa1' · taak van
huishoudster veTvult, k1'enking wam·door de ve1·vulling van die taak geheel
. of gedeeltelijk ohmo gelijlc wo1·dt gemaakt, berolckent aan de echtgenote
·. persoonlijlc een materiifle schade (1) .

'
(GOEMAERE, T. C_RUYT EN JOSKI.)
ARREST.

. HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2i4 october 1958 gewezen door
het Hof van ber()ep te Gen:t ;
I. In zover de voorziening gerichf i~
tegen de beslissing gewezen.over de door
Cruyt Pierre ingestelde burger:lijlm, vor;
dering :
· '
Overwegende dat aanlegger geen midc
del inroept ;
·
II. In zover de voorzi(;Jning g•ericht is
tegen de beslissing gewe7;en over de door
J:oski Elisabeth ingestelde hurgerlijke
vordering:
Over het middel, afgeleid uit de ·schen-

· (1) Raadpl. J .. RoNsE, Schade en schacleloossielling, n" 940, 1182 tot 1186 en 119S

tot 1198;

-846ding van artil~el 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest beslist
heeft dat tengevolge van een verkeersongeval waarvan de schadelijke gevolgen bij een vroeger arrest ten laste gelegd werden van eiser, tweede verweerster een schade geleden had wegens
schending van hare fysische integriteit en ook een schade die het gevolg is
van de onderstane en nog te onderstaan
zowel materieel als moreel leed en dat
deze dubbele schade billijk samen mag
geschat worden op 200.000 frank, en
dientengevolge eiser veroordeeld heeft om
aan tweede verweerster de som van
150.000 frank plus interesten te betalen,
zijnde hoger vermelde som van 200.000
frank mits aftrek van een reeds vroeger
uitbetaalde provisie van 50.000 frank,
zulks echter zonder de conclusies van
eiser te beantwoorden, in zoverre zij
staande hielden « dat deze schade in
ieder geval niet door de burgerlijke
partij J oski maar desg·evallend en uitsluitelijk door de burgerlijke partij
Cruyt als hoofd der gemeenschap
zouden
geleden
geweest
zijn
en
door hem aileen zouden kunnen teruggevorderd worden, dat dit deel van de
eis dan ook alleszins niet kan ingewilligd worden, dat J oski Elisabeth een
bestendige werkonbekwaamheid opgelopen heeft van 10 t. h., dat het vanzelf
spreekt dat deze dame uit de burgerij
geen verlies aan inkomsten hierdoor
boekt >>, dan wanneer, om wettelijk gemotiveerd te zijn, de rechterlijke beslissingen al de door de partijen in regelmatig· neergelegde besluiten ingeroepen
middelen of exceptie moeten beantwoorden:
Overwegende dat in zijn conclusies
v66r het Hof van beroep aanlegger
staande gehouden heeft dat verweerster
zich uitsluitend met het vervullen van
haar taak als huishoudster bezig hield
en dat zij geen vermindering van haar
eigen goed ondergaan heeft ingevolge de
tijdelijke en bestendige werkonbekwaamheden die ontstaan zijn uit de verwondingen welke haar door aanleg·ger veroorzaakt werden ;
Dat aanlegger inderdaad bepaaldelijk
aanvoerde dat de rechter aan verweerster geen « economische waarde als
huishoudster >> mocht toekennen;
Overwegende dat, ter staving van die
stelling, aanlegger deed gelden « dat
namelijk deze burgerlijke partij in haar
huishouden niet werkzaam was, omdat
zij zelf geholpen was door een dienstmeid >> om te besluiten, eensdeels, ten

aanzien van de tijdelijke werkonbekwaamheid, dat zij « dan ook geen schade geleden heeft g·edurende de periode
van tijdelijke werkonbekwaamheid »
en dat, wat ook het gevolg ervan heeft
kunnen zijn, « deze schade in ieder
geval niet door de burgerlijke partij
J oski maar desgevallend en uitsluitelijk
door de burgerlijke partij Cruyt als hoofd
der gemeenschap zou geleden geweest
zijn en door hem aileen zouden kunnen
teruggevorderd worden », en, anderdeels wat de bestendige werkonbekwaamheid aangaat, « dat het van zelf spreekt
dat deze dame uit de burgerij geen verlies
aan inkomsten hierdoor boekt » ;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat verweerster « zeer zware verwondingen opgelopen heeft » waarvan
het de aard bepaalt om vast te steilen
'' dat hieruit blijkt dat de burgerlijke
partij ontegensprekelijk in hare fysische integriteit geschaad werd »;
Overwegende dat, alhoewel het arrest
toegeeft « dat de burgerlijke partij geen
winstgevend beroep uitoefent », het nochtans beslist, in strijd met de bewering
van aanlegger, dat indien zij « aileen
hare rol van huisvrouw houdt », dit niettemin « een economische waarde vertoont »;
Overwegende dat, waar het arrest
aldus aanneemt dat, door haar taak van
huishoudster normaal te vervuilen, verweerster een materieel voordeel verwezenlijkte waarvan zij ten behoeve van
de huishouding beschikte om eruit af te
leiden dat het beroven van dit voordeel
of van een deel ervan, tengevolge van de
krenking van de fysische integriteit,
een materiele schade aan de echtgenote
persoonlijk berokkent, die beslissing het
door aanlegger opgeworpen verweermiddel beantwoordt;
Dat de rechter niet gehouden is een
afzonderlijk antwoord te geven op ieder
argument dat ter staving van de principiele bewering wordt voorgelegd;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 juni 1959. - 28 kamer. - Vo01'zitter en verslaggeve1·, H. Van Beirs,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKELS '2-4°, EN 16-2-A. AFZONDERLIJKE WEGEN OF EEN ZELFDE
OPENBARE WEG MET VERSCHILLENDE
RIJBANEN. ENKEL KRUISPUNT OF
VERSCHILLENDE
KRUISPUNTEN.
SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE
FEITENRECHTER.
De rechte1' ove1' de grand beoordeelt soeverein, in feite, zich steunende op de toestand van de plaats, of' wegen af'zonderlijke openbare wegen uitmaken of' de
rij banen van een zelf'de open bare we g,
en of' die wegen met een ande1'e weg, die
hen dwarst, een en hetzelf'de kruispunt of
verschillende achtereenvolgende kruispunten vo1'1nen'(1). (Wegcode van 8 april

1954, art. 2-4° en
(DELPORTE,

16-2~a.)

GALLANT, DE
STEVENS.)

BAERE,

T.

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 november 1958 gewezen
door het Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing gewezen over de
publieke vordering :
Overwegende dat aanleggers, burgerlijke partijen die niet tot de kosten van
de publieke vordering werden veroordeeld, zonder hoedanigheid zijn om
zich tegen die beslissing te voorzien ;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen gewezen over
de burgerlijke vorderingen :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek, 2, 4°, en ifi, 1 en 2, in het
bijzonder litt. a, van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, om de
feiten niet bewezen te verklaren en bijgevolg om betichte vrij te spreken en te
(1) Raadpi. verbr., 3 october 1955 en
23 januari 1956 (A1'1', Verb1•., 1956, biz. 61 en
405, Bull. en PAsrc., 1956, I, 74 en 519);
28 october 1957 (An·. Verbr., 1958, biz. 102,
Bttll. en PAsrc., 1958, I, 199) en 12 mei 1958
(Bttll. en PASIC., 1958, I, 199 en 1009).

verklaren dat het Hof van· beroep onbevoegd is om over de eisen van de burgerlijke partijen te statueren, beslist
heeft dat de " weg " door betichte gevolgd op het Octrooiplein verschillende
kruispunten vormt met "wegen " gelegen in de richting gevolgd door de burgerlijke partijen, eisers, dan wanneer
niets in de vaststellingen van het
arrest erop wijst dat laatstgenoemde
"wegen " afzonderlijke openbare wegen
zouden zijn in de zin van artikel 2, 4°,
van het koninklijk besluit van 8 april
1954, maar integendeel uit die vaststelling·en blijkt dat die " wegen " deel uitmaken van een enkele " openbare weg "
samen met de ruimte die zij tussen
elkaar laten :
Overwegende dat uit de motieven van
het arrest blijkt dat de rechter niet in
twijfel getrokken heeft dat in de door
eerste aanlegg·er gevolgde weg, uit de
richting van onder de viaduct naar de
Dampoortbrug, een spoor ligt zodat die
weg bij het genaderd kruispunt een
hoofdweg is ;
Overwegen:de dat de rechter vaststelt
dat van onder de viaduct verschillende
wegen op het Octrooiplein uitmonden en
dat die verschillende wegen niet samenlopen maar " tussen elkaar een aanzienlijke ruimte, die deel uitmaakt van de
openbare weg, laten ";
Dat uit die vaststellingen, die aan de
rechter toelaten tot het bestaan van
afzonderlijke wegen te besluiten, niet
kan afgeleid worden, zoals het middel
beweert te doen, dat bedoelde wegen de
rijbanen zouden uitmaken van een
zelfde openbare weg ;
Overwegende dat de rechter nog vac;tstelt dat de weg die, vanaf de Koopvaardijlaan naar de Kasteellaan, het.
Octrooiplein dwarst, met de verschillende wegen die van onder de viaduct op
het Octrooiplein uitmonden, verschillende kruispunten vormt en dat verweerder die deze weg volgde, te weten
de verlenging van de Koopvaardijlaan
in de richting van de Kasteel!aan, op
een openbare weg reed waarin een dubbel tramspoor ligt ;
Overwegende dat op grond van die
elementen de rechter wettelijk heeft kunnen beslissen dat, daar het ongeval plaats
heeft gehad op het kruispunt gevormd
door de hoofdweg welke verweerder
volgde en de hoofdweg waarop eerste
aanlegger reed, dit is een van de afzonderlijke wegen die van onder de viaduct
op het Octrooiplein uitmonden, de regel
van de voorrang voor het vail rechts
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komend verkeer gold en bijgevolg dat
verweerder die voorrang genoot ;
Dat het middel niet kan aang·enomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt iedere aanlegger
tot een derde der kosten.

verande1·en van het feit dat vo01' ham·
gebracht w01·dt doo1· de beschikking tot
verwijzing of' door de dagvaarding, onder het dubbel voorbehottd dat de nieuwe
begripsomschtijving hetzelf'de feit bedoelt en dat de verdachte in de gelegenheid wordt gesteld zijn verdediging hie1'
tegen voor te dragen (S).

15 juni 1959. - 2e kamer. - Voorzitter en verslaggever, H. Van Beirs,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Strijdige conclusies, H. Paul lVIahaux,
ad vocaat-generaal.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF
VAN BEROEP TE GENT, T, MESTAG.)
ARREST.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN, - VoORZIENING VAN
RET OPENBAAR MINISTERIE. - GEVOLG,
2° STEDEBOUW.
VERANDERING
VAN EEN BESTAAND GEBOUW.- WERKEN WELKE ALS EEN « CONSTRUCTIE "
KUNNEN WORDEN BESCHOUWD, IN DE
ZIN VAN ARTIKEL 18 VAN DE BESLUITWET VAN 2 DECEMBER 1946.
so RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN.
-lVIACHTEN VAN DE RECHTSPREKENDE
RECHTSMACHT. - VERANDERING VAN
BEGRIPSOMSCHRIJVING. - VOORWAARDEN,
1° De voorziening van het openbaar ministerie in strafzaken ondenverpt aan het
onderzoek van het Hof' de wettelijkheid
1Jan de beslissing over de publieke vordering voo1' het geheel, zonde1' dat dit
onderzoek zou beperkt wo1·den door de tot
staving van de voorziening ingeroepen
middelen (1).
2° Verande1·ingswerken uitgevoerd aan een
reeds bestaand gebouw kunnen een " const1'Uctie " ttitmaken in de zin van artikel 18 van de besluitwet van 2 decembe1·
1946, zelfs wanneer geen niettwe bouwstoffen op de grand zelf gevestigd worden (2).
so De rechtsp1·ekende rechtsmacht mag, en
desnoods moet, de beg1·ipsomsch1'ijving
(1) Verbr., 6 juni 1939 (Bull. en PAsrc.,
1939, I, 291) en noot 1 onder dit arrest.
(2) Raadpi. verbr., 28 november 1955
(A1'1·. Vm·b1·., 1956, biz. 239, en noot 2, Bttll.
en PAsrc., 1956, I, 295) en noot 1; 17 maart
1958 (A1·r. Vm·b1·., 1958, biz. 521, Btttl. en
PAsrc., 1958, I, 780) en 15 decembet· 1958
(sup1·a, blz. 329, Bttll. en PAsrc., 1959, I, 389).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 november 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Gelet op het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 159, 182, 189, 191 van het
Wetboek van strafvordering, 17, 18 en
27 van de besluitwet van 2 december 1946
op de stedebouw, doordat het bestreden
arrest, dat verweerder van de vervolging
ontslaat, eensdeels, onzeker laat of het
beschouwt hetzij dat het aanbrengen van
reclame-panelen op reeds bestaande gebouwen, ten opzichte van die gebouwen,
geen veranderingswerken uitmaken, hetzij dat er geen sprake kan zijn van constructie, in de zin van gemeld artikel18,
waar geen nieuwe bouwstoffen op de
grond zelf gevestigd worden, dan wanneer
onduidelijke motieven gelijkstaan met
gebrek aan motieven, en, anderdeels, uit
de afwezigheid van inbreuk op de artikelen 18 en 27 van de besluitwet van 2 december 1946 ertoe besluit dat de ten
laste van verweerder gelegde feiten geen
wanbedrijf uitmaken, zonder na te gaan
of zij geen inbreuk op de artikelen 17 en
2 7 van dezelfde besluitwet uitmaken,
dan wanneer, in politie- en correctionele
zaken, de rechter door de wijze waarop
de bij hem aanhangig g·emaakte feiten
omschreven zijn niet gebonden wordt en,
integendeel, gehouden is, binnen de perken van zijn bevoegdheid en rekening
gehouden met de rechten van de verdediging, op die feiten de strafrechterlijke
bepalingen toe te passen die ze bestraffen :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel hieruit afgeleid dat
(3) Verbr., 28 october 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 205) en de arresten vermeld in noot 2,
biz. 206; raadpl. verbr., 22 juni 1953 (A1·r.
Vm·br., 1953, biz. 736, Bttll. en PAsrc., 1953,
I, 849).

-849het middel een feitelijke en bijgevolg
soevereine vaststelling van de rechter betwist :
Overwegende dat de voorziening van
het openbaar ministerie de wettelijkheid
van de beslissing over de publieke vordering voor het geheel aan het onderzoek van het Hof onderwerpt zonder dat
dit zou beperkt worden door de ter staving van de voorziening a! dan niet ingeroepen middelen ;
Dat het desgevallend aan het Hof be]lOort een van ambtswege opgeworpen
middel in plaats te stellen van een voorgesteld middel of dit te verbeteren of
aan te vullen ;
Dat, gelet op het middel zoals de tekst
ervan ten deze door het Hof nader werd
bepaald, de g·rond van niet ontvankelijkheid van belang ontbloot voortkomt en
dus niet kan ingewilligd worden;
Over het middel :
Overwegende dat uit de stukken van
rechtspleging waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt dat de vervolging,
waarover het bestreden arrest uitspraak
heeft gedaan, ingesteld werd naar aanleiding van processen-verbaal opgesteld
wegens inbreuken op de artikelen 17 en
27 van de besluitwet van 2 december 1946
op de stedebouw, en waarbij werd vastgesteld dat op het grondgebied van Oostende, welk het voorwerp is van een bij
koninklijk besluit van 13 augustus 1955
goedgekeurd bijzonder plan van aanleg,
reclame-panelen op gebouwen aangebracht waren geweest in overtreding met
de voorschriften van dit plan ;
Overwegende niettemin dat de betichting·, wegens welke verweerder op grond
van de aldus vastgestelde feiten v66r de
strafrechtbank gedagvaard werd, die is
van inbreuken op de artikelen 18 en 27
van gemelde besluitwet ;
Overwegende dat bij dit artikel 18 namelijk wordt verboden op het grondgebied dat het aanduidt, zonder voorafgaande geschreven en uitdrukkelijke toelating van de Minister van openbare werken of van zijn afgevaardigde, te bouwen,
af te breken of wederop te bouwen ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de handeling die door de betichting
ten laste van verweerder word t gelegd
hierin bestaat, op het beoogde grondgebied en zonder de vereiste toelating, reclame-panelen op reeds bestaande gebouwen te hebben aangebracht en eraan
vastgehecht;
Overwegende dat, om te beslissen dat
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het aanbrengen van reclame-panelen op
gebouwen niet als « constructie " in de
zin van bedoeld artikel 18 dient beschouwd te worden en bijgevolg aan die
bepaling niet onderworpen is, de rechter
erop wijst dat het vasthechten van houten
panelen aan een vroeger opgebouwde
muur geen vestig·ing op de grond uitmaakt;
Overwegende, eensdeels, dat de motieven van de beslissing, waarbij de rechter
verweerder van de vervolging ontslaat,
aldus onzeker Iaten of deze beoordeeld
heeft hetzij dat het aanbrengen van reclame-panelen op reeds bestaande gebouwen, ten opzichte van die gebouwen,
niet als veranderingswerken kan beschouwd worden, hetzij dater geen sprake
kan zijn van constructie, in de zin van
gemeld artikel 18, waar geen nieuwe
bouwstoffen op de grond zelf gevestigd
worden;
Overwegende, anderdeels, dat het vaststellen dat de feiten, die bij de strafrechtbank aanhangig werden gemaakt, geen
inbreuk zouden uitmaken op de artikelen 18 en 27 van de besluitwet van 2 december 1946, niet volstaat om eruit af
te leiden dat zij noodzakelijk moeten
geacht worden geen wanbedrijf te zijn
en derhalve de vrijspraak van betichte
te rechtvaardigen;
Dat, in onderhavig· geval, de rechter
g·ehouden was, onder voorbehoud de
rechten van de verdediging te vrijwaren,
na te gaan of die feiten, welke overeenkomstig artikel 28 van die besluitwet
vastgesteld waren geweest, niet als inbreuken op de artikelen 17 en 27 ervan
dienden omschreven en bestraft te worden;
Waaruit volgt dat de bestreden beslissing noch geldig gemotiveerd noch wettelijk gerechtvaardigd is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
15 juni 1959. - 2e .kamer. - Voo1'zitter en ve1'Slaggever, H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gel~ik
luidende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal.
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1° VERANTWOORDELIJKHEID
(BUITEN OVEREENKOMS'l' ONTSTAAN). SCHADE VEROORZAAKT
DOOR EEN 1\IISDRIJF. - HERSTEL. MORELE EN MATERIELE SCHADE. VORDERING VAN EEN PARTIJ TOT AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN OVER
ELKE SCHADE. - GLOBALE SCHATTING
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. ONWETTELIJKHEID.
2° VERANTWOORDELIJKHEID
(BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. - RAiVITNG VAN
DE SCHADE « EX AEQUO ET BONO "· VOORWAARDEN.
3° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. - VERBREKING. - VERSCHILLENDE VERWEERDERS. - GEEN SOLIDAIRE VEROORDELING TOT DE KOSTEN.
1° W anneer een partij !weft gevorde1·d dat
er bij afzonderlijke beschikkingen uitspraak zm< worden gedaan ove1· het
hetstel van de morele schade en ove1· het
herstel van de mate1·iele schade veroorzaakt do01· een zelfde misdr~jf, mag de
techtet de vergoeding verschuldigd tot
herstelling van deze dub bele schade niet
glo baal vaststellen (1).
2° W anneer een partij een begtotingsgrondslag van de schade doot een onrechtmatige daad veroorzaakt heeft voorgesteld, kan de rechte1· slechts wettelijk
een begroting " ex aequo et bono " van
die schade in de plaats stellen, voor zove1' hij de 1·eden opgeeft, waarom enerzijds de voorgestelde begrotingsgtondslag
niet aannemelijk is, en anderz~jds de
begroting niet anders dan " ex aequo et
bono " kan geschieden (2).
3° Wanneer het Hof, in strafzaken, de bestreden beslissing ve1·breekt, kunnen de
verweerde1'S niet solidair tot de kosten van
de aanleg in verbreking wo1·den vero01'cleeld (3).

(MATHEY, T. ANDRE EN WELLENS.)
ARREST.

door het Hof van beroep te Brussel ;
I. In zover de voorziening tegen het
openbaar ministerie is gericht :
Overwegende dat het arrest, dat uitsluitend over de burgerlijke vordering· van
aanlegger uitspraak doet, deze tot de
kosten jegens het openbaar ministerie niet
veroordeelt ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
II. In zover de voorziening tegen verweerders Andre en Wellens is gericht :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1165, 1382 tot 1384
van het Burgerlijk Wetboek, 418 en 420
van het Wetboek van strafrecht en 97
van de Grondwet, eerste onderdeel doordat het hof van beroep beslist dat de vergoeding, die aanlegger toekomt wegens
de aantasting van zijn lichamelijke integriteit en wegens de schending van zijn
werkgeschiktheid, met andere woorden
wegens de vermindering van zijn economisch potentieel, geen bezoldigingen mag
omvatten die door zijn werkgevers voor
de duur van zijn tijdelijke of blijvende
werkongeschiktheid verschuldigd waren,
of niet mag berekend worden op de voet
van die bezoldigingen enerzijds, en van
de afnemende omvang van zijn werkong·eschiktheid anderzijds, en daartoe steunt
op de reden dat de naamloze vennootschap " Electrogaz " en het gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node aan de
burgerlijke partij na het ongeval dezelfde
wedden als v66r het ongeval uitbetaalden,
dan wanneer de aansprakelijke dader van
het misdrijf, die gehouden is tot herstel
van gans de schade die zijn fout teweeggebracht heeft, zich tot vermindering van
zijn schuld niet mag beroepen op de betalingen gedaan door een derde, inzonderheid door de werkg·ever van het slachtoffer, om het even of die betalingen gescheid zijn krachtens een aan die dader
vreemd contractuele of statutaire verbintenis van de werkgever, ofwel ingevolge dezes welwillendheid, tenzij die dader aantoont - wat door het arrest niet
wordt vastgesteld - dat bedoelde betalingen te zijnen behoeve en tot mindering
van zijn schuld gedaan zijn; tweede onderdeel, doordat het hof van beroep, al-

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 november' 1958 gewezen
(1) Vergel. verbr., 8 maart 1948 (Bull.
en PAsiO., 1948, I, 148) en 2 juli 1956 (ibid.,
1956, I, 1229).
(2) Verbr., 8 october 1956 (Bull. en PAsro.,

1957, I, 102); vergel. verbr., 2 februari 1959
(ibid., 1959, I, 564) en noot 1.
(3) Verbr., 15 april 1957 (Bull. en PAsiO.,
1957, I, 992); vergel. in burgerlijke zaken,
verbr., 22 maart 1957 (A1'1', Vm·br., 1957,
blz. 612, Bttll. en PASIC., 1957, I, 887).
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dus te kort komend aan de verplichting
van de rechter om ten aanzien van de
overgelegde conclusies zijn beslissing passend met redenen te omkleden, derwijze
dat het hof van cassatie in staat gesteld
wordt zijn toezicht uit te oefenen, verklaart ex aequo et bono uitspraak te doen
en aldus, in een samengestelde en ondeelbare opvatting van de aantasting van
lichamelijke integriteit en van de morele
schade (welke opvatting trouwens door
deze hoofdgedachte bepaald is dat de onderg·ane krenkingen g·een invloed hebben
op het intellectueel werk van het slachtoffer), onderscheiden pun ten van de eis
van aanlegger vermengt, punten die betrekking hebben : 1° op de gevolgen van
de door hem ondergane invaliditeit in
evenredige verhouding, enerzijds, tot die
.invaliditeit (die tijdens anderhalf jaar
tot 100 t. h. ging) en, anderzijds, tot het
cijfer van zijn normale inkomsten, zijnde
de wedden en voordelen waarop hij normaal recht had, 2° op de geleden pijnen,
3° op de verliezen van materilHe en van
morele aard spruitende hieruit dat zijn
loopbaan als reserve-officier gebroken
werd ; dat het zodoende het hof van cassatie onmogelijk is na te ga1tn inzonderheid of en in hoever in de aldus toegekende som met de onderscheiden geleden
nadelen rekening gehouden is, en of het
materieel nadeel in verband met het verlies van zijn militaire loopbaan in aanmerking genomen is, naardien die loopbaan in aanmerking genomen is, naardien
die loopbaan kennelijk en in ieder geval
niet bedoeld is door de overweging dat
de intellectuele activiteit van aanlegger
niet aangetast is :
Overwegende dat volgens de conclusies, naar dewelke het arrest verwijst,
aanlegger onder meer herstel van de
schade vorderde wegens de uit de opgelopen letselen voortvloeiende invaliditeit;
Dat aanlegger dienaangaande aanvoerde dat de aantasting van zijn lichamelijke integriteit en de krenking van zijn
bekwaamheid tot arbeid, met andere
woorden, de vermindering van zijn economisch potentieel, een materiele schade
uitmaakt die, om willekeur te vermijden,
niet anders dan bij vergelijking· met zijn
normale inkomsten dient te worden geschat;
Overwegende dat aanlegger aldus, verre
van, zoals door verweerders wordt
staande gehouden, het herstel van een
inkomstenverlies te vorderen, zich slechts
op zijn bezoldigingen heeft beroepen als
begrotingsgrondslag van de uit zijn invaliditeit voortvloeiende schade ;

Overwegende, aan de ene zijde, dat het
arrest, door te verklaren dat aanlegger
ten gevolge van het ongeval geen inkomstenverlies geleden heeft omdat zijn werkgevers na het ongeval dezelfde wedden
als er v66r uitbetaalden, geen passend
antwoord verstrekt op de door aanlegger
voorgestelde nauwkeurige begrotingswijze
van de uit zijn invaliditeit voortvloeiende
schade;
Dat, aan de andere zijde, alhoewel het
arrest vaststelt dat de lichamelijke integriteit van aanlegger door het ongeval is
aangetast en er daaruit een onbetwistbare materiele schade voortspruit, het
bedrag van de uit dien hoofde aan aanlegger toekomende vergoeding, samen
met de morele schade, ex aequo et bono
raamt zonder de reden op te geven waarom de door aanlegger voorgestelde begrotingswijze moet worden verworpen en
zonder vast te stellen dat de begroting
van de schade niet anders dan ex aequo
et bono kan geschieden ;
Overwegende dat het arrest derhalve
artikel 9? van de Grondwet geschonden
heeft en dat het tweede onderdeel van
het middel gegrond is ;
Overwegende dat aanlegger vordert dat
verweerders hoofdelijk tot de kosten van
de aanleg in cassatie zouden veroordeeld
worden;
Dat die hoofdelijkheid door geen enkele
wetsbepaling is voorzien ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening in zover deze tegen het openbaar
ministerie is gericht; verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van
onderhavig arrest op de kant van de vernietigde beslissing zal worden gemaakt ;
veroordeelt verweerders tot de kosten,
met uitzondering van deze gevallen op
de voorziening gericht tegen het openbaar ministerie die ten Jaste van aanlegger blijven ; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
15 juni 1959. - 2e kamer. - Voorzitter, H. van Beirs, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire.
Gelijlcluidende conclusie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal.
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1° VERBREKING.-

BEVOEGDHEID.STRAFZAKEN. MACHT VAN RET HOF
NA TE GAAN OF DE PUBLIEKE VORDERING AL DAN NIET VERJAARD IS. -
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VERJARING.
STRAFZAKEN. YONNIS VAN UITSTEL. YERJARINGSTUITENDE DAAD.

3°

BEWIJS. GELOOF VERSCHULDIGD
AAN DE AKTEN. YERKLARING VAN
EEN PROCES-VERBAAL VAN DE POLITTE
EN VAN EEN ZITINGSBLAD DOOR DE
RECHTER OVER DE GROND. YERKLARING VERENIGBAAR JVIET DE TERJVIEN
VAN DE PROCESSEN-VERBAAL. GEEN
SCHENDING VAN HET GELOOF VERSCHULDIGD AAN DE AKTEN.

1° Het Hof van ve1·breking heeft de rnacht
in de 1'echtspleging, die aan het Hof
wordt onde1'W01'pen, na te gaan of de
publieke vordering al dan niet verjaard
is (1).
2° Een vonnis van uitstel van de zaak, te
bekwamer tijd gewezen, stuit de verjaring van de publieke vordering (2).

(Wet van 17 april 1878, art. 26.)
3° Schendt niet het geloof verschuldigd aan
de akten de 1'echter ove1· de g1·ond, die
van een. proces-verbaal van de politie en
van een zittingsblad een verklaring geeft,
die verenigbaar is met de termen van die
p1·ocessen-verbaal (3). (Burgerlijk Wethoek, art. 1319 en 1320.)
{VANDENBUSSCHE.)
ARREST.

I-IET HOF; - Gelet op het b~streden
vpnnis, gewezen in hoger beroep op
16 japuari 1959 door de Correctionele
Rf;1chtbank te Veurne;
, Ove~ het eerste middel,. afgeleid uit de
schepdmg van de artikelen 97 van de
Grondwet, 23 en 28 van de wet van
17 april187 8, doordat het bestreden vonnis niet toelaat na te gaan of de pu):Jlieke
vordering, volgende uit de overtreding,
al dan niet verjaard was, daar het enkel
vaststelt dat gezegde overtreding in het
voorjaar van 1958 gepleegd werd, zodat
het niet mogelijk is te bepalen op welke
datum de verjaringstermijn aanvang
heeft genomen :
Overwegende dat het vonnis releveert
(1) Verbr., 17 maart 1958 (Arr. Verb1·.,
1958, blz. 538, B•tll. en PASIC., 1958, I, 796).
(2) Verbr., 23 januari 1957 (A1'1'. Vm·b1·.,
1957, blz. 384, B•tll. en PASIC., 1957, I, 509),
(3) Verbr., 5 april 1954 (A1·1·. Vm·b1·., 1954
blz. 530, Bull. en PAsrc., 1954, I, 692) en
28 april 1958 (Bull. en PASIC., 1958, I, 948).

dat de overtreding gepleegd werd in het
yoorjaar van 1958, zij dus ten vroeg·ste
m maart 1958 ;
Dat de verjaring gestuit werd door het
vonnis van 22 augustus 1958 waarbij
de politierechtbank de zaak op 7 novemb8r 1958 uitstelde;
Dat de publieke vordering dus niet vervallen was op 16 januari 1959, datum
waarop het bestreden ·vonnis werd uitgesproken;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het vonnis de bewijskracht van het
proces-verbaal van 25 juni 1958 en van
het zittingsblad van 22 augustus 1958
heeft miskend, waaruit blijkt dat aanlegger enkel in 1957 de weg heeft omgeploegd :
Overweg·ende dat het vonnis vaststelt
dat " het voldoende blijkt uit het proces-verbaal van 25 juni 1958 opg·emaakt
door de veldwachter van de gemeente
Roesbrugge-Haringe en nit het zitting·sblad van 22 augustus 1958 dat de verdachte zich in het voorj aar 1958 plichtig heeft gemaakt aan het feit hem ten
laste gelegd " ;
Overweg·ende dat die verklaring van
voormelde akten met de termen ervan
niet overenig·baar is ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending var. artikel 97 van de Grandwet, doordat het vonnis het middel niet
l1eeft beantwoord waarbij aanlegger
staande hield geen eigenaar te zijn van
de landerijen waartussen de weg gelegen
was zodat hij de overtreder niet was :
Overwegende dat de rechter releveert
dat « de verdachte bekent tot driemaal
toe verwittigd te zijn geweest door de
verbalisant " en " dat hij zich telkens als
de eigenaar van de weg· en de aanpalende
percelen liet doorgaan." ;
Dat het vonnis de conclusies van aanlegger aldus heeft beantwoord en het
middel derhalve feitelijke grondslag·mist ;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het vonnis de conclusies
niet beantwoord waarbij aanlegger liet
gelden dat de buurtweg· geen bijzondere
herstellingen vereiste :
Overwegende dat de bewering dat het
eenvoudig· laten liggen van de buurtweg
voldoende zal zijn om deze zijn vorige
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staat mettertijd te zien herkrijgen, de
betwisting ervan tniet medebreng·t dat
de vastgestelde overtreding wel een
actuele verandering teweeggebracht hepft;
Dat zij dus geen verweer, middel of
exceptie uitmaakt waarop de rechter gehouden is te antwoorden om de beslissing
te motiveren waarbij, overeenkomstig artikel SS van de wet van 10 april184l, de
herstelling van de overtreding wordt uitgesproken;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening·; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 juni 1959. - 2e kamer. - Vom·zitte1', H. van Beirs, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1'slaggeve!', H. De Bersaques.
Gelijkluidende conclusie, H.
Paul Mahanx, advocaat-generaal.
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1° VREEMDELINGEN. VREEMDELINGENPOLITIE.- WET VAN 28 MAART
1952. - MAATREGELEN DIE GENOMEN
KUNNEN WORDEN TEN LASTE VAN
VREEMDELINGEN DIE IN HET RIJK
WORDEN BINNENGELATEN. - ONDER, SCHEID.
2° VREEMDELINGEN. - VREEMDELINGENPOLITIE.- WET VAN 28 MAART
1952. VREElVIDELING DIE ZICH, IN
EEN VAN DE BIJ ARTIKEL 5 OMSCHREVEN VOORWAf'RDEN BEVINDT, MAAR
DIE ENKEL DE TOELATING HEEFT BEKOMEN OM IN HET RIJK TE VERBLIJVEN. VREEMDELING WAARTEGEN
EEN GEWOON BESLUIT VAN TERUGWIJZING KAN WORDEN GENOMEN,
S0 VREEMDELINGEN. - VREEMDELINGENPOLITIE.- WET VAN 28 MAART
'1952.
VREEJVIDELING MET EEN
BELGISCHE VROUW GEHUWD EN MEER
DAN VIJF JAAR ONAFGEBROKEN IN
HET RIJK VERBLIJVEND, MAAR HEBBENDE GEEN VERGUNNING ZICH IN
HET RIJK TE VESTIGEN. - VREEMDELING WAARTEGEN EEN GEWONE
MAATREGEL VAN TERUGWIJZING KAN
WORDEN GENOMEN.
1° Z a de v!'eemdelingen, aan wie de ministel' van justitie de toelating ve!'leend

heeft om in het Rijk te ve1'blijven, het
voonve!'P kunnen malcen van een besluit
van te1·ugwijzing doo1' genoemde ministel' genomen, kunnen de v!'eemdelingen,
die vanwege dezelfde ministe~· de ve1'gunning ve!'kTegen hebben zich in het
Rijk te vestigen, en deze die hie1·mede gelijkgesteld z~in, slechts het voo!'We1'p uitmaken van een doo1' de Koning get!'offen besluit tot uitzetting (1). (Wet van
28 maart 1952, artt. 2, Sen 4.)
2° De vreemdeling die, zonder de vergunning te hebben verlc!·egen zich in het
Rijk te vestigen en zonde!' gdijkgesteld
te zijn met de m·eemdeling die zodanige
ve1·gunning heeft bekomen, slechts de
toelating !weft ve1'k1'egen om in het Rijk
te ve1'blijven, lean het voo!'We1'p uitmaken
van een gewoon besluit van te!'ugwijzing, zelfs indien hij zich in een van de
bij artikel 5 van de wet van 28 maa!'t
1952 omschreven voo!'Waa!'den bevindt (2)
(Wet van 28 maart 1952, artt. 2, S,
4 en 5.)
S0 De vreemdeling die mee!' dan vijf jaa1'
onafgebroken in het R~jk ve!'bleven heeft
en met een Belgische m·ouw gehuwd is,
lean het voo!'We!'P uitrnaken van een
gewoon besluit van te!'ugwijzing, indien
hii ave!' geen vestigingsve!'gunning besc'hikt (S). (Wet van 28 maart 1952,
artt. 2, S, A en 5.)
(NEVE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 april 1959 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het middel, 'afgeleid uit de scherrding van de artikelen 5-S 0 en 12-5° van
de wet van 28 maart 1952 op de vreemdelingenpolitie, doordat het bestreden
arrest de tegen aanlegger, die vijf jaar
lang onafg·ebroken in het Rijk verbleven
heeft en met een Belgische vrouw gehuwd is, de door de eerste rechter ilitgesproken veroorcleling wegens inbreuk op
gemelcl artikel 12-5° bevestigd heeft om
reden artikel 5-S 0 slechts van toepassing
is op de vreemclelingen die de vergunning om zich in het Rijk te vestigen
verkregen hebben en niet op deze aan
wie toelating om er te verblijven ver-

(1) (2) en {3) Raadpl. Raad van State,
29 januari en 14 mei 1954 {PAsrc., 1955,
IV, 42 en 119),
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leend werd, dan wanneer gemeld artikel
5-3° dergelijk onderscheid niet inhoudt
en op beperkende wijze dient te worden
ge1nterpreteerd, dan wanneer het in die
bepaling bedoeld verblijf niet afhankelijk is van enige administratieve toelating of vestiging, maar van de gedurende
vijf jaar bestendige toestand van woonst
en van het houden in Belgie van een
belangen- en zakencentrum, dan wanneer het door het bestreden arrest gedane
onderscheid het 1° van artikel 5 overbodig maakt :
Overwegende dat het arrest vaststelt :
- dat aanlegger, die van Duitse nationaliteit is, niet de vergunning tot vestiging in het Rijk heeft verkregen, doch
slechts de toelating om er te verblijven,
- dat bij ministerieel besluit van 29
april 1958, genomen op grond van artikel 3, 2°, van de wet van 28 maart 1952,
hem bevel werd gegeven het Rijk te
verlaten met verbod, zonder bijzondere
toelating van de minister van justitie,
er terug te keren, - en dat hij, spijts
dit verbod, op 18 december 1958 te
Gent werd gevonden;
Overwegende dat de wet van 28 maart
1952 de vreemdeling·en, wat betreft de
voorwaarden waaronder vreemdeling·en
in Belgie kunnen verblijven en er zich
vestigen in twee categorien indeelt :
de eerste, de vreemdelingen aan wie de
minister van justitie de toelating verleend heeft om in het Rijk te verblijven,
de tweede, deze die vanwege dezelfde
minister de vergunning verkregen hebben zich in het Rijk te vestigen ;
Dat uit de artikelen ~ en 5 blijkt dat
onder de vreemdelingen van de tweede
categorie deze begrepen zijn die als
vluchtelingen werden erkend of wiens
aanvraag tot het bekomen van de hoedanigheid van vluchteling ter onderzoek
is evenals deze aan wie de toelating verleend werd hun woonplaats in Belgie te
vestigen overeenkomstig artikel 13 van
het Burgerlijk Wetboek, alsook de vrouw
die, Belg door geboorte, de Belgische
nationaliteit verloren heeft door haar
huwelijk of ingevolge de verkrijging van
een vreemde nationaliteit door haar
echtgenoot;
Overwegende dat tegen de vreemdeling·en van de eerste categorie door genoemde minister een besluit van terugwijziging kan worden genomen bij toepassing van artikel 3, 2°, terwijl tegen
deze van de tweede categorie uit·
sluitend door de Koning een besluit tot
uitzetting kan worden getroffen bij
toepassing van artikel 4 ;

Overwegende dat die indeling en het
daarmede gepaardgaande onderscheid
ten aanzien van de maatregel waarbij
de vreemdelingen kunnen gedwongen
worden het Rijk te verlaten, voortvloeien
uit de artikelen 2, 3, ~. 6, 8, 9, 10, 12, 5°,
van de wet van 28 maart 1952 ;
Overwegende dat artikel 5 tot voorwerp heeft, ten opzichte van de personen
die zich in een van de door die bepaling
omschreven voorwaarden bevinden, het
door artikel ~ aan de Koning toegekend recht van bijzondere waarborgen,
het advies van de raadgevende commissie, afhankelijk te stellen; dat zodus
die bepaling hogergemeld onderscheid
noodzakelijk eerbiedigt;
Overwegende derhalve dat waar artikel 5, zoals onder 3°, als een van de erin
omschreven voorwaarden het verblijf
in het Rijk voorziet, dit slechts voor de
vreemdelingen van de tweede categorie
geldt, zodat het verblijven in Belgie van
de vreemdelingen die, overeenkomstig
artikel 2, a, daartoe toelating hebben
bekomen, in geen geval belet dat tegen
deze laatste een besluit tot terugwijzing
zou kunnen genomen worden ;
Overwegende dat, in strijd met hetgeen door het middel staande gehouden
wordt, de aldus aan artikel 5, 3°, gegeven interpretatie het 1° van dit artikel
niet overbodig maakt ;
Dat immers de toelating die aan een
vreemdeling verleend wordt zijn woonplaats in Belgie te vestigen overeenkomstig artikel 13 van het Burgerlijk Wethoek en ingevolge dewelke de vreemdeling in het Rijk het genot van al de burgerlijke rechten heeft zolang hij er verblijf houdt, niet noodzakelijkerwijze aan
de voorwaarden omschreven onder 3°
van artikel 5 onderworpen is ;
Overwegende dat uit het bovenstaande volgt dat het arrest wettelijk heeft
beslist dat, gezien aanlegger over geen
vestigingsverg·unning beschikt, hij vergeefs de hoedanigheid van bevoorrechte
vreemdeling inroept, dat het feit dat hij,
met een Belgische vrouw gehuwd zijnde,
meer dan vijf jaar onafgebroken in het
land verbleven heeft, in zijn geval niet
dienend is, en dat de tegen hem getroffen maatregel van terugwijzing rechtsgeldig is;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de_veroordeling overeenkomstig de wet is ;

-
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
15 juni 1959. - 2e kamer. - Voorzitter, H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H.
Gelijkluidende conclusie,
Belpaire.
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Schepens (van de Balie
van beroep te Gent.)

verplicht de belastingplichtige door eef~
be ric~~ kennis te geven van het cij fer,
dat Z~J voornemens is te weerhouden tot
· basis van de aanslag. (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 56.)
{DE LEGATARISSEN VAN WIJLEN ROUSSEL
ADELINE, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

2"
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KAMER. -

16 juni 1959

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. KENNISGEVING DOOR DE ADMINISTRATIE
AAN DE BELASTINGPLICHTIGE VAN HET
CIJFER DAT ZIJ VOORNEMENS IS TE
WEERHOUDEN TOT BASIS VAN DE AANSLAG, MET UITNODIGING VAN BELANGHEBBENDE OM GEBEURLIJK ZIJN OPMERKINGEN MEDE TE DELEN. 0MSTANDIGHEID WELKE DE ADMINISTRATIE NIET BEROOFT VAN HAAR RECHT
TOT AANSLAG VAN AMBTSWEGE.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. GEEN
VERPLICHTING VOOR DE ADMINISTRATIE, ALVORENS VAN AMBTSWEGE AAN
TE SLAAN, AAN DE BELASTINGPLICHTIGE KENNIS TE GEVEN VAN HET CIJFER DAT ZIJ VOORNEMENS IS TE WEERHOUDEN TOT BASIS VAN DE AANSLAG.

1° De kennisgeving doo1· de administratie aan de belastingplichtige van het
cij{e1·, dat zij voornemens is te weerhouden tot basis van de aanslag, met
uitnodiging van belanghebbende om
gebeurlijk zijn oprnerkingen mede te
delen, berooft de administratie niet van
haar recht tot aanslag van ambtswege. {1)
(Samengeschakelde wetten op de
inkomstenbelastingen, art. 56.)
2° Ingeval van aanslag van ambtswege
is de administmtie niet wettelijk (2)
(1) Raadpl. verbr., 7 juni 1955 (A1•r. Verbr.,
1955, blz. 829, Bt<ll. en PAsrc., 1955, I, 1092)
en noot 3 in iaatstgenoemde verzameling.
(2) Sedert 1 februari 1958 schrijft een
administratieve omzendbrief aan de contraleur der belastingen voor aan de belastingplichtige een bericht bij wij7.e van inlichting
toe te sturen, alvorens van ambstwege aan
te slaan. vVat betreft de inhoud van dit
bericht en de wettigheid van de aanslag

{3)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 4 januari 1958 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1318 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 55, paragraaf 1, en 56
der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
van 31 juli 1943 en zo nodig bij besluit
van de Regent van 15 januari 19!!8, en
9 der wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting, doordat
het bestreden arrest, het bescheid van
28 september 1949, zijnde stuk 37, niet
als een bericht van wijziging, waarvan
sprake in artikel 55, paragraaf 1, laatste
alinea qualificeert omdat de controleur
niet liet weten dat wijlen Roussel
Adeline, haar opmerkingen schriftelijk
moest laten geworden, dan wanneer het
stuk 37 ervan laat blijken dat de controleur, aan belanghebbende liet kennen
het cijfer dat hij voornemens was te belasten daarbij de redenen vermeldend,
welke naar zijn mening, deze wijziging
wettigen, en meteen haar' uitnodigde, om
binnen de twintig dagen haar opmerkingen te laten kennen, wat betekent
dat de essentiele elementen van een bericht van wijziging, welk in essentie een
stuk is dat tot doel heeft aan de belastingplichtige de gegevens te verstrekken
die hem toelaten het gefundeerde van
de stelling der administratie te onderzoeken ; wei aanwezig waren, zodat het

van ambtswege niettegenstaande het gebrek
aan toezending van dit bericht, zie Les

1·eclamations

en

matih·e

cl'impots

directs,

rede uitgesproken op de plechtige heropeningszitting van het Hof, op 1 september
1958, blz. 35 en 41.
(3) Het Hof heeft in deze zaak een vorig
arrest gewezen op 13 november 1956 (Bt<ll,
en PAsro., 1957, I, 270),

-856bestreden arrest, ofwel artikel 9? van de
Grondwet heeft g·eschonden door te
steunen op een detail dat niet van aard
is om de conclusie te rechtvaardigen die
eruit wordt afgeleid, ofwel artikel 55,
paragraaf 1, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
heeft geschonden daar het er een verkeerd begrip van heeft :
Overwegende dat aanleggers het arrest verwijten beslist te hebben dat het
schrijven van 28 september 1949 uitgaande van de administratie, geen bericht van wijziging uitmaakte bij gebrek
aan uitnodiging van de belastingplichtige om " schriftelijk " zijn opmerkingen
binnen de twintig dagen in te dienen;
Overwegende dat volgens de vaststellingen van het bestreden arrest de
rechtsvoorgangster van aanleggers van
ambtswege in de extrabelasting aangeslagen werd ; dat in dergelijk geval de
kennisgeving door de administratie van
het cijfer dat het voornemens is te weerhouden tot basis van de aanslag·, met
uitnodiging van belanghebbende om
gebeurlijk zijn opmerkingen mede te
delen, de administratie niet beroofd
heeft van haar recht tot aanslag van
ambtswege;
Dat het middel, hetwelk slechts voormelde kennisgeving en uitnodiging betreft die ingeval van aanslag· van ambtswege facultatief zijn, dienvolgens niet
kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel afg·eleid uit
de schending van de artikelen 9? van de
Grondwet, 131? tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 2, paragraaf 3, en 19
van de wet van 16 october 1945 en 55
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat,
eerste onderdeel, het bestreden arrest,
in verband met de aftrek der gifte ten
belope van 250.000 frank aan wijlen
Adeline Roussel door haar vader geschonken, verklaart dat aanleggers hun
stelling steunen op de bewoordingen van
het testament van wijlen Emile Roussel,
vader van Adeline, en dat in het testament geen bewijs kan gevonden worden
van een gift buiten deze van twee hectaren grond, dan wanneer, aanleggers in
hun verzoekschrift tot het Hof van verwijzing verklaren : « het Hof te Gent was
van oordeel dat het testament niet bewees dat er een bruidsschat van 250.000
frank werd gegeven. Inderdaad daaruit
blijkt het niet. Dit bleek uit andere
stukken "• en zij in hun conclusies
onder I « Aftrek van 250.000 frank »,

in eerste instantie steunden op het feit
dat aile uitgehuwde kinderen een bruidsschat hebben ontvangen van 250.000
frank, om eruit af te leiden " dat aldus
door ernstige en overeenstemmende vermoedens bewezen wordt, dat ze 250.000
frank heeft ontvangen van haar vader "•
terwijl het testament slechts werd besproken, als een opwerping vanwege de
inspecteur en directeur, zodat, ofwel
artikel 9? van de Grondwet werd geschonden weg·ens niet adequaat bean twoorden van de conclusies van gemeld
verzoekschrift na verwijzing, ofwel de
artikelen 131?, 1319, 1320 of 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, wegens het miskennen van de draagwijdte van diezelfde stukken namelijk conclusies voor
het Hof van beroep te Brussel en gemeld
verzoekschrift na vervvijzing; doordat,
tweede onderdeel, het bestreden arrest,
door aileen te verklaren, « dat deze stelling in strijd is met de ondubbelzinnige
beschikkingen van het aangevoerd testament" niet adequaat antwoordt op
de conclusies van aanleggers, dan wanneer, deze een nauwkeurige en uitvoerige interpretatie inhouden van het testament en het bestreden arrest niet aantoont hoe deze interpretatie in strijd is
met de beschikkingen van dit testament,
zodat artikel 9? van de Grondwet werd
geschonden, doordat, derde onderdeel,
het bestreden arrest verklaart « dat een
gelijkaardig stelsel ingeroepen door haar
broeder Emiel om een bruidsschat van
250.000 frank door de fiscus als verantwoord te doen aannemen, door de directuer als een niet controleerbaar element
afgewezen werd, bij gebrek aan enig
bewijsstuk (st. 14 van de bundel van
het Hof van Verbreking), dan wanneer,
deze beslissing juist 350.000 frank liggend geld aanvaardt op 1 januari 1940,
onder meer om de reden van de bruidsschat, zodat artikelen 131?, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
werden geschonden, wegens miskennen
van dit stuk 14, zijnde de directoriale
beslissing betreffende de broeder Emiel
Roussel, doordat, vierde onderdeel, het
bestreden arrest uit stuk 3? afleidt dat
Adeline Roussel op 14 october 1949 zou
verklaard hebben dat de gift van 250.000
frank slechts in 1944 zou ontvangen
geweest zijn, dan wanneer, het hier gaat
om een stuk opgemaakt door de contraleur en als volgt: « Dat (en 1944-av.
Gutt) " hetgeen betekent dat deze bruidsschat werd ingediend bij de Gutt-operatie, zodat, die interpretatie onverenigbaar is met de draag·wijdte van dit stuk

-857dat bovendien door de con troleur werd
opgemaakt (schending van artikel 97
van de Grondwet en artikelen 1317 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek) :
I. Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest, na aangestipt te hebben dat aanleggers hun
thesis steunen op de bewoordingen van
het testament van wijlen E. Roussel en
dat hun stelling· in strijd is met de ondubbelzinnige beschikkingen van het
aangevoerde testament, verder op de
beweegreden steunt dat " de bewering·en
van rekwestranten ter zake op geen
enkel controleerbaar element berusten
en alle grond missen " ;
Dat het eerste onderdeel van het middel bijgevolg feitelijke grondslag mist;
2. Over het tweede onderdeel:
Overwegende dat aanleggers niet aanwijzen op welk middel hunner conclusies het arrest zou verzuimd hebben te
antwoorden, bij het verwerpen van hun
interpretatie van het testament;
Dat het middel, bij gebrek aan duidelijkheid, niet ontvankelijk is;
3. - Over het derde en het vierde onderdeel :
Overwegende dat deze onderdelen van
het middel overtollige beweegTedenen betreffen en dienvolgens bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening·; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
16 juni 1959. - 26 kamer. - VooTzitteT, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1', H.
Rutsaert.
Gelijkluidende conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. AANSLAG VAN AMBTSWEGE. HOF
VAN
BEROEP BESLISSEND
DAT DE
AANSLAG OP ARBITRAIRE WIJZE GEVESTIGD WERD. BESLISSING WAARBIJ EEN NIEUWE AANSLAG IN DE PLAATS
VAN DE
ONWETTELIJK GEVESTIGDE
AANSLAG WORDT GESTELD. MACHTSOVERSCHRIJDING.

Wannee1' het Hof van be1'oep beslist dat
de aanslagbasis van een aanslag van
ambtswege op a1'bitmire wijze we1'd gevestigd, lean het, zonde1' z~jn macht te buiten te gaan, zijn beoo1·deling van de aanslagbasis niet in de plaats stellen van
deze van de administmtie en zelf een
nieuwe aanslag vestigen in ve1'vanging
van de onwettelijk gevestigde aanslag (1).

(Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 61, paragraaf 3, en 65.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER. VAN FIN ANCIEN, T. DICK EN CONSORTEN,)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 18 februari 1958 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over de gronden van niet-ontvankelijkheid afgeleid hieruit : de eerste, dat
de voorziening te laat ingediend werd,
de tweede, dat zij bij een aangetekend
schrijven werd betekend en niet bij deurwaarderexploot :
Overwegende dat, volgens artikel H
der wet van 6 september 1895 zoals het
vervangen werd bij artikel 1 der wet van
23 juli 1953, het verzoekschrift tot verbreking binnen de termijn van negentig vrije dagen, te rekenen van de kennisgeving van het bestreden arrest,
dient te worden ingediend;
Overwegende da t, ten deze,' de kennisgeving van dit arrest op 22 februari 1958
geschiedde, dat het verzoekschrift tot
verbreking ter gTiffie van het Hof van
beroep te Gent op 22 mei 1958 afgegeven
werd hetzij op de negenentachtigste
vrije dag;
Overwegende dat, bij artikel 19 van
de wet van 6 september 1895, de deurwaarders de exploten in zake rechtstreekse belastingen door een ter post
aangetekend schrijven mogen betekenen;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid
niet
kunnen
aangenomen
worden;
Over op het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112
van de Grondwet, 28, 56, 65 tot 67 en
74bis van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij
(1) Verbr., 29 mei, 3 en 4 juli 1956 (A1·1·.
Verb1·., 1956, biz. 814, 935 en 939, Bt<ll. en
PAslC., 1956, I, 1036, 1230 en 1240).

-858het besluit van de Regent van 15 januari
1948 en, voor zover als nodig, 1, 2, paragraaf 1, en 6 van de wetten betreffende
de nationale crisisbelasting samengeschakeld bij het besluit van de Regent
van 16 januari 1948, doordat het bestreden arrest, na aangenomen te hebben
dat de aanslagen, ten laste van verweerders voor het dienstjaar 1952 onder de
artikelen 3310 en 3325 ingekohierd,
wegens het laattijdig indienen der aangiften terecht van ambtswege werden
gevestigd op grond van de vergelijking
met soortgelijke belastingplichtigen en
~~ yooropgezet te hebben dat de vergehJlnngsmethode verkeerd en arbitrair
werd toegepast, beslist dat een betere
toepassing van die methode tot een nettowinst zou leiden die lager is dan deze vermeld in de laattijdige aangiften, zodat
de aanslagbasis tot de in deze aangiften
vermelde winst dient te worden teruggebracht; dan wanneer : - het hof van
beroep ingevolge zijn zienswijze dat de
administratie de vergelijkingsmethode
verkeerd en arbitrair had toegepast, dus
de belastbare inkomsten op willekeurige
wijze had bepaald, de betwiste aanslagen
totaal moest vernietigen ; - het Hof
van beroep in ieder geval de door de administratie ambtshalve bepaalde vermoedelijke inkomsten slechts kon wijzigen mits vooraf vast te stellen, wat het
niet heeft gedaan, dat de belasting·plichtigen het bewijs van het juist bedrag
van hun belastbare inkomsten hadden
geleverd en slechts de herziening van
de betwiste aanslagen op grond van de
werkelijke inkomsten hadden geleverd
en slechts de herziening van de betwiste
aanslagen op grond van de werkelijke
inkomsten en niet van andere vermoedelijke inkomsten kon bevelen ; - in
strijd met wat het bestreden arrest impliceert, artikel 28 der sameng·eschakelde
wetten de vaststelling van de belastbare
inkomsten door vergelijking met . de
bruto-winsten van een soortgelijke belasting·plich tige niet uitsluit :
Over het eerste onderdeel :
Overweg·ende dat het Hof van beroep
na eerst te hebben verklaard dat op de
van ambtswege gevestigde aanslagen
een verkeerde en arbitraire vergelijkingsmethode toegepast werd om reden dat
de gemiddelde verhouding tussen de
bruto- en netto-winst geringer is dan deze
die door de administratie weerhouden
werd, vaststelt dat een betere toepassing
van die methode tot de ontdekking
Jeidt dat het bedrag van de aangegev'm
inkomsten hoger is dan het bedrag van

de door die methode vermoede inkomsten ; dat het dienvolg·ens het herberekenen van de aanslag·en beveelt op
grond van de aangegeven inkomsten ;
Dat het Hof van beroep aldus na te
hebben vastgesteld dat de administratie
uit vaststaande feiten, welke de elementen van de vergelijking uitmaken, een
arbitraire gevolgtrekking zou hebben
gemaakt, zelf de bewijswaarde van die
vermoedens beoordeelt en de belastbare
grondslag wijzigt;
Overwegende dat wanneer het Hof van
beroep beslist dat een van ambtswege
gevestigde aanslag op arbitraire wij ze
werd gevestigd, het zonder zijn macht
te buiten te gaan, zijn beoordeling van
de aanslagbasis in de plaats niet kan
stellen van deze van de administratie en
zelf in stede van de administratie een
nieuwe aanslag vestigen in vervanging
van de onwettelijk gevestigde aanslag ;
Dat dit onderdeel van het middel gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er
aanleiding toe bestaat, het tweede en
het derde onderdeel van het middel,
dewelke geen meer uitgebreide verbreking kunnen te weeg brengen, te behandelen ; verbreekt het bestreden arrest in
zover het uitspraak doet over de aanslagen over het dienstjaar 1952, ingekohierd onder de artikelen 3310 en 3325 en
over de kosten; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder
tot de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
16 juni 1959. - 2e kamer. VooTzitteT, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
VeTslaggeve1·,
H. Louveaux. Gelijkluidende conclttsie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. Pleite·r, H. Van
Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. NIJVERHEIDS-,
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. VERMEERDERINGEN VAN IN HET BEDRIJF GESTOKEN ACTIVA BELASTBARE
WTNSTEN UITMAKEND, WELKE OOK DE
OORSPRONG EN DE AARD ERVAN WEZE.

-
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BELASTINGVRIJDOM VAN ZEKERE
MEERWAARDEN OM DE PRODUCTIEMIDDELEN VAN HET BEDRIJF ONAANGETAST
TE HOUDEN. VOORWAARDEN BEPAALD BIJ ARTIKEL 27, § 2bis, 1°, 20
EN 30 VAN DE SAMENGESCHAKELDE
WETTEN OP DE INKOMSTENBELASTINGEN. VOORWAARDEN TOEPASSELIJK
ZOWEL OP DE BELASTINGVRIJDOM, OMSCHREVEN IN LETTER a, ALS OP DEZE IN
LETTER b VAN VOORMELDE § 2bis OMSCHREVEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. NIJVERHEIDS-,
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. MEER\VAARDEN
VERWEZENLIJKT
OP
BEDRIJFSIMMOBILIEN EN - UITRUSTING.
MEERWAARDEN VRIJGESTELD IN DE
LOOP DER EXPLOITATIE. WINSTEN
BELASTBAAR WORDEND WANNEER DE
VOORWAARDEN VAN DE BELASTINGVRIJDOM OPHOUDEN VERENIGD TE ZIJN,
NAMELIJK WANNEER DE EXPLOITATIE
EEN EINDE NEEJ\IT.

1 o De voonvaa1·den, bepaald bij a1'tikel 27,
§ 2bis, to, 2o en 3o van de samengeschakP-lde wetten op de inkomstenbelastingen, welke veTenigd moeten zijn opdat
zeke1·e ve1'mee1'de1·ingen van in het bedrijf gestoken activa, die, wel!ce ook de
oo1·spTong en de aa1'd eTvan wezen, belastba1'e winsten uitmaken van een nijverheids-, handels- of landbott1_f)bedrijf,
krachtens § 1 van hetzelfde a1'ttkel, van
de belastingvTijdom zouden genieten om
de p1·oductiemiddelen van het bedTijf onaangetast te houden, zijn van toepassing
zowel op de belastingvTijdom, omschl'even
in lette1· a, als op deze in lette1· b van
voormeld § 2bis omschl'even (1).
2° De meenvaaTden ve1·wezenlijlct op bedTijfsimmobilien en -uitTusting die,
welke ook de oo1'sp1'ong en de aa1'd e1'van
weze, winsten van een nijveTheids-, handels- of land bouw bed1·ij f uitmaken, k1'achtens § 1 van artilcel 27 van de samengeschakelde wetten op de inlcomstenbelastingen, en vooTlopig v1'ij gesteld we1·den
in de loop de1' exploitatie, lcmchtens § 2bis
(1) Verbr., 19 mei 1941, redenen (Bull.
en PAsrc., 1941, I, 200). Raadpl. verbr.,
20 maart, 6 mei en 26 juni 1958 (Ar1·. Vm·b1•.,
1958, blz, 541, 706 en 871, Bttll. en PAsrc.,
1958, I, 802, 990 en 1202) en 2 december 1958
(sup1·a, blz. 281, Bull. en PASIC., 1959, I, 333),
\Vat betreft de toepassing in de tijd van
artikel 2, 2° van de wet van 28 maart 1955,
dat ten bate van de natuurlijke personen
het voordeel van de belastingvrijdom van

van hetzelfde artikel, worden belastbaa1•
wanneer de vooTwam·den van de belastingvrijdom ophouden veTenigd te zijn,
namelijk wannee1· de exploitatie een
einde neemt.
(JOTTARD, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 maart 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen ~5, inzonderheid .25,
paragraaf 1, .26, inzonderheid .26, paragraaf .2, 4°, .27, inzonderheid .27, §§ 1 en
.2bis, 3.2, inzonderheid 3.2, §§ 1 en .2, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
van de Regent van 15 januari 1948, en
7 van het besluit van de Regent van
15 october 1947, genomen tot uitvoering
van de wet van .20 augustus 1947, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat
aanlegger, zijn bedrijf stopgezet hebbende
op 30 juni 1951, deswege de eerste voorwaarde, bepaald bij artikel .27, paragraaf 2bis, van de samengeschakelde wetten, niet meer vervulde, zodat de meerwaarden op be,drijfsuitrusting in de loop
van het bedrijf verwezenlijkt en vrijgesteld krachtens deze bepaling en artikel 7
van het besluit van de Regent van 15
october 1947, terecht waren aangeslagen
geworden onder het jaar in de loop waarvan aanlegger zijn bedrijf stopgezet had,
dan wanneer de meerwaarden op de bedrijfsuitrusting niet belastbaar zijn na
de stopzetting van het bedrijf en, dienvolgens, het ontbreken van de voorwaarden, bepaald bij artikel .27, § 2bis, bij
stopzetting van bedrijf, de belastingschuldige het voordeel van de vrijstelIing van de meerwaarden die wettelijk
vrijgesteld zijn gedurende gans de periode
dat het bedrijf aan de gang was, niet
kan doen verliezen :
Overwegende dat naar luid van artiniet verwezenlijkte meerwaarden op bedrij fsimmobilien en -uitrusting behoudt, wanneer
de voorwaarden voorzien bij § 2bis van
artikel27 van de samengeschakelde wetten op
de inkomstenbelastingen niet meer verenigd
zijn uit oorzaak van de definitieve en volledige stopzetting van de exploitatie, raadpl.
verbr., 14 maart 1957 CAn·. Vm·br., 1957,
blz. 569, Bttll. en PAsrc., 1957, I, 838).
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kel 2 7, paragraaf 1, van de samengeschakelde wet ten betreffende de· inkomstenbelastingen, winsten van een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf uitmaken, onder meer alle vermeerderingen
van om het even welke in het bedrijf
gestoken activa, met inbegrip van de vermeerderingen voortvloeiend uit meerwaarden, hetzij verwezenlijkt, hetzij uitgedrukt in de rekeningen of inventarissen van de belastingschuldige, welke
ook de oorsprong ervan weze, doch onder
voorbehoud van het in paragTaaf 2 bis van
dit artikel bepaalde ;
Overwegende dat evengemelde paragraaf 2bis belasting·vrijdom verleent, bij
afwijking van paragraaf 1, enerzijds,
voor sommige verwezenlijkte meerwaarden (letter a), en, anderzijds, voor de
niet verwezenlijkte meerwaarden welke
de belastingschuldige niettemin voorlopig in zijn rekeningen of inventaris heeft
uitgedrukt, zonder ze hoegenaamd als
winsten te behandelen (letter b) ;
Overwegende dat paragraaf 2 bis vervolgens bepaalt dat " deze belastingvrijdom '' aileen wordt toegestaan zo de
voorwaarden, vermeld bij 1°, 2° en 3o,
verenigd zijn ;
Overwegende dat deze voorwaarden
dus toepasselijk zijn, zowel op de belastingvrijdom, omschreven in letter a, als
op de in letter b omschrevene ;
Overwegende dat deze voorwaarden
niet meer verenigd zijn bij stopzetting
van bedrijf; dat in dit geval de belastingvrijdom, verleend om de productiemiddelen van het bedrijf onaangetast te
houden, niet meer gewettigd is ;
Overwegende, wanneer krachtens artikel 2, 2° van de wet van 28 maart 1955
het genot der vrijstelling behouden wordt
hoewel de bovenaangehaalde voorwaarden ophouden verenigd te zijn wegens
de stopzetting van het bedrijf, dit geschiedt bij uitzondering, ten voordele
van natuurlijke personen en enkel wat
betreft de niet verwezenlijkte meerwaarden op bedrijfsimmobilien en -uitrusting
welke in de loop van de exploitatie werden vrijgesteld in hoofde van die personen;
Dat eruit volgt dat de op bedrijfsimmobilien en -uitrusting verwezenlijkte
meerwaarden, welke krachtens paragraaf 1 van artikel 27 van de samengeschakelde wetten winsten uitmaken en
in de loop der exploitaLie voorlopig vrijgesteld zijn krachtens paragraaf 2bis van
hetzelfde artikel, belastbaar worden wanneer de exploitatie een einde neemt;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
18 juni 1959.- 1e learner.- Voorziten verslaggeve1·, H. Bayot, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende
conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. de Mey en Fally
(heiden van de Balie van beroep te
Brussel).
te~·
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1°

VERWIJZING NA VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. TOTALE
VERBREKING VAN EEN ARREST UITSPRAAK DOENDE OVER HET BEROEP
VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE TEGEN
DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR
DER BELASTINGEN. VERBREKING
WELKE DEZE BESLISSING LAAT BESTAAN. BELASTINGPLICHTIGE DIE
DE ZAAK BIJ HET OP VERWIJZING AANGEDUID HOF VAN BEROEP REGELJVIATIG AANHANGIG JVIAAKT. BELASTINGPLICHTIGE
OPNIEUW
GEZET IN
DE TOESTAND WAARIN HIJ VERKEERDE
VOOR HET VERBROKEN ARREST.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING. SDBSIDIAIRE AANSLAG. SUBSIDIAIRE AANSLAG DIE AAN DE GOEDKEURING VAN
HET HOF VAN BEROEP KAN WORDEN
ONDERWORPEN, WANNEER DE ZAAK
DAARBIJ AANHANGIG IS NA VERWIJZING DOOR EEN CASSATIEARREST.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING. SUBSIDIAIRE AANSLAG AAN DE GOEDKEURING VAN HET HOF VAN BEROEP ONDERWORPEN. AANSLAGBILJET AAN
DE
BELASTINGPLICH'I:IGE
GEZONDEN,
VOORALEER HET VERZOEKSCHRIFT TOT
GELDIGVERKLARING HEJVI WERD BETEKEND. GEEN BELETSEL VOOR
DE GELDIGVERKLARING.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING. SUBSIDIAIRE AANSLAG AAN DE GOEDKEURING VAN HE'!' HOF VAN BERDEP ONDERWORPEN. 00RSPRONKELIJKE AANSLAG GEVESTIGD NA TOEZENDING VAN
EEN REGELMATIG BERICHT VAN WIJZIGING VAN DE AANGIFTE. SUBSIDIAIRE AANSLAG GEVESTIGD OP HET"
ZELFDE BEDRAG VAN DE INKOJVISTEN
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ALS DAT VAN DE OORSPRONKELIJKE
AANSLAG, MAAR REKENING GEHOUDEN
MET DE VERMINDERING TOEGESTAAN
DOOR DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN. GELDIGVERKLARING NIET AFHANKELIJK VAN
HET ZENDEN VAN EEN NIEUW BERICHT
VAN WIJZIGING.

5o

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING. SUBSIDIAIRE AANSLAG AAN DE GOEDKEURING VAN HET HOF VAN BEROEP ONDERWORPEN. AANSLAG WAARTEGEN
GEEN TOT DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN GERICHTE RECLAMATIE KAN
INGEDIEND WORDEN.

1° De totale Ve?'b1'eking van een a1'1'est van
het Hof van be1·oep, waaTbij uitspmak
gedaan woTdt ove1· het beToep van de
belastingplichtige tegen een beslissing
van de di1'ectetw de1' belastingen, laat
deze beslissing bestaan (1). De belastingplichtige, die de zaak bij het op ve1'wijzing aangeduid Hof van beToep aanhangig mailkt, ove1•eenkomstig aTtikel 1
van de wet van 23 j1di 1953, in zove1'
het a1'tikel16 van de wet van 6 septembe1'
1895 ve1'vangt, b1'engt bij dit Techtscollege het be1'oep, dat hij ingediend had,
aan en is opniemv gezet in de toestand,
waa1'in hij ve1'kee1'de v661' het a1'1'est dat
ve1·b1·oken we1'd.

2 o A1'tikel 74bis, aline a 2, van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen staat de administ1·atie toe
ambtshalve een subsidiai1'e aanslag aan
de goedkeu1'ing van het Hof van be1'oep
te onde1'we1'pen, zowel wan?we1' de .zaak
daa1'bij aanhangig is na ve1·wijzing
doo1' een cassatiea1'1'est als wannee1' de
zaak aanhangig 1:s doo1· een 1'echtst1'eeks
beToep van de belastingplichtige tegen
de beslissing van de di1·ecteu1' de1' belastingen.

3° Geen enkele wetsbepaling stelt de geldigveTklaTing doo1' het IIof van be1'oep van
een subsidiaiTe aanslag, welke de administmtie aan de beooTdeling van dit II of
ondenve1'pt op g1'ond van a1'tikel 74bis,

(1) Raadpl. verbr., 24 januari 1910 en
de conclusies van de H. Tcrlinden, toenmaals
eerste advocaa.t-generaal (Bull. en PAsro.,
1910, I, 82).
(2) De oorspronkelijke aanslag, van ambtswege gevestigd omdat, volgens de administratie, de belastingplichtige het bericht
van wijzigiug van zijn ~<angiftc niet gcldig

ali·twa 2, van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, afhankelijk van de voonvaa1'de dat het daa1'op
bet1'ekkelijk aanslagbiljet niet aan de
belastingplichtige gezonden we1'd, voo1'alee1' het do01' de administmtie tot het
II of van be1'oep ge1'ichte ve1'zoeksch1'ift
hem is betekend.
4° De geldigve1'kla1·ing van een aan het
IIof van be1'oep onde1·wo1'pen subsidiai1'e aanslag is niet afhankelijk van het
zenden van een nie1tw be1'icht van wijziging van de ·aangifte aan de belastingplichtige, wannee1' deze aanslag gevestigd is op hetzelfde bedmg van de inkomsten als dat van de oo1'sp1'onkelijke aanslag, maa1' Tekening gehouden met de
ve!·m_inde1'ing toegestaan doo1' de besltsstng van de di1'ecteU1' de1' belastingen, en wannee1' de oo1·sp1'onkelijlce
aanslag we1'd ingekohieTd na toezending van een 1'egelmatig be1·icht van
wijziging (2).

5° Een subsidiai1·e aanslag aan de beoo1'deling onde1'wo1·pen van het IIof van
be1'oep, wam·bij het be1'oep van de belastingplichtige tegen de beslissing van
de di1'ecteu1· de1' belastingen aanhangig
is, lean niet het voo1·we1·p 1titmalcen van
een tot die di1'ecteu1' ge1·ichte 1'eclamatie.
(GAMBIER, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER .VAN FINANCIEN.)
ARREST.

(3)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 februari 1958 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
. Over het eerste middel afgeleid uit
de schending van artikel 74bis van de
samengeschakelde ·wet ten betreffende de
inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest de door de administratie
aan het Hof van beroep voorgelegde
subsidiaire aanslagen geldig verklaard
heeft, dan wanneer, eerste onderdeel,
de zaak bij het Hof van beroep niet aanhangig was gemaakt door een beroep
van aanlegger tegen een met redenen
bad beantwoord binnen de bij artikel 55,
§ 1, van de samengeschakelde wetten op de
inkomstenbelastingen
bepaalde
termijn,
werd vernietigd door het bestreden arrest,
dat de geldigheid van cUt antwoord aannam.
(3) Het Hof heeft in deze zaak een vorig
arrest gewezen op 8 mei 1956 (Rttll. en
PAsro., 1956, I, 957).
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omklede beslissing van de directeur der
belastingen, doch door de verwijzing
van de zaak, gelast door een arrest van
het Hof van Cassatie, in welk geval niet
voorzien is door artikel 66 van voormelde samengeschakelde vvetten, doch
door artikel 16 van de wet van 6 september 1895 in zover het vervangen is
door artikel 1 van de wet van 23 juli
1953, en waarop artikel 74bis, lid 2, van
de samengeschakelde wetten niet van
toepassing is, dan wanneer, tweede
onderdeel, het lid 1 van voormeld artikel
74 bis is dat toepasselijk zou zijn geweest
na vernietiging van de oorspronkelijke
aanslag door het Hof van beroep, en
dan wanneer lid 2 van dit artikel aan
het bestuur toestaat een oorspronkelijke
aanslag door een subsidiaire aanslag aan
te vullen, doch niet een hoofdaanslag in
de plaats van de oorspronkelijke aanslag te stellen, dan wanneer, derde onderdee!, nopens de beweerdelijk subsidiaire
aanslagen aan aanlegger uittreksels uit
het kohier werden g·ezonden voordat een
hem betekend verzoekschrift aan het
Hof van beroep werd voorgelegd :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de totale verbreking
van het arrest van het Hof van beroep,
waarbij uitspraak gedaan is over het
beroep van de belastingplichtige tegen
de beslissing van de directeur der belastingen, deze beslissing laat bestaan ;
Dat de belastingplichtige, die de zaak
bij het op verwijzing aangeduid Hof van
beroep aanhangig maakt, overeenkomstig
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953, in
zover het artikel 16 van de wet van
6 september '1895 vervangt, bij dit
rechtscollege het beroep dat hij ingediend had aanbrengt en opnieuw gezet
is in de toestand waarin hij verkeerde
v66r net arrest dat verbroken is;
Overwegende dat artikel 74bis, lid 2,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen de
administratie toestaat een subsidiaire
aanslag aan de goedkeuring van het Hof
van beroep te onderwerpen, zowel wanneer de zaak daarbij aanhangig is na verwijzing door een cassatiearrest als wanneer de zaak aanhangig is door een rechtstreeks beroep van de belastingplichtige
tegen de beslissing van de directeur der
belastingen ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanlegger ten onrechte aanvoert dat ter zake lid 1 van
artikel 74bis toepassing moet vinden,
en niet lid 2 van deze wetsbepaling;

Overwegende dat lid 1 doelt op het
ten deze vreemde geval waarin een aanslag reeds definitief nietig was verklaard
wijl hij niet overeenkomstig een wettelijke regel werd gevestigd ;
Dat lid 2, daarentegen, van toepassing is wanneer tegen een met redenen
omklede beslissing van de directeur
beroep wordt aangetekend; dat het aan
de administratie toestaat, in dit geval
aan het Hof van beroep rechtstreeks
te onderwerpen een subsidiaire aanslag
ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van geheel of een deel van
dezelfde belastingelementen als de oorspronkelijke aanslag die nog niet vernietigd werd en voor het geval, juist,
dat bedoelde betwiste aanslag zou worden nietig verklaard ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat uit de niet gecritiseerde vaststellingen van het arrest blijkt
dat de aanslagen, op het kohier gebracht
voor het dienstjaar 1956 in de gewone
belasting·en bij navordering van rechten
over de dienstjaren '1941 tot 1945 en in
de extra-belasting, subsidiaire aanslagen
waren waarvan de invordering afhing
van de geldigverklaring ervan door het
Hof van beroep aan welks beoordeling zij
onderworpen waren bij wege van verzoekschrift en voor het geval dat de
oorspronkelijke aanslagen mochten ver-.
nietigd worden ;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de geldigverklaring van een
subsidiaire aanslag afhankelijk stelt van
de voorwaarde dat het daarop betrekkelijk aanslagbiljet niet aan de belastingplichtige gezonden werd v66raleer
het door de administratie tot het Hof
van beroep g·erichte verzoekschrift hem
is betekend ;
Dat de drie onderdelen van het middel
naar recht falen;
Over het tweede middel afgeleid uit
de schending van artikel 55 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest de subsidiaire aanslagen
geldig verklaard heeft, dan wanneer
aanlegger geen nieuw bericht van wijziging was gezonden en het arrest vaststelt dat de taxerende ambtenaar, « de
grondslagen van het bericht van wijziging van 3 mei 1948 opnieuw behandelend, daarin de wijzigingen aangebracht
heeft welke blijken uit de administratieve onderzoekingen, verricht ingevolge
de reclamatie van verzoeker " :

-863Overwegende dat aanlegger niet betwist dat een bericht van wijziging van
zijn aangifte hem op 3 mei 1948 gezonden
werd, en ni'et aanvoert dat de geldig
verklaarde subsidiaire aans-lagen op hogere basissen gevestigd werden dan de
in bewust bericht van wijziging aangeduide;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het administratief onderzoek de vermoedens en indicien overeind gelaten
heeft waarop de controleur-taxeerder
de vernietigde aanslagen van ambtswege
gesteund had en dat de subsidiaire aanslagen op hetzelfde fundament rusten;
dat het releveert dat deze aanslagen
(( op het kohier zijn gebracht overeenkomstig de wet en nadat verzoeker met
aile wenselijke nauwkeurigheid in kennis was gesteld van de indicien die de
juridische grondslag van de taxatie
vormen ";
Dat eruit volgt dat de geldigverklaring van de snbsidiaire aanslagen niet
afhankelijk was van het zenden van een
nienw bericht van wijziging;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het derde middel afgeleid nit de
schending van artikel 61 van de sameng·eschakelde wet ten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest de snbsidiaire aanslagen geldig
verklaard heeft, dan wanneer aanlegger
tegen deze aanslagen een reclamatie
ingediend had waarover de directeur
der belastingen geen nitspraak heeft
gedaan, en doordat hij aldns van een
graad van jurisdictie beroofd is :
Overwegende dat een snbsidiaire aanslag door de belastingplichtige mag betwist worden v66r het Hof van beroep
aan welks goedkenring hij onderworpen
is, doch dat daartegen geen tot de directeur der belastingen gerichte reclamatie
kan ingediend worden ;
Dat de omstandigheid dat desniettemin een reclamatie ingediend werd tegen
dergelijke aanslag het Hof van beroep
niet kan verplich ten de nitspraak daarover nit te stellen tot met de beslissing
van de directenr der belastingen ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
18 jnni 1959. - 2e learner. Voorzitter en verslaggeve1·, H. Bayot, raads-

heer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange, advocaat-g·eneraal. - Pleiter, H. Fally (van
de Balie van beroep te Brussel.)
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ARBEIDSONGEVALLEN.

ONGEVAL OVERKOMEN DOOR HET FEIT VAN
DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST. BEGRIP.

Is een ongeval dverkomen te1· zake van
de 1titvoering van de arbeidsovereenkomst het ongeval, dat zich !weft voo1'gedaan op een plaats, waar de arbeider
zich onde1· het gezag, de Ieiding of het
toezicht van de werkgeve1· (1) bevond,
bij aldien oak die plaats m:et de normale plaats was, waar de arbeide1·
zijn werk uitvoerde, en die in verband
staat met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (2). (Samengeordende wetten bij Koninklijk beslnit van 28 september 1931, art. 1.)
(N. V. cc LE PHENIX BELGE "• T. BULENS.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 13 november 1957 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van
eerste aanleg te Brnssel ;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 1 der wetten betreffende de vergoeding der schade
voortsprnitende uit de arbeidsongevallen, samengeordend bij Koninklijk beslnit van 28 september 1931, en gewijzigd door het Wetbesluit van 9 juni 1945,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, en van artikel 97 der Grondwet, 4oordat het bestreden vonnis beslist heeft dat het kwestige ongeval een
arbeidsongeval was, en het vonnis a quo
bevestigd heeft waarbij eiseres veroor(1} Raadpl. verbr., 3 november 1932
(B11ll. en PAsrc., 1932, I, 295); 3 februari
1950 (A1'1·. Verbr., 1950, b1z. 354, Bttll. en
PAsiC., 1950, I, 378}; 30 januari 1958 (A1•1·.
Verb1·., 1958, biz. 355, B11ll. en PAsrc., 1958,
I, 580).
(2) DAVID, Responsabilite c·ivile et 1'·isque
professionnel, blz. 63; HoRiox, Precis cle
a,·oit social, biz. 172.

-864deeld werd verscheidene sommen ten
titel van wettelijke vergoedingen aan
verweerster le betalen, op grond van de
overwegingen dat de . tijdspanne, gedurende dewelke een ongeval als een arbeidsongeval dient beschouwd te worden,
de tijdspanne begrijpt die noodzakelijk
is voor de handelingen die het werk voorbereiden of volg·en, zoals het feit voor
een arbeider, die zijn werk verlaten heeft,
naar de plaats van deze arbeid terug te
keren om er zijn portefeuille die hij er
vergeten heeft terug te nemen, en dat
het ongeval, waarvan hij op dat ogenblik het slachtoffer is geweest, zich heeft
voorgedaan op de plaats waar de werkgever gezag, leiding en toezicht uitoefent, dan wanneer, in haar in graad van
beroep regelmatig genomen conclusies,
eiseres betwistte dat het kwestige ongeval zich door het feit en tijdens de uitoefening van het arbeidscontract voorgedaan had, bevestigde dat het bedoelde
ongeval zich niet op de normale plaats
van het werk van het slachtoffer had
voorgedaan, dit laatste van de derde
verdieping in de liftkoker gevallen zijnde
terwijl het op het eerste verdiep werkzaam was en zijn klederen ophing·, en
ten slotte beweerde, dat, door zich naar
het derde verdiep te begeven het slachtoffer gehandeld had met een bedoeling
die met de arbeidsovereenkomst niets
te maken had, zodat het bestreden vonnis, door te oordelen zoals het g·eoordeeld heeft, het verwerpen dezer conclusies noch rechtvaardigt noch op wettelijke wijze motiveert, en in elk geval
de vraag onzeker laat of het de beweringen die er in vervat zijn als onjuist
beschouwd, ofwel of het deze integendeel
als juist maar als niet afdoende beschouwt, wat het Hof belet de wettelijkheid van het gezegde vonnis na te
gaan:
Overwegende dat aanlegster het bestreden vonnis verwijt zonder wettelijke
rechtvaardiging, of althans op grond van
een dubbelzinnige motivering de conclusies verworpen te hebben, waarbij
zij staande hield dat het ongeval zich
niet op de normale plaats van het werk
had voorgedaan, vermits het slachtoffer
van de derde verdieping in de liftkoker
gevallen is, terwijl het normaal op de
eerste verdieping werkzaam was waar
zijn klederen ophingen, zodat het, door
zich naar de derde verdieping te begeven, gehandeld heeft met een bedoeling die met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst nicts te maken had ;
Overwegende dat het bestreden von-

nis, na het verweer van aanlegster te
hebben weergeg·even, erop wijst 1° dat
het slachtoffer, na de plaats .van zijn arbeid verlaten te hebben, onderweg bemerkte dat het zijn portefeuille vergeten
had, en naar de plaats van zijn arbeid
is teruggekomen; 2° dat het ongeval zich
voordeed op een plaats waar het
slachtoffer zich onder het gezag, de
leiding en het toezicht van zijn werkgever bevond ; 3° dat de omstandigheid
dat die plaats niet de normale plaats is
waar het slachtoffer zijn werk uitvoerde
en dat het slachtoffer aldus een fout
l1eeft begaan namelijk een onvoorzichtigheid of een miskenning van de voorschriften van de arbeidsovereenkomst,
ondoeltreffend is;
Overwegimde dat die beshouwingen
een passend en wettelijk antwoord op
de conclusies uitmaken; dater inderdaad
uit blijkt dat het ongeval zich voordeed
op een plaats, waar het slachtoffer zich
onder het gezag, de leiding en het toezicht van de werkgever bevond, en dat
het ongeval in verband staat met de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
19 juni 1959. - 16 kamer. - Voorzitter, H. Van dermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·,
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van Rijn
en DeBruyn.
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VERKEER.
SPOORWEGOVERGANG.
0NBEWAAKTE SPOORWEGOVERGANG.
SIGNALISATIE OP AFSTAND VOORZIEN BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN
26 MAAR'!' 1936. - VERPLICHTING TOT
PLAATSING VAN DIE SIGNALISATIE NIET
RUSTEND OP DE EXPLOITANT VAN DE
SPOORWEG, MAAR OP DE GEMEENTE EN
OP DE BEHEERDER VAN DE OPENBARE
WEG.

Gedurende het van kracht zijn van de
Wegcode van 1 febnut1'i 1934, voorzag
geen enkele wetsbepaling dat de plaatsing, op de openbare weg, van de signaz.isatie " op afstand" van een onbe-
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HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 16 november 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het
Koninklijk besluit van 26 maart 1936
betreffende de signalisatie der Spoorwegoverwegen, 1 van de wet van 1 augustus
1899, gewijzigd door de wetten van
1 augustus 192t. en 16 december 1935,
houdende herziening van de wetg·eving
op de politie van het verkeer, en 3 van
titel XI van het decreet van 16-2t. augustus 1790, doordat het bestreden arrest
. de vordering van eigenares afwijst om de
reden dat " de N aamloze Maatschappij
der Belgische Spoorwegen uit het oog
verliest dat, wanneer zij een onbewaakte
overweg inricht, zij gevaar schept voor
het verkeer; dat men aldus niet inziet
waarom zij er niet toe zou gehouden
zijn de vereiste maatregelen te nemen
om de veiligheid van het verkeer op die
plaats te verzekeren ; dat de signalisatie
ingericht door het Koninklijk besluit
van 26 maart 1936 een geheel van verplichtingen uitmaakt welke door de
N ationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen dienen nageleefd te worden,
dat, indien men zelfs mocht aannemen
dat ge'intimeerde (hier verweerster) ten
overstaan van het verzuim vanwege de
N ationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, op grond van het decreet
van 111 december 1789, artikel 50, en van
de wet van 16-24 augustus 1790, titel XI,
art. 3, 1°, waarbij zij gehouden is de veiligheid en het gemak van doorgang in de straten en openbare plaatsen te verzekeren,

zelf de voorgeschreven signalen had moeten aanbrengen, het vanwege appellante
(hier eiseres) niet opgaat haar eigen
fout tegenover g·e'intimeerde in te roepen;
dat de gemeente Leupegem de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen zeker niet moet vrijwaren voor
de gevolgen van de onrechtmatige daad
die zij, appellante, gepleegd heeft »,
dan wanneer : 1° eiseres iil haar regelmatig v66r de rechters over de grond
genomen conclusies vaststelde, en door
hen op dat punt niet tegengesproken
werd : « dat op het ogenblik van het ongeval, enkel een paal met het Kruis van
St Andries bovenop en op ong·eveer 5 m
van het spoor geplaatst, de weggebruikers van de onmiddelijke nabijheid van
de onbewaakte overweg verwittigde,
terwijl de wettelijke voorschriften zijn
signalisatie oplegden door : een rood en
wit gestreepte paal, met bovenop een
driehoek het schaduwbeeld dragend van
een locomotief en op ongeveer 200 meter van de overweg geplaatst, en drie
gebaliseerde palen dragende op ·witte
grond respectievelijk 3, 2 en 1 rode strepen, op 150 m, 100 m en 50 m ongeveer
van het spoor geplaatst "; 2° deze ontbrekende baansignalisatie onbetwistbaar
op verweerster rustte, daar zij op haar
eigen domein diende aangebracht te
worden en verweerster aileen de bevoegde
overheid was om deze signalisatie te
plaatsen ; dat deze verplichting op verweerster rust niet enkel krachtens artikel 1 der wet van 1 augustus 1899 op de
politie van het wegverkeer, maar ook
krachtens artikelen 50 der wet van
14 december 1789 en 3, 1° der wet van
16-24 augustus 1790, titel XI; dat het
te dien opzichte onverschillig is dat de
overweg door eiseres aangelegd werd en
dat deze niet de minste fout begaan
heeft, doordat het bestreden arrest alzo
de in het middel aangehaalde wetsbeschikkingen geschonden heeft :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt
dat op 8 december 1949 zich op een
onbewaakte spoorwegovergang een botsing voordeed, tussen een aan aanlegster toebehorende trein en een door een
genoemde Vandenberghen bestuurde wagen en dat de door het Koninklijk besluit van 26 maart 1936 voorgeschreven

(1) Zie noot (1) R. H. onder dit arrest
in Bttll. en PASIC., 1959, I, 1074.
(2) Over de gezamenlijke verantwoordelijkheden van de gemeente, gelast met de

politie, en de Staat, wanneer deze het beheer
van de openba.re weg heeft, raadpleeg verbr.,
20 december 1951 (A1'1'. Ve·rb1·., 1952, blz. 188,
Bttll. en PAsrc., 1952, I, 204).

waakte spoo1·ove1·gang, voorgeschreven
bij koninklijk besluit van 26 mam·t
1936 (1), op de exploitant van de spoo1'weg rustte; deze plaatsing diende uitgevoerd te worden door de gemeente, die
met de politie van de openbare weg
gelast is, en door deze gemeente alleen,
zo ztj het beheer van deze openbare weg
!weft (2). (Wet van 16-2t. augustus
1790, titel XI, art. 3, 1°.)
(NATIONALE
MAATSCHAPPIJ
GISCHE SPOORWEGEN, T.
LEUPEGEiVI.)

DER BELGEMEENTE
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signalen, welke niet geplaatst waren geweest, signalen waren die op de openbare weg van de verwerende gemeente
dienden geplaatst te worden ;
Overweg·ende dat het Koninklijk besluit van 26 maart 1936 betiteld " Koninklijk besluit betreffende de verkeerspolitie - spoorwegovergangen - signalisatie '' uitsluitend krachtens de wet
van 1 augustus 1899, gewijzigd door die
van 1 augustus 192~ en 16 december 1935
g·enomen werd;
Ove11wegende dat geen enkele dezer
wetsbepalingen en geen enkele bepaling
van de op de dag van de aanrijding van
kracht zijnde wegcode van 1 februari
193~, voorzien dat de verplich ting, de
door gezegd besluit van 26 maart '1936
voorgeschreven signalen op de openbare weg te plaatsen, op de exploitant
van de spoorweg rust ;
Overwegende, dienvolgens, dat deze
verplichting, krachtens het algemeen
voorschrift van artikel 3, 1°, van titel
XI van het decreet van 16-2~ augustus
1790, moet uitgevoerd worden door de
gemeente die met de politie van de openbare weg belast is, en door deze gemeente
aileen moet uitgevoerd worden, zo zij
het beheer van deze openbare weg heeft ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
19 juni 1959. - 1e kamer. Voorzitte1', H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve!'slaggevo·,
H. Rutsaert. - GeliJ'kluidende conclusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1's, HH. Van Ryn
en Van Leynseele.
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ARBEIDSONGEVALLEN.

een niet-loontrekkende lee!'jongen, die ingevolge een ct?'beidsongeval is gesto!'ven,
kunnen geen aanspTaak maken op de
wettelijlce vm·goedingen, zelfs wanneer
zij onder hetzelfde dak woonden als het
slachtoffer. {1) (Samengeordl"nde wetten

op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, art.
~' 2°, C en E.)
{TUPITTI EN PAi:SANI, T. N.
COURS DE BELGIQUE ll,)

V, « LE SE-

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het vonnis
gewezen in hoger beroep door de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op
23 december 1957 ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, -~, meer bepaald
~ - E, 6, lid acht van de wetten op de
vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen samengeschakeld
bij Koninklijk besluit van 28 september
1931, doordat het bestreden vonnis aan
eisers, ouders van Tomasso Tupitti,
leerjongen die ingevolge een arbeidsongeval is gestorven, het recht ontzegt op
de rente voorzien bij voormeld artikel
~ - E, om de reden dat deze leerjongen
geen salaris genoot en alhoewel het aanneemt dat het slachtoffer onder hetzelfde
dak als zijn ouders inwoonde, dan wanneer deze omstandigheid een vermoeden
juris et de ju1·e doet ontstaan dat de
ouders van de wedde van hun zoon voordeel trokken met als gevolg· dat zij recht
hebben op de rente berekend op basis
van voormeld artikel 6, 8e lid :
Overwegende dat aanleggers, vader en
moeder van een niet-loontrekkende leerjongen die aan de gevolgen van een arbeidsongeval overleden is, van verweerster, verzekeraarster van het bedrijfshoofd, de vergoedingen gevorderd hebben welke bepaald zijn in artikel ~. 2°
litt. C van de samengeordende wetten
op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen; dat
het bestreden vonnis die vordering af-

NIET-

LOONTREKKENDE LEERJONGEN. DoDELIJIC ONGEVAL.- BLOEDVERWANTEN
IN OPGAANDE LINIE. GEEN AANSPRAAK OP DE WETTELIJKE VERGOEDINGEN, ZELFS WANNEER ZIJ ONDER
HETZELFDE DAK LEEFDEN.

De bloedvenvanten in opgaande linie van

(1) Over de d1•aagwijdte van het vermoedon van artikel 4, 2° E, lid 2, van de samengeordende wetten op de Yergoeding del'
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, raadpl. de nota onder verbr., 16 januari
1936 (Bttll. en PAsrc., 1936, I, 117) inzonderheicl blz. 120.
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wijst om de in het middel aangeduide
reden;
Overwegende dat, naar luid van artikel 4, 2°, letter E, lid 2, van bov~mge
melde wetten, de bloedverwanten m de
opgaande linie op de vergoedingen alleen
aanspraak kunnen maken indien zij
rechtstreeks uit het loon van de getroffene voordeel trokken ;
Overwegende dat wanneer de getroffene generlei loon genoot, de:;o:e voorwaarde niet vervuld is ;
Overwegende dat, weliswaar, dezelfde
tekst insgelijks bepaalt dat voormelde
bloedverwanten aangezien worden als
rechtstreeks uit het loon van de getroffene voordeel getrokken hebbend wanneer zij onder hetzelfde dak leefden, en
dat het bestreden vonnis vaststelt dat
aanleggers onder hetzelfde dak leefden
als hun zoon;
Overweg·ende echter dat dit vermoeden
niet enkel op het feit van he~ samenleven
rust doch tevens op het fe1t dat de getroffene een loon trok ; dat uit het eerste
dezer feiten aileen de gevolgtrekking
niet kan worden afgeleid dat de bloedverwanten rechtstreeks voordeel trokken uit een loon dat niet bestond ;
Overwegende dat aanleggers doen gelden dat artikel 6 lid 8, van de samengeordende wetten' voorschrijft dat, wanneer het werkelijk loon van de ove~leden
leerjongen lager is dan het g:e~1ddeld
loon van de andere meerderJange en
valide arbeiders in hetzelfde beroep, de
vergoeding berekend wordt ,naa~ dit
gemiddeld loon, zodat de wet, m d1t geval reeds, aan de bloedverwanten in de
opgaande linie vergoedingen. to~!te';l.t tot
vervanging van voordelen d1: ZlJ tlJdens
het leven van de getroffene met genoten ;
Overwegende evenwel dat. deze be.J?aling die enkel, in het daarm voorz1en
geval, de wijze omschrijft waarop het
herstel dient te worden berekend wanneer een vergoeding verschuldigd is,. . de
bepaling van artikel 4, 2°, letter :E!• hd ~.
niet kan in de weg staan, bepalmg d1e
de toekenning· van de vergoedingen afhankelijk stelt van een voorafgaande
voorwaarde, welke overigens de berekeningswijze ook zij welke moet toegepast
worden wanneer die voorwaarde vervuld
is·
Waaruit volgt dat het bestreden vonnis verre van de in het middel aangedulde wetsbepalingen te hebben geschonden, ze juist toegepast heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-

~

ning; doch, gelet op de wet van 20 maart
1948, veroorde.elt verweerster tot de
kosten.
19 juni 1959. - 1e kamer. Vootzittet en verslaggevet, H. De Bersaques,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleitets, HH. Van
Leynseele en Simont.

2"
1o

KAMER. -

22 juni 1959

RECHTERLIJ KE

INRICHTING.

SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE, REGELMATIGHEID.
VASTSTELLING.

2o

RECHTERLlJKE

INRICHTING.

AFGEVAARDIGDE
GRIFFIER
DIE
HET AMBT UITOEFENT WAARTOE HIJ
WERD AFGEVAARDIGD. EED.
VERJVIOEDEN,

so VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. LID VAN DE GERECHTELIJKE POLITIE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER GELAST EEN DOCUMENT TE ONDERZOEKEN. DOOR
DE RECHTBANK GEHOORD. MOET
DE EED VAN EXPERT NIET AFLEGGEN.

1 o Bij geb1·ek aan voldoende ve1·meldingen

in de best1·eden beslissing, kan de regel-.
matigheid van de samenstelling van
het rechtscollege, dat deze beslissing gewezen heeft, uit wettelijke en openbm·e
documenten blijken, namelijlc uit de
bekendmaking van een afvaardiging in
het "Belgisch Staatsblad" (1).
2° De afgevaardigde griffie!', wiens afvaa!·diging in het Staatsblad we1·d bekendgemaakt en die het ambt waartoe
hij werd afgevaardigd uitoefent, wordt,
behmtdens tegenbewijs, geacht de wettelijlce eed afgelegd te hebben (2).
so Het lid van de gerechtelijlce politie dat,
doo!' de onde1'zoeks1·echter gelast met het
onderzoek van een document, het !'esultaat van zijn naspo1'ingen mondeling
(1) Verbr., 14 februari 1955 (A1'1'. Verb1•. ,
1955, blz. 482, Bttll. en PAsrc., 1955, I, 633);
raadpl. verbr., 13 januari 1958 (An·. Verbr.,
1958, blz. 279, Bttll. en PAsrc., 1958, I, 484).
(2) Raadpl. Pand. belges V 0 G1·efje-Gre(Jier,
nr 178, en Organisation jttdiciai?·e,· n° 94;
Fr. verbr., 8 april 1864 (Dall. ph., 1864,
v, 369).

-868voor de rechtbank uiteenzet, behoeft niet
de eed van expe1't af te leggen, zelfs indten h~i ald~ts een advies heeft .rnoeten
verst1'ekken.
{IUNNE, T. PARYS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op .23 januari '1959 g-ewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
I. In zover de voorziening- g-erich t is
teg·en de beslissing·, g-ewezen over de
teg-en aanlegger ingestelde publieke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 158, 189
en .207 van de wet van 18juni 1869 op
de rechterlijke inrichting, .2 van het decreet van .20 juli 1831, 97 en 1.27 van de
Grondwet, doordat, bij de uitspraak van
de terechtzittingen van '1.2 en '19 december '1958 waarop de zaak v66r het Hof
van beroep onderzocht werd, dit hof,
volgens de vermelding-en van de processen-verbaal van de terechtzittingen en
van het arrest zelf, bijgestaan was door
M. E. Compere, aang-eduid als bekleed
met de hoedanig-heid van " afgevaardig·d
griffier ,, dan wanneer noch de kwestieuze processen-verbaal, noch het bestreden arrest, noch enig stuk van de rechtspleging- waarop het Hof van cassatie
vermag· acht te slaan enige aanduiding
verstrekken omtrent de aard van de ingeroepen afvaardiging, omtrent de overheid van welke zij uitgaat, of omtrent
het punt of de betrokkene de door de
wet aan de openbare ambtenaren voorgeschreven eed afgelegd heeft, doordat
het Hof van cassatie aldus in de onmogelijkheid verkeert na te gaan of op voormelde terechtzittingen, en onder meer
bij de uitspraak van het bestreden arrest,
de zetel reg·elmatig· sameng·esteld was :
Overwegende enerzijds, dat, zo de
regelmatigheid van de samenstelling van
een rechtscolleg·e voornamelijk moet
blijken uit de vermeldingen van de processen-verbaal van de terechtzitting·en,
zij eveneens kan blijken uit wettelijke
en openbare documenten waarvan dat
rechtscollege de plicht had kennis te nemen vooraleer uitspraak te doen en die,
bijgevolg·, moeten beschouwd worden als
van de rechtspleging deel uitmakend;
Overweg·ende dat uit het Belgisch
Staatsblad van 5 september '1953 blijkt
dat Compere, bediende in de griffie van

het Hof van beroep te Luik, bij m1ms
terieel bosluit van .26 augustus '1953 tot
het ambt van g-riffier bij het hof van beroep afgevaardigd is ;
Overwegende, anderzijds, dat de tot
het ambt van griffier bij een gerp,cht
afg·evaardigde persoon van dit gerecht
deel uitmaakt; dat, aang-ezien hij bedoeld ambt uitoefent, hij g·eacht wordt
de wettelijke eed afgelegd te hebben;
Waaruit volgt dat het middel naar
recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 43, 44,
154, 155, 189 en .211 van het wetboek
van strafvordering-, doordat het bestreden arrest gewezen is over een door nietig-heid aangetaste rech tspleging, daar
de heren Henri Piette en Emile Henquibrant, in de zaak aangesteld als deskundigen door de heer Onderzoeksrechter, op de terechtzitting van de
Correctionele rechtbank te Luik van
4 juni 1958 zijn g·ehoord zonder de door
voormeld artikel 44 voorgeschreven deskundigeneed afgelegd te hebben, en
zulks hoewel zij als deskundige {)pgetreden zijn, onder meer door hun oogpunt
te vergelijken met datgene van de twee
g-etuigen-deskundigen die op verzoek
van de verdedig·ing· gedag-vaard werden :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag- acht te slaan
blijkt dat de heren Piette en Henquibrant, leden van de gerechtelijke politie
bij het parket, op verzoek van de onderzoeksrech ter een document onderzoch t
hebben, en dat het resultaat van hun
nasporingen, dat eerst in een procesverbaal neergelegd word, naderhand
mondeling door hen v66r de correctionele
rechtbank uiteengezet werd, nadat zij
de g·etuig-eneed afg·eleg·d hadden ;
Overwegende dat, al hebben zij aldus
in het raam van hun politionele functies
adviezen moeten verstrekken, onder meer
nadat de rechtbank de technische raadslieden van aanleg-ger als getuigen gehoord had, daaruit niet valt af te leiden
dat zij hetzij door de onderzoeksrechter,
hetzij door de rechtbank met een expertise-opdracht Werden belast ;. dat zij
dus niet behoefden de bij artikel 44 van
het wetboek van strafvordering bepaalde
eed af te leggen ;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
ingewilligd worden ;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en

-869dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de
vordering· van de burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 juni 1959. - 28 Ieamer. - Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. Verslaggever, H. Vroonen. - Gelijkluidende
conclusie, H. Depelehin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Faures.
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
BURGERLIJKE
VORDERING. WIJZIGING VAN DE QUALIFJCATIE DOOR
DE RECHTER IN HOGER BEROEP. BEKLAAGDE
VERWITTIGD
DOOR
DE
CONCLUSIES
VAN
DE
BURGERLIJKE
PARTIJ. GEEN SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
>

Schendt niet de recllten van de verdediging
vcm de beklaagde, de Techte1· in hoge1·
beroep, die de qualificatie van het de
beklaagde ten laste gelegd feit wijzigt,
nadat de burgerlijke partij, in ham·
conclusies, de beklaagde het feit onde1'
deze nieuwe quali ficat?:e heef~ verweten. (1)
(BUCHET, T. ROUNEAU.)
ARREST.

HET I-I OF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op? januari 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de rechten van de verdediging, doordat de rechtbank in hoger
beroep, waarbij een feit was aangebracht
(1) Verbr., 25 november 1929 (Bttll. en

PAsrc., 1930, I, 31); raadpl. verbr., 16 october 1950 (A?'J', Verb1·., 1951, blz. 51, Bull. en
PAsrc., 1951, I, 59); 23 april1951 (An·. Verb1·.,
1951, blz. 489, Bttll. en PASIC., 1951, I, 577);
21 juni 1954 (Arr. Verb1·., 1954, blz. 689, Bttll.
en PAsrc., 1954, I, 915); 5 december 1955
(A1'1'. Ve1'br., 1956, blz. 264, Bttll. en PAsrc.,
1956, I, 329).

hetwelk in de oorspronkelijke dagvaarding was gequalificeerd als een door
huidige aanlegger gepleegde overtreding
op artikel 1? van het koninklijk besluit
van 8 october 1954 op het verkeer, en
hetwelk deze qualificatie behouden had,
haar beslissing gesteund heeft op de verklaring dat de belanghebbende de bepalingen van artikel 25 van voorvermeld
koninklijk besluit zou overtreden hebben, zonder hem vooraf verwittigd te
hebben dat zij zich vobrnam aan dit feit
een andere qualificatie te geven, de nieuwe qualificatie die zij overwoog aangeduid te hebben, huidige aanleg·ger verzocht te hebben over deze nieuwe qualificatie verweer te voeren en het stellen
van deze vraag schriftelijk vastgelegd of
te laten vastlegg·en hebben, welke formaliteiten op straffe van nietigheid vereist
zijn :
Overwegende dat aanlegger en verweerder v66r de rechtbank van politie
vervolgd geworden zijn ter zake van
overtreden te hebben, de eerste, artikel 1?, de tweede artikel 26 van het koninklijk besluit van 8 april 1954; dat zij
zich de ene tegen de andere burgerlijke
partij gesteld hebben; dat de rechtbank
van politie aanleg·ger vrijgesproken heeft,
zich onbevoegd heeft verklaard om van
de vordering van verweerder kennis te
nemen en deze tot een straf en tot schadevergoeding jegens aanleg·ger veroordeeld heeft ; dat aileen verweerder van
dit vonnis in hoger beroep is gekomen ;
Overwegende clat het bestreden vonnis, na te hebben beslist dat de verweerder ten laste gelegde overtreding niet
bewezen gebleven is, erop wijst dat, bij
ontstentenis van hoger beroep door het
openbaar ministerie, het aanlegger ten
laste gelegcle feit « enkel in burgerlijk
opzicht " bewezen moet worden verklaard, zich onbevoegd verklaart om van
de door aanlegger ingestelde vordering
kennis te nemen, zegt voor recht dat
aanlegger de bepalingen van artikel 25
van het koninklijk besluit van 8 april
1954 overtreclen heeft en hem veroordeelt om verweerder schadeverg·oeding
te betalen ;
Overwegende dat het middel het vonnis niet critiseert in zover het beslist dat
het feit, hetwelk het in de termen van
artikel 25 van voormeld koninklijk besluit qualificeert hetzelfde is als datg·ene
clat in de oorspronkelijke dagvaarding
was gequalificeerd als een overtreding
van artikel 1? van dit koninklijk besluit
uitmakencl;
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Overwegende dat, al mag de rechter
over de grond de qualiflcatie van een
beklaagde ten laste gelegd feit niet
wijzigen zonder dat de beklaagde
in staat gesteld is verweer op de nieuwe
qualiflcatie te voeren, het niet vereist is,
opdat de rechten van de verdediging in
acht worden genomen, dat door de reclltbank zelve te dezen einde aan beklaagde
een verwittiging worde gegeven ;
Overwegende dat verweerder v66r de
rechter in boger beroep bij conclusies
betoogd heeft dat aanlegger in gebreke
was te bewijzen dat hij « de noodzakelijke waarschuwingstekens om zijn richtingsverandering naar links kenbaar te
maken tijdig gegeven had n, hem aldus
verwijtend een van de bepalingen van
artikel 25 van bet koninklijk besluit van
8 april '195£• overtreden te hebben;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat de bestreden beslissing in haar gronden geen antwoord,
hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inhoudt
op het middel, door huidige aanlegger
afgeleid uit de volsLrekte onverenigbaarheid welkeer heerst tussen de stelling
van huidige verweerder - welke die
beslissing moest aannemen - namelijk
dat er tussen beide voertuigen nog slechts
een afstand van 20 meter was, en de
tweevoudige feitelijk vaststaande omstandigheid dat op het ogenblik van de
botsing voormelde aanlegger traag· en in
recbte lijn reed op de middelste strook
van de rijbaan sedert tenminste 100 meter en dat hij zijn linker knipperlkhten
ongeveer 100 meter v66r de plaats van
het ongeval in Werking gesteld beeft,
dan wanneer het daar een middel in de
eigenlijke zin van het woord gold, en een
volkomen afdoend middel :
Overwegende dat het vonnis op de in
het middel aangehaalde conclusies een
passend antwoord verstrekt heeft door
erop te wijzen dat Rousseau (hier verweerder) tenminste 80 km per uur
" deed" en bijgevolg in een seconde meer
dan 22 meter aflegde, welke snelheid de
eerste rechter niet overdreven acht, en
dat niet schijnt dat er een afstand van
meer dan '100 meter kan bestaan tussen
het rechts gelegen onroerend goed van
waar aanleg·ger kwam en het links gelegen onroerend goed waar hij naartoe
ging;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

22 juni '1959. - 2• kamer. VooJ·zitter, H. Sohier, voorzitter. - VerslagGelijkluidende
gever, H. Vroonen. conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Dal en Veldekens
(heiden van de Balie van beroep te
Brussel).
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1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
ALGEMEEN OOGMERK ZICH TEN
NADELE VAN EEN ANDER TE VERRIJKEN. BRENGT NIET NOODZAKELIJK
DE EENHEID VAN MISDRIJF MET ZICH.

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
VOORTGEZET MISDRIJF. EENHEID VAN OOGlVIERK. BEGRIP.

1° Het algemeen oogmerlc zich ten nadele
van een ande1· te verrijken b1·engt niet
noodzakelijk met zich mede de eenheid
van misdrijf van ve1·schillende opeenvolgende inb1·euken (1).
2° Opdat opeenvolgende misd1·ijven een
enig st1'afrechtelijk feit 1titmaken is het
vereist dat, vanaf het ee1·ste, de dadm·
besloten geweest is de andere te plegen (2)
(JEAN DELBRUYERE, JACQUES DELBRUYERE, DEPRET EN LIMELETTE, Q. Q.
T.
NATIONALE
lVIAATSCHAPPIJ
VAN
BELGISCHE SPOORWEGEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op '13 januari 1959 door het
Hof van berocp te Brussel gewezen ;
I. Aangaande de voorziening van
Depret:
A. Aangaande de over de publieke
vordering gewezen beslissing :
Over de drie middelen samen, afgeleid
uit de schending van het gewijsde, van
de rechten van de verdediging en van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
arrest vaststelt dat de heschikking van
de raadkamer waarbij over de bezwaren

(1)
1955,
(2)
(Bttll.

Verbr., 18 october 1954 (A1'1', Vm·b1·.,
blz. 78, Bttll. en PASIC., 1955, I, 124).
Raadpl. verbr., 21 december 1938
en PASIC., 1938, I, 404).
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uitspraak gedaan is, ten voordele van een
medebeklaagde, J osse, de publieke vordering· verjaard verklaard heeft die was
gesproten uit misdrijven welke een enig
strafrechtelijk feit vormden en waarv:m
sommige elementen gedeeltelijk dezelfde
zijn als die welke het tegen aanlegger in
aanmerking genomen enig strafrech telijk feit opleveren, dan wanneer, eerste
middel, het arrest, door de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering niet
verjaard te verklaren, het gezag van de
door de raadkamer gewijsde zaak geschonden heeft, tweede middel, het openbaar ministerie, door na te laten de verjaring ten opzichte van de ene in te
roepen, hoewel het ze ten opzichte van
de andere had aang·evoerd, de rechten
van de verdediging van aanlegger geschonden heeft; doordat, derde middel,
daar deze niet-on tvankelijkheid van de
publieke vordering bij conclusies is ingeroepen, het arrest dit verweer op onvoldoende wijze beantwoord heeft :
Overwegende dat het arrest, de condusies van aanlegger behandelend, verklaart dat, al staat het vast dat de beschikking ten voordele van J osse de
« telastleggingen » die zij opsomt en die
gedeeltelijk dezelfde zijn als de ten laste
van aanlegger voorgebrach te verj aard
verklaard heeft, deze zich evenwel op
bedoelde omstandigheid niet kan beroepen, aangezien de beslissing van de
raadkamer ten opzichte van J osse gesteund is op de aan deze beklaagde eigen
reden dat hij zijn schuldige bedrijvigheid
niet voortgezet heeft na februari '1951,
wat elke daad van onderzoek of van vervolging die niet binnen drie jaar vanaf
deze datum verricht werd te zijnen opzichte krachteloos maakte;
Dat het arrest anderzijds vaststelt
dat het laatste door aanlegger gepleegde
feit op 11 juni 1953 plaats had;
Overwegende dat de omstandigheid
dat de gedeeltelijk identieke feiten door
een medebeklaagde tot in februari 1951
waren gepleegd geworden, de mogelijkheid niet uitsloot dat de verjaring ten
opzichte van aanlegger gestuit is in de
termijn van drie jaar met ingang van
11 juni 1953, de datum van het laatste
door hem begane feit ;
Overwegende dat uit deze beschouwing·en volgt dat de middelen niet kunnen ingewilligd worden ;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. Aangaande de over de burgerlijke
vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel doet gelden ;
II. Aangaande de voorziening, ingesteld door Delbruyere Jean en Deibruyere Jacques :
a) Betreffende de over de publieke
vordering g·ewezen beslissing :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 65 van het strafwetboek, 4, 21, 22, 24, 25 en 26 van de
wet van 1? april 18?8, de voorafgaande
titel inhoudende van het wetboek van
rechtspleging in strafzaken, 1 van de
wet van 30 maart 1891, 9 en 9? van de
Belgische Grondwet, doordat het bestreden arrest niet verjaard verklaard heeft
de publieke en de burgerlijke vordering
ontstaan uit de onder letters A 23, C,
E 6 en G omschreven en tussen 1 augustus 1945 en 30 september 1950 gepleegde
misdrijven, onder het voorwendsel dat
het geheel van de strafbare feiten, zoals
zij als bewezen beschouwd zijn, in hoofde van de beklaagden de opeenvolgende
en ononderbroken uitvoering· van een
zelfde schuldig oogmerk uitmaakt dat
vanaf het eerste strafbaar feit aanwezig
was, namelijk het oogmerk zich wederrechtelijk te verrijken door, op onderscheidene evenzeer schuldige manieren
misbruik te maken van hun hoedanigheden, hetzij van afgevaardigde-beheerder, hetzij van algemeen directeur van
een zelfde naamloze vennootschap, en
dat het volstaat te constateren dat een
zelfde bedrieglijke samenspanning de
beklaagden verenigd heeft bij het plegen
van de gezamenlijke feiten, daarinbe- "·
grepen de sub A 23, C, E 6 en G omschrevene, om eruit af te leiden dat zij ten
aanzien van dit geheel van feiten een
enkel strafbaar feit begaan hebben en
dat bijgevolg de verjaring ten opzichte
van gans het misdrijf gestuit is geworden
door een daad van onderzoek van
28 mei 1956, dan wanneer het algemeen
oogmerk zich wederrechtelijk ten nadele
van een ander te verrijken niet noodzakelijkerwijze de eenheid van niisdrijf
met zich brengt, de eenheid van oogmerk, vereist om de eenheid van misdrijf
tot stand te brengen, enkel aanwezig is
wanneer, zoals tweede aanlegger bij
conclusies betoogde, bij het eerste strafbaar feit de delinquent reeds besloten is
de andere feiten te plegen, en dan wanneer het bestreden arrest, hetwelk de
noodzakelijkheid van dit vereiste niet
ontkent noch vaststelt dat aanleggers,

-872wanneer zij de misdrijven sub A 23, C,
E 6, en G gepleegd hebben, reeds besloten waren de andere tegen hen als bewezen aangeziene misdrijven te plegen,
niet wettelijk met redenen omkleed is
ten aanzien van de verjaring· welke het
als niet ing·etreden beschouwt wat de
eerste misclrijven betreft :
Overwegencle dat de ten laste van
iedere der aanleggers uitgesproken straffen wettelijk gerechtvaardigd zijn door
de andere bewezen verklaarde misdrijven;
Dat het middel, al ware het gegrond,
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
En overwegende dat de substanWile
of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
b) Betreffende de over de burgerlijke
vordering· gewezen beslissing :
Overwegende clat de beslissingen, gewezen over de door verweerster tegen
aanleggers ingestelde vorderingen, gesteund zijn, wat Delbruyere Jean aangaat, op de telastlegging E 6, en, wat
Delbruyere Jacques betreft, op de telastleggingen E 6 en G ;
Dat, in zover het cloelt op de feiten
der telastleggingen A 23 en C, het middel bijg·evolg niet ontvankelijk is bij
gebrek aan voorwerp ;
Overwegende, voor het overige, dat,
ongetwijfeld, het algemeen oogmerk
zich ten nadele van een ander te verrijken niet nooclzakelijk de eenheid van
misdrijf met zich brengt en dat, opdat
opeenvolgende misclrijven een enig strafrechtelijk feit uitmaken, het vereist is
clat, vanaf het eerste, de dader besloten
geweest is de andere te plegen ;
Overwegende echter dat het arrest,
benevens op de in het rr1iddel aangehaalde overwegingen, de gecritiseerde
beslissing steunt op «de uitlegging van
de feitelijke omstandigheden der zaak "
alsmede op de aard van de leidende
functies van aanleggers in de naamloze
vennootschap "Anciennes Usines CananLegrand";
Dat, waar het aldus op wijst clat de

VanRyn.

(1) Verbr., 3 october 1040 (Bttll. en PAsrc.,
1040, I, 241); 4 maart 1954 (A1'1', VeTb1·., 1954,
biz. 451, B.,ll, en PAsiO., 1954, I, 573) en
noot 2, biz. 574 van Bttll. en PASIC.; 6 december 1054 (A1'1'. VeTb1'., 1955, biz. 236, Btul. en
PAsrc., 1955, I, 328) ; 17 juni 1958 (A1'1'. V eTb1·.,
1958, biz. 830, B1tll. en PASIC,, 1958, I, 1162).

Over het punt dat ingevai van bevestiging
door de rechter in hoger beroep van een
duister of dubbeizinning dispositief, het aan
die rechter, en niet aan de rechter van eerste
aanieg, beho01•t het dispositief uit te Ieggen,
zie Fr. verbr., 20 maart 1889 (Dall. ph.,
1880, I, 382 ),

ten nadele van verweerster gepleegde
feiten der telastleggingen E 6 en G, een
geheel vormen met de latere feiten die
begaan werden, onder meer, ten naclele
van de vennootschap waarin aanleggers
leidende functies uitoefenden en dat de
eerste feiten gepleegd zijn geworden met
behulp van misbruik van die functies,
het arrest impliciet vaststelt dat aanleggers bij cleze eerste feiten besloten
waren de andere te plegen ;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke grondslag mist ;'
III. Aangaande de voorziening van
Limelette qq. :
Overwegende dat aanlegger geen middel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot
de kosten.
22 juni 1959. - '2e kamer. - Voo1'zitter, H. Sohier, voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Valentin. Gelijkluidende
conclusie,
H.
Depelchin, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. De Bruyn en

2e

KAMER. -

22 juni 1959

GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - UrTLEGGEND ARREST. - MACHTEN VAN
DE RECHTER.
De rechter !weft de macht, zonde1' het gezag
van het gewijsde te schenden, een duistere of dubbelzinnige beschilcking van
een vorige doo1· hem gewezen beslissing
1tit te leggen; onder voonvendsel van een
uitlegging, mag hij echter hetgeen werlcelijk werd beslist niet wijzigen of aanvullen, noch een vaststelling toevoegen,
die voor de wettelijlcheicl van het gevonniste vereist is (1).

(GOFFINS.)
ARREST.
HET HOF; -

Gelet op het bestreden

---,.. 873arrest, op 26 juni 1958 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel, afgeleid uit de schending Yan de regels waarbij aan de rechterlijke beslissingen het gezag van het
gewijsde toegekend is, doordat bet bestreden arrest een voorheen in kracht
van g·ewijsde gegaan arrest wijzigt, dat
de beschikking van een vonnis bevestigde waarbij de inbeslagneming van
sommige voorwerpen was gelast, dan
wanneer deze beschikking van het vonnis duidelijk was en niet tot uitlegging
aanleiding kon geven, en dan wanneer
het hof van beroep, aangezien het zijn
jurisdictie uitgeput had, onder voorwendsel van een uitlegging geen dwaling
mocht rechtzetten die te voren was begaan en geen straf mocht opleggen die
niet was uitgesproken :
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Brussel bij haar vonnis
van 9 februari 1955 aanlegger uit hoofde
van onwettelijke uitoefening van de geneeskunst tot een geldboete veroordeelde
en, op voet van artikel18 van de wet van
12 maart 1818 de " inbeslagneming gelastte van de apparaten en instrumenten
die gediend hebben of bestemd zijn om
het misdrijf te plegen en die vermeld
zijn in de inventaris van de overtuigingsstukken, opgemaakt op 21 juni 1954 >>,
in welke inven taris de inbeslagneming
van voormelde voorwerpen geconstateerd is;
Dat het Hof van beroep te Brussel
door zijn arrest van 29 october 1955
deze beschikkingen bevestigde ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
over een verzoek om uitlegging uitspraak
doende, beslist dat het vonnis van 9 februari en het arrest van 29 october 1955
dienen te worden uitgelegd in deze zin
dat zij niet de inbeslagneming, doch de
verbeurverklaring gelast hebben van rle
in de inventaris van 21 juni 1954 vermelde voorwerpen ;
Overwegende dat de rechtscolleges de
macht hebben hun vroegere beslissingen
uit te leggen enkel voor zoveel de beschikkingen die deze bevatten duister of
dubbelzinnig zijn ;
Dat zij niet, onder voorwendsel van
een uitlegging, mogen wijzigen of aanvullen wat werkelijk beslist is of een
vaststelling· mogen toevoegen die voor
de wettelijkheid van het gevonniste
vereist is ;
Overwegende dat het bestreden arrest
deze beginselen niet miskent;
Dat, enerzijds, de beschikking van het

vonnis van 9 februari 1955, die bevestigd is door het arrest van 29 october
1955 waarbij de " inbeslagneming >> van
voorwerpen gelast is bij verwijzing· naar
een stuk, vaststellend dat zij in beslag
genomen zijn, duister is; dat het hof van
beroep, zonder zijn machten te buiten te
gaan, de zin en de draagw~jdte ervan
nader heeft kunnen bepalen;
Dat, anderzijds, het arrest niet wijzigt
wat gevonnist geworden is ; dat het zich
erbij bepaalt een duistere beschikking
uit te leggen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
22 juni 1959. - 2e kamer. - VooTzitte1', H. Sohier, voorzitter. VeTslaggeve1', H. Polet. Gelijklnidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal.
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1° ARBEIDSONGEVALLEN. -

VoRDERING VAN DE VERZEKERAAR VAN DE
WERKGEVER VAN HET SLACHTOFFER
TEGEN DE DERDE VERANTWOORDELIJKE VOOR HET ONGEVAL. - VEREISTE VOORWAARDE.

2°

ARBEIDSONGEVALLEN. VoNNIS
WAARBIJ VASTGESTELD
WORDT
DAT HET SLACHTOFFER DOOR HET ONGEVAL GEEN INKOMSTENDERVING HEEFT
ONDERGAAN EN ER NOOIT EEN ZAL
ONDERGAAN. VONNIS BESLISSEND
DAT HET SLACHTOFFER, INGEVOLGE
EEN LICHTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID,
GEEN STOFFELIJKE SCHADE ONDERGAAT, DIE AANLEIDING GEEFT TOT
VERGOEDING OP DE VOET VAN HET
GEMEEN RECHT.
WETTELIJKE BESLISSING.

1° Een deT voo1·waa1·den veTeist opdat de
veTzekeTaa1' van de weTkgeveT van het
slachtoffe1' van een m·beidsongeval tegen de deTde vemntwo01·delijke voo1· het
ongeval zon kunnen optTeden kTachtens
de aTtikelen 19, lid 8, van de samengeo1'dende wetten betTeffende de ve1·goeding
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van de ttit arbeidsongevallen voo1'tsprttitende schade, en 22 van de wet van
11 jttni 1874, is dat het slachtoffer een
stoffel~jke schade lweft ondergaan, die
aanleiding geeft tot vergoeding op de
voet van het genwen recht (1).
2° Is wettel·ijk het vonnis, waarbij beslist
wordt dat geen stoffelijke schade ondergaat, die aanleiding geeft tot ve1·goeding
op de voet van het gemeen recht, het
slachtoffer van een arbeidsongeval dat,
hoewel het wegens een lichte blijvende
arbeidsongeschiktheid een forfaitaiTe
ve1·goeding, voorzien bij de samengeordende wetten betreff'ende de vergoeding va1.~ de ttit arbeidsongevallen
voortsp1'ttttende schade, heeft ontvangen,
door het ongeval geen inkomstenderving
heef~ onde1·gaan en er nooit een zal
ondergaan (2).
(VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

« LE SOLEIL "• T. JANSSEN EN PAQUAY.)
ARREST.

BET HOF;- Gelet op het arrest van
het Hof, gewezen op 2 december 1957 (3) ;
Gelet op het bestreden vonnis, gewezen
op 5 januari 1959 door de Correctionele
Rechtbank te Hoei, uitspraak doende op
verwijzing;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis geen antwoord verstrekt heeft op de door aanlegster ingeroepen stelling :
Overwegende dat aanlegster haar vordering tegen eerste verweerder ingesteld
heeft als arbeidsongevallenverzekeraarster van de werkgever van Paquay, die
door een arbeidsongeval was getroffen, en
derhalve krachtens de artikelen 22 van
de wet van 1.1 juni 1874 en 19, lid 8, van
de samengeordende wetten betreffende
de vergoeding van de uit arbeidsongevallen voortspruitende schade ;
(1) Verbr., 18 november 1957 en J7 april
1958 (.fi?•r. Verb1·., 1958, blz. 148 en 624, B~tll.
en PAsrc., 1958, I, 273 en 893); 22 mei 1959
(sup1·a, blz. 757, Bull. en PAsiC., 1959, I, 961).
(2) De omstandigheid, dat de blijvende
arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer van
een arbeidsongeval geen onmiddelijke beroving van een gedeelte van de inkomsten van
zijn arbeid medebrengt, sluit voorzeker het
bestaan niet uit van een stoffelijke schade, die
aanleiding geeft tot vergoeding op de voet

Overwegende dat zij, onder erkenning, bij conclusies, dat de door Paquay
ondergane blijvende arbeidsongeschiktheid van 5 p.c. geen loondervingen met
zich brengt, deed gelden dat deze ongeschiktheid « het werk voor het slachtoffer lastiger zal maken " ;
Dat zij besloot dat zij gerechtigd was
de rechtbank erom te verzoeken, hetzij
het gedeelte te bepalen dat in de schadevergoeding, toegekend aan het slachtoffer ten laste van verweerder Janssen,
derde verantwoordelijke voor het ongeval, overeenstemde met het stoffelijk
nadeel, hetzij, ing·eval het slachtoffer
enkel de vergoeding van het zedelijk nadeel zou vorderen, aanlegster het recht
voor te behouden de zaak opnieuw v66r
de rechtbank te brengen na de beslissing
van het ter zake van arbeidsongevallen
bevoegde gerecht;
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden vonnis aan Paquay geen schadevergoeding toe kent wegens stoffelij ke
schade, voortvloeiend uit de arbeidsongeschiktheid; dat het, anderzijds, de
conclusies van aanlegster verwerpt om
de reden dat « thans reeds vaststaat dat,
op de voet van het gemeen recht, het
slachtoffer door het ongeval geen inkomstenderving heeft ondergaan en er
nooit een zal ondergaan " ;
Overwegende dat deze vaststelling,
die het bestaan van een door aanlegster
aangevoerde stoffelijke schade uitsluit,
een passend antwoord op haar conclusies uitmaakt ;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
22 juni 1959. - 2 8 learner. - Voo1'zitte1', H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. Gelijklttidende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter,
H. VanRyn.

van het gemeen recht (verbr., 6 febrnari
1958, (A1·r. Verb1·., 1958, biz. 386, B~tll. en
PASIC., 1958, I, 619; 19 september 1958 en
13 april 1959, supm, blz. 49 en 613 en de
noten 1 en 2, blz. 613, B~tll. en PAsiC., 1959,
I, 64 en 803). Maar het bestaan van zodanige schade is uitgesloten ·wanneer het vaststaat dat het slachtoffer, zelfs in de toekomst, geen enkel stoffelijk nadeel ingevolge
de vastgestelde onbekwaamheid zal lijden.
(3) Bu.U. en PASJf'., 1958, I, 343.
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10 LEGER. ZEEMACRT. SAMENSTELLING VAN DE KRIJGSRADEN.

2° VERLATING VAN POST. TAIR STRAFWETBOEK, ARTIKEL
POST. BEGRIP.

MILI-

25. -

3D VERZET. -

STRAFZAKEN. VoNNIS WAARBIJ DE BEKLAAGDE TOT DE
RELFT VAN DE KOSTEN WORDT VEROORDEELD. VERZET. BEROEP
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE UITSLUITEND GERICRT TEGEN RET OP
VERZET GEWEZEN VONNIS. ARREST
WAARBIJ DE BEKLAAGDE TOT ALLE
KOSTEN VAN DE RECRTSPLEGING BIJ
VERSTEK WORDT VEROORDEELD.
ONWETTELIJKREID.

1 D De K1'ij gsraden, waaman de leden van
de Zeemacht onde1'havig zijn, moeten
worden samengesteld niet overeenkomstig het wetboek van rechtspleging voM'
het zeelege1', maar overeenkomstig de
beschikkingen van titel I I van het wethoek van rechtspleging in strafzaken
voo1· het lege1· {1), (Wet van 15 juni 1899
art. 1 en 21.)
2D Verlaat zijn post, in de zin van deze
term in a!'tikel 25 van het militai1·
strafwetboek, de militai1· die de plaats
verlaat, waa1· hij om reden van een bevez
van zijn rnee1·de1·en aanwezig moet zijn
onder nwe1· voo1· een wachtdienst (2):
3D Wanneer de belclaagde bij ve1·stek tot
de helft van de proced1trekosten werd
ve1·oordeeld, mag de Techte1· in hoge1·
beroep, op het beroep van het openbaaT
rninisterie enkel ge1·icht tege1i het op
verzet van de beklaagde gewezen vonnis,
deze niet tot alle kosten van de 1'echtspleging bij veTstek veroordelen (3).
(GROBET.)
ARREST.
HET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 9 maart 1959 door het Militair Gerechtshof gewezen;

(1) Verbr., 16 maart Hl59 (sttpm, biz. 546,
Bttll. en PABlO., 1959, I, 720).
(2) Oonf. het Versiag aan de Koning de beslnitwet van 24 februari 1917 voorafgaand
(Staatsblad, 1917, biz., 162). Artikei 1 van de
wet van 24 juli 1923 beperkt er zich toe de

,

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van het besluit van de
Soevereine Vorst van 20 juli 1814,
van het wetboek van strafrecht voor
het zeeleger van dezelfde datum, en van
artikel 25 van het militair strafwetboek
(artikel 1 van de wet van 24 juli 1923),
doordat het militair gerechtshof, waarbij,
in zake aanlegger, matroos in actieve
dienst van de Zeemacht, het in voormeld artikel 25 omschreven misdpjf, ter
zake van, zonder op schildwacht te staan,
zijn post verlaten te hebben, aanhangig
was, bij het bestreden arrest de krijgsraad bevoegd en regelmatig samengesteld verklaard heeft, en aanlegger uit
hoofde van evengemelde telastlegging
veroordeeld heeft, dan wanneer het wethoek van rechtspleging in strafzaken
voor het zeeleger en het wetboek van
strafrecht voor het zeeleger, allebei van
20 juli 1814, van kracht gebleven zijn,
en dan wanneer bijgevolg de krijgsraad
die samengesteld was overeenkomstig de
bepalingen van de wet ·van 15 juni 1899,
titels I en II van het wetboek van rechtspleging in strafzaken voor het leger inhoudende, ten deze noch bevoegd, noch
regelmatig samengesteld was :
Overwegende dat de vraag of de krijgsraad waarbij een misdrijf aanhangig is,
samengesteld moet worden overeenkomstig de wet van 20 juli 1814 ofwel overeenkomstig de wet van 15 juni 1899
geen kwestie van bevoegdheid, doch een
kwestie van samenstelling van dit rechtscollege is;
Overwegende dat volgens artikel1 van
het besluit van de Regent van 25 februari 1949, de Zeemacht van de Krijgsmacht deel uitmaakt en uit vrijwilligers
en dienstplichtigen samengesteld is; dat
zij derhalve een gedeelte is van het leger,
in de betekenis die de artikeleh 1'18 en
119 van de Grondwet aan deze term toekennen en dat aanlegger, matroos in de
Zeemacht, aan het militair gerecht onderhorig is, krachtens de artikelen 1 en 21
van de wet van 15 juni 1899;
Overwegende dat, al treld geen wet
uitdrukkelijk het wetboek van rechtspleging voor het zeeleger van 20 juli 1814
in, de bepalingen van dit wetboek geen
straffen bepaaid bij de besiuitwet van 24 februari 1917 te wijzigen.
(3) Verbr., 14 januari 1946 (Bull. en PAsro.,
1946, I, 19) Vergel. verbr., 13 october 1952
(A1'1', Ve1'b1·., 1953, biz. 56, Bttll. en PAsro.,
1953, I, 61) en noot 2; 20 april 1959 (sttp1'a,
biz. 637, Bu.ll. en PAsro., 1959, I, 830).
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toepassing meer kunnen krijgen in de
zaken die door de wet van 15 juni 1899
geregeld zijn; dat zulks onder meer het
geval is met de bepalingen van dit wethoek nopens de samenstelling van de
krijgsraden ;
Dat eruit volgt dat de volgens de bepaling van de wet van 15 juni 1899 samengestelde krijgsraden de rechtscolleges zijn die de militairen dienen te berechten, welke het gedeelte van het leger
waartoe zij behoren ook zij ;
Dat het middel niet gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 25 van het militair strafwetboek, doordat het verlaten
van post, dat bij deze bepaling strafbaar
gesteld is, enkel bestaat indien hij, die
het gepleegd heeft, door zijn meerdere op
een bepaalde post is geplaatst en van hem
een nauwkeurig bevel heeft gekregen,
dan wanneer ten deze aanlegger niet op
een " post " geplaatst was, maar " dienst "
had, en dan wanneer de militair die de
kazerne verlaat tijdens de diensturen of
buiten deze uren wanneer een bepaalde
taak hem toegewezen is, zich schuldig
maakt aan ongerechtvaardigde afwezigheid, maar niet aan verlating van post:

Overwegende dat, op het hoger beroep
dat het openbaar ministerie ingesteld
heeft tegen het op aanleggers verzet gevvezen vonnis waarbij deze van de vervolging ontslagen werd, het bestreden
arrest aanlegger veroordeeld heeft, onder
meer, tot " alle kosten van de rechtspleging in eerste aanleg " ;
Overwegende dat bij ontstentenis van
hoger beroep door het openbaar ministerie tegen het verstekvonnis, het militair gerechtshof aanleggers toestand,
wat de bij dit vonnis uitgesproken veroordeling tot de kosten betreft, niet
mocht verzwaren;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiiile of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing· overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het aanlegger veroordeelt tot alle bij het verstekvonnis
begrote kosten van de rechtspleging in
eerste aanleg ; verwerpt de voorziening
voor heL overige; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden in de rand van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; veroordeelt aanlegger tot drievierde der kosten, het overblijvende de Staat ten laste komende;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het militair gerechtshof, anders samengesteld.

Overwegende dat het bestreden arrest
in feite vaststelt dat aanlegger, zonder
dienst te hebben als schildwacht, regelmatig door de wachthebbende officier
aangeduid was om "wacht te doen ";
dat hij consignes gekregen had en
"wacht had";
Overwegende dat zijn post verlaat in
de zin van deze term in artikel 25 van het
militair stafwetboek, de militair die de
plaats verlaat waar hij om reden van een
bevel van zijn meerderen aanwezig moet
zijn, onder meer voor een wachtdienst;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van artikel18? van
het wetboek van strafvordering, doordat het bestreden arrest, op het hoger
beroep dat door het openbaar ministerie
enkel ingesteld werd tegen het op aanleggers verzet gewezen vonnis, de ten
laste van aanlegger door het verstekvonnis uitg·esproken veroordeling in de kosten verzwaard heeft :

VERKOOP. - PRIJS DIE VEEL HOGERE
WAARDE VOORSTELT DAN DEZE VAN DE
GEKOCHTE ZAAK. - 0MSTANDIGHEID
DIE NIET NOODZAKELIJK HET BESTAAN
VAN EEN VERKOOP UITSLUIT.

Overwegende dat de krijgsraad bij
een op 16 december '1958 uitgesproken
verstekvonnis aanlegger veroordeeld had
" tot de helft van de procedurekosten " ;
dat het openbaar ministerie niet in hoger
beroep gekomen is van dit vonnis;

De omstandigheid, dat de door de kope1·
van een zaak betaalde geldsorn veel hoge1' beloopt dan de waarde van die
zaak, sluit niet noodzakelijk het bestaan
van een verkoop uit.

22 juni '1959. - 2 9 kamer. - Vo01'zitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggeve1', H. de Waersegger. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. Eeckhout (van de Balie van beroep te Gent).
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877(FRIANT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 maart 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de bepalingen van de besluitwet van 22 januari 1945 betreffende
het beteugelen van elke inbreuk op de
reglementering betreffende de bevoorrading van het land, doordat het bestreden
arrest het aan aanlegster ten laste gelegde
feit als strafhaar aanziet, dan wanneer,
volgens de wil van de wetgever en de
1·atio legis, er geen werkelijke ver- of aanlcoop heeft plaats gehad, wanneer, zoals
ten deze, iemand voor een waar tien of
twintigmaal de prijs stort waarvoor hij
die waar in gelijk welke winkelzaak zou
kopen :
Overwegende dat naar luid van artikel 1, paragraaf 2, van de in het middel
aangeduide besluitwet, het verboden is op
de nationale markt, in het verkopen en
het te lcoop aanbieden, en het kopen van
producten, grondstoffen, eet- of koopwaren of dieren, bij onstentenis van vaststelling van een maximumprijs, tegen
prijzen te verkopen, hoger dan de normale prijzen, en dat de hoven en rechtbanken oppermachtig over het abnormaal
karakter van de prijs oordelen ;
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat aanlegster in een uitgehangen tarief wijnen aangeboden heeft
tegen hogere prijzen dan de normale en
dat zij erkend heeft er tegen die prijzen
in haar drankslijterij verkocht te hebben;
Overwegende, enerzijds, dat het arrest
aldus vaststelt dat er een verkoop heeft
plaatsgehad ;
Overwegende, anderzijds, dat het betalen door de koper van een som gelds die
een veel hogere waarde voorstelt dan die
van de gekochte zaak, niet noodzakelijk
het bestaan van een verkoop uitsluit ;
Dat het middel niet gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Gronclwet, cloorclat, eerste onclercleel, het arrest
de beslissing aangaancle het commercieel karakter van de ten laste van
aanlegster in aanmerking genomen handeling· niet met redenen omkleedt, clan
wanneer aanlegster dit karakter stellig
betwistte ; en cloordat, tweecle onclerdeel,
het arrest zich tegenspreekt door te ver-

klaren, enerzijcls, dat de koper zoncler
winstbejag gehandelcl heef't, en, anclerzijds, dat de verrichting viel te beschouwen als een ver- en aankoopsverrichting, en niet als een vermomcle
schenking :
Over het eerste ondercleel :
Overwegencle clat het arrest, door te
beslissen clat aanlegster, die een clrankgelegenheicl hield, in haar clrankslijterij
en tegen de uitgehangen prijzen wijn aan
verbruikers verkocht heeft, op de conclusies een passencl antwoorcl verstrekt;
Over het tweecle ondercleel :
Overwegende dat het geenszins tegenstrijdig is te beslissen clat een contract,
hoewel door een cler partijen zoncler winstbejag gesloten, geen vermomcle schenking
is ;
Dat het midclel feitelijke gronclslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
22 juni 1959. -

2e kamer. -

VoorzitVerslaggeGelijkluidende con-

tm·, H. Sohier, voorzitter. -

ve?', H. Vroonen. clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

procureur-generaal.
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HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
BESLISSING VAN VRIJSPRAAK GEWEZEN
DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK.
-HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE EN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - ARREST WAARBIJ DE PUBLIEKE
VORDERING VERJAARD WORDT VERKLAARD EN DE BURGERLIJKE VORDERING GEGROND. UITSPRAAK BIJ
EENPARIGHEID VEREIST WAT BETREFT
DE LAATSTE BESLISSING.
Ilet arrest van het Ilof van beroep waarbij,
op hoge1' be1'oep ingesteld doo1· het openbaa1' ministe~·ie en de burgerlijke pa1'tij
tegen een vonnis van vrijspmak, eensdeels de publieke v01·dering verjaard
wordt verklam·d, en anderdeels de bu1·gerl~jke vorde1'ing geg1'ond wo1·dt ve1·klaard,
moet wat bet1·e{t dit laatste punt bij

-878eenparigheid gewezen wo1·den (1). (Wet
van 18 juni '1869, art. HO; wet van
Y, september 189'1, art. 2.)

{DUMONT, T. NATIO,NAAL VERBOND
VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN).
ARREST {2).
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1Y,O van de wet van
18 juni '1869 op de rechterlijke inrichting,
gewijzigd door artikel 2 van de wet van
4 september '1891, Y,20 van het Strafwetboek, 1382 en 138Y, van het Burgerlijk
Wetboek, en 9? van de Grondwet, doordat het bestreden arrest aanlegger schuldig bevonden heeft aan het wanbedrijf
van onvrijwillige slagen en verwondingen,
dat door de eerste rechter tegen hem niet
bewezen was verklam:d, en, na de publieke vordering uit dien hoofde verjaard
te hebben verklaard, hem hoofdelijk met
tweede aanlegger tot schadevergoeding
jegens de burgerlijke partijen veroordeeld
heeft, zulks zonder dat erop is gewezen
dat het hof van beroep bij eenparigheid
uitspraak gedaan heeft, zoals het moest
doen om eerste aanlegger schuldig te bevinden, zodat de ten behoeve van de
burgerlijke partijen uitgesproken veroordelingen onwettelijk zijn en althans de
wettelijkheid daarvan niet kan worden
nageg·aan :
Aangaande de beslissingen, gewezen
over de door verweerders tegen aanleggers ingestelde burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat, nadat het openbaar
ministerie en de burgerlijke partijen in
hager beroep gekomen zijn van de beslissingen van vrijspraak en buitenzaakstelling die jegens eerste aanlegger, beklaagde, en tweede aanlegger, burgerlijk
verantwoordelijke partijen, waren gevallen, het hof van beroep vastgesteld heeft,
enerzijds, dat de publieke vordering· door
verjaring te niet gegaan was, anderzijds,
dat de burgerlijke vordering·en van verweerders tegen aanleggers gegrond waren,
naarclien eerste aanlegger het hem aange(1) Ve:rbr., 29 september 1952 (Ar1·. Vm·b1·.,
1953, biz. 17, Bttll. en PAsrc., 1953, I, 18);
12 mei 1958, redenen .(A1·r. Vm·b1·., · 1958,
biz. 722, Bttll. en PAsrc., 1958, I, 1004).
(2) Deze zaak heeft te voren aanieid:iiig gegeven tot een arrest van regeling van rechts-

wreven misclrijf had begaan waarop bedoelde burgerlijke vorderingen gesteund
waren;
Dat het hem g·evolglijk tot schadevergoeding jegens verweerder veroordeeld
heeft en tweecle aanlegger burgerlijk verantwoorclelijk voor die veroordeling·en
verklaarcl heeft ;
Overwegende dat het hof van beroep
niet mocht beslissen dat eerste aanlegger
het hem ten laste gelegcle misdrijf had
begaan, zonder vast te stellen dat het bij
eenparigheid uitspraak deed ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover daarbij uitspraak gedaan is over de door verweerders teg·en
aanleggers ingestelde burgerlijke vorderingen; beveelt clat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden in de
rand van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat de kosten de Staat ten laste ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hoi van beroep te Brussel.
22 juni 1959. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Terrnicourt,
procureur-generaal. Pleiter, H. De
Bruyn.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STAFZAI<EN. -VONNIS VAN VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE. - VONNIS DAT ER ZICH
TOE BEPERKT TE VERKLAREN DAT ER
TERMEN AANWEZIG ZIJN OM DE CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MINISTERrE AAN TE NEMEN. - GEEN AANDUIDING VAN DE REDENEN WAAROP
DEZE CONCLUSIES RUSTEN. - SCHENDING VAN ARTIKEL 9? VAN DE GRONDWET.
Schendt m·tilcel 97 van de Grondwet het
vonnis dat de beklaagde veroordeelt,
er zich toe beperkende te ve1·klaren « dat
er termen aanwezig zijn om de conclusies van het openbaar ministerie aan te
nemen "• zonder de redenen aan te d1tiden, waarop deze conclusies rusten (3).
gebied (verbr., 3 december 1956, ·Bull. en
PASIO., 1957, !, 344).
(3) Vergel. verbr., 10 juni 19l55 (Arr. Ve1'b1·.,
1955, biz. 837, Bttll. en PASrc., 1955, I, 1106)
en noot 1, biz., 1107 van Iaatstgenoemde
Bulletin; 5 november 1956 (AlT. Vm·b1·., 1957,
blz. 148, Bttll. en PAsrc., 1957, I, 230).
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(Ll<;SCEUX, T. HENRY DE FRAHAN EN
« BANQUE DE LA SOCIETE GENERALE ,),

ARREST.
BET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis op 19 september 1958 in hoger
beroep' gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Marche-en-Famenne;
A. Over de voorziening van aanlegger,
handelend als beklaagde :
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de bes!issing over de ten laste van
verweerder ingestelde pub!ieke vordering:
Overwegende dat een beklaagde geeri
hoedanigheid heeft om zich te voorzien
tegen de beslissing over de tegen een
medebeklaagde ingestelde publieke vordering;
Dat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de ten laste van
aanlegger ingestelde publieke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
eerste onderdeel, doordat het bestreden
vonnis enkel op strafgebied uitspraak
doet en, althans wat aanlegger j:Jetreft,
bij verwijzing naar de beschouwingen
gegeven door het openbaar ministerie in
eeu schriftelijke conclusie, zonder deze
beschouwingen te herhalen of de inhoud
ervan, al ware het summier, te vermelden, dan wanneer krachtens voormeld
artikel 97 ieder vonnis op zichzelf moet
staan door de uitting van redenen die
persoonlijk door de rechter zijn gegeven ;
tweede onderdeel, doordat het vonnis,
onder de wetsbepalingen die aangeduid
zijn in het dispositief ervan als zijnde
die welke het toegepast heeft, de wettekst niet vermeldt die de ten laste van
de beklaagde uitgesproken straffen in"
voert, dan wanneer de vermelding van
de bepaling waarbij de straf ingevoerd is
evengoed vereist is als de aanduiding
van de tekst waarin de bestanddelen van
het misdrijf zijn aangegeven :
Overwegende dat het vonnis, om de
veroordeling van aanlegger te rechtvaardigen, zich beperkt tot de verklaring " dat er termen aanwezig zijn om de
conclusies van het openbaar ministerie
aan te nemen " ;
Overwegende dat elk vonnis op zichzelf de redenen moet inhouden die de
overtuiging van de rechter tot stand gebracht hebben;

Dat de correctionele rechtbank, door
enkel naar de conclusie van het openbaar ministerie te verwijzen, zonder de
redenen waarop deze rust aan te duiden,
de verplichting die haar bij artikel 97
van de Grondwet opgelegd is niet naleeft ;
Dat het eerste onderdeel van het middel gegrond is ; dat het tweede onderdeel
niet tot een ruimere verbreking zou kunnen leiden en dat dienvolgens het onderzoeken ervan van belang ontbloot is;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de burgerlijke vordering van de vennootschap
" Banque de Ia Societe Generale de
Belgique" :
Overwegende dat de verbreking van
de beslissing, gewezen over de ten laste
van aanlegger ingestelde publieke vordering de verbreking met zich brengt van
de over de burgerlijke vordering gewezen
b eslissin g ;
B. Over de voorziening van aanlegger,
handelend als burgerlijke partij :
Overwegende dat uit geen enkel van
de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan blijkt dat de voorziening betekend is aan de partijen tegen welke zij
gericht is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel in zover. daarbij
uitspraak gedaan is over de publieke en
de burgerlijke vordering die ,tegen aanlegger ingesteld werden ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal
gemaakt worden in de rand van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegger tot de helft der kosten
en de verwerende vennootschap tot de
wederhelft; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rech thank
te N eufchil.teau uitspraak doende in
hoger beroep.
22 juni 1959. - 2 8 kamer. - Voo1'zitte1', H. Sohier, voorzitter. - Ve?·slaggeve1', H. Polet. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. Pleite?', H. Dal
(van de Balie van beroep te Brussel.)
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VERKEER.
8 APRIL 1954. -

WEGCODE VAN
BESTUURDER DIE

-880NAAR RECHTS AFSLAAT, DOCH ZONDEH
VOORAF ZIJN VOORNEMEN KENBAAR
TE HEBBEN GEMAAKT. BOTSING
MET HET VOERTUIG VAN EEN BESTUURDER, DIE HET EERSTE VOERTUIG VOLGDE. FOUT VAN DE TWEEDE BESTUURDER NIET KUNNENDE AFGELEID
WORDEN VAN DE ENKELE OMSTANDIGHEID DAT HIJ NIET IS GESTOPT OF
LANGS LINKS OM HET EERSTE VOERTUIG NIET IS HEENGEREDEN.

2°

VERKEER.
WEGCODE VAN
APRIL 1954. BESTUURDER DIE
NAAR RECHTS AFSLAAT. VERPLICHTING DEZE MANfEUVRE ZO KORT JVIOGELIJK UIT TE VOEREN. BEOORDELING
IN FEITE DOOR DE RECHTER OVER DE
GROND. SOEVEREINE BEOORDELING.

8

1 o vVanneer de besttturder, die naar rechts
afslaat om de 1·ij baan te ve~·laten, zij n
voornemen niet vom·af kenbaar heeft
gemaakt, overeenkomstig de bepaJingen
van de artikelen 25-2 en 44 van de Wegcode van 8 april 1954, en een botsing
zich vo01·doet tussen z~in voertuig en een
voertuig dat hem volgt, kan de rechte1'
de tweede bestuurde1· niet wettelijk aansprakeli.ik ve1'kla1'en voo1' de botsing om
de enkele 1·eden dat hiJ' m:et is gestopt of
langs links om het ee1'ste voertuig niet
is heengereden (1).
2 ° De rechter ove1' de g1'ond oo1'deelt soeve1'ein in feite of een bestuu1·der, die naa1'
1'echts afslaat om de rij baan te verlaten,
deze mancem·e zo kort mogelijk heeft
uitgevoerd. (W egcode van 8 april 1954,

art. 25-2.)
(COUSTRY, T. MERCKX.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 juni 1958 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
A. Over de voorziening van aanlegger,
handelend als beklaagde :
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de
tegen aanlegger ingestelde publieke vordering:
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 418, 420 van het
(1) Vergel. verbr., 31 maart 1958 (A1'1'.
PASIC., 1958,

Ve1·br., 1958, blz. 584, Bttll. en
I, 852).

strafwetboek, 25-2 en 44 van het koninkIijk besluit van 8 april 1954, en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden
vonnis aanlegger veroordeelt om de
reden « dat het ongeval te wijten is hieraan dat Coustry, die waarschijnlijk verstrooid was, niet heeft kunnen stoppen
of langs links om het voertuig van J\llerckx
l1eeft kunnen heenrijden, zoals hij moest
doen "; dat deze louter hypothetische
overweging niet volstaat om de beslissing te rechtvaardigen, en doordat de
rechtbank aanlegger niet mocht aanwrijven niet te hebben kunnen stilhouden of langs links om het voertuig van
verweerder te hebben kunnen heenrijden,
zonder vast te stellen dat hij de achterligg·ers regelmatig verwittigd had van
zijn voornemen naar links af te slaan :
Overweg·ende dat uit het bestreden
vonnis blijkt dat het voertuig van Constry en dat van J\llerckx dezelfde richting
volgden en dat de botsing zich voorgedaan l1eeft toen verweerder, die v66r
aanlegger reed, naar rechts afg·eslagen is
om de rijbaan te verlaten ;
Overwegende dat het vonnis niet vaststelt da t verweerder, vooraleer naar
rechts af te slaan om de rijbaan te verlaten, zijn voornemen kenbaar gemaakt
heeft, overeenkomstig de bepalingen van
de artikelen 25-2 en 44 van het reglement
op de politie van het wegverkeer van
8 april 1954 ;
Dat het desniettemin beslist dat aanlegg·er schuldig is aan de teg·en hem ing·ebrachte telastlegging van onvrijwillige
verwondingen omdat hij « niet heeft
kunnen stoppen of langs links om het
voertuig· van J\llerckx heeft kunnen heenrijden, zoals hij moest doen ";
Overwegende derhalve dat het bestreden dispositief niet wettelijk gerechtvaardig·d is en dat het middel gegrond is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de tegen de beslissing gewezen over de tegen
aanlegger ingestelde burgerlijke vordering:
Overwegende dat de verbreking van
de beslissing over de publieke vordering
de verbreking met zich brengt van de beslissing over de burgerlijke vordering ;
B. Over de voorziening van aanlegger,
handelend als burgerlijke partij :
I. In zover de voorziening tegen het
openbaar ministerie g·ericht is :
Overwegende dat de voorziening van
de burgerlijke partij tegen het openbaar
ministerie enkel ontvankelijk is in zover

-881zij bij
kosten
Dat
middel

de bestreden bes!issing tot de
veroordeeld is ;
aanlegger in dit opzicht generlei
doet gelden ;

II. In zover de voorziening tegen
Merckx gericht is :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 van
het burgerlijk wetboek, 418, 420 van het
strafwetboek, 25-2 van het algemeen
reglement op de politie van het wegenverkeer van 8 april 1954 en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
beslist dat de aan Merckx ten laste gelegde feiten geen misdrijf uitmaken, dan
wanneer de rechter over de grond niet
mocht verklaren dat verweerders positie
op een meter van de rechterrand van de
rijbaan enkel reglementair was op de
voorwaarde dat deze afstand door de
omstandigheden gerechtvaardigd was :
Overwegende dat verweerder overtredingen van de artikelen 418, 420 van
het strafwetboek en 25-2 van voormeld
reglement ten laste waren gelegd;
Overwegende dat het vonnis erop
wijst « dat de afstand van een meter
tussen de rechterkant van de wagen van
Merckx en de uite'rste rechterkant van
de rijbaan op het ogenblik van zijn inrijden naar de hofstede, het niet mogelijk maakt te verklaren dat Merckx de
tegen hem ingebrachte telastlegging B
begaan heeft , ;
Overwegende dat de rechter over de
grond soeverein in feite oordeelt of de
bestuurder die naar rechts afslaat zijn
manoouvre zo kort mogelijk uitgevoerd
heeft;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel voor zoveel
daarbij uitspraak gedaan is over de publieke vordering en de burgerlijke vordering welke tegen aanlegger ingesteld
zijn; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden in de
rand van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;_ veroordeelt verweerder tot de
helft der kosten en aanlegger tot de wederhelft; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Charleroi, beslissend in hoger beroep.
22 juni 1959. - 2 8 kamer. Voorzitte1', H. Sohier, voorzitter. - Verslaggeve1', H. Polet. Gelijkluidende con-
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clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-g·eneraal.

2" KAMER. -
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN VONNIS WAARBIJ WEGENS
NIET-VERSCRIJNING EEN VERZET ONGEDAAN IS VERKLAARD. - VOORZIENING
DIE RET VONNIS WAARTEGEN VERZET
AAN RET ROF NIET ONDERWERPT.
2° VERZET. - STRAFZAKEN. - VONNIS VAN VEROORDELING GEWEZEN BIJ
VERSTEK. VERZET DOENDE BEKLAAGDE NIET VERSCRIJNEND. - BEKLAAGDE REBBENDE NOCH IN ZIJN
AKTE VAN VERZET, NOCR IN DOOR EEN
PLEITBEZORGZR GENOMEN CONCL USIES
INGEROEPEN DAT HIJ IN DE FYSIEKE
ONJVIOGELIJKHEID VERKEERDE OM TE
VERSCHIJNEN. BEKLAAGDE KUNNENDE DE RECHTER NIET VERWIJTEN
RET VERZET ONGEDAAN TE REBBEN
VERKLAARD.
1° De voo1·ziening ingesteld tegen een vonnis, wam·bij een verzet ongedaan is
ve1·klaaTd wegens niet-verschijning van
de beklaagde, onderwerpt niet aan het
hof het .vonnis waartegen ve1·zet (1).
2° De beklaagde die, na verzet te hebben
aangetekend tegen een verstekvonnis,
niet verschijnt en noch in zijn akte van
verzet, noch in do01' een pleitbezoTge1·
genomen cone lusies he eft ingeToepen dat
hij in de fysieke onmogelijkheid verkee~·de om te veTschijnen ten einde zijn
veTzet voo1· te dragen, kan aan de
Techte1· niet verwijten dit veTzet ongedaan
te hebben verklaard om de enkele
Teden dat de beklaagde niet ve1'schenen was (2).
(PAQUES.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 december 1958 gewezen door
(1) Verbr., 28 october 1957 (Bull. en PAsro.,
1958, I, 200).
(2) Verbr., 24 juni 1957 (An. Verbr., 1957,
biz. 909 en de noot 2, Bull. en PAsrc., 1957,
I, 1281); 28 october 1957, vermeid in vorige
noot, en 20 januari 1958 (An·. Verbr., 1958,
biz. 312, Bull. en PASIC., 1958, I, 523).

-882de Correctionele rechtbank te Hoei, uitspraak doende in hoger beroep en op verwijzing; (1).
Gelet op de middelen, het eerste, afg·eleid uit de schending van artikel 9 van
de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, om aanlegger tot een geldboete van
25 frank of een vervangende gevangenisstraf van 3 dagen te veroordelen, steunt
op een wetsartikel dat niet meer van
kracht was ten tijde van de uitspraak
van het vonnis; het tweede, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis het
hof niet in staat stelt na te g·aan of aanlegger een voertuig bestuurd beeft in
weerwil van een vonnis dat het verval
van het recht een voertuig te besturen
met zich bracht en in kracht van gewijsde zou zijn gegaan; het derde, afgeleid uit de schending van de rechten van
de verdediging, doordat een verstekvonvonnis door de Correctionele rechtbank
te Hoei gewezen is op 3 october 1958
nadat de zaak op de terechtzitting van
27 september 1958 opgeroepen werd, dan
wanneer aanlegger de rechtbank door een
geneeskundig attest, ondertekend door
dokter Lahaye te Oreye en bij het dossier gevoegd, in kennis ervan had g·esteld
dat hij weg·ens ziekte in de onmog·elijkheid verkeerde zich voor een onbepaalde
tijd naar de zetel der rechtbank te beg·even, en doordat de onbekwaamheid om
te reizen daarna voortgeduurd heeft, zoals
nit de door aanlegger bij zijn memorie
tot cassatie gevoegde stukken blijkt, Lenminste ,tot in januari 1959, dit wil zeggen ook nog tijdens de rechtspleging op
verzet;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen het vonnis van 5 december 1958 waarbij wegens.niet-verschijning
van de beklaagde ongedaan is verklaard
het verzet door hem tegen het verstekvonnis van 3 october laatstleden aangetekend; dat deze voorziening aan het hof
enkel de vraag voorlegt of het vonnis van
5 december 19 58 met de wet strookt ;
Overwegende dat eruit volgt dat de
eerste twee middelen en het eerste onderdee! van het derde, die enkel tegen het
verstekvonnis van 3 october 1958 opkomen, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat het tweede onderdeel
(1) Het arrest, waarbij de zaak naar de correctioneie rechtbank te Hoei werd verwezen,
werd op 21 augustus 1958 gewezen (A>'>'.
Ve1'b>·., 1958, biz. 892, Bttll. en PAsiC., 1958,
I, 1231).

van het derde middel aan de rechter verwijt door het bestreden vonnis het verzet ong·edaan te hebben verklaard, wegens
niet-verschijning van de opposant, hoewei hij ten dage van het verzet en ten
dage van het vonnis in de onmogelijkheid verkeerde om te verschijnen ;
Overweg·ende dat de aldus aangevoerde
overmacht uit geen enkele vaststelling
van de bestreden beslissing· blijkt en dat
zij door aanlegger noch in zijn akte van
verzet, noch in door een pleitbezorg·er
genomen conclusies ingeroepen is;
Dat het middel niet kan worden ingewilligd;
Overwegende dat de bestreden beslissing gewezen is na een rechtspleging
waarin de substantiiile of op straffe van
nietigheid voorg·eschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat zij overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 juni 1959. - 28 kamer. - Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggeve1',
H. de Waersegger. - Gelijlduidende conclusie. H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal.
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STRAF.- MISDRIJF.- VERZACHTENDE
OIVISTANDIGHEDEN. - RECHTER KUNNENDE NIET HET IVIAXIIVIUIVI VAN DE BIJ
DE WET GESTELDE STRAF UITSPREKEN.
De 1'echter, die verklaart dat e1· ten gunste
van de dade1' van een misdTijf verzachtende omstandigheden bestaan, mag geen
veroo1·deling uitspreken tot het maximum
van de b~j de wet gestelde straf (2).
((Strafwetboek, art. 85.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET
HOF VAN BEROEP TE LUIK, T. RENARD.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
(2) Fr. verbr., 31 october 1935 (Si>·ey, 1937,
I, 35) ; 11 december 1952 (Bttll. crim., 1952,
biz., 304) ; zie ook verbr., 20 februari 1956,
redenen (Bttll. en PAsrc., 1956, I, 637).
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 85 van het Strafwetboek, 4,
14, 16, 30 van de wet van 28 februari
1882 op de jacht, gewijzigd door de wet
van 4 april 1900 en aangevuld door de
wetten van 30 juli 1922 en 30 december
1930, doordat het bestreden arrest verweerder tot het maximum van de door
de wet bepaalde straf veroordeeld heeft,
hoewel het de aanwezigheid van verzachtende omstandig·heden heeft vastgesteld :
Overwegende dat het bestreden arrest
verweerder veroordeelt tot een geldboete
van 200 frank, verhoogd met de decimes,
'en tot een vervangende gevangenisstraf,
uit hoofde van jachtmisdrijven, op de
voet van de artikelen 4, 14 en 16 van de
wet van 28 februari 1882 ;
Overweg·ende dat het arrest, latende
gelden dat deze misdrijven door hetzelfde
feit opgeleverd zijn, slechts een straf uitspreekt;
,
Overwegende dat het verklaart dat er
ten gunste van verweerder verzachtende
omstandigheden bestaan ;
Overwegende dat de geldboetestraf van
200 frank, die verweerder opgelegd is, het
maximum is van de straf, bepaald bij
voormelde artikelen 4, 14 en 16;
Overwegende dat, behoudens in de bij
de wet uitdrukkelijk bepaalde gevallen {1), de rechter, wanneer hij verzachtende omstandigheden aanneemt, slechts
een straf mag uitspreken die lager is dan
het maximum van de bij de wet gestelde
straf;
Overwegende dat het arrest mitsdien de
in het middel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft ;
Dat, daar dit middel gegrond is, het
onderzoek van beide andere middelen,
die niet tot een ruimere verbreking zouden kunnen leiden, van belang ontbloot
komt te zijn;

H. Polet. Gel~jkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.

2"
1°

22 juni 1959.- 2 8 kamer.- VoorzitVerslaggever,

(1) Bij voorbeeld artikei 20, in fine, van de
jachtwet.

23 juni 1959

BELASTINGEN. PROCEDURES
BETREFFENDE DE TEN BEHOEVE VAN
DE STAAT GEHEVEN BELASTINGEN. MINISTER VAN FINANCIEN HANDELEND
" EX OFFICIO », OP VERVOLGING EN TEN
VERZOEKE VAN RET HOOFD VAN RET
BESTUUR WIE RET AANGAAT.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
VORl'!!. DIRECTE BELASTINGEN.
VOORZIENING INGESTELD DOOR DE
DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN
IN NAAM VAN DE MINISTER VAN FrNANCIEN. GEEN BIJZONDERE VOLMACHT VEREIST.
3° VOORZIENING IN VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. VERZOEKSCHRIFT INGEDIEND
DOOR
DE
STAAT. HOEDANIGHEID VAN DE
«EX OFFICIO l> HANDELENDE AMBTENAAR
AANGEDUID. HANDTEKENING AAN
DE VOET VAN HET VERZOEKSCHRIFT
GEACHT DIE VAN DEZE AMBTENAAR TE
ZIJN. VERMELDING VAN DE NAAM
VAN DE AMBTENAREN NIET VEREIST.

4° VOORZIENING

IN VERBREKING.
VORM. DIRECTE BELASTINGEN.
VoORZIENING INGESTELD DOOR DE
DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN.
VOORZIENING TER GRIFFIE NEERGELEGD DOOR EEN DERDE INGEVOLGE
EEN BIJZONDERE VOLMACHT VAN DE
DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN.
WETTELIJKHEID.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. NIJVERHEIDS,
HANDELS OF LANDBOUWBEDRIJF. VERl'IIEERDERING VOORTVLOEIEND UIT
DE MINDERWAARDE VAN EEN SCHULD
IN VREEMDE MUNT. MINDERWAARDE NIET UITGEDRUKT IN DE REKENINGEN. vVINST SLECHTS BELASTBAAR WANNEER DE VERMEERDERING
WERKELIJK WORDT VERWEZENLIJKT.

1°

In de procedm·es bet1'effende de ten behoeve van de Staat geheven belastingen,
doet de Staat voo1' het gerecht zij n 1'echten gelden door zijn orgaan, de Ministel' van Financiiin, handelend << ex
officio », op vervolging en ten ve1·zoeke

Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
ter, H. Sohier, voorzitter. -
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van de administtatie, wie het geschil
aangaat, namelijlc, in zaken van di1·ecte
belastingen, de di1·ectwr der directe
belastingen (1).
2 ° De directeur de1· directe belastingen,
die een voorziening in ve1'b1·eking instelt, in naam van de J'vfinister van Financien, in zaken van di1·ecte belastingen, behoeft niet voorzien te zijn van
een bijzondere volmacht. (2)
3° 1Vanneer het ve1·zoekschrift tot verb1·eking, in zaken van directe belastingen,
van een voor de Belg,ische Staat « ex
officio " handelend ambtenaar ttitgaat,
is het voldoende dat het de hoedanigheid
van die ambtenaar vermeldt en door hem
gehandtekend is ; de vennelding van de
naam van de ambtenam· is niet vereist.
De handtekening aan de voet van het
verzoekschTift wordt, tot bewijs van het
tegendeel, geacht die van de arnbtenaa1·
te zij.n (3).
4° De directeur de1· directe belastingen,
die in zaken van directe belastingen een
voorziening in verbreking instelt in
naam van de Staat, heef~ het recht een
derde af te vaardigen ten einde het verzoekschrift tot ver breking en de daar btj
gevoegde stukken ter griffie van het Hof
van be1·oep neer te leggen. (4)
5° De winst uitgemaakt door de vennee1·de1·ing voo1·tvloeiend ttit de mindM'wam·de van een in v1·eemde rnunt luidende schuld van een nijverheids-,
handels- of landbouwbedr(jf, is, wannee1' deze minde1·wam·de in de rekeningen. van de belastingplichtige niet
we1'Cl ttttgedrukt, slechts belastbaa1· wanneer de vermeerdering werlcelijk wordt
venvezenl~jkt. (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art.
27, § 1, al. 1) (5).
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, T. QUENTIN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 5 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;

(1) (2) en (4) Verbr., 21 mei 1959 (supra,
biz. 745, Bttll. en PAsrc., 1959, I, 950).
{3) Verbr., 31 mei 1955 (A1''· Ye1'b1·., 1955
blz. 818, Bttll. en PAsrc., 1955, I, 1072).
(5) Ve1•br., 17 februari 1956 (An·. Vm·b1·.,
1956, biz. 494, Bttll. en PASIC., 1956, l, 631).

Over de eerste grand van niet-ontvankelijkheid, door verweerder aan de voorziening tegengeworpen en hierop gesteund dat de voorziening nietig is wegens de volgende onregelmatigheden :
a) De voorziening is niet in naam van
de Belgische Staat ingesteld. Welnu,
artikel 13 van de wet van 6 september
1895, zoals het gewijzig·d is door artikel
1 van de wet van 23 juli 1953 en door de
artikelen 1 en 2 van de wet van 26 juni
195 7, bepaalt : « Voorziening in verbreking tegen het arrest van het Hof van beroep staat open voor de in de zaak betrokken partijen "·
De in de zaak betrokken partijen zijn,
enerzijds, verweerder in cassatie en,
anderzijds, de Belgische Staat, gelijk uit
het bestreden arrest blijkt.
De voorziening diende dus in naam
van de Belgische Staat ingesteld te worden, en niet in naam van de heer Directeur der directe belastingen van Brabant,
1ste directie, niet nader gequalificeerd,
die verklaart te handelen in naam van de
heer Minister van Financien.
b) Geen enkele wetsbepaling· verleent
aan een provinciale directeur der belastingen het recht een voorziening in cassatie in naam van de Belgische Staat of
van de Minister van Financien te ondertekenen of in te dienen, noch ze aan de
belastingplichtige te doen aanzeggen.
c) De directeur der belastingen te
Brussel, die verklaart de steller van de
voorziening te zijn, laat ten deze niet
blijken van een bijzondere lastgeving
welke hij te dien einde van de Minister
van Financien, de Belgische Staat vertegenwoordigende, zou hebben ontvangen. Hij roept ze zelfs niet in.
d) Evenmin laat hij ervan blijken dat
hij, benevens met het recht een voorziening in cassatie in naam van de Belgiselle Staat in te dienen en te doen aanzeg·g·en, bekleed is geworden met het
recht aan een ondergeschikte het recht
toe te staan de voorziening·, alsmede de
erbijgaande stukken ter griffie van het
hof van beroep neer te leggen.
e) De voorziening is niet ondertekend
doch is voorzien van een volstrekt onleesbare naamstempel of paraaf, hetgeen
niet toelaat zelfs bij benadering uit te
maken wie het aangebracht heeft, van
wie de identiteit trouwens niet aangeduid is.
f) Het exploot van betekening luidt
dat het aan verweerder in cassatie aangezegde niet het verzoekschrift zelve is,
als bepaald in artikel 11. van de wet van
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van 23 juli 1953, doch een afschrift van
dat verzoekschrift, deze aanzegging, ten
andere, geschiedende, niet in naam van
de Be!gische Staat en op zijn verzoek,
maar op verzoek van de heer Directeur
der directe belastingen van de provincie
Brabant, 1ste directie, handelende in
naam van de heer Minister van Financiiin :
Overwegende dat de Belgische Staat
v66r het gerecht zijn rechten doet gelden
door optreden van zijn organen, de hoofden der ministeriele departementen ; dat
in de procedures betreffende de ten behoeve van de Staat geheven be!astingen,
de Minister van Financien handelt ex
officio, op vervolging en ten verzoeke
van de hoofden der onderscheiden talcken van bestuur wie het aangaat;
Dat dezen als organen van de Staat
handelen ; dat de directeur der be!astingen derha!ve ten deze niet behoefde
voorzien te zijn van een bijzondere volmacht;
Overwegende dat het verzoekschrift
voorzien is, niet van een naamstempel
of een paraaf, maar van een handtekening; dat, tot bewijs van het tegendeel,
deze handtekening geacht moet worden
die van de directeur der be!astingen te
zijn; dat, wanneer het verzoekschrift van
een ex officio handelend ambtenaar uitgaat, het voldoende is dat het de hoedanigheid van die ambtenaar vermeldt;
Overwegende dat de directeur der belastingen niet behoeft speciaal te Iaten
blijken van zijn macht een ondergeschikte af te vaardigen ten einde het verzoekschrift dat de door hem ex officio ingestelde voorziening in cassatie vormt,
alsmede de bij de voorziening' gevoegde
stukken ter griffie van het hof van beroep neer te leggen ;
Overwegende dat, zo het exploot van
betekening luidt dat de deurwaarder aan
verweerder " een afsehrift van een verzoeksehrift ... >> betekend heeft, het ook
vaststelt dat hem een afschrift van de
aide van betekening en een eopie " van
het betekend verzoeksehrift >> gelaten is ;
dat uit ·deze gezamenlijke vermeldingen
blijkt dat de deurwaarder het verzoeksehrift betekend en verweerder een afsehrift ervan gelaten heeft;
Waaruit volg't dat de grond van nietontvankelijkheid niet kan ingewilligd
worden;
Over de tweede grond van nietontvankelijkheid, aan de voorziening
door verweerder tegengeworpen "wat
de beweerde sehending betreft van ar-

tikel 74;, lid 1, van de wetten betreffehde
de inkomstenbelastingen ))' en hierop
gesteund dat de voorziening aan het
arrest enkel verwijt gezegd te hebben dat
dat de administratie de buitengewone
termijn van voormeld artikel 74 niet
kon genieten, en deze grief voorbrengt
omdat, volgens het ingeroepen middel,
"artikel 27, paragraaf 1, lid 2, niet toepasselijk is op in buitenlandse munt
luidende schulden, en dat de administratie de litigieuze aangifte dienvolgens
terecht als onjuist heeft beschouwd en
van de buitengewone termijn van artikel 74 gebruik gemaakt heeft ))' zodat,
volgens verweerder, " men niet inziet...
waarin het bestreden arrest van artikel
71> van de samengeschakelde wetten een
onjuiste uitlegging zou verstrekt of dit
artikel zou geschonden hebben, en het
middel dus in dit opzicht niet ontvankelijk is wegens niet-motivering >> :
Overwegende dat de gedeeltelijke nietontvankelijkheid van een middel geen
niet-ontvankelijkheid van de voorziening met zich brengt ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan ingewilligd worden ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 27, paragraaf ·1,
en 71>, lid 1, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij besluit van 31 juli 1943, doordat het
bestreden arrest op artikel 27, paragraaf
1, lid 2, van voormelde samengeshakelde
wetten steunt om te beslissen dat men
dient uit te gaan niet van het tijdstip
van de betaling van een in Franse franken luidende schuld om te oordelen of
een winst ten gevolg'e van de devaluatie
van die munt behaald is, doch we!
van het tijdstip zelve van die devaluatie, en doordat het arrest eruit blijkt dat
ten deze de aangifte van de belastingplichtige voor het kwestieuze dienstjaar
volledig en juist was en dat de administratie mitsdien de buitengewone termijn
van artikel 74 van de samengeschakelde
wetten niet kon genieten, dan wanneer
artikel 27, paragraaf 1, lid 2, niet toepasselijk is op de in buitenlandse munten luidende schulden en de administratie derhalve tereeht de litigieuze aangifte als onjuist beschouwd heeft en van
de buitengewone termijn van artikel 74
gebruik gemaakt heeft :
Overwegende dat de tweede van de
bovenaangehaalde gronden van nietontvankelijkheid evenmin kan ingewilligd worden in zover zij tegen een dee!
van het rrnddel gericht is;
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aanlegger aan het arrest verwijt beslist
te hebben dat de administratie zich niet
vermocht te beroepen op art1kel 74, lid '1,
van de samengeschakelde wetten om de
reden dat verweerders aang·ifte op het
litigieuze punt niet onjuist was;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat op .2.2 december 1945, verweerder, die handelaar is, jegens leveranciers een som van 2.658.598 Franse
frank sehuldig was, dat op 23 december
1945, daar de koers van de Franse frank
verlaagd werd van 88.40 tot 36.84 Franse
frank voor 100 Belgische frank, verweerders schuld aldus verminderde van
2.350.200 Belgische frank tot 979.427
Belgische frank, dat de sehuld betaald
werd in 1946 ;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat het uit deze minderwaarde
van een schuld voortvloeiend vermog·ensaecres bij toepassing van lid 2 van
paragraaf 1 van artikel 27 van de samengesehakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen van ambtswege moet
aangezien worden als verwezenlijkt ten
dage van de devaluatie ;
Overwegende dat krachtens lid 1 van
paragraaf 1 van voormeld artikel .27,
belastbare winsten van een bedrijf zijn
aile vermeerderingen van om het even
welke in dit bedrijf gestoken activa die
voortvloeien zowel uit de meerwaarde van
de elementen van het actief als uit de minderwaarde van de elementen van het passief, wanneer die vermeerderingen hetzij
werkelijk verwezenlijkt, hetzij in de rekeningen of inventarissen van de belastingsehuldige uitgedrukt zijn ;
Overwegende dat, van deze algemene
regel afwijkend, lid 2 van voormelde paragraaf 1 ambtshalve als verwezenlijkt
beschouwt de vermeerderingen, zelfs niet
uitgedrukt, die voortvloeien uit de meerwaarde van sommige elementen van het
actief, waaronder de in vreemde munten
luidende schuldvorderingen;
Overwegende dat deze bepaling van
lid .2, gezien haar uitzonderingskarakter,
op verengende wijze dient uitgelegd; dat,
aangezien zij enkel doelt op de vermeerderingen, voortvloeiende uit de meerwaarde van sommige elementen van het
aetief, zij niet mag toegepast worden op
de vermeerderingen die voortvloeien uit
de minderwaarde van een schuld, ook al
luidt deze in buitenlandse munt;
Dat eruit volgt dat waar het beslist,
om zijn dispositief, namelijk de forclusie
van het recht van opkohierbrenging te
rechtvaardigen, dat de vermeerdering,

voortvloeiende uit de minderwaarde van
de in Franse franken luidende schuld,
welke volgens de vaststellingen van het
arrest pas in 1946 betaald is, zelfs indien
zij niet geboekt is, desniettemin dient te
worden beschouwd als ambtshalve verwezenlijkt in 1945 ingevolge het enkel
lid 2 van paragraaf 1 van voormeld artikel 27, het bestreden arrest deze bepaling heeft geschonden ;
Overwegende dat gevolglijk niet gereehtvaardigd zijn de gevolgtrekkingen
welke het arrest uit deze onwettelijke
beslissing afleidt, namelijk dat verweerder
niet ertoe gehouden was een in 1946 behaald vermogensaeeres aan te geven, dat
zijn aangifte over het dienstjaar 1947
niet onjuist was, dat de administratie
geen buitengewone termijn genoot voor
de opkohierbrenging van de betwiste aanslag en dat deze aanslag na het verstrijken van de wettelijke termijnen op het
kohier g·ebraeht werd ;
Waaruit volgt dat het middel gegrond
is;
Overwegende dat de verbreking moet
slaan op gans de beslissing waarbij over
de vraag· der forclusie uitspraak gedaan is,
met inbegrip van de beslissing waarbij
afgewezen is verweerders stelling, volgens
welke de betwiste sehuld van private
aard was, welke beslissing door geen enkele der partijen kon bestreden worden
en, wat de omvang der verbreking aangaat, het voorwerp niet is van een dispositief, onderscheiden van het in het middel bedoelde ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig· arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Luilc.
23 juni 1959.- 2e kamer.- Vom·zitte?', H. Giroul, raadsheer, waarnemend
voorzitter. - Venlaggever, H. Vroonen.
- Gelijklnidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. Pleiter, H. de

Longueville (van de Balie van beroep te
Brussel).

26
1o

KAMER. -

23 juni 1959

INKOMSTENBELASTINGEN.
FISCALE COMMISSIE. - AANSLAG OVEREENKOMSTIG HET ADVIES VAN DE COM-

-887MISSIE. ADVIES BEHEPT MET EEN
DWALING OMTRENT HET RECHT.
0NTWETTELIJKE AANSLAG.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. AFTREKBARE
LASTEN. HUUR BETREFFENDE DE
ONROERENDE GOEDEREN DIENENDE TOT
HE'!' UITOEFENEN VAN HE'!' BEDRIJF.0VERDREVEN GEDEELTE. VOORWAARDEN.

1° Is onwettelijk de aanslag waarvan de
grondslag ove1·eenkomstig is het advies
van de fiscale cornmissie, behept met
een dwaling omt?'ent het ?'echt ('1).
2o Een gedeelte van de huur, betreffende
de onroerende goederen dienende tot het
uitoefenen van het bedrij f, venneld doo?'
een belastingplichtige in zijn aangifte,
mag slechts overdreven worden beschouwd met inachtneming van de huurptijzen van gelijkaardige onroe?'ende
goederen of gedeelten van onroerende
goederen, die onder nonnale voonvaarden
worden verlmul'd (2). (Samengeschakelde ~wetten op de inkomstenbelastingen, art. 26, § 2, 1° al. 2.)
(P. V. B. A. « GARAGE DEHON FRERES », '1'.
BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97, 107, '110
tot 112 van de Grondwet, 26, paragraaf 2,
1 o, van de wet ten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het
besluit van de Reg·ent van 15 januari
1948, gewijzigd door artikel 7, 2°, van de
wet van 8 maart 1951, 55, inzonderheid
paragraaf 3, van dezelfde samengeschakelde wetten, doordat het bestreden arrest beslist dat de fiscale commissie, waarbij de betwisting omtrent het abnormaal
karakter van de als bedrijfsuitgave aangegeven huur aanhangig was, voor het
totstandbrengen van haar adviezen beschikt over een soevereine beoordelingsmacht die de rechterlijke macht niet vermag te controleren, en eraan toevoegt dat
artikel 26, paragraaf 2, 1 o, van de samen(1) Raadpl. verbr., 18 januari 1955 (A1'1'.
Ve1'b1•., 1955, biz. 382, en noot 1, blz. 383,
Bull. en PAsrc., 1955, I, 511) en noot 2,
biz. 512; 18 december 1958 (Bttll. en PAsrc.,
1959, I, 403).

geschakelde wetten niet verbiedt de abnormale huishuur anders te bepalen dan
bij vergelijking met gelijkaardige onder
normale voorwaarden verhuurde onroerende goederen, dan wanneer : a) de tekst
van artikel 26, paragraaf 2, 1°, imperatief is en niet toestaat de normale huurprijs door een andere methode vast te
stellen dan de vergelijking die hij bepaalt;
b) de beoordelingsmacht van de fiscale
commissie, hoe uitgebreid zij ook zij,
niet zover reikt dat die commissie vrijgesteld is van inachtneming van de wetsbepalingen welke van kracht zijn voor de
bij haar aanhangige zaken :
Overwegende dat, hoewel het bestreden
arrest het door de fiscale commissie geg·even ad vies uitlegt in deze zin dat de commissie het gedeelte van de huur
en de huurlasten dat overdreven
voorkomt geschat heeft, zonder acht te
slaan op de huurprijzen en huurlasten
van gelijkaardige onroerende goederen die
onder normale voorwaarden verhuurd
zijn, het desniettemin beslist dat deze
schatting wettelijk is, om de redenen dat
" de wet aan de fiscale commissie geen
beoordelingsregel oplegt om haar adviezen tot stand te brengen "en dat die commissie beschikt over een soevereine beoordelingsmacht die de rechterlijke macht
niet vermag· te controleren ";
Dat het arrest eraan toevoegt, in
't kort samengevat, dat artikel 26, paragraaf 2, 1°, van de wetten betreffei:lde
de inkomstenbelastingen generlei verbod
inhoudt de aftrekbare bedrijfshuur anders
te bepalen dan door een schatting ~welke
blijkt uit een vergelijking met onroerende
goederen;
Dat het arrest bijgevolg· beslist dat,
aangezien de administratie zich bij het
advies van de fiscale commissie aangesloten heeft, aanlegster krachtens artikel 55, paragraaf 3, lid 4, van voormelde
wetten, geen vermindering· verkrijgen kan
tenzij zij het bewijs van het juiste bedrag
van haar belastbare inkomsten inbrengt ;
Overwegende dat uit artikel 55, paragraaf 3, van de samengeschakelde. wetten betreffende de inkomstenbelastmgen
blijkt dat het de niet-instemming van de
belastingplichtige met het bedrag van de
belastbare inkomsten is, die mag worden
voorgelegd aan de in deze bepaling omschreven fiscale commissie ;
Dat hieruit volgt dat, al bezit de fiscale
(2) Artikei 26, § 2, 1°, alinea 2, van de
samengeschakeide wetten _werd aangevuid door
artikei 2 van de wet van 13 juli 1959.

-888commissie de soevereine macht om be- deren, het bestreden arrest de in het middoeld bedrag in feite te schatten, zij dit del aangeduide wetsbepalingen geschonevenwel slechts kan doen in de grenzen den heeft;
Dat het middel gegrond is;
« van de belastbare inkomsten >>, hetgeen
impliceert dat zij gehouden is tot inachtOm die redenen, verbreekt het hestreneming van de bepalingen waarin de den arrest ; beveelt dat melding van on
inkomsten omschreven zijn die de wet als derhavig arrest zal g·emaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
belastbare inkomsten beschouwt;
Overwegende dat artikel 26, para- veroordeelt verweerder tot de kosten ;
graaf 2, '1 °, van de samengeschakelde wet- verwijst de zaak naar het Hof van beroep
ten betreffende de inkomstenbelastingen, te BrusseL
na in lid 1 als van de inkomsten aftrek23 juni 1959. - 2e kamer. - Voo?'zitbare bedrijfslasten aangezien te hebben te?' en ve?'slaggever, H. Giron!, raadsheer
de huur en de huurlasten betreffende de waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende
onroerende goederen, dienende tot het conclusie, H. Depelchin, advocaat-geneuitoefenen van het bedrijf, in lid 2 be- raaL - Pleiter, H. Van Leynseele.
paalt : « als bedrijfslast wordt evenwel
niet aangenomen het gedeelte van de
huurprijs en van de huurlasten dat overdreven voorkomt ten aanzien van de
huurprijzen en de huurlasten van gelijk2" KAMER. - 23 juni 1959
aardige onroerende goederen of gedeelten
van onroerende goederen die onder nor- MIDDELEN TOT VERBREKING.
male voorwaarden verhuurd worden >>;
DIRECTE BELASTINGEN. ARREST
WAARBIJ BESLIST WORDT DAT DE HUUR
Overweg·ende dat, vermits de in dit
tweede lid bepaalde niet-aftrekking een
VAN HET VOOR DE UITOEFENING VAN
evenredige verhoging van de belastbare
HET BEDRIJF DIENEND GOED, WAARVAN
grondslag tot gevolg heeft, deze bepaling
HET DE AFTREKK!NG TOELAAT, DOOR
per slot van rekening tot doel l1eeft het
DE ADMINISTRATIE OP EEN HOGER
gedeelte van de inkomsten te bepalen dat
BEDRAG
WERD
VASTGESTELD
DAN
als belastbaar beschouwd wordt;
HETGEEN
WAAROP ZIJ
DIENDE TE
Dat de fiscale commissie derhalve het
WORDEN VASTGESTELD.- MIDDEL DAT
bedrag van de belastbare inkomsten niet
ER ~CH TOE BEPERKT DE REDENEN
wettelijk mocht beoordelen zonder met
VAN HET ARREST TE CRITISEREN, WAARdeze bepaling rekening te houden ;
BIJ HET DOOR DE ADMINISTRATIE VASTGESTELD BED RAG WORDT AANGENOMEN.
Overwegende dat, al vergt voormeld
lid 2 niet dat identieke onroerende goeMIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
deren zouden in aanmerking genomen
Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
worden, doch eenvoudig gelijkaardige
het rniddel dat e?' zich toe bepe1·kt de
goederen, onder eventuele aanpassing
?'edenen te c?'itiseren, waar bij het hof
daarvan, naargelang van de voor ieder
van betoep het bedmg van de afttekba?'e
ervan geldende feitelijke omstandigheden,
huur van het vom· de uitoefening van het
aan het geval van het onroerende goed
bed?'ijf dienend goed, vastgesteld door de
waarvan de aftrekbare huurprijs behoort
adrninistmtie, heef~ aangenornen, wante worden vastg·esteld, die bepaling nochnee?' het a?'?'est tevens beslist, zonder dientans eist dat de huurprijzen en huurlasaangaande best?'eden te worden, dat dit
ten van gelijkaardige onroerende goedebedmg hoge?' ~s dan hetgeen, waatop beren in beschouwing zouden g·enomen wordoelde huur dtende te worden vastgesteld.
den, wat impliceert dat bedoelde huurprijzen en -lasten noodzakelijk basiselementen moeten uitmaken waarop de (P. V. B. A. « GARAGE DEHON FRERES >>, T.
schatting van het gedeelte van de huurBELGISCHE STAAT,
prijs en van de huurlasten dat overdreMINISTER VAN FINANCIEN.)
van voorkomt rust;
Dat bijgevolg, waar het beslist, om
ARREST,
zijn uitspraak te rechtvaardigen, dat de
fiscale commissie het gedeelte van de
HET HOF; - Gelet op het bestreden
huurprijs en de huurlasten van het on- arrest, op 7 mei '1958 gewezen door het
roerend goed van aanlegster wettelijk be- Hof van beroep te Luik;
oordeeld en gesehat heeft zonder acht
Over het enig middel, afgeleid uit de
geslagen te hebben op de huurprijzen en schending van de artikelen 97, '110, 11 en
-lasten van gelijkaardige onroerende goe- '112 van de Grondwet, 26, inzonderheid
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de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van
15 jan uari 1948, gewij zigd door artikel ? ,
2°, van de wet van 8 maart 1951 en 32,
inzonderheid paragraaf 1, van dezelfde
wetten, doordat het bestreden arrest geldig verklaart de schatting van de normale huurprijs van het door de aanleg·gende vennootschap in huur genomen onroerend goed die als uitgave geboekt
werd, welke schatting overg·enomen is
in het advies van de fiscale commissie
van H februari 1956, waarbij een geschil
aanhangig was dat liep over de vestiging
van de belasting over het vorig dienstjaar en welke berekend werd naar rata
van 60 t. h. van de verkoopwaarde van
het g·ehuurde goed; clan wanneer : a) daar
de belasting jaarlijks is, bewust ad vies ten
aanzien van de wet volkomen krachteloos
was voor het dienstjaar 1956; b) de
administratie naar luid van artikel 26,
paragraaf 2, 1°, van de samengeschakelde
wetten ertoe gehouden was de aftrekbare
huur te berekenen " ten aanzien van de
huurprijzen en huurlasten van gelijkaardige onroeren<le goecleren of gedeelten
van onroerende g·oecleren die onder normale voorwaarden verhuurd worden ,, bij
uitsluiting van elke andere methode ;
Overwegende dat de betwisting liep
over het bepalen van het bedrag van de
huur van het voor de uitoefening van
het bedrijf dienend onroerencl goed, bedrag dat aanlegster het recht had als
last van haar bedrijfsinkomsten af te
trekken;
Dat, aanlegster die huur vastgesteld
hebbend op 600.000 frank voor het dienstjaar 1956, de administratie dit cijfer betwistte bij toepassing van lid 2 van het
1° van artikel 26, paragraaf 2, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen ;
Overwegende clat het bestreden arrest
in dit opzicht erop wijst dat " de administratie weigert "de door aanlegster aangegeven huur van 600.000 frank " aan te
nemen, gelet op vergelijkingspunten
waaruit bleek dat de normale huurprijs
overeenstemde met zesmaal het kadastraal inkomen "• dit is 336.000 frank;
Overwegende dat het middel, zoals het
opgesteld is, niet betwist dat een eerste
berekening aldus verricht werd overeenkomstig voorme!d artikel 26, paragraaf 2,
1°,lid2;
Dat het evenmin het arrest critiseert
in zover dit vaststelt dat « bij een strikte,
ofschoon wettelijke, toepassing van de

vergelijking "• in die bepaling omschreven, de huur "normaal op 336.000 frank
had dienen te worden vastgesteld " ;
Overwegende dat de huur, welke naderhand door de administratie en vervolgens door het bestreden arrest aangenomen werd, 390.000 frank beliep, dit is
een hoger bedrag dan de huur van
336.000 frank, dat bijgevolg gunstiger is
voor aanlegster ;
Overwegende dat, waar het zich erbij
bepaalt de wettelijkheid te betwisten van
de redenen waarom het arrest de huur
van 390.000 frank aanneemt, en niet de
reclenen betreffende de bepaling van een
huur van 336.000 frank, het middel van
belang ontbloot en dienvolgens niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
23 juni 1959.- 2e kamer.- Voorzitte?' en verslaggeve!', H. Giroul, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite!', H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMIJ'\G VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. VERGELIJKING MET DE BRUTO-WINSTEN VAN
SO ORTG ELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN.
\VETTELIJKHEID.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

RAMING VAN IJE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. ARREST BESLISSENDE DAT DE BRUTOWINST VAN DE BELASTINGPLICHTIGE
GEHEEL DEZELFDE IS ALS DE DOOR DE
SOORTGELIJI<E
BELASTINGPLICHTIGE
BEHAALDE EN VAN DEZE BRUTO-WINST
DE WERKELIJKE BEDRIJFSLASTEN VAN
DE BELASTINGPLICH'l'IGE AFTREKKENDE. WETTELIJKHEID.

1° Artilcel 28 van de samengeschakelde
wetten op de inlwmstenbelastingen sluit
niet uit dat de belastbare winsten bepaald
worden bij vergelijlcing met de bnttowinsten van soortgelijke belastingplichtigen (1).
(1) Verbr., 29 mei 1958 (A?'?'. Ve1'b1·., 1958,
blz. 774, B1tll. en PAsiC., 1958, I, 1073);
3 februa.ri Hl59 (s1tpm, biz. 438, Bttll. en
PAsro., 1959, I, 568).

-8902° Wanneer de belastbare grondslag bepaald wordt bij vergelijking met een
soortgelijke belastingplichtige, lean het
hof van beroep wettel~jk beslissen dat de
bntto-winst van de belastingplichtige geheel dezelfde is als de door de soortgelijke
belastingplichtige behaalde en van die
bnao-winst de werkelijke bed·rijfslasten
van de belastingplichtige afttekken.

(Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 28.)
(FAFCHAMPS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 23 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 28, 55 en inzonderheid 55, paragraaf 1, van de wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
van de Regent van 15 januari '1948, en
1349 en volgende van het Burgerlijk Wethoek, doordat het bestreden arrest, na
erop gewezen te hebben dat de keuze van
de soortgelijke belastingplichtige gepast
is, niettegenstaande pun ten van niet-overeenstemming die aile vergelijkingen gemeen hebben, beslist dat de administratie de elementen der vergelijking oordeelkundig toegepast heeft, dan wanneer, in
weervvil van de verschillen die tussen het
bedrijf van aanlegger en dat van de soortgelijke belastingplich tige bevonden werden, de bepaling van de belastbare zuivere winst geschied is op de voet van
het bedrag zelve van de bruto winst van
de als soortgelijke beschouwde belastingplichtige, verminderd met aanleggers bedrijfslas ten :
Overwegende, enerzijds, dat artikel 28
van de samengeschakelde wetten niet
uitsluit dat de belastbare winsten bepaald
worden bij vergelijking met de brutowinsten van een soortgelijke belastingplichtige;
Overwegende anderzijds, dat, waar het
soeverein beslist heeft op grondslag van
de feitelijke elementen die het opsomt,
dat niettegenstaande sommige punten
van niet-overeenstemming die noodzakelijk in alle vergelijkingen voorkomen, de
administratie het ingeroepen vergelijkingspunt op passende wijze bepaaldheeft,
het bestreden arrest wettelijk l1eeft kunnen achten, overeenkomstig de artikelen
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,

dat de door aanlegger behaalde brutowinst geheel dezelfde was als de door de
soortgelijke belastingplichtige behaalde;
Overwegende dat de rechter voormeld
artikel 28 in acht neemt wanneer hij,
rekening houdend met de aan het geval
van de belastingschuldige eigen bijzonderheden, van de bruto winst de werkelijke bedrijfslasten aftrekt ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
23 juni 1959. - 2e kamer. - Vo01·zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Delahaye.
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleilers, HH. Delhez (van de Balie van beroep te Brussel)
en Van Leynseele.
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KAMER.-

25 juni 1959

ONDERNEMINGSRAAD.

-

VERTE-

GENWOORDIGER VAN HET PERSONEEL
OF ARBEIDER, DIE CANDIDAAT WAS GEWEEST, ONvVETTELIJI< AFGEDANKT. WEDEROPNEMING IN DE ONDERNEl\IIING.
VOORWAARDE.

Het bedrijfshoofd is ertoe gehouden de we1'lcelijke of plaatsvervangende vertegenwoordige1's van het personeel in de ondernemingsntad en de arbeiders, die op een
candidatenlijst wenlen voorgedmgen, en
die hij onwettelijk afgedankt heeft, opnieuw in de onde1·neming op te nemen,
op voorwaarde dat zij bij een ter post
aangetekend schT~jven de aanvmag hie?'toe aan hem 1'ichten, binnen dertig dagen
volgende op de afdanking. (1) (Wet van
20 september 19li8, gewijzigd door de
wetten van '18 maart '1950 en 15 juni
1953, art. 2'1, § 5.)
(N. V. « ACCUl\IIULATEURS TUDOR n, T.
VAN HAM.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 5 december '1957 gewezen
(1) Wat betreft de formaliteit van het ter
post aantekenen van de aanvraag tot wederopneming, raadpl. verbr., 29 october 1954 (An·.
Vm·b?'., 1955, blz. 127, Bttll. en PASIO., 1955,
I, 178).

891door de Werkrechtersraad van beroep te
Brussel kamer voor werklieden ;
Over'het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9? van de
Grondwet en 21, inzonderheid van de
paragrafe~ 5, en 6 van artikel 21 van de
wet van 20 september 1948, op de .?r~·a
nisatie van het bedrijfsleven, geWIJZig'd
door de wetten van 18 maart 1950 en
15 juni 1953, doordat de bestreden sententie de conclusies afgewezen heeft waarbij aanlegster deed gelden dat verweerder
" nooit in de wettelijke vormen en ~er
mijn een aanvraag om ':'~deropnemm.g
ingediend had " en dat hiJ " zelfs noo1t
dergelijke aanvraag gedaan had door een
gewone brief, mondeling· of door een regelmatig aangestelde lasthebber ... " en beslist heeft dat verweerder een aanvraag
tot wederopneming geldig ingediend had
om de enkele reden dat « de vakbond
waartoe hij behoorde op formele en niet
twijfelachtige wijze een aanvraag om we:
deropneming' gedaan heeft ... , op 24 ~~I
1955, dit is geruime tijd v66r de verstriJking van de wettelijke termijn ... ,, dan
wanneer eerste onderdeel, de wet de
wederop~eming van de arbeiders die zij
beschermt afhankelijk stelt van .. de
voorwaarde dat zij dit aan het bednJfshoofd bij een ter post aangetekend
schrijven zouden aanvragen, de rechters
over de grond derhalve een gewone
" formele en niet twijfelachtige aanvraag, door een vakbond gedaan "
niet gel dig mochten verklaren, te meer
daar ter zake aanlegster duidelijk en uitdrukkelijk uiting gegeven had aan het
voornemen het naleven van de wettelijke
vormen te eisen, en dan wanneer, tweede
onderdeel, aangenomen dat een aanvraag,
gedaan in een andere vorm .~an het door
de arbeider aan het bedriJfshoofd gerichte ter post aangetekend.e ~chr.ijven,
geldig was, de bestreden besllssmg m dat
geval evenwel had behoren vast te stellen dat de vakbond waartoe verweerder
behoorde zich op een " regelmatige lastgeving, kon beroepen ; dap wanneer de
bestreden sententie, door met te antwoorden op de conclusies waardoor aanlegster
het bestaan van dergelijke lastgeving ontkende, niet wettelijk met redenen omlc!eed is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de ten ver~oeke van
verweerder ingestelde vordermg ertoe
strekt de aanleggende venootschap te
doen veroordelen om hem een vergoeding
te betalen, gelijk aan het bedrag van de
bezoldiging van twee j~ar, .. wegens haar
weigering verweerder, d1e ZIJ met een op-

zeggingstermijn afgedankt had, opnieuw
in haar bedrijf op te nemen onder de
clausules en voorwaarden van zijn
arbeidscontract, hoewel hij voorgedragen
was op een lijst van candidaten bij de
laatste verkiezingen voor de oprichting
van de ondernemingsraad van aanlegster ;
Overwegende dat volgens artikel 21,
paragraaf 5, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven, gewijzigd door de wetten
van 18 maart 1950 en 15 juni 1953, het
bedrijfshoofd ertoe gehouden is de werkelijke of plaatsvervangende vertegenwoordigers en de arbeiders die op een candidatenlijst werden voorgedragen en die
hij onwettelijk afgedankt heeft, opnieuw
in de onderneming op te nemen, op voorwaarde dat zij bij een ter post aangetekend schrijven de aanvraag hiertoe aan
hem richten, binnen dertig dagen volgende op de afdanking· ;
Overwegende dat aanlegster tegen de
vordering van verweerder bij regelmatige
conclusies v66r de werkrechtersraad van
beroep heeft doen gelden dat zij nooit
van mening geweest is dat verweerder een
geldige aanvraag tot wederopneming in
de zin van de wet ingediend had, « dat
uit geen enkel, al dan niet aangetekend
en van appellant - hier verweerder uitgaand g·eschrift blijkt dat hij ooit,
zelfs mondeling, een aanvraag om wederopneming heeft gedaan, dat zelfs de stap
gedaan door de vertegenwoordigers van
de " C. S. C. " geenszins voorkwam als
gedaan in naam van appellant, doch wel
in naam van die organisatie zelf, die
overingens niet verklaarde hierto.e enige
lastgeving van appellant te bez1tten ";
Dat zij dienvolgens de rechter over de
grond verzocht " voor recht te zeggen "
dat verweerder zelfs nooit een aanvraag
om wederopneming door een regelmatig
aangesteld lasthebber gedaan heeft;
Overwegende dat, waar zij zich ertoe
beperkt in dit opzicht te verklaren " dat
geln timeerde - hier aanleg?.ter - vero·eefs betoogt dat appellant ZIJn aanvraag
~m wederopneming niet op geldige wijze
zou ingediend hebben, dat uit de gezamenlijke elementen der zaak duidelijk
blijkt dat de vakbond waartoe appellant
behoorde op formele en niet twijfelacht.ige
wijze een aanvraag o~ wederor;n~ming
gedaan heeft op 24 me1 1955, d1t IS geruime tijd v66r de verstrijking van de
wettelijke termijn van 30 dagen ,, de bestreden sententie geen passend antwoord
verstrekt op het verweer dat aanlegster
aileidde uit het niet bestaan van " een
regelmatig aangestelde lasthebber " en
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aldus het in het middel aangecluid artikel 97 van de Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt de ·bp,streden sententie; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden in
de rand van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar de Werkrechtersraad van beroep te Bergen, kamer voor
werklieden.

25 juni '1959.- te kamer.- VoorzitH. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1'Slaggeve1', H. Moriame.
Gelijlcluidende conclusie, JYI. Paul Mahaux, adyocaat-generaal.
PleiteTs,
HH. Simont en Demeur.
te~·,
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1° BELGISCH CONGO. ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL. - BEGRIP.
2° BELGISCH CONGO. AnBEIDSONGEVAL. - DODELIJKE VAL. - BEWIJS BIJ TE BRENGEN DOOR DE RECHTHEBBENDEN VAN HET SLACHTOFFER.
3° BELGISCH CONGO. AnBEIDSONGEVAL. - VERGOEDINGEN. 0MZETTING VAN DE RENTE IN KAPITAAL.
- BEPERKING.
4° BELGISCH CONGO.
ARBEIDSONGEVALLEN.- VVETTELIJKE REGELEN
BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN
DE VERGOEDINGEN.- BESCIUKKINGEN
VAN OPENBARE ORDE.

gedaan, moeten bewijzen dat de val aan
een uitwendige kracht is te wijten (2),
zijn zij daarentegen niet verplicht de
aard van die gebeuTtenis te veJ•duidelijken (3). Het bewijs van het toevallig
km·akte1· van de val kan voortvloeien uit
het feit dat hij noch aan zel{mo01·d,
noch aan ziekte lean toegeschl'even worden.
(Decreet van 20 december 1945, art. 1
en 2.)
3° IIet slachtof{e1· van een arbeidsongeval,
beheeTst do01· het decreet van 20 december 1945, of z1jn rechtverkrijgenden
kunnen de omzetting in kapitaal van
de lijfrente, die hen toekomt als schadeloosstelling voo1· de gevolgen van het
ongeval, slechts bekomen tot beloop van
een deTde van die Tente (4). (Decreet
van 20 december 1945, art. 12.)
4° De 1'egelen vooTgeschTeven door het
decreet van 20 decembe1· 1945, voo1' het
vaststellen van het bedrag van de vergoeding versclmld·igd aan de slachtoffers van
arbeidsongevallen, z1:jn van openbaTe
orde (5). (Decreet van 20 december
1945, art. 27.)
(«FONDS COLONIAL DES INVALIDITES ,, T.
« OFFICE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS COLONIAUX " EN FROMONT; « OFFICE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS
COLONIAUX l>, T., FROlVIONT EN « FONDS
COLONIAL DES INVALIDITES ll,)
ARREST.

1° Het arbeidsongeval, belwerst door het
decTeet van 20 december 1945 op de
schadeloosstelling wegens arbeidsongevallen overkomen aan niet-inlande1·s, onderstelt een plotse en abnormale gebeurtenis, teweeggebracht door de schielijke
werking van een ttitwendige kracht (1).
(Decreet van 20 december '19!15, art. 1
en 2.)
2° Indien de rechtverk1'1j genden van een
arbeider, die een dodelijlce val heeft

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 december 195 7 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overweg·ende dat de onder nummers 250'1 en 2502 ing-eschreven zaken
samenhangen ;
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt
dat de vordering, ingesteld door mevrouw Fromont, tweede verweerster, ertoe strekt betaling te bekomen van vergoedingen die haar zouden verschuldigd
zijn door eerste verweerder " Office d'ex-

(1) Raadpl. verbr., 24 mei 1957 {.dJ'J'. YeJ'br.,
1957, blz. 813, Bttll. en PAsrc., 1957, I, 1159)
en 4 jtmi 1959 (sttpm, blz. 810, Bttll. en PASIC.,
1959, I, 1012). Het decreet van 20 december
1945 op de schadeloostelling wegens arbeidsongevallen van niet-inlanders werd ingegeven
door de wetten' betreffende het hers tel van uit
arbeidsongevallen voortspruitende schade samengeordend op 28 september 1931.
(2) Verbr., 18 october 1928 (Bull. en PAsrc.,
1928, I, 247) en noot 1, blz. 248.

(3) Verbr., 18 januari 1912 (Bttll. en PAsrc.,
1912, I, 88); raadpl. verbr., 27 maart 1952
(A?'1', Ferbr., 1952, blz. 415, Bull. en PARIC.,
1952, I, 482).
( 4) De samengeorclende wetten van 28 september 1931 bevatten een gelijkaardige
beschikking.
(5) Raadpl. verbr., 17 november 1955 (A1'?'.
Verb?'., 1956, blz. 205, Bull. en PAsrc., 1956,
I, 252) en 17 april 1958 (A1·r. Verb?·., 1958,
blz. 624, Bull. en PASIC., 1958, I, 893).

-893ploitation des transports coloniaux », ten
gevolge van het overlijden van haar echtgenoot, Willieux, hofmeester in dienst
van eerste verweerder, die overleden is
tengevolge van een val in de Congo.stroom;
Dat eerste verweerder optrad met vrijwaring tegen aanlegger, zijn verzekeraar;
Overwegende dat de re~hter over de
grond de hoofdvordering en de vordering
tot vrijwaring ingewilligd heeft ;
Over de voorziening in de zaak nr 2501 :
Over het eerste en het tweede middel
.samen, afg·eleid, het eerste, uit de schending van de artikelen 1, 2, 5, lid 1, en 27
van het decreet van 20 december 19q5
op de schadeloosstelling wegens arbeidsongevallen van niet-inlanders, 33, 197,
201, 202 en 20q van titel I van boek I
van het Congolees Burgerlijk Wetboek,
waarvan de tekst gevoegd is bij het
decreet van 30 juli 1888, en 20 van de
wet van 18 october '1908 op het beheer
van Belgisch-Congo, doordat het beshldeq arrest, na erop gewezen te hebbell
·dat " de genaamde Willieux om het leven
kwam door verdrinking in de Congostroom op 13 april 1951 na daarin gevallen te zijn van het schip S. W. Berwinne ... », het bestreden arrest eruit afleidt dat " dergelijke dood een ongeval
uitmaakt... » en " dat de eerste rechter
ten onrechte aan appellante (hier verweerster) het bewijs ervan opgelegd
heeft dat de dood van haar echtg·enoot
aan een ongeval te wijten was, daar dit
feit ten deze bewezen is; dat het integendeel op gei'ntimeerden rustte aan te tonen
dat de dood van de genaamde Willieux
niet het gevolg was geweest van een
ongeval, doch te wijten was, zoals zij
verklaarden, aan een zelfmoord », en bij
evocatie uitspraak doende, de oorspronkelijke eis en de oproeping tot tussenkomst en vrijwaring gegrond verklaard
heeft, dan wanneer een val op zichzelf
niet noodzakelijk een ongeval uitmaakt;
immers het ongeval, hetzij het een arbeidsongeval of een ong·eval in het privaat
lev en is, noodzakelijkerwijze het ingrijpen
van een uitwendige macht onderstelt;
derhalve, gezien de betwistingen, door
oorspronkelijke verweerder en verweerder
tot vrijwaring, hier aanlegger, opgeworpen omtrent de aard van de gebeurtenis
die \'Villieux in de stroom deed vallen,
het op oorspronkelijke · aanlegster, eiseres
tot schadeloosstelling, rustte te bewijzen,
zowel tot het verkrijgen van de wettelijke als van de aanvullende vergoedingen, dat de val van vVillieux aan de

werking van een uitwendige kracht te
wijten was; ditzelfde bewijs rustte op
Otraco in zijn hoedanigheid van aanlegger tot vrijwaring, zowel krachtens artikel '197 van het Congolees Burgerlijk
Wetboek als krachtens de artikelen '1
van de verzekeringspolis-decreet van
5 december '1950, lid 1, 2 van de verzekeringspolis tegen de beroepsongevallen
en daarmee gelijkgestelde risico's van
5 december 1950, 2 van de verzekeringspolis tegen de ongevallen in het privaat
leven van 5 december '1950 en 33 van
het Congolees Burgerlijk Wetboek, dan
wanneer, derhalve, 1° door te beslissen
dat de val van Willieux in de stroom
op zichzelf een ongeval uitmaakte, het
bestreden arrest het wettelijk begrip van
het arbeidsongeval miskend heeft (schending van de in het middel aangeduide
artikelen 2 en 5 van het decreet van
20 december 19q5 en 20 van de wet
van 8 october 1908), en aan voormelde
artikelen 11, 13, lid 2, en 2 van de
polissen van 5 december 1950, die van
het ongeval een omschrijving verstrekken
welke de werking van een uitwendige
kracht onderstelt, een draagwijdte toegeschreven heeft die met de gebruikelijke
zin van· hun term en overenigbaar is, en
mitsdien de bewijskracht van die artikelen geschonden heeft (schending van
de in het middel aangeduide artikelen 33,
201, 202 en 20q van het Congolees Burgerlijk Wetboek); 2° het bestreden arrest,
door te beslissen dat het op de gei'ntimeerden rustte te bewijzen dat de dood
van Willieux aan een zelfmoord te wijten
was, de last van het bewijs verlegd heeft
zoals het geregeld is door het in het
middel aangeduid artikel 97 van het
Congolees Burgerlijk Wetboek (schending
van deze bepaling) en ·door voormelde
artikelen 12, 1, lid 2, en 2 van de polissen
van 5 december 1950, aldus de bewijskracht van deze artikelen schendend
(schending van de in het middel aangeduide artikelen 33, 201, 202 en 20q van
het Congolees Burgerlijk Wetboek) en
het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 20 van de wet van 18 october
1908 op het beheer van Belgisch Congo,
doordat, na beslist te hebben dat de dood
van Willieux "ten gevolge van verdrinking in de Congostroom ... na van het
schip daarin gevallen te zijn » een ongeval
uitmaakt, en verklaard te hebben " dat
het op de gei'ntimeerden rustte aan te
tonen dat de dood van de genaamde
\'Villieux niet het gevolg geweest was van
een ongeval maar te wijten was ... aan
een zelfmoord », het bestreden arrest erop

-894
wijst « dat, al gedroeg de genaarride
Willieux zich in de loop van de avond
die aan zijn verdwijning voorafgegaan is
op een manier welke door sommigen als
een teken van neerslachtigheid uitgelegd
werd, niets bewijst dat hij zich vrijwillig
het leven benomen heeft door zich in de
stroom te werpen; dat geen enkel element
der zaak toelaat uit te sluiten dat hij
onvrijwillig· gevallen is ten gevolge van
een verkeerde beweging of van een schok
die zich in de loop van de manCBuvre
van het schip voorgedaan heeft "• dan
wanneer deze motivering dubbelzinnig is,
vermits zij het niet mogelijk maakt te
onderscheiden of het arrest overwogen
heeft dat het bewezen was dat de val
van Willieux aan de werking van een
uitwendige kracht te wijten was en wat
deze kracht zou geweest zijn, dan wanneer dit bewijs door de eiser tot schadeloosstelling diende te worden geleverd
om zowel de verzekering krachtens decreet als de aanvullende verg·oedingen
krachtens overeenkomst te kunnen genieten, alsmede door de Otraco, eiser tot
vrijwaring, en dan wanneer, bijgevolg,
daar deze dubbelzinnigheid in de redenen
met een ontbreken van redenen gelijkstaat, het bestreden arrest de in het
middel aangeduide wetsbepaling geschonden heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat de val van Willieux in
de stroom, welke val zijn dood veroorzaakt heeft, zich voorgedaan heeft toen
hij als hofmeester in dienst van Otraco
werkzaam was;
Overwegende dat drie oorzaken waren
aangevoerd geworden als de oorsprong
kunnende zijn van het schadegeval, namelijk : de zelfmoord van Willieux, een
ziekte van hem en een ongeval ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door een soevereine beoordeling van de
feiten, na te laten g·elden hebben dat
geen enkel element toeliet tot de zelfmoord of de ziekte van Willieux te
besluiten, de oorzaak van het overlijden
duidelijk toegeschreven heeft aan een
" ongeval, dit wil zeggen aan een plotse,
abnormale g·ebeurtenis, teweeggebrach t
door de schielijke werking· van een uitwendige kracht ";
Overwegende dat mitsdien het arrest,
enerzijds, het wettelijk begrip van arbeidsongeval niet miskend l1eeft, en,
anderzijds, zonder dubbelzinnigheid verklaard heeft dat het bewezen was dat
de val van Willieux te wijten was aan
een uitwendig·e kracht waarvan het arrest
de aard niet behoefde te verduidelijken ;

Overwegende tenslotte dat aanlegger
de beschouwing van het arrest critiseert
volgens welke « het op de gei:ntimeerden
(hier aanleggers) rustte aan te tonen dat.
de dood van Willieux niet het gevolg van
een ongeval geweest was, maar te wijten
was, zoals zij verklaarden, aan zelfmoord ";
Overwegende echter dat het arrest zich
niet tot deze beschouwing· beperkt ; dat.
het, na verklaard te hebben dat de oorzaak van de val aan de plotse werking·
van een uitwendige kracht te wijten is,
daaraan toevoegt dat de eerste rechter
ten onrechte verweerster het bewijs ervan
opgelegd heeft dat de dood van haar
echtgenoot aan een ongeval te wijten
was, « dit feit ter zake bewezen zijnde " ;.
Dat de gecritiseerde beschouwing dienvolg·ens overtollig blijkt ;
Dat de middelen niet kunnen ingewilligd worden ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12, lid 1, 27
van het decreet van 20 december 1945·
op de schadeloosstelling wegens arbeidsongevallen van niet-inlanders, en 20 van
de wet van 18 october 1908 op het beheer
van Belgisch Congo, doordat het bestreden arrest de Otraco veroordeelt tot
betaling aan verweerster van « de lijfrente die haar verschuldigd is krachtens
de wetgeving op de arbeidsongevallen in
de Kolonie, deze rente 19.300 frank per
jaar zijnde, en dit met ingang van 13 april
1951, tenzij zij verkiest het kapitaal te
storten dat moet gevestigd worden om
de uitkering van bewuste rente te verzekeren, dit is de som van 424.370 fr. "•
en aanlegge1' veroordeelt om Otraco teg·en
deze veroordeling te vrijwaren, dan wanneer deze veroordelingen uitgesproken
werden met miskenning van de bepaling
van openbare orde van het in het middel
aangeduid artikel 12, hetwelk aan de
echtgenoot of aan de bloedverwanten in
de opgaande linie van de getroffene enkel
toestaat de uitbetaling te · eisen van een
derde van de waarde van hun rente als
kapitaal ; derhalve, in zover het bestreden
arrest de Otraco jegens de oorspronkelijke
aanlegster en, op de vordering tot vrijwaring, aanlegger veroordeelt om het gedeelte van het kapitaal te betalen dat
het gedeelte te hoven gaat dat nodig is
om de uitkering van een de1·de van de
jaarlijkse lijfrente van 19.300 frank te
verzekeren, het de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat artikel 12 van het
koloniaal decreet van 20 december 1%5,
in een bepaling van openbare orde die
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ingeroepen worden, aan de getroffene bij
een arbeidsongeval of aan zijn rechtver.krijgenden toestaat van de patroon of van
.de verzekeraar de omzetting· in kapitaal
van slechts een gedeelte van de lijfrente
.die hun als schadeloosstelling voor de
.gevolgen van het ongeval toekomt te
verkrijgen;
Overwegende dat het bestreden arrest
.aan appellante - hier tweede verweer.ster - het recht toekent de omzetting
van de totaliteit der rente te eisen;
Dat het aldus het in het middel aangeduid artikel 12 schendt;
Over de voorziening in de zaak nr 2502 :
Overwegende dat deze voorziening
tegen het bestreden arrest enkel gericht
is voor het geval het hof, de voorziening
van aanlegger in de zaak nr 2501 inwilligend, het arrest zou vernietigen in zover
daarbij een veroordeling ten laste van die
aanlegger uitgesproken is, zonder het
dispositief van voormeld arrest te vernietigen in zover daarbij een veroordeling
ten laste van de aanlegger in de zaak
nr 2502 geveld is;
Dat, aangezien de voorziening van aanlegger in de zaak nr 2501 verworpen is,
behalve in zover zij opkomt tegen het
dispositief van het bestreden arrest waarbij de omzetting in kapitaal van geheel
de lijfrente toegestaan is, de voorziening
in de zaak nr 2502 bij gebrek aan belang
enkel in dezelfde mate ontvankelijk is;
Overwegende dat het derde middel van
de voorziening hetwelk dit dispositief
critiseert, gegrond is om de redenen die
gegeven zijn tot rechtvaardiging van de
inwilliging van het derde middel van de
voorziening in de zaak nr 2501 ;
Om die redenen, voegt de zaken 2501
en 2502 samen; verwerpt de voorzieningen, behalve in zover zij opkomen tegen
het dispositief van het bestreden arrest
waarbij aan mevrouw Fromont het recht
erkend is de omzetting in kapitaal van
de totaliteit der haar toegekende lijfrente
te bekomen ; verbreekt het arrest op dit
laatste punt, zowel ten opzichte van het
«Office d'exploitation des transports coloniaux" als ten opzichte van het "Fonds
colonial des invalidites" ; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
worden in de rand van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luilc; veroordeelt het " Fonds colonial
des invalidites " tot vier vijfden van de
kosten in de zaak nr 2501 en het " Office
d'exploitation des transports coloniaux"

tot vier vijfden van de kosten in de 1:aak
nr 2502, zegt dat het in elke zaak overblijvende vijfde der kosten mevrouw Fromont ten laste zal wezen .
25 juni 1959. - 1 e kamer. - Vo01'ZitteJ',
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1', H. Anciaux Henry
de Faveaux. - Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. Simont, Van Ryn en della
Faille d'Huysse .
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BEWIJS.- GELOOF VERSCHULDIGD AAN
DE AKTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. TESTAMENTEN. UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN DE
AKTEN. - SOEVEREINE UITLEGGING.
Is soeve1'ein de uitlegging van de testamenten, die op de bedoeling van de e1'f'late1's en op het geheel van de uite1'ste
wilsbeschikkingen gesteund is, wanneer
die uitlegging ve1'enigbaa1' is met de
te1·men van die akten (1). (Burgerlijk

Wetboek, art. 1319 en 1322.)
(DE SIMPEL, T. BRAME.)
ARREST.
BET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2~ januari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 967, 970, 1010,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest beslist dat de testamenten van Marie en Thomas Grignon
van 3 en 13 augustus 1923 de uiting,
door de erflaters, inhouden van de wil
" dat hetgeen van hun nalatenschap in
het patrimonium van de in eerste orde
begiftigde algemene legatarissen . overblijft Yoor de helft van het vruchtgebruik
zou overgaan op Marie-Louise Brame en
voor de andere helft van het vruchtgebruik en de blote eigendom op de
(1) Verbr., 19 october 1956 (Bttll. en PAsrc.,
1957, I, 122); 17 juni 1957 (A?'?', Vm·b1·., 1957,
blz. 867, Bull. en PABIC., 1957, I, 1234);
raadpl. verbr., 25 october 1945 (ibid., 1945,
I, 254) en 26 februari 1953 (A?'1·. Verb1·., 1953,
blz. 443, Bttll. en PAsrc., 1953, I, 494).
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clausule afleidt dat " Augustine Grignon
het recht niet had bij testament te beschikken over de uit de nalatenschap van
Marie en Thomas Grignon verkregen goederen " en dat verweerders " de afgifte
mochten vorderen van het legaat dat
Marie en Thomas Grignon hun gedaan
hebben van wat er van hun goederen bij
het overlijden van Augustine Grignon
zou overblijven ,, dan wanneer uit geen
enkele clausule van de litigieuze testamenton blijkt dat de erflaters verweerders of hun rechtsvoorgangers hebben
willen begiftigen met een legaat onder
algemene titel van de helft van de blote
eigendom en van de helft van de volle
eigendom van wat van hun goederen in
het patrimonium van de overlevende van
hen zou overblijven, daar de litigieuze
testamenten slechts een eerste gezamenlijk algemeen legaat omvatten, met aanwas ten gunste van de overlevende van
de broeder en de twee zusters, en een
tweede legaat ten bate van Marie-Louise
Brame van de helft in vruchtgebruik van
wat in het patrimonium van de overlevende bij zijn overlijden zal blijven,
doch geen enkele beschikking ten gunste
van verweerders of van hun rechtsvoorgangers betreffende de blote eigendom
of de helft in volle eigendom van de
goederen die aldus in het patrimonium
van de overlevende van de broeder en
de twee gezusters Grignon overgegaan
zijn; dan wanneer, in het bijzonder, deze
uitlegging geen steun kan vinden in de
door het bestreden arrest gereleveerde
zin : " na zijn overlijden moet alles terugkeren naar de rechtstreekse erfgenamen
of hun nakomelingen " daar deze clausule
uitsluitend betrekking heeft op de overgang der goederen bij het overlijden van
Marie-Louise Brame en niet op de overgang die zich voorgedaan heeft bij het
overlijden van de overlevende van de
broeder en de twee gezusters Grignon,
dan wanneer, dienvolgens, de door het
bestreden arrest aangenomen uitlegging
van het testament niet kan verenigd
worden met de termen ervan, en de hierboven aangeduide bepalingen schendt :
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt
dat de vordering van verweerders zowel
in de hoedanigheid van legatarissen als
van wettelijke erfgenamen, strekt tot
teruggave, door aanlegg'er, van de goederen die behoord hebben tot de nalatenschap van hun tante en oom, Marie en
Thomas Grignon, en die zich zouden

bevinden in de nalatenschap van de
zuster van laatstgenoemden, Augustine
Grignon;
Dat, enerzijds, Marie Grignon, die in
1926 overleden is, een testament nagelaten had waarbij als algemene legatarissen, gezamenlijk en met aanwas ten
opzichte van e!kaar, gesteld werden haar
broeder Thomas en haar zuster Augustine
en hetwelk de volgende clausule inhield :
" na het overlijden van de laatste van ons
drieen willen wij dat onze nicht MarieLouise Brame Ievenslang het inkomen
geniet van wat er van de erfenis zal te
verdelen blijven ; daarna, na haar overlijden, moet alles naar de rechtstreekse
erfgenamen of naar hun nakomelingen
terugkeren ,, en dat Thomas Grignon,
overleden in 1929, een testament gemaakt heeft dat geheel dezelfde clausule
inhoudt;
Dat, anderzijds, Augustine Grignon,
overleden in 1943, een testament naliet
waarbij aan haar nicht Marie-Louise
Brame het vruchtgebruik en aan aanlegger de blote eigendom van de algemeenheid van haar goederen vermaakt
werd en dat de clausule inhield : " Ik
verlang dat niemand van mijn neven wat
dan ook van mijn nalatenschap zou
hebben ";
·
Dat Marie-Louise Brame in 1950 overleden is;
Overwegende dat het bestreden arrest,
de bedoeling van Marie en Thomas
Grignon nasporend, laat gelden " dat uit
het geheel van hun uiterste wilsbeschikkingen blijkt dat zij niet alleen gewenst,
doch g'ewild hebben dat wat van hun
nalatenschap in het patrimonium van de
in eerste orde begiftigde algemene legatarissen overblijft voor de helft van het
vruchtgebruik zou overgaan op MarieLouise Brame en voor de andere helft
van het vruchtgebruik en voor de blote
eigendom op de rechtstreekse erfgenamen
of hun nakomelingen ";
Overwegende dat het arrest, zonder in
dit opzicht aang'evallen te zijn, beslist
dat, vermits deze beschikkingen aan de
legatarissen de juridische verplichting
niet opleggen de goederen te behouden
en ze terug te geven aan de in tweede
orde begiftigde derden, zij geen verboden
erfstelling over de hand uitmaken, doch
legaten de 1'esiduo waarvan de geldigheid
aangenomen is ; dat het erop wijst dat
de testamenten van Marie en Thomas
Grignon geen clausule inhouden waarbij
aan de legatarissen het recht verleend is
bij testament over die legaten te beschikken, maar dat integendeel Marie en Tho-
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mas Grig·non duidelijk hun wil geuit
hebben dat de· wettelijke erfgena:tnen de
voorkeur zouden krijgen hoven de lega•
tarissen die de in eerste orde begiftig·den
mochten aanduiden;
Overwegende dat het arrest eruit afleidt " dat Augustine Grignon het recht
niet had bij testament te beschikken
over de goederen, verkregen uit de nalatenschap van Marie en Thomas Grignon";
Overwegende dat deze uitlegging van
het arrest, die op de bedoeling van de
erflaters en op het geheel van de beschikkingen gesteund is, niet overenigbaar is
met de termen der testamenten, en onder
meer met de clausule dat na het overlijden van Marie-Louise Brame alles naar
de rechtstreekse erfgenamen of hun nakomelingen moet terugkeren.; dat zij derhalve soeverein is ;
Dat het middel fei~elijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
25 juni 1959. - 1 e kamer.- Voorzitter,
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Anciaux Henry
de Faveaux. Gelijkluidend advies,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Van Ryn en Struye.
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10 WISSELAGENT. - BORGTOCHT BIJ
VOORKEUR TOT WAARBORG VAN DE
BEROEPSVERBINTENISSEN AANGEWEND.
- TERMIJN EN VOORWAARDEN WAARIN
HIJ AANGEWEND BLIJFT TOT DEZE
WAARBORG.
2o WISSELAGENT. - BoRGTOCHT BIJ
VOORKE;UR TOT WAARBORG VAN DE
BEROEPSVERBINTENISSEN AANGEWEND.
BEROEPSVERBINTENISSEN. BEGRIP.

1 o De borgtocht, welke de wisselagenten
in de Nationale Bank van Belgie moeten
neerleggen en welke, bij voorkeur, tot
waarbo1·g van hun betoepsvetbintenissen
wotdt aangewend, mag slechts teJ·uggehaald worden zes maanden nadat de
wisselagent de uitoefening van zijn
be1·oep gestaakt !weft; na die termijn
blijft hi} tot die waarborg aangewend,
zolang hi} niet het voo1·we1'P van eBn eis
VERBR., 19i:i9. 57

tot te1·uggave is .geweest. (Wetboek van
koophandel, hoek I, titel V, art. ?1.)
2° De beroepsverbintenissen, bij voorlceu1·
gewaarbo1·gd do01~ de borgtocht, 1velke de
wisselagenten in de Nationale Bank van
Belgie moeten neerleggen, zijn niet alleen
deze, welke voo1·tvloeien ·uit de VM'handelingen van openba1·e fondsen in de openbare fondsen- en wisselbeurs, bedrijvigheid inzonde1·heid bedoeld in a1·tilcel 64bis
van het eerste Boek van het lVetboek van
lcoophandel, maar ook deze die het gevolg
zijn van de bedrijvigheden bedoeld in de
artike!en 75, 77 en 78 van hetzelfde
wet boelc, alsmede van alle andere bewerkingen, welke hun niet doo1· de wet verboden zijn en in innig verband met
bovengemelde
bedrijvigheden
staan.
(Wetboek van koophandel, hoek I,
titel V, art .. ?1.)

(N. V. « BANQUE ANVERSOISE DE NANTISSEMENT ET D'ESCOMPTE "•. T. BOLIAU,
MISSELYN EN CELIS; MONJOIE, T. N. V.
« BANQUE ANVERSOTSE DE NANTISSEMENT ET D'ESCOMPTE "• BOLIAU, ;\HSSELYN EN CELIS.)
De volgende conclusie werd genomen
do01' de heer advocaat-generaal F. Dumon:

De heer Oscar Suys, wisselagent, is
te Antwerpen op ? december 1950 overleden. Hij werd failliet verklaard op
20 december 1950. Aanlegster had voor
zijn rekening de borg· bepaald door artikel ?'1, 8, van titel V van het Boek I
van het Wetboek van koophandel, neergelegd, als zekerheid voor de verbintenissen die hij · zou aangaan in de uitoefening van zijn beroep. Op 13-14 februari 1953, volgens vaststelling van het
arrest, hebben de curators over het faillissement verzet aangetekend ten einde
de teruggave van de borg aan aanlegster
te beletten. Vervolgens gingen ze over
tot een regelmatig beslag onder derden
maar, na een tamelijk lange procedure,
werd dit beslag ongegrond verklaard.
Tijdens deze procedure, en toen dus
aanlegster niet in bet bezit kon gesteld
worden van de zekerheid door haar
gesteld, legden op hun beurt twee schuldeisers, Boliau en Monjoie, beslag onder
derden op deze borg, op 22 october 1955
dus ongeveer vijf jaar na het einde van
de werkzaamheden van wijlen Oscar
Suys.
Aanlegster kwam in dit geding tussen
om de borg te revindiceren. Zij riep in
dat het voorrecht clat de twee schulcleisers lieten gelclen vervallen was daar
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het einde van een termijn van zes maanden ingaande met de datum van het
ophouden van Suys' werkzaamheden.
Zij liet ook g·elden dat bedoelde schuldvorderingen vreemd waren aan de beroepsverbintenissen van heer de Suys.
Ret bestreden arrest beslist :
« Ret door appellante ingebracht verval steunt op geen wetsbepaling·; dat
het uit het verstrijken van de zes maanden lango termijn niet volgt ; dat deze
termijn onder dewelke de zekerheid onaangetast client te blijven eigenlijk een
eenvoudige maatregel uitmaakt ter bescherming der belangen van de schuldeisers; dat niettegenstaande het verstrijken van de termijn, de wettelijke vereisten van panel en voorreeht voortbestaan zolang de zekerheid niet teruggehaald wordt "·
Boliau aileen en niet Monjoie, beslist
het arrest, kan aanspraak maken op het
voorreeht op de borg. Inderd.aad, stelt
het arrest vast : « N aar Iuid van de wet
word t bewuste zekerheid bij voorkeur
aangewend tot waarborg van de beroepsverbintenissen van de wisselagent... dat
aileen de door Suys jegens Boliau aangegane verbintenissen het hiervoor omsehreven vereist karakter vertonen "·
Twee voorzieningen worden tegen het
arrest van het Rof van beroep te Brussel
gericht :
'1 o Een door de "Ban que Anversoise de
Nantissement et d'Escompte ";
2° Een door Monjoie.
Deze voorzieningen dienen te zamen
onderzoch t te worden alhoewel ze aan
het Rof twee wei onderseheiden rechtsvraagstukken overleggen.
Eerste probleern gesteld door het enig
middel van de voorziening van de Bank.
Vervalt het voorreeht ingesteld ten
behoeve van de personen die sehulcleisers
geworden zijn van de wisselagenten tengevolge van de door dezen aangegane
beroepsverbintenissen, van rechtswege,
automatisch, wanneer claarvan geen gebruik wordt gemaakt door een verzet
of een beslag onder derden uitgevoerd
v66r het verlopen van een termijn van
zes maanden ingaande na het staken cler
beroepsactiviteiten van de wisselag·en t ...
ofwel integendeel zolang de zekerheicl,
na de termijn van zes maanclen het voorwerp niet uitgemaakt heeft van een eis
tot teruggave, blijft ze aangewend tot de
waarborg van de beroepsverbintenissen
van de wisselagent?
Ret bestreden arrest heeft de tweede

stelling aangenomen. Aanlegster houdt
in haar enig middel staande dat de eerste
oplossing aileen wettelijk is.
Wat beslist de wet? Artikel ?t-8c van
titel V van het Wetboek van koophandel
bepaalt : « De zekerheid mag eerst worden terugbetaald zes maanden nadat de
agent de uitoefening van zijn beroep
gestaakt heeft. Zij worclt bij voorkeur
aangewend tot waarborg van de beroepsverbintenissen van de agent... "·
Deze bepaling werd ingelast in onze
wetgeving door het koninklijk besluit
nr. 9 van '15 october '1 934, aangevuld
en gewijzigd door de koninklijke besluiten
nr. 8t! van 30 januari '1935, nr. 178 van
20 juni 1935 en n". 70 van 30 november
1939.
Vanaf de wet van 30 december 1867
tot met de inwerkingtreding van voormelcle koninklijke besluiten waren de
wisselagenten niet meer verplicht een
zekerheid voor hun beroepsverbintenissen
te stellen.
V66r deze wet van 1867 bepaalcle het
Wetboek van koophanclel het volgende :
Art. '13, § 1 er : " Chaque agent de
change ... est responsable de la livraison
de ce qu'il aura vendu et achete : son
cantionnernent sera affeete a cette garantie et sera saisissable en cas de non
consommation clans l'intervaile d'une
bourse a l'autre, sauf le clelai necessaire
au transfert des rentes, ou autres effets
publics dont la remise exige des formalites. "
Deze bepaling is van toepassing gebleven in Frankrijk. Zij was aangevuld door
twee oude wetten of besluiten :
1° Hetbesluitvan 29 germinaljaar IX;
2° De wet van 25 nivose jaar XIII.
Betreffende het bijzonder geval van
een bank die, zoals ter zake de zekerheicl
voor rekening van de wisselagent neergelegd zou hebben, bepaalde de wet van
25 nivose j aar XIII dat die geldschieter
een voorrech t van tweede rang op de borg·
bezat.
De Franse rechtsleer is in het algemeen
van mening dat clit voorreeht op de
zekerheid van de wisselagent van clezelfde
aard is of zelfs hetzelfde is als datgene
voorzien bij artikel 2102, nr. 7, van het
Franse Burg·erlijk Wetboek, hetwelk dezelfde tekst inhoudt als artikel 20-8° van
onze wet van 16 december 1851 betreffende de voorrechten en hypotheken
(deze zienswijze wordt nochtans niet door
iedereen gedeeld : zie DALLOZ, Ju1'isprndence gene1'ale, yo Bon1'se de commerce,

n° 385).

-

899

Nopens het rechtsvraagstuk dat ons
thans bezig houdt heeft de raadpleging
van de parlementaire werkzaamheden en
van de Belgische en Franse rechtsleer
geen oplossing opgeleverd (zie nochtans
Algemene p1'acttsche !'echtsve1'zameling,
Vo01;1'echten en de studien van TIEN-

yo

RIEN hieronder aangehaald). Men had
kunnen verwachten iets te vinden in het
wetsontwerp neergelegd ter tafel van de
Senaat op 16 mei 1933 (Doc. n° 80) dat
een ouder ontwerp ook aldaar neergelegd
op 11 juli 1931 (Doc. n° 211) overnam.
Men weet immers dat het besluit van
15 october 1934 door die ontwerpen ingegeven werd. Maar in die teksten wordt
het vraagstuk niet behandeld.
Twee Belgische rechterlijke beslissingen
hebben stelling genomen. Een vonnis van
de Rechtbank van koophandel te Luik
op 14 december 1951 geveld (Revue des
f'aillites, 1952-1953, p. 69 en Revue p1'atique des societes, 1953, p. 100) beslist
dat het voorrecht der schuldeisers van
de wisselagent vervallen is bij gebrek
van verzet of beslag binnen de zes maanden vanaf het staken der bedrijvigheden.
Een arrest van het Hof van beroep te
Brussel van 31 januari 1951 (J. T., 1951,
p. 666 en Revue pmtique des societes, 1953,
p. 104) beslist integendeel dat het voorrecht blijft bestaan zolang de borgtocht
bij de Deposito- en Consignatiekas blijft
berusten, zelfs indien de termijn van zes
maanden gesteld door artikel 71-8° verstreken is zonder verzet of beslag. Deze
zienswijze wordt goedgekeurd door twee
studien van de hand van de heer TIENRIEN (Revue pmtique des societes, 1953,
n° 4293; Revue de la Banque, 1954, 181).
Wat zijn de juridische beweegredenen
waarop aanlegster steunt om staande te
houden dat na zes maanden het voorrecht steeds te niet gegaan is?
1. «Men begrijpt niet g·qed op welke
wijze de toelating de borgtocl1t na de
termijn van zes maanden terug te nemen
zou kunnen gerechtvaardigd worden, indien men terzelfdertijd niet oordeelde dat
bij gebrek van beslag of verzet uitgevoerd
v66r het einde van deze termijn, de borg·tocht ophoudt bezwaard te zijn met om
het even welk voorrecht "·
Men mag daarop eenvoudig antwoorden, meen ik, dat de wet beslist heeft dat
de zekerheid mocht teruggeg·even worden
niet omdat na zes maanden het voorrecht
automatisch opgehouden had te bestaan,
mam· omdat na deze termijn de wisselagent of de Bank wettelijk de gelegenheid
of het recht hebben een einde te maken
aan het voorrecht.

2. « In de zeer talrijke gevallen waar
een borgtocht werd ingesteld ter zekerheid van beroepsverbintenissen, heeft de
wetgever de voorwaarden georganiseerd
waarin de borg'tocht zou kunnen teruggenomen worden : steeds gebeurt dit
wanneer hij de borgtocht beschouwt als
van elk voorrecht bevrijd. Zo komt het
dat de aanbesteders, concessionarissen
of aannemers van openbare werken hun
borg'tocht kunnen terugnemen wanneer
ze een verklaring van de belanghebbende
overheid voorleggen waaruit blijkt dat
ze volkomen aan hun verbintenissen voldaan hebben ; de rekenplichtigen die aan
het toezicht van het Rekenhof onderworpen zijn kunnen hun borgtocht terugnemen wanneer ze een speciale quitus
afgaleverd door dit .hof voorleggen "· In
al deze gevallen kan de borgtocht aileen
teruggenomen worden omdat de wetgever
van oordeel is dat hij met geen enkel
voorrecht meer bezwaard is. " Voor de
wisselagenten, is het klaarblijkelijk moeilijk een attest voor te leggen uitgaande
van al de eventuele houders van een
voorrecht, en vermeldende dat de wisselagent, na het staken van zijn bedrijvigheid, al zijn verbintenissen is nagekomen.
Om deze reden heeft de wetgever geoordeeld een zekere tijdruimte te moeten
laten verstrijken, die hij op zes maanden
na de staking der bedrijvigheid bepaalt,
om aan de schuldeisers die eventueel de
borgtocht zouden kunnen genieten, toe
te laten zich door middel van een beslag
onder derden of een verzet te doen
kennen "·
Deze overwegingen dienen onbetwistbaar onze aandacht te weerhouden. Zij
zijn nochtans, naar mijn mening, niet
doorslaggevend.
' Inderdaad : in al die gevallen heeft de
wetgever een welbepaald stelsel ingericht : het voorrecht houdt op te bestaan
wanneer bewezen wordt dat de belanghebbende aan zijn verbintenissen voldaan
had (zie art. 195 van de wet van 10 december 1868).
Het wettelijke stelsel is verschillend
voor de wisselagenten. De wet beslist dat
de zekerheid mag· teruggeeist worden na
een termijn van zes maanden. Dit betekent natuurlijk niet dat na deze termijn
bewezen is dat de wisselagent aan al
zijn verbintenissen zou voldaan hebben.
Men kan dus niet beweren dat het verstrijken van de termijn van zes maanden
de borgtocht bevrijdt in dezelfde mate
als de quitus van het Rekenhof of het
attest uitgaande van de overheid ... De
twee stelsels mogen niet gelijkgesteld
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worden .. In het .g~val van de ambtenaar
verdwijn,t het voorrecht omdat de schuldvorderingen niet meer bestaan. N a zes
maanden verdwijnen de schuldvorderingen jegens de wisselagent niet.
3. " De begrenzing in de tijd van het
recht het voorrecht uit te oeferien beantwoordt aan een algemene zorg van de
wetgever. De roerende voorrechten :rijn
een bron van onzekerheid indien hun
gevolgen op onbegrensde wijze blijven
voortbestaan "·
Weliswaar heeft de wet, zoals aanlegster in haar memorie aanstipt, in meerdere gevallen de uitoefening· in de tijd
van de voorrechten beperkt ... maar llier
l1eeft zij het niet gedaan.
In een geval dat veel gelijkenis met
het voorrecht op de zekerheid van de
wisselagent vertoont, ik bedoel de wet
van 21 ventose jaar VII betreffende de
borgtocht van de bewaarder der hypotheken, die dus van dezelfde periode is
als de eerste.wet die het voorrecht betreffende de wisselagenten inrichtte, leest
men het volgende : " ... cette affectation
subsistera pendant toute la duree des
fonctions et dix ans apres, passe lequel
delai les biens servant de cautionnement
seront affranchis de plein droit de toutes
actions de recours qui n'auraient point
ete intentees dans cet intervalle " (Repertoire pratique; v 0 Hypotheques et p1'ivileges
immobilie1's, n° 3483).

In de wet van 25 niq)se jaar XIII
"lois contenant des mesures relatives au
remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de
commerce, etc. " leest men :
ART. 6. " Les agents de: change et
courtiers de commerce seront tenus de
remplir les formalites ci-dessus devant
les tribunaux de commerce (c'est-a-dire
" avant de pouvoir reclamer leur cautionnement a la caisse d'amortissement ils
seront tenus de declarer au greffe ... qu'ils
cessent leurs fonctions : cette declaration
sera affichee dans le lieu des seances
du tribunal pendant trois mois ") ; ils
feront en outre affc'ler pendant le meme
delai la declaration de la cessation de
leurs fonctions ala Bourse pres de laquelle
ils les exercent; et ils produiront a la
caisse d'amortissement le certificat du
syndic de cette Bourse, " relatives " a
l;affiche de leur demission, joint au certificat du greffier, vise par le president du
tribunal, motive ainsi qu'il est prescrit
par !'article precedent (c'est-a-dire "certificat qui constatera que la declaration
prescri te a ete affichee dans le delai fixe ;
que, pendant cet intervalle, il n'a ete

prononce contre eux aucune condamnation pour fait relatif a leurs fonctions
et qu'il n'existe au greffe du tribunal
aucune opposition a la delivrance du
certificat ou que les oppositions survenues ant ete levees")"·
Het verschil tussen de twee stelsels is
kenschetsend : voor de bewaarder van de
hypotheken eindigt het voorrecht na een
door de wet strikt bepaalde termijn :
10 jaar.
Voor de wisselagent na een termijn die
afhangt van een beslissing van de wissel~
agent zelf : 3 maanden na een verklaring
door hem gedaan ... en deze verklaring kan
plaats hebben maanden of jaren nadat
een einde aan de functies werd gemaakt.
Van belang is oak de zinsnede : "le
cautionnement leur sera rembourse par
cette caisse sur presentation d'un certificat attestant que pendant cet inte1'valle
(dus gedurende de drie maanden na de
verklaring) il n'a ete prononce aucune
condamnation pour fait relatif a leurs
fonctions et qu'i1 n'existe au greffe aucune
opposition ala delivrance du·certificat ... ))
Hieruit blijkt dat het voorrecht blijft
bestaan oak gedurende de 3 maand na
het vervullen van de eerste formaliteit
strekkende tot het terugbekomen van de
borgtocht. I-Iet voorrecht neemt geenszins een einde na een vaste door de wet
bepaalde termijn.
Een gelijkaardig stelsel werd ingericht
door het huidig artikel 71-8° van het
Wetboek van koophandel. De wisselag·ent
client de teruggave van de zekerheid aan
te vmgen.

De gevolgen van de beide stelsels- dat
van de wet van 25 nivose jaar XIII en dat
van artikel 71-8° - zijn dezelfde : geen
einde aan het voorrecht na het verstrijken van een door de wet bepaalde termijn. Het voorrecht verdwijnt slechts na
een initiatief door de wisselagent zelf
genomen.
Heeft een derg·elijk stelsel de nadelen
die door aanlegster ingeroepen worden :,
" de roerende voorrechten zijn een brori
van onzekerheid indien hun gevolgen op
onbegrensde wijze blijven voortbestaan"?
Ik meen het niet :
1° Het behoort aan de belanghebbende
een einde aan het bestaan van het voorrecht te maken maar de wet laat het hem
maar toe na een welbepaalde termijn ;
2° De schuldeisers van de wisselagent
die een schuld kunnen doen gelden welke
uit de beroepsbedrijvigheden van deze
laatste ontstaan is verdienen gewis een
bijzondere bescherming· : het algemeen

