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1o VERKOOP. - 0VERDRACHT VAN SCHULDVORDERING. BETEKENING VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL 1960 VAN RET BURGERLIJK
WETBOEK NIE'.r VERVULD. ERKEN'l'ENIS
DOOR DE OVERGEDRAGEN SCJHULDENAAR, OF
DOOR ELKE ANDERE DERDE, VAN HET BESTAAN
VAN DE OVERDRACHT. SCHULDENAAR EN
DERDE DIE NIET MEER RET VERZUIM VAN BETEKENING MOGEN INROEPEN.
2° SEQUESTER VAN GOEDEREN VAN
VIJANDELIJKE ONDERDANEN. 0VEREENKOMS1' DOOR DE GESEQUESTREERDE
AANGEGAAN V66R 4 SEPTEMBER 1944.- VooRWAARDE VEREIST OPDAT ZE l'EGEN DE DIENST
VAN HE'!' SEQUESTER OPGEWORPEN KAN WORDEN.
1 o De niet-vermtllin.IJ van de betelcening
voorgeschreven door a1·tilceZ 1690 van
het B·lwgerlijlc Wetboelc mag niet opgeworpen worden door de overgedragen
sclHtldenaar, ot doo1· eUce andet·e de·rde,
die, zeZt op stilzwijgende doch vaststaande wijze, het bestaan van de
ovenlracht van sch1bldvorderhtg heett
erlcent (1).
2o Inzalce seq1•ester van goedet·en van
vijandelijlce odenlanen is de Dienst van
het seq1bester gebonden door een ove1·eenleomst doot· de gesequestreet·de regelmatig aangegaan v66r 4 september 19!f4,
waat·van de wet·Jcelijleheid bewezen is
door een ander bewijsmiddeZ van ge(1) Verbr., 22 februari 1952 (A,·r. Ve·rbr.,
1952, blz. 319, en de noot 3, biz. 320; Bttll. en
PAsiC., 1952, I, 367) en de noot 3,

VERBR., 1960. -

l

meen recht dan rle ecd (2), de Dienst
is dan niet, wat betrett een overdracht
van schuldvordering ald1ts toegestaan
door de geseq1testreenle, een rlet·de in de
zin van artilceZ 1690 van het Burgerlijlc
Wetboelc. (Wetboek van 14 juli 1951,
artikel 15.)
(DIENST VAN RET SEQUESTER, T. VENNOOTSCHAP
BI.J WIJZE VAN ENKELE GELDSCHIE'l'ING ((VON
AS'l'EN EN cle ll •)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op !l juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 van de besluitwet van 23 augustus 1944 betreffende
het sequester van de vijandelijke goederen, rechten en belangen, 1341, 1348, 1353,
1690 van het Burgerlijk Wetboek, voormeld artikel 1341 gewijzigd door artikel 1 van de wet van 20 maart 1948,
25 van de wet van 15 december 1872,
titel~ I tot IV van boek I van het Wetboek van koophandel inhoudend, 4 en
inzonderheid 4, lid 3, en 24 van de wetten op de handelsvennootschappen, samengeschakeld bij Koninklijk besluit van
30 november 1935, doordat het bestreden
arrest aanlegger zijn vordering ontzegt,
zowel om eigen redenen als bij overneming van de redenen van de eerste rech(2) ParZ. Besch., Kamer, zittijd 1950-1951,
nr 485, biz. 11 en 12, en nr 518, biz. 2.

-2ter, die afgeleid ZlJn hieruit dat in de
authentieke akten betreffende de vennootschap, de naam Gillhansen noch als gecommanditeerde, noch als geldschieter
voorkomt; dat Gillhausen evenmin in de
lJoeken der notulen sedert 1938 ingeschreven is; dat verweerder erkent dat Gillhansen v'66r de vijandelijkheden 16 maatschappelijke aandelen in zijn bezit had
gehad docll dat hi.i ze aan Eduard von
A~ten overgedaan heeft; dat de vennootschap en het vennootschapscontract alleen
verbonden zijn door overdrachten van
nandelen, geschiecl volgens de voorschrifte van de samengeschakelde wetten op de
vennootschappen en artikel 1690 van bet
Burgerlijk Wetboek; dat, bij niet-vervnlling van deze formaliteiten, de eventuele
deelneming van Gillhausen niet aan de
vennootschap kan tegengeworpen worden;
dat, aangenomen dat de 16 maatschappelijke aandelen, vermeld in de kapitaalsrekening in 1937, regelmatig aan Gillhansen in 1937 war en overgedragen geworden, er evenwel blijft dat, onder toekenning van dezelfde bewijskracht aan
deze boekingen der vennootschap, hieruit
blijkt dat Gillhansen in 1938 nit de lijst
van de lwuder van aandelen verdwijnt,
dan wanneer, 1° krachtens de artikelen 1341, 1348 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 25 van het Wetboek van koophandel en 4 van de wetten op de handelsvennootschappen, derden door aile
rechtsmiddelen het bewijs mogen leveren
van het bestaan van een vennootschap en,
dienvolgens, van een deelneming in een
vennootschap bij wijze van enkele geldschieting; waarnit volgt dat, ten opzichte
van aanlegger, het ontbreken van een vermelding van de litigienze deelneming in
de statnten of in de akten tot wijziging
van de statuten van verweerster niet beslissend was, en de rechters over de
grond niet mochten nalaten te onderzoeken of, zoals aanlegger betoogde, de litigienze deelneming niet nit andere bewijselementen bleek (schending van de artikelen 1341, 1348, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 25 van het Wetboek van koophandel, 4 van de wetten op de handelo-vennootschappen en 1 van de besluitwet
van 23 augustus 1944) ; 2° eenmaal dat
hij het bestaan van een overdracht van
schuldvordering erkencl heeft, de overgedragen schuldenaar zich niet kan beroepen op het niet naleven van de voorschriften van artikel 1690 van het
Bnrgerlijk 'Vetboek, waaruit volgt dat het
verwerven, door Gillhausen, van de litigieuze deelneming aan verweerster kon
worden tegengeworpen hoewel die formaliteiten niet vervuld werden (schending
van de artikelen 1690 van het Burgerlijk
Wetboek en 24 van de wetten op de han{1e1svennootschappen); so bovendien, aanlegger mocht staande !louden dat, naar-

clicn Gillhansen de nandelen die llij voor
de oorlog in zijn bezit had niet in de bij
artikel 1690 van het Burgerlijk W etboek
voorgeschreven vormen overgedragen had,
de door hem aangevoercle overdracht niet
aan de derden kon tegengeworpen worden
(schending van de artikelen 1690 van het
Bnrgerlijk vVetboek en 24 van de wetten
op de handelsvennootschappen) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, in l:'trijd met het in
het middel aangevoerde, de rechter over
de grond onderzocht heeft of de deelneming die, naar aanlegger beweert, in 1937
door Gillhansen gekocht werd en die deze
op 4 september 1944 nog bezat, bleek uit
de door aanlegger ingeroepen elementen,
andere clan de oorspronkelijke statuten
der vennootschap of de akten tot wijziging van cleze statuten, namelijk een verldaring van 14 november 1944 en de verrichtingen c1ie op de rekening van Gillhansen in de boeken van de vennootschap
vermeld staan ;
Dat immers het bestreden arrest, hetzij
om eigen redenen, hetzij om de redenen
van het beroepen vonnis die het overneemt, deze elementen verwerpt op de
gronden, wat het eerste betreft, dat de
verklaring van 14 november 1944, uitgaande van de vennoot Helmut von Asten,
slechts een aanwijzing is, dat zij geschied
is in bijzondere omstandigheden, teweeggebracht door de krijgsverrichtingen, en
dat zij naderhand door de vennootschap
rechtgezet werd, en, wat het tweede betl•eft, dat de vermeldingen betreffende de
op de rekening van Gillhausen in de boeken der vennootschap gestelde verrichtingen enkel de draagwijdte hebben die de
vennootschap daaraan toekent en « dat
bovendien de verrichtingen, ingeroepen
door appellant - hier aanlegger - in de
boekhouding telkens verevend zijn tussen
de rekeningen Gillhausen en Eduard von
Asten, wat aanduidt dat het bijzondere
schikkingen tussen hen beiden gold ll ;
Dat {lit eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede en het derde onderdeel :
Overwegende dat het beklaagd arrest
vaststelt dat verweerster erkent dat Gillhansen vo6r de vijandelijkheden zestien
maatschappelijke aandelen van verweerster in zijn bezit gehad heeft;
Overwegende, voorzeker, dat, dit eenmaal vaststaande, het ten onrechte laat
gelden dat deze deelneming van Gillhausen aan de verwerende vennootschap niet
kan tegengeworpen worden, gezien · de
niet-vervulling van de in artikel 1690 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalde formaliteiten; dat immers het niet vervullen
van deze formaliteiten niet meer kan in-

-3geroepen worden door de overgedragen
schuldenaar of door elke andere derde die,
zelfs op stilzwijgende doch vaststaande
wijze, het bestaan van de overdracht van
schuldvordering erkend heeft;
Overwegende echter dat uit de niet bestreden vaststellingen van de rechter over
de grond blijkt dat verweerster in 1938
reeds de overdracht aan Eduard von
Asten vau de maatschalJpelijke aandelen
die Gillhausen in 1937 bezat erkend heeft;
Dat deze erkentenis van verweerster de
overnemer te haren opzichte het bezit
deed verkrijgen en hem in staat stelde de
overdracht in te roepen tegen de overdrager Gillhausen; dat verweerster ze eveneens tegen aanlegger vermocht in te roepen vermits, krachtens artikel 1 van de
hesluitwet van 23 augustus 1944 en artikel 15 van de wet van 14 juli 1951, de
Dienst van het sequester gebonden was
door de overeenkomsten die de gesequestreerde vo6r de ondersequesterstelling
had en waarvan de werkelijkheid bewezen is, en mitsdien niet, in strijd met wat
bet derde onderdeel verklaart, een derde
was in de zin van artikel 1690 van het
Burgerlijk Wetboek;
Dat het derde onderdeel mitsdien naar
recht faalt en het tweede enkel tegen
een door het arrest ten overvloede gegeven grond opkomt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest niet
wettelijk met redenen omkleed is, daar
bet geen antwoord verstrekt heeft op de
conclusies waarbij aanlegger betoogde
dat, « naar de wetgeving op het sequester verlangt, het ter zake niet afdoet dat
de gesequestreerde goederen al dan niet
het eigendom van de vijand zijn geweest;
dat het volstaat dat zij onder zijn controle of te zijner beschikking hebben gestaan; dat men moet aannemen dat de
stelling ter beschikking van Gillhausen
van het gedeelte der winsten opgeleverd
door 2,30 t. h. van het kapitaal, de betrokkene toegelaten heeft de controle over
dit gedeelte uit te oefenen; dat, eindelijk,
de verklaring die gei:ntimeerde (hier verweerster) op 14 november 1944 afgelegd
heeft een bijkomend bewijs ervan uitmaakt dat de Duitser Gillhausen, zoals
niet de eigendom althans de beschikking
of de controle over 2,30 t. h. van het
kapitaal had >>;
Overwegende dat het beklaagde arrest,
verre van zich erbij te bepalen het geschil
te behandelen uit het enkel oogpunt van
de eigendom, in hoofde van Gillhausen,
van maatschappelijke aandelen van verweerster, zegt dat «de enkele gerezen
vraag is of sommige activa van de vennootschap op 4 september 1944 het eigendom van de vijand waren, onder zijn

controle of te zijner bcschikking stonden >>;
Overwegende, enerzijds, dat het arrest
de reden van het beroepen vonnis overneemt volgens welke, al zijn zekere aantekeningen een deelneming van 2,30 t. h.
in het maatschappelijk kapitaal in de
boekhouding der vennootschap ten name
van Gillhausen aangebracht, zij evenwel
de zin en de draagwijdte niet hebben die
aanlegger daaraan toeschrijft; dat het bovemlien in zijn eigen reclenen zegt dat die
vermelclingen betrekking hebben op de delging van de schuld van Eduard von Asten
jegens Gillhausen en dat de door aanlegger ingeroepen verrichtingen telkens verevend zijn tussen de rekeningen Gillhausen en von Asten ;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest
verklaart « dat, zo weliswaar een van
de vennoten Helmut von Asten on 14 november 1944 een verklaring afgelegd heeft
die met de stelling van de Dienst van
het sequester strookt, deze verklaring,
die geschiedde in de door de krijgsverrichtingen teweeggebrachte bijzondere
omstandigheden, naderhand door de vennootschap rechtgezet is, daar Helmut v(:m
Asten zich op dat tijdstip niet in verbfnding heeft kunnen stellen met zijn medevennoot Eduard von Asten >>;
Overwegende dat het bestreden arrest
aldus het ene na het andere de twee elementen afwijst waarop aanlegger zijn eis
betreffende de goederen cUe onder de controle of ter beschikking van de vijand
zouden gestaan hebben steunde, en de afwijzing van deze eis regelmatig motiveert;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 september 1959. - 1• kamer. - Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarnemenfl
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Moriame.
Gelijlclttidende oonolttsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaaL - Pleite1·s, HH. Sirriont en Pirson.
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HUUR vAN WERK. - HUUR VAN DIENSTEN. - BEDIENDENCONTRAOT. - VERBINTENIS OP PROEF VOOR EEN ~'ERMIJN VAN DRIE
MAAND. - BEDIENDE DIE 'NA RET VERSTRIJKEN VAN DEZE ~RMIJN, ZI.TN DIENS~N AAN
DE WERKGEVER BLIJFT VERSTREKKEN. CONTRACT DA'l' NOODZAKELIJK EEN DE~'INI'l'IEI!'
CONTRACT WORDT.

1Vanneer een bed·iendenoontraot onderwOJ·pen aa1i de bepalingen van de bij leo-

-4ninklijlc besl1tit van '/!JJ j1tli 1955 geo1··
flencle wetten, een beding van verbin·
tenis op proef voor een tmwvijn van drie
maancl ·inhottclt, en clat, na het verstri}lcen van deze tenn·ijn cle berUende z·ijn
d·iensten bU:ift verstrelclcen aan de
·we1'k{JCVe1·, wo·rdt het contract nooclzalcelijlc een clefi.nitief contract (1),

(Wetten geordend bij koninklijk besluit van 20 juli 1955, art. 3.)
(N. V. <<ATELIERS JASPAR ll, T. DELVAUX.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet. op de bestreden
sententie, op 3 aecember 1957 gewezen
door de Werkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor bedienden;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 1, 3, 4, 14 van de wetten op het bediendencontract, geordend
bij koninklijk besluit van 20 juli 1955,
1101, 1134 van het Burgerlijk Wetboek en
97 vnrr de Grondwet, doordat de bestreden
sententie, na bevonden te hebben dat de
dienstverbintenis van verweerster voor
een op 20 juni 1956 ingaande proeftijd
van drie maand aangegaan werd en dat
aanlegster op 18 september 1956 aanzegde
dat zij per 25 september 1956 aan het
contract op proef een einde maakte, verklaart dat appellante « zeven dagen v66r
de verstrijking van het contract op proef
had dienen aan te zeggen dat zij zich
ertegen verzette clat het contract op proef
definitief zou worden ll en clat « doordat
zij verweerster na de verstrijking van de
proeftijd in dienst gehouden had, deze
onder een definitief contract bij haar
werkzaam was ll, dan wanneer overeenkomsten voor de partijen als wet gelden
en een contract op proef blijft tijdens
geheel de bedongen tijdsduur en geen
definitief contract kan worden indien de
toestemming niet gehandhaafd wordt na
de bedongen proeftijd, dan wanneer, al
schrijft het laatste lid van artikel 3 van
de geordende wetten van 20 juli 1955 een
opzeggingstermijn van zeven dagen voor
om aan het contract op proef een einde
te maken, het enkel eist dat die opzegging aangezegd wordt v66r de verstrijking van de proeftijd en niet dat zij
zeven dagen v66r deze verstrijking aangezegd wordt, wat erop zou neerkomen
de door de partijen bedongen proeftijd
met zeven dagen te verkorten :
Overwegende dat de bestreden sententie
erop wijst dat verweerster, die door aan(1) Raadpl. verslag van de Commissie van
arbeid en sociaie voorzorg, Senaat, Parl. Be.•ch.,
zittijd 1953-1954, nr 192, biz. 3; HoRioN, << Terme et clause d' essai >>, Revue cle cl1·oit Mcial,
1958, blz. 121 en vig.; PLATEN, « Le contrat a

legster als bediende in dienst was genamen voor een op 20 juni 1956 ingaande
proeftijd, op 18 september 1956 aanzegging kreeg dat aanlegster per 25 september 1956 aan het contract een einde
maakte; dat de sententie tevens vaststelt
dat verweerster inderdaad aanlegster tot
met deze datum haar diensten verstrekt
he eft en beslist « da t op clit tijdstip, door
het verstrijken van de proeftijd geintimeerde (hier verweerster) reeds definitief in dienst genomen was sedert zes
dagen ll;
Overwegende, enerzijds, dat de aanzegging, door aanlegster op 18 september
1956 gedaan, geen einde gemaakt heeft,
op deze datum, aan het contract dat partijen verbond en dat, aangezien verweerster met de instemming van aanlegster
deze voort haar diensten verstrekt heeft
na de datum van verstrijking van de
driemaandelijkse proeftijd, de partijen na
deze datum door een bediendencontra.ct
verbonden zijn gebleven;
Overwegende, anderzijds, dat uit de
gebiedende bepalingen van artikel 3 van
de geordende wetten betreffende het bediendencontract blijkt dat een verbintenis
op proef in geen geval, en wat de overeenkomsten tussen partijen ook zijn,
meer dan drie maanden mag duren en
dat, wanneer de partijen bij de verstrijking van de proeftijd, zoals ten deze, door
een bediendencontract verbonden blijven,
dit contract voortaan nog slechts een definitief contract kan zijn;
Dat eruit volgt dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
En overwegende c1at, vermits de bovenaangehaalc1e vaststellingen van de bestreden sententie het dispositief wettelijk
rechtvaardigen, het tweede onderdeel van
het middel, hetwelk opkomt tegen de
reden van de sententie naar luid waarvan
de opzegging met opzeggingstermijn,
waardoor een einde gemaakt wordt aan
het bedienc1encontract dat een verbintenis
op proef inhoudt, ten minste zeven dagen
v66r de verstrijking van de proeftijd
moet gedaan worden, een overtollige reden aanvalt en derhalve niet ontvankelijke is bij gebrek aan beiang;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleg-ster tot de kosten.
3 september 1959. - 1• kamer. - Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Gilmet.Gel'ijlcl·uid~nde oonclttsie, H. Raoul Hayoit
de Term1court, procureur-generaal.
Pleiters, H. della Faille d'Huysse en Van
Ryn.
l'essai >>, Revue cle la ba,nque, 1956, biz. 218
en vlg.; LAGASSE, Revue de cl1·rrit social, 1957,
biz. 31 en vlg.; LEGER, ibicl., 1958, biz. 96 en
volgende.

51•
1°

KAMER. -

3 september 1959

HUUR V.AN WERK.- Huun VAN DIENSTEN.- BEDIENDENCON'l'RACT DAT EEN VERRINTENIS OP PROEF INROUDT. CONTRACT DAT
EEN EINDE NEEMT VAN RECRTSWEGE RIJ RET
VICRfl'fRTJKEN VAN DE PROEJcTI.JD,

(N.

v. (( i0rABLISSEMENTS

BRACONNIER >J,
T. MUI"LER.)
AHRES'l'.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 7 october 1957 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te Brus2° IIUUR V.AN WERK. - HUUR VAN DIEN- sel, kamer voor bedienclen;
flTEN. BEDIENDENCON'l'RACT DAT EEN VEROver het middel, afgeleid uit de schenIJINTENIS OP PROE~" INROUDT. 0NTBINDING
ding van de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 14,
DOOR EEN PARTIJ VOOH EEN TERMIJN DIE NIET
15, 20, 21, 35 van de wetten betreffende
HE'r VERS'l'RIJKEN \'AN DE PROEFTIJD OVERhet bediendencontract, geordend bij het
TREFT. 0PZEGGING GEUEVEN JloiEER DAN ZEKoninklijk besluit van 20 juli 1955, 1134,
YEN DAGEN VOOR DIT VERSTRIJKEN. BE1135, 1780 van het Burgerlijk Wetboek en
DIENDE DIE ZIJN DIENS'!'lcN NlE'l' MEER IIEEFT
97 van de Grondwet, doordat de bestre\'EHS'l'REK'f. GEI'OLG VAN DE ON'l'OEREIden sententie, de beroepen sententie beKENDHEID VAN DE Dl'UR VAN DE TERJ\ofiJN VAN
ve<"tigend, aanlegster veroordeelt tot beOPZEGGING.
taling aan verweerster van een som van
17.097 frank, de gerechtelijke interesten
1 o H et beiliendencontract, onrlerworpen
en de kosten, als vergoeding wegens vera.an rle bepnlingeu vt~n fle wetten gearbreking, zonder regelmatige opzegging,
dena bij lconinlclijlc beslu:it van 20 htU
van een op proef gesloten verbintenis, oin
1955 en aat een verbinten·is op proef
de redenen dat verweerster op proef in
-inhoudt neernt ,rJeen ei:nile van rechtsdienst genomen was voor een op 1novem'loeue bij ile ·verstrijldng vnn ae bij
ber 1955 ingaande periode van 3 maand,
ove1·eenlcomst of lcrachtens ile wet bedat het contract op proef geen contract
pnnlde proejtijd; de proejcla.usnle heejt
met tijdsbepaling is, dat aanlegster, door
nlleen tot gevolrt de pnrtijen in stant
op 27 januari 1956 daaraan een einde te
te stellen het contract gerl·1wenae de
maken, de gebiedende bepaling betreffenproettijil te verb1·eken m-its inachtnede de opzeggingstermijn die in acht moet
mi.ng vnn artUcel 3 ·van voormelile wetworden genomen om aan het contract op
ten (1).
proef een einde te maken, niet nageleefd
2° Wanneer een bediendencont-ract, on- heeft en dat zij bijgevolg ertoe gehouden
rlenoorpen aan fle bepa.lingen van de
is verweerster de vergoeding te betalen
wetten geordena bij lconinlclijlc besl1tit
welke deze uit hoofde van verbreking van
van 20 juli 1955 en dat een verbintenis
een contract met onbepaalde dunr toeop proej inhou.at, ve1'b1·olcen worilt aom·
komt, dan wanneer het bediendencontract
een partij bij opzegging gegeven 1nin
op proef een contract met tijdsbepaling is
rlan zeven ilagen v66r ae 'l'e1·skijlc-i-lt{J
dat van rechtswege een einde neemt door
van de proejtija, doch voor een te1·mijn
het verO'trijken van de termijn en artidie niet venler yant clan deze ve?·strijkel 3 van de geordende wetten betreffende
lcing, en ae bediende na deze verst1'ijhet lJediendencontract enkel doelt op het
7cing, bij overeenstemming der partijen,
geval waarin een der partijen daaraan
zijn aiensten n·iet rneer ve1·st·relct, heett
v66r het verstrijken van de termijn een
de ontoereilcendheiil van de tennijn
einde wil maken, haar in dit geval vervan opzegglng niet tot gevolg dat het
plichtend een opzeggingstermijn van zecontract een clefin'itief bed·ienaenconven dagen toe te staan en, zo zij dit
tract zott tvonlen; nuuw degene die de
niet doet, een vergoeding te betalen gelijk
opzeurting gaf is r1ehomlen nnn zijn meaan de lopende wedde overeenstemmende,
clecontractnnt een vergoecUng te betnhetzij met de duur van die opzeggingsterlen gelijlc aan de bezoliligi-n[! en anclere
mijn, hetzij met de nog te verlopen tijds'Voordelen ove1·eenstem·mentle met het
duur tot met het verstrijken van de ternog te ve1·lopen rJeileelte van cle te1·mijn indien deze duur minder dan zeven
m.ijn (2). (Samengeordencle wetten van
dagen is, dan wanneer, in elk geval, de
20 juli 1955, art. 20.)
sall(•tie voor het niet opzeggen wanneer
(1) Zie him·boven HoRION, PLATEN, LAGASSE en
LEGER, vermeld in de noot onder vorig arrest,
TRINE en LAMY, Le contrat ll' emploi, biz. 59
en GO; CoLENS, Le contrnt rl' emploi, nrs 61
en 62·. Contra : BoLDRINI, Revue rle droit social, 1957, biz. 21 en vlg.; R'oCH, ibid., 1957,
biz. 257 en volgende.
(2) HoRioN, Prf:cis de cb·oit social bel(Je,

biz. 73; « Terme et clause d' essai », Re,re d,e
aroit socictl, 1958, biz. 125; PLATEN, « Le contrat a l'essai », Revue de la banque, 1956,
biz. 21:8 en vlg.; LEGER, Revue de cl?·o·it BOcictl,
1958, biz. 96 en v)g.; LAGASSE, ibid., 1957,
biz. 31 en vlg.; raadpl. ook verbr., 5 juli 1956
(Bull. en PAsrc., 1956, I, 248). Contra: TRINE
en LAMY, Le contmt d,' emploi, biz. 59 en 60.

-6de verbintenis op proef verbroken wordt,
v66r het verstrijken van de overeengekomen termijn, enkel kan bestaan in de verplichting tot het betalen van een vergoeding overeenstemmcnde met de duur van
de door de wet voorgeschreven opzeggingstermijn, clit is zeven dagen, omdat, tot
met de verstrijking van de overeengekomen proeftijd, voor zoveel deze de door
de wet toegestane maximumduur niet te
hoven gaat, de nartijen gebonc1en blijven
door een contract op proef waaraan, mits
inachtneming van een opzeggingstermijn
van zeven dagen, te allen tijde een einde
kan worden gemaakt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat artikel .3 van de geordende wetten betreffende het bediendencontract bepaald : « . .. de overeengekomen proeftijd mag niet minder dan een
en niet meer dan drie maanden duren.
Ehmen deze perken kan elke partij er te
allen tijde een einde aan maken, mits
een opzeggingstermijn van zeven dagen
in acht te nemen ll;
Overwegende dat zowel uit de tekst van
als nit de parlementaire voorbereiding
tot dit artikel blijkt dat het bediendencontract dat een verbintenis op proef inhoudt geen einde neemt van rechtswege
bij de verstrijking van de bij overeenkomst of krachtens de wet bepaalde
proeftijd;
Overwegende dat de proefclausule tot
gevolg heeft de partijen in staat te stellen het bediendencontract gedurende de
proeftijd te verbreken mits inachtneming
van de voorwaarden, bepaald bij voormeld
artikel .3;
Dat het eerste onderdeel van het mid<lel naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat uit artikel 20 van
voormelde geordende wetten blijkt dal de
wetgever de opzegging die enkel wegens
de ontoereikendheid van de duur van de
termijn onregelmatig is niet voor nietig
houdt;
Dat de sanctie hiervoor de verplichting
is, voor de partij die dergelijke opzegging
doet, aan de andere partij een vergoeding
te betalen, gelijk aan de bezoldiging en
verdiensten, overeenstemmende hetzij met
de duur van de opzeggingstermijn, hetzij
met het nog te verlopen gedeelte van clie
termijn;
Overwegendc dat geen enkele wetsbepaling of geen enkel rechtsbeginsel toestaan van deze regel af te wijken op het
stuk van becliendencontracten met proefclausuie;
Overwegende dat, in cUt geval, op voorwaarde echter dat de opzegging niet ge<laan is voor een datum verschijnende na
de verstrijking van de proeftijd, de on-

regehnatigheid van de opzegging, wat de
duur van de termijn ervan betreft, enkel
betaling met zich brengt van een vergoeding, gelijk aan de bezoldiging overeenstemmende met het nog te verlopen gedeelte van de termijn;
Overwegende derhalve dat, waar zij hcslist dat een definitief contract met onbepaalde duur tot stand was gekomen omdat de opzegging met opzeggingstermijn
van 27 januari 1956 niet gedaan werd
zeven dagen v66r de verstrijking van het
proefcontract, en hoewel aan bedoeld contract een einde was gemaakt voor de
verstrijking van de proeftijd, met betaling
aan verweerster van een som gelijk aan
zeven dagen bezoldiging, de bestreden
sententie het in het middel aangeduide
artikel .3 van de geordende wetten betreffende het bedienc1encontract schendt;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
sententie, behalve in zover zij beslist dat
het contract dat de partijen verbond geen
contract met tijdsbepaling was; verwerpt
de voorziening in dit opzicht; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden in de rand van de · gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt ieder cler partijen tot de helft cler
kosten; verwijst <le aldus beperkte zaak
naar de Werkrechtersraad :van beroep te
Luik, kamer voor bedienden.
B september 19iJ9. - 1 8 kamer. ~ Voo·1:zitte1·, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Yerslaggever, H. Gihnet. Gelijlclttidende conclusie, H. Raoul Hayoit

de

Termicourt,

procureur-generaal.

Pleiters, HR. De Bruyn en Pirson.
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1° :M:ILIT.AIRE OPEISINGEN. -

OPEISINGEN IN OORLOGSTIJD. ~ VERNIELING DOOR
HE'!' LEGER, IN HET HOGER JlELANG VAN HE'l'
LAND, VAN VOORWERPEN WAARVAN HE'!' NU'l''l'IG IS ZE AAN DE VIJAND TE ONTTRIDKKEN IN
GEVAL VAN ON'l'RUUfiNG VAN EEN GEDEEL'l'E VAN
RET GRONDGEBIED.- TOEPASSELIJKHEID VAN
DE WE'l' VAN 12 MEI 1927. - VOORWAARDEN.
2° MILIT.AIRE OPEISINGEN. - OPEISINGEN IN OORLOGS'l'IJD. - lN'l'RES'l'EN. RENTEVOET. - VER'l'REKPUNT.
1 o De venviez.ing door het Zeger,

bt~iten

ellce toestemming vnn de belanghebbenden maar in het hoge1· belang van het
lanrl, vwn voorwerpen wnar·van het nnttig is ze aan rle vijand te onttrekl!;en ·in
geval van ont,ntiming van een gedeelte
van het grmulgebierl, lean een militaire
opeisiny in oorloggti)IZ in de zin van de
wet vrm 12 mei 1927 iloen bl'ijlcen, in-

7rlie1t ze voorafgeunan wo·rdt door een inbeslauneming van die voonver1Jen (1).
2° De vergoedingen wertens mUitai1'e ope,isingen br·engen intc,rest op, doch tegen
dezeltde rentevoet als die door de Staat
ueeist toegens te laat betaalde belastinuen, en, ·indien het leve,rinuen betrett,
slechts bij het verst1'ijlcen van de dercle
maand na de levering. Deze ter·mijn
blijft gesahorst zolang de Ministet· van
,Lnnrlsve·Nlerligh1(/, ten gevolge van de
overweldiging van het grondgebied door
de vijand, ziah in cle onmogelijlcheicl
bevinclt met cle belan,qhebbende in betrelclcing te blijt,en. (Wet van 12 mei
1D27, art. 15.)
(llELGlSOHE

STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. N. V. «TIP TIELGIUM ll.)
ARREST

(2).

HET HOF ; - Gelet op het bestredei!
arrest ,op 26 februari 1!t58 gewezen door
de verenigde kamers van het Hof van
beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1351 van het
Burgerlijk Wetboek, 4, litt. a en e, en
44 der wet van 12 mei 1!t27 op de militaire opeisingen, - l4!t - 1, 2, 3, 4 van
het koninklijk besluit van 3 mei 1939 betreffende dezelfcle materie (Belgi,sch
Stantsblad van 10 september 1!t3!t) en !J7 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, - hetwelk ingevolge het
arrest van verwijzing del. 1!t october 1956,
uitspraak moest cloen over het bestaan
van een opeising die, volgens verweerster,
zou geschied zijn na die van 10 mei 1940
(betreffende clewelke definitief gevonnist
werd dat zij niet in eigendom is geschied), - aanneemt clat die opeising,
yolgende op cUe van 10 mei 1!t40, plaats
heeft gehacl, en eiser veroordeelt om aan
verweerster de som van 10.517.433,21 fr.
te betalen welke, zoals de laatste reden
van het arrest vermelclt, de waarde van
guns de in brand gestoken stock uitmaakt, dan wanneer : na, overeenkomstig
<1e nict betwiste conclusies van eiser,
uitdrukkelijk of impliciet te hebben aangenomen clat de te Doornzele opgeslagen
goederen, die aan verweerster toebehoorden en door het leger gebruikt werclen,
tegen vergoeding gebruikt werden, zoclat
enkel die welke niet gebrnikt werden
(1) Raadpl. verbr., 19 october 1956 (Arr.
Yerbr., 1957, blz. 106; Bnll. en PAsrc., 1957,

I, 163).
(2) Het Hof l1eeft reeds twee arresten in
deze zaak gewezen, respectievelijk op 26 november 1953 (Arr. Yerbr·., 1954, blz. 206; Bull.
en PAsrc., 1954, I, 243) en op 19 october 1956
(Arr. Verbr., 1957, blz. 106; B'ltll. en PAsrc.,
HJ57; I, 165).

doch op 22 mei 1940, bij het nacleren van
<le vijand, in brand gestoken werden in
lletwisting blijven, het bestreden ar~·est
het ll_e~t~an niet bewijst van een opeising
der htigieuze goecleren na die van 10 mei
1940, het geenszins een inbezitneming van
gezegde goecleren vaststelt in omstandigheden welke een opeising insluiten cUe,
onderscheiden van de opeisin 0' van 10 mei
1!t40, niet het gevolg ervan"' zou wezen
daarentegen, bij een fragmentaire ontle~
<ling van de door luitenant Allaeys op
!J october 1942 en 15 februari 1!l43 afgelcgde ver klaringen, het bestreden arrest
vermeldt clat « l'ordre avait ete donne
d'evacucr autant que possible et de detruire les quantites de carburants restant
en magasin ll, zoncler te verklaren clat dit
bevel aan de door de opeising getroffene
vennootschap meclegedeeld zou geweest
zijn, noch clat het later zou gebeurcl zijn
dan de aan luitenant Allaeys op 10 mei
1940 gegeven opdracht en van deze laatste
onafhankelijk zou geweest zijn· dat in
de geest van luitenant Allaeys' er ;<au
moins intention de requisition 'pour les
quantites en stock depassant celles regulierement requisitionnees )) zou geweest
~IJn, _wat geen enkele werkelijke opeising
mslurt; dat deze officier <<a dispose sans
discrimination des stocks )) en << etait persuade que le principal de sa mission etait
de vicler les dep6ts )) ; dat « on a clone
charge l'allege Fulgia et des wagons sans
s'arreter aux quantites prevues au A. de
l'ordre de requisition clu 10 mai 1940 ))
en dat «on a delivre aux unites de passage ll, wat zonder verbanc1 is met het
geschil, vermits datgene waarover het
leger beschikt heeft op 16 januari 1!t43
door het leger betaald werd, zoals eiser,
zoncler tegengesproken te worden in conclusies vo6r het Hof van beroep beweerde
en zoals de rechter over de grond bd
de ee~·~te van zijn redenen, uitdrukk~lijk
en, blJ de laatste reden, impliciet aanneemt; dat «on a aussi tout prepare pour
detruire ce qu'on devrait laisser sur
place en cas cl'irruption de l'ennemi ... ))
deze voorbereicUng, met het oog op een
nog hypothetische gebeurtenis, ongetwijfeld geenszins een opeising uitmaakte;
cle rechter over de grond aldus zijn clispositief slechts gerechtvaardigcl heeft
door niet gepaste of dubbelzinnige redenen welke aan het vereiste van artikel !}7
van de Grondwet niet voldoen :
Overwegende clat het bestreden arrest
vaststelt dat verweerster van aanlegger
cle tegenwaarde vorderde van te Doornzele opgeslagen en op 22 mei 1940 door
het leger vernielde !Jranclstoffen om reden
clat die voorraad brandstoffen, na eerst
gecleeltelijk het voorwerp van een militaire opeising in huur te zijn geweest,
door het leger in eigenclom werd opgeeist;

Overwegende dat het beslist, en trouwens dienaangaande niet gecritiseerd
wordt, dat er militaire opeising in oorlogstijd bestaat zodra door de openbare
overheid, buiten de toestemming van de
eigenaar doch in het hoger belang van
het land, beslag wordt gelegd op voorwerpen die voor de behoeften van het leger
nodig zijn of waarvan het nuttig is ze
aan de vijand te onttrekken in geval van
ontruiming van het grondgebied waarin
de ope ising gedaan werd;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat tussen 10 mei 1940, datum van de opeising in huur van een gedeelte van de
vo01·raad, en 22 mei 1940, datum waarop
de stock vernield werd, de door het leger
tot beheer van de opslagplaats aangestelde luitenant Allaeys, optredend binnen de perken van zijn bevoegdheid en
in het hoger belang van het land, over
de stock, zonder onderscheid (dit is zop_der zich te bekommeren of het al dan niet
om reeds in huur opgeeiste brandstoffen
g·ing·) en buiten de toestemming van de
eigenaar, heeft beschikt, met de bedoeling
hem te verwijderen of te vernielen;
Dat het arrest daaruit afleidt dat het
leger bezit heeft genomen van de stock
om gebruik ervan te maken of hem te
vernielen, zodat die stock derhalve het
voorwerp is geweest van een militaire
opeising;
Overwegende dat de rechter over de
grond uit voormelde vaststellingen en onder meer, nit het feit dat luitenant Allayes het beheer van gans de voorraad,
zonder onderscheid on zich had genomen,
heeft mogen afleiden dat de openbare
overheid tussen 10 en 22 mei 1940 verweersters voorraad, reeds v66r zijn vernieling, onbeschikbaar had gemaakt, en
dat dergelijke inbeslagneming, ter zake,
aan de vereisten van een militaire opeising in oorlogstijd beantwoordde;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat « de aanleggende vennootschap (hier
verweerster) tot staving van haar eis liet
gelden dat het opeisingsbevel van 10 mei
1940 uitgaande van kapitein Roman, door
een ander bevel afkomstig van luitenant
Allaeys was gevolgd geweest ll; dat uit
geen enkel stuk waarop het hof acht vermag te slaan blijkt dat aanlegger v66r de
rechter over de grond zou hebben opgeworpen dat dit bevel niet aan verweerster
werd med egedeeld;
Overwegende dat het hof van beroep
<1erhalve niet verplicht was zijn beslissing
desaangaande bijzonder te motiveren;
Overwegende dat het middel niet aanduidt waarin artikel 1351 van het Burgerlijk Wetboek geschonden werd; en het
desaangaande niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden;

Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 544 en 1351
van het Burgerlijk Wetboek, 4, litt. a
en e en 44 van de wet van 12 mei 1927
op de militaire opeisingen, 149, 1, 2, 3, 4
van het koninklijk besluit van 3 mei 1939
met betrekking op hetzelfde stuk, en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest, na ten onrechte het bestaan te
hebben aangenomen van een opeisl.ng onderscheiden van die van 10 mei 1940, en
die na deze zou plaats gehad hebben, beslist dat deze tweede opeising in eigendom
geschiedde, om reden dat de bedoeling de
opgeeiste goederen terug te geven terzake
niet kon bestaan « daar de opeising als
voorwerp had de stocks te gebruiken of
ze te vernielen om ze te onttrekken aan
de vijand ,,, en eiser veroordeelt om aan
verweerster een som van 10.517.433,21 fr.,
zijnde de waarde der vernielde motorbrandstoffen, te betalen, dan wanneer, de
gebruikte goederen aan verweerster op
1G januari 1943 betaald werden, zoals eiser in conclusies V'66r het hof van beroep,
zonder tegengesproken te worden, beweerde en zoals de rechter over de grond
uitclrukkelijk, door de eerste van zijn redenen, en impliciet, door de laatste, aanneemt; de betaalde goederen weliswaar
in eigenclom verkregen werden door het
feit van het gebruik ervan, doch dat zij
in oasn zonder verband zijn met de betwisting, daar verweerster van de Staat
slechts de waarde der niet gebruikte en
niet betaalde motorbrandstoffen eist; als
motorbrandstoffen in gebruik worden opgeeist, zoals door artikel 149, 1 tot 4,
van het koninklijk besluit van 3 mei 1939
geregeld wordt, het de levering ervan is
die de opeising in gebruik in opeising in
eigendom verandert; dienvolgens, de
brandstoffen die noch gebruikt noch afgehaald zijn geweest hadden kunnen worden ternggeven, indien latere en van de
opeising onafhankelijke gebeurtenissen
zulks niet belet had den; da t niet bewezen
is dat eiser de wil zou gehad hebben
hetgeen hij in het opperste belang der
Natie niet nodig· zou g·ehad hebben, niet
terug te geven; aldus het bestreden arrest de beslissing, volgens dewelke de
opeising in eigendom was geschied, niet
kon rechtvaardigen door de reden dat,
daar de opeising tot voorwerp had de
stocks te gebruiken, het inzicht ze terug
te geven uitgesloten was; het bestreden
arrest dezelfde belissing evenmin kon
rechtvaarcUgen door de reden dat, daar
de opeising tot voorwerp had de brandstoffen te vernielen om ze aan de vijand
te onttrekken, het inzicht ze terug te
geven uitgesloten was; dat inderdaad,
deze reden in strijd is met die welke het
arrest wat lwger geeft en volgens dewelke
<< on a aussi tout prepare pour detruirc
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ce qu'on devrait laisser sur place en ca~
d'irruption de l'ennemi )) ; uit deze laatste
reden blijkt dat de vernieling der brandstoffen, ver van het voorwerp, het doel
van de beweerde opeising te zijn, slechts
een toevallig gevolg ervan was waarvan
de mogelijkheid voorzien was; dat zij
zich niet zou hebben voorgedaan en dat
de goederen hadden kunnen teruggegeven
worden indien de inval van de vijand
niet had plaats gebad, na de opeising,
en onafhankelijk ervan, aldus, geen enkele van de door bet bestreden arrest
te dien einde gegeven redenen de beslissing rechtvaardigt volgens dewelke de
beweerde opeising, die plaatf! zou gehad
hebben na die waarover definitief beslist
werd dat zij in gebruik geschiedde, daarentegen in eigendom gescbiedde; dat voormelc1e redenen ongepast, dubbelzinnig of
met andere redenen van betzelfde arrest
Rtrijdig zijn, en dat zulks de verbreking
zou rechtvaardigen :
Overwegende dat, in zover het de redenen van het bestreden arrest met betrekking tot de door de Staat afgehaalde en
hetaalcle branstoffen critiseert, het micl<1el bij gebrek aan belnng niet ontvankelijk is;
Overwegende voor bet overige dat het
de rechter beboorde naargelang van de
omstandigheden en inzonderbeid van de
aard en de bestemming van de opgeeiste
voorwerpen, bet niet geschreven bevel van
011eising als een opeising in eigendom en
niet in huur uitmakencl te verklaren;
Dat ter zake het bof van beroep beslist
dat bet voornemen de ongeeiste voorwerpen terug te geven niet bestaan kon,
omdat de opeising tot doel strekte de
voorraden te gebruiken en het overblijvende ervan te vernielen om bet aan de
vijand te onttrekken;
Overwegende, enerzijds, dat de gebruikmaking van brandstoffen bet verbruik
ervan medebrengt en, anderzijds, dat bet
niet strijdig is vast te stellen dat de
opeising meteen bet gebruiken van de
brandstoffen ten doel bad en de vernieling van betgeen ervan niet v66r de inval
van de vijand zou kunnen verbruikt worden;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest
regelmatig gemotiveerd en wettelijk gerecbtvaardigd is in zover bet beslist dat
de brandstoffen in eigendom werden opgeeist;
Dat bet tweede middel niet kan aangenomen worden;
Over bet derde middel, afgeleid nit de
scbending van de artikelen 15 (zesde en
zevende alinea's) der wet van 12 mei 1927
op de militaire o_peisingen, 1 en 4 van bet
besluit der secretarissen-generaal del.
31 januari 1941 betreffende de door de
Staat verschuldigde moratoire interesten,

3 van de besluitwet van 5 mei 1944,
1 van bet besluit van de Regent dd.
18 september 1945, 9, 2° van de wet van
28 maart 1955 dat § 2 vormt van bet
artikel 59 van bet beslnit del. 15 januari
1948 tot samenordening der wetten betreffende de inkomstenbela~>tingen, en
97 van de Grondwet, doordat bet bestreden arrest eiser veroordeelt tot de compensatoire interesten, verscbenen sedert
27 mei 1940, en tot de gerecbtelijke interesten, verschenen sedert 25 october 1949,
op de opeisingsvergoedingen tot betaling
waarvan eiser anderzijds veroordeeld
wercl, dan wanneer artikel 15 der wet van
12 mei 1927 bepaalt dat de voor militaire
opeisingen verscbuldigde vergoedingen interest opbrengen tegen dezelfde rentevoet
als die g·eeist door de Staat voor te Iaat
betaalde belastingen met ingang van de
derde maand der levering, en dat deze
termijn gescborst blijft zolang bet ministerie van Iandsverdediging, ten gevolge
der overweldiging van bet grondgebied
door de vijand, onmogelijk met de belangbebbenden in betrekking blijven kan;
dat gezegde rentevoet bij het besluit der
secretarissen-generaal van 31 januari 1941
op 2 t. h. teruggebracht werd en alzo
hleef tot met de verstrijking van de
twaalfde maand die op de bevrijding van
bet grondgebied volgde; dat op dit ogenblik, d.i. op 15 februari 1946, bet biervoren bestreven stelsel der wet van 12 mei
1927 wederom toepasselijk werd; dat het
hestreden arrest eiser, dienvolgens, niet
tot betaling van compensatoire of gerechtelijke interesten, doch enkel tot betaling
van wettelijke interesten vermocht te veroordelen :
Overwegende dat het hof van beroep
aanlegger veroordeelt tot betaling van de
door verweerster gevorderde vergoedingen, vermeerderd met de vergoedende interesten tot op 25 october 1949, datum van
de dagvaarding en met de gerechtelijke
interesten vanaf deze datum;
Overwegende dat, naar luid van artikel 15, lid 6 van de wet van 12 mei
1927, de vergoedingen wegens militaire
opeisingen interest opbrengen tegen dezelfde rentevoet als die door de Staat
geeist wegens te laat betaalde belastingen,
met ingang van de derde maand der levering, welke termijn geschorst blijft zolang
het ministerie van landsverdediging, ten
gevolge van de overweldiging van het
grondgebied door de vijand, zich in de
onmogelijkheid bevindt met de belanghebbenden in betrekking te blijven;
Overwegende dat door eiser te veroordelen tot betaling van interesten vanaf
een vrogere datum dan deze die bij voormelde wetsbepaling voorzien wordt, de
rechter over de grond die bepaling geschonden heeft ;

10Dat bet middel gegrond is;
·om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het aanlegger tot betaling van vergoedende en gerechtelijke
interesten heeft veroordeeld; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerster tot een vijfde der kosten, de
overige kosten blijvende ten laste van de
aanlegger; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Gent
anclers samengestelcl dan wanneer het op
14 juli 1955 in dezelfde zaak uitspraak
heeft gedaan.
4 september 1959. zittet·, H.

:J:c kamer. -

Vandermer~ch,

Voor-

raaclsheer waar-

nemend voorzitter.
Jlerslaggevet·,
H. Louveaux. - Geli.fkl·ztiden(le oo11ol·ztsie,
H. Depelchin, advocaat-gencraal. - Pleiters, HH. de Harven en Van Ryn.
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REOHTBANKEN.
STRAFZAKEN.
lVJACHTEN VAN DE REOHTSMACHT VAN WIJZEN.
- WIJZIGING VAN DE QUALIFICATIE.
In strafzalcen mag de 1·eohter over de
p·roncl de quali;fioatie wi.izigen van het
bi.f hmn aanhan,rpig feit, maa1· hi.f lean
niet ·u:itspraalc doen o·~:e·r een felt dat
M.i hem niet aa.nha.ngig wenl gemaalct (1).

(DUQUESNE,

T.

BAEYENS.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vorrnis op 11 maart 1958 in eerste en
laatste aanleg gewezen door de Rechtbank
van eerste aanleg te Oudenaarcle;
Over· het midclel, afgeleid uit de schending van de artikelen 4 en 13 van de
wet van 17 april 1878 welke de voorafgaandc titel van het Wetboek van strafvordering bevat, 145, 182, 2-16 en 360 (zoals
het door het enig· artikel van de wet van
21 april 1850 verklaard wercl) van het
Wetboek van strafvordering, 1317. 1319
en 1320, 1350 tot 1352, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, 16-1, 17 en 26
van het koninklijk besluit van 8 april
1954 houdencl algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, cloordat het
bestreden vonnis de herstelvorclering van
aanlegger, gesteuncl op de fouten welke
verweercler begaan had door de bepalin(1) Verbr., 23 december 1957 (Arr. rerbr.,
1958, blz. 243; Bull. en PASIC., 1958, !, 441).

gen van de artikelen 17 en 26 van het
Verkeerswetboek te miskennen, heeft afgewezen om reden dat verweerder, die
vervolgcl was wegens overtreding van artikel 16-1 van het Verkeerswetboek en
wegens dronkenschap, bij vonnis dd.
13 juli ·1957 van de politierechtbank te
Ninove werd vrijgesproken en de bevoegde rechtsmacht bevoegcl was om cle
bij haar aanhangig gemaakte feiten hun
ware benaming terug te schenken en gebeurlijk te zeggen dat zij een overtrecling
van de artikelen 17 en 26 van het Verkeerswetboek uitmaakten; en clus de uitgesproken vrijspraak erga omnes bewijst
dat verweercler, bij het ongeval in kwestie, geen overtrecling van het Verkeerswetboek heeft begaan, clan wanneer een
strafrechterlijke beslissing ten opzichte
van de v66r de burgerlijke rechtsmacht
gebraehte vordering tot schaclevergoecling
pas clan gezag van gewijsde heeft wanneer het feit, dat aanleicling gaf tot strafvervolgingen, en het feit clat door de
latere burgerlijke vorclering als font
wordt aangetijgcl identiek zijn; dat het
feit vanwege een lJestuurder, die op een
met het verkeersteken nr 1a uitgeruste
lman rijdt, de bij artikel 16-1 van het
verkeerswetboek opgelegcle verplichting
om dom·gang te verlenen aan de gebruikers van de weg die hij gaat oprijden,
niet na te leven, eenscleels en anderdeels
de miskenning der bij artikel 17 van hetzelfde wetboek aan de bestuurcler die een
manamvre wil verrichten opgelegde verplichting om de normale vaart der andere
weggebruikers niet te hinderen, en verder
het verzuim zijn snelheicl te regelen overeenkomstig de vereisten van de plaatselijke omstancliglleden of van de zichtbaarheid, zoals voorgeschreven bij artikel 26
niet identiek zijn; en de uit hoofde van
de eerste overtreding uitgesproken vrijspraak dus niet betekend clat er geen
overtreding van hetzelfcle Wetboek uit
andere feiten zou l1estaan :
Overwegende dat, zo in strafzaken de
gerechten van wijzen aan de bij hen
aanhangige feiten hun wettelijke qualificatie cUenen te geven, het hun ecllter
verboclen is uitl"praak te doen over feiten
die bij hen niet aanhangig werden gemaakt;
Overwegende derhalve dat, door de op
overtreclingen van de artikelen 17 en 26
van de Wegcode gesteunde eis te verwerpen om red en cla t verweerder van de
telastleggingen van overtrecling van artikel 16-1 van dit Wetboek en van openbare clronkenschap vrijgesproken was geworden, zonder tevens vast te stellen clat
de door aanlegger aangevoerde feiten dezelfcle waren als die waarop de venolging gegroncl werd of in deze laatste be-

-11grepen waren, het vonnis zijn dispositief
niet wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslil:'sing;
verooi'deelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Gent.
4 september 1959. - 1• kamer. - Yoo1·zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Yerslaggever,
H. Louveaux.- GelijkltfUlende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Ple·ite·r, H. Veldekens.
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VOORZIEJNING IN VERBREKING. VoRMEN. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING
VAN DE BURGERLIJ1(E PARTIJ, - EXPLOOT
VAN BETEKENING TER GRIFFIE VAN BET HOF
l\'EDERGELEGD MEER DAN TWEE MAANDEN SE·
DERT DE INSOHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE
ALGEMENE ROL.- VoORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
Is niet ontvankeUjk de voorziening van
cle bttrgerUjlce ]Ja1·tij waarvan het
ewploot van betelcening slechts neergelegd wordt, ter grijjie van het hot,
meer clan twee maanaen seaert ae dag
waarop ae zaak ingeschreven werd op
cle algemene rol (1). (Wetboek van

Strafvordering, artikel 418; wet van
20 juni 1953, artikel 6, paragraaf 1.)
(DUOARREAUX, Q.Q. CURATOR OVER BET FAIL·
LISSEMENT VAN DE N. V. WAILLIEZ, T. WAIL. LlEZ.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 februari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat aanlegger zich in zijn
hoedanigheid van burgerlijke partij in
ca:;<satie voorzien heeft;
Overwegende dat naar luid van artikel 6, paragraaf 1, van de wet van
20 juni 1953, de eiser in cassatie geen
memorH\n noch andere stukken meer kan
indienen dan de afstand van de instantie, de akten van hervatting van het ge(1) Verbr., 26 maart 1956 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 793). .
Zelfde oplossing wat betreft het exploot van
de <'ervolgende partij : verbr., 30 september
1957 (Bnll. en PASIC., 1958, I, 70).

ding of die waaruit blijkt dat de voorziening doelloos is geworden, nadat twee
maanden zijn verstreken sedert de dag
waarop de zaak dcior de griffier op de algemene rol werd gebracht;
Overwegende dat de afgifte, op 18 juni
1959 ter griffie van het hof, van de stukken die bewijzen dat de akte van voorziening betekend is aan de partijen tegen
welke de voorziening gericht is, te laat
is geschied, naardien de zaak op 4 maart
1959 op de algemene rol is ingeschreven ;
Overwegende, derhalve, dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te
slaan niet blijkt dat de voorziening van
aanlegger, burgerlijke partij, betekend iii'
aan de partijen tegen welke zij is gericht;
Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 september 1959. - 2• kamer. - Yoorz-itter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ye1·slarlflever, H. Valentin.
Gelijlcltticlenae
concltfsie,

H. R. Delange, advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

7 september 1959

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BETIOH'l'E
DIE, IN OONOLUSIES, BET BESTAAN VAN EEN
GROND VAN REOHTVAARDIGING UIT ZEKERE
FElTEN AFLEIDT. - VONNIS VAN VEROORDELING
DAT DIT VERWEER NlET TEGEMOET KOMT. BESLISSING NIET GEMOTIVEERD .
1Vanneer een betichte, in concl1tsies,
het bestaan van een grand van rechtvaarcliging ttit zelce1·e bepaalde feiten
afleidt, is het vonnis van veroordeling
niet gemot-iveenl, aat e1· slechts op
wijst flat het m·isa1·ijf bewezen is gebleven doo1· het on£le1·zoelo ter terechtzitti.ng geclaan (2).

(VANSOHOORS, T. N.

:M. B.

S.)

ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
,-onnis, op 22 november 1958 gewezen door
<le Correctionele Rechtbank te Charleroi
in hoger beroep;
(2) Raadpl. noot R. H. onder verbr., 4 october· 1948 (Bull. en PAsrc., 1943, I, 531).

-
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Over .het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis geen antwoord verstrekt heeft op de conclusies
waarbij beklaagde erom verzocht te worden vrijgesproken, onder aanvoering dat
hij ten gevolge van overmacht opleverende gebeurtenissen in de onmogelijkheid was gesteld de tram te laten doorrijden :
Overwegende dat aanlegger een overtretling van artikel 18 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van S april 1954 ten laste was gelegd;
Overwegencle dat aanlegger tot staving
van zijn stelling dat hij door overmacht
belet was bet spoor vrij te maken en zich
daarvan te verwijderen zoclat de doorgang voor de tram vrij kwam, bij conclusies betoogde, onder nauwkeurig·e opgave van de feiten en getuigenissen
waaruit hij het bestaan van deze grond
van rechtvaardiging afleidde, dat hij zijwaarts had moeten sturen om een wagen
te vermijden die hem plotseling de doorrit had afgesneden, dat, daar deze vermijdingsmanomvre zijn motor had doen
stilvallen, hij geen tijd gehad had opnieuw aan te zetten en dat, in elk geval,
de rechts rijdende file wagens hem belet
zou hebben zich opnieuw naar rechts te
begeven ll ;
Overwegende dat het bestreclen vonnis,
tloor zich te beperken tot de verklaring
« dat de in eerste aanleg vaststaand verklaarde feiten bewezen gebleven zijn door
het op de terechtzitting v66r de rechtbank verricht onderzoek Jl, geen antwoord geeft op het middel dat door aanlegger voorgesteld was;
Dat het vonnis mitsdien niet met redenen omkleed is, als vereist door artikel 97 van de Grondwet;
Om die redenen, 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, in hoger beroep
uitspraak doende.
7 september 1959. - ze kamer. - VoorzUter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Polet.- GelijlclttU.lende oonolttsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter,
M. Lebeau (van de Balie te Charleroi).
(1) Verbr., 23 juni 19021, (Bull. en PAsrc.,
1902, I, 289) en 14 april 1924 (ibid., 1924, I,
306). « Propos sur le ministere public », rede
uitgesproken op de plechtige terechtzitting van
15 september 1936 van het hof van beroep te
Brussel door de H. HAYon~ DE TERMICOURT, toen
procureur-generaal bij dit hof, blz. 17; BRAAS,
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RECHTERLIJKE INRICHTING. HOF VAN BEROEP. STTIAFZAKEN. 0PEIIBAAR l\HNIS'l'ERIE. 0NDEELBAARHEID. ---:-l\iAGIS'l'RATEN VAN RET PARKET-GENERAAL DJE
IN DEZELE'DE ZAAK IN ELKANDERS PLAA'l'S

KUNNEN 'l'REDEN.

2°

RI<JCHTERL.IJKE INRICHTING. HoF VAN BEROEP. SAMENSTELLING VAN DE
ZE'l'EL. BIJS'l'AND VAN EEN GRIFFIER. DE GRIFE'IE!t l\IOET NIET NOODZAKELIJK DEZECFDE ZIJN OP AL DE '!'ERECHTZITTINGEN GE\VI,JD 1\AN HE'l' ONDEHZOEKJ£N EN RET VONNISHEN IN DE ZAAK.

3°

BEWIJS. S'l'RAFZAKEN. GEVAL
WAARIN DE WET GEEN m.TZONDERE WIJZE VAN
BEWI.JSLIDVERING YOORSCHUI.TF'l'. MACH'!'
VAN DE RECHTER.

4°

VERBREKING. TIEVOEGDHEID. NliDDEL DA'l' AANVOERT DA'l' DE RECHTER zi,JI\
llESLISSING IIEEF'l' GEGTIOND OP NIET VASTUEHOF ZONDER JviACHT OM
STELDE FEITEi\'. OVER HET BES'l'AAN VAN DIE FElTEN TE OORDELEN.

1 o De procnreu.r-genental bij het hot -van
beroep en zijn s-nbstit'ltten, waa1·mulor
de advooaten-generaal, maken op ondeelbare wijze het openbaar ministerie
bij dit rechtscoUege u.it; toegens de ondeelbanrhehl van hun htstelUn[J, lGuHnen ze -in de.zeltde zaa1c in elkanders
plaats tr·eden (1).
2° Zo het hot van beroep, op straffe ·van
nietiglwid van de rechtspleging en van
het arr·est, 01J de terechtzitting moet
bijgestaan worden doo1· een grijfier of
een regelmatig in d-ie hoe(lan-igheid ann_qestelde pe1·soon, wordt het niet geiJist
(lat dezelfde grijfim· aanwezig zou. goweest zijn op iede1·e van de aan het
onderzoelcen van en het vonnissen in, de
zaalc gewijde tereohtzittingen.
3° In strafzalcen, wannee1· de wet geen
bijzondere wijze van bewijslevm·ing
voorsclwijft, beoordeelt de reohter over
de ,qrond soevere-in, en volgens .zijn
geweten, de bewijswaa1·de van de feitelijlce elementen die hem voorgeleg(l
zijn en waar·op zijn overweging 7Je1"ltst (2).
4° H et hot van verbreking heett geen
maoht om te oordelen of het onderzoek
voor de Techte1' ove1' de grand in feite
het bewijs opgeleve1·d heett van het
bestaan van de elementen van het m-isdrijf (3).
Proceiiu1·e pcnale, bd. I, nr 37, blz. 44, noot 2.
(2) Verbr., 31 october en 17 november 1958
(Arr. Verbr., 1959, blz. 184 en 230; BuU. en
PAsrc., 1959, I, 221 en 275).
(3) Verbr., 4 mei 1959 (Bull. en PAsrc., 195D,
I, 898).

10(:!.fARNETTE, T. MAATSCHAPPIJ « J>IUTUELLE
GENERALE FRANQAISE ACCIDENTS ll.)
ARRES'l1 •

HET HOF; - Gclet op het bestreden
arrest, op 15 juni 1959 gewezen <loor het
Hof van beroep te Lnik;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de over <le pnblieke vordering gewezen beslissing;
Over het eerste rnid<lel, afgeleid nit de
onregelrnatigheid van de sarnenstelling
van de zetel van het hof van beroep,
doordat de rnagistraat van het openbaar
rninisterie en de griffier die zitting badden bij de uit;,praak van het bestreden
arrest niet dezelfde waren als op de terechtzitting van 2 jnni 1959, waarop de
zaak on<lerzocht en daarin gedebatteerd
is :
Overwegende, enerzijds, dat de procnrenr-generaal bij het hof van beroep en
zijn snbstituten, waaronder de advocat:en-generaal, op ondeelbare wijze het
openbaar rninisterie bij dit rechtscollege
nitmaken; dat, jnist wegens deze ondeelbaarheid van hun instelling, deze magistraten in dezelfde zaak in elkanders
plaats kunnen treden, zonder dat de beklaagde hierover bezwaar kan voeren;
Overwegende dat de magistraat van het
openbaar ministerie ten' overstaan van
wie het bestreden arrest uitgesproken i;,,
en diegene <lie het onderzoek van de zaak
en de debatten bijgewoond heeft en op
de terech tzi tting van 2 jnni 1959 zijn
vordering heeft genomen, daartoe evengoed gequalificeerd waren ;
Overwegende, an<lerzijds, dat, zo het
hof van beroep, op straffe van nietigheid
van de rechtspleging en van het arrest,
op de terechtzitting moet bijgestaan wor"
<len door een griffier of een regelmatig
in die hoedanigheid aangestelde persoon,
geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat
dezelfde griffier rnoet aanwezig zijn op
iedere van de aan het onderzoeken van
en het vonnissen in de zaak gewijde
terechtzittingen;
Dat het mid del naar recht faalt;
Over het tweede middel, hie1·uit afgeleid dat het arrest aanlegger schuldig
aan heling verklaard en hem deswege
veroordeeld heeft, dan wanneer aanleggers goede trouw bleek nit de elementen
van het aan het hof van beroep voorgelegd dossier, en inzonderheicl hiernit dat
hij bij het verhandelen van de effecten
spontaan zijn identiteit opgegeven had,
hieruit ook dat Van Liefde, bij het overhandigen van de effecten om ze te verkoperi, erkende hem nooit gezegd te hebben dat zij van diefstallen, doch hem te
hebben meegedeeld dat zij van de erfenis

van zijn vader voortkwamen, wat ook
Van Liefde's echtgenote geloofde, wier
goede tronw niet in twijfel getrokken is,
en hieruit einclelijk clat aanlegger slechts
een co=issieloon van, ongeveer 10 t. h.
ontvangen had, terwijl de beweringen van
Van Liefde, volgens welke zij bij helften
gedeeld z~nden hebben, niet in aarnnerking konden genomen worden om reclen
van .de afwijkingen en tegenstrijc1igheden
in zijn onderscheiden verklaringen :
Overwegende dat de wet ten aanzien
van het misdrijf van heling geen bijzon<1ere wijze van bewijslevering voorschrijft; dat de rechter over de grand
soeverein en volgen11 zijn geweten de bewijswaarde beoordeelt van de feitelijke
elementen <lie hem voorgelegd zijn en
waarop zijn overtniging )Jernst;
Dat het hof geen macht heeft om te
oordelen of het onderzoek v66r de rechter
over de grond in feite het bewijs opgeleverd heeft v:an de aanwezigheid van de
elementen van het rnisdrijf;
Dat het middel mitsc1ien niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de snbstantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de !Jeslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder rniddel doet gelr1en;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 september 1959. - 2• kamer. - VoorzUter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Richard.
Gelijlcluidende
concl'ltsie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
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1° REOHTBANKEN. - STRAFZAKEN. GESLOTEN DEUREN. - GEEN VERPLICHTING
BETICHTE TE RAADPLEGEN VOORALEER RET
SLUI'l'EN VAN DE DEUREN 'l'E BEVELEN.
2° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- STRAFZAKEN. - SLUITEN VAN DE DEUREN
GEVORDERD DOOR RET OPENBAAR MINIS'J'ERIE
IN AANWEZIGHEID YAN BE1'IOHTE.- BETIOH'l'E
DIE GEEN BETWISTING OPGEWORPEN HEEFT. GESLOTEN DEUREN BEVOLEN. - GEEN SCHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
3° REOH'.rBANKEN. - GESLOTEN DEUREN.
- 0PENBAARHEID VAN DE DEBATTEN TER 'fEREOHTZIT'l'ING, GEVAARLIJK YOOR DE ORDE

OF DE ZEDEN. SOEVEREIN OORDEEL VAN DE
RECH'l'ER OVER DE GROND.
4o BEROEP. - STRAFZAKEN. - HOF VAN
IlEROEP DA'l' HE'!' SLUITEN VAN DEUREN BEVEELT. DEBA'l'TEN v66R DE EERSTE RECHTER IN OPENBARE TERECH'TZil.l'ING. EENPARIGHEID NIET VEREIST. UITZONDERING
TEll ZAKE POLITlEKE EN PERS:~HSDRIJvEN.

5°

YONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
00RREOTIONELE RECHTBANK. ~ VOORLEZEN DOOR DE GRIFFIER VAN
DE 0PGEil£AAKTE PROOESSEN-VERBAAL OF VERSLAGEN.- GEEN SUBSTANTIELE FORMALITEI'l'.

6°

RECHTEN VAN DE YERDEDIGING.
STRAFZAKEN. VERZUIM VAN DE YOORLEZING DOOR DE GRIFFIER VAN DE OPGEilfAAKTE
BEPROOESSEN-VERBAAL OF VERSLAGEN. TIOHTE DIE HET VERVULLEN VAN DEZE FOR:I.LALITEIT NIET GEVORDERD HEEFT. GEEN
SOHE!I'DING VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
7° BEROEP. - STRAFZAKEN. - REOHTSPLEGING VAN DE 'l'EREOHTZI'l'TING. VERSLAG
DOOR EEN VAN DE REOHTERS. GEEN VOORLEZING DER STUKKEN DOOR DE GRIF~'IER.
GEREOHTSKOSTEN. STRAFZAKEN.
SAMENVOEGING DER ZAI(EN IN HOGER BEU.OEP \VEGENS HUN SA}.£ENHANG.
ZAKEN DIE ONDERSCHEIDEN BLIJVEN. -KoSTEN
OP ELKE ERVAN OEVALLEN DIE NIET MOGEN
VERMENGD WORDEN,
9° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
SAMENVOEGING IN HOGER BEROEP VAN ZAKEN AFZONDERLIJK IN EERSTE AANLEG GEVONNISD, ARRES'l' DA'l' HET VONNIS VAN YEROORDELING VAN EEN BETICH'l'E HOOFDENS FElTEN DIE VREEMD ZIJN AAN EEN ANDERE BETIOHTE BEVES'l'IGT, EN DIE DEZE BEIDE BETIOHTEN VEROORDEEL'l' ALS DADERS VAN FElTEN DIE HE'T VOOR WERP HEBBEN UITGEMAAKT
VAN EEN AFZONDERLIJK VONNIS. HOOFDELIJKE VEROORDELING VAN DE TWEE BETIOHTEN TOT DE TO'l'ALI'l'EIT VAN DE KOSTEN VAN
HOGER BEROEP. 0NWETTELIJKHEID.

so

1 o Geen wettelijlce bepaling verplioht het
wijzend gereoht de betiohte te 1'aadplegen vom·aleer te bevelen dat de debatten rnet gesloten detw tJlaats z·ullen
grijpen (1).
2o 1Vannee1· het ozJenbacw rnin·isterie gevo?·denl heeft rlat het onde1·zoelc met
gesloten de·m·en zou gesohierlen, en rle
betiohte. aanwe!3'·ig bij deze vordering,
gee·n
betwisting
opgewm·pen
heeft,
(1) en (2) Raadpl., voor het hof van assisen,
verbr., 28 januari 1851 (B1tll. en PAsrc., 1851,
I, 114) en 28 juli 1851 (ibid., 1852, I, 231).
(3) Yerbr., 28 januari 1851 (Bnll. en PAsrc.,
1851, I, 114).
(4) en (5) Yerbr., 10 maart en 24 maart 1941,
twee arresten (Bnll. en PASIC., 1941, I, 69, 93
en 95).
(6) Yerbr., 9 december 1935 (B1tll. en PAsrc.,
1936, I, 79).
Vergel., wat betreft de samenvatting van de
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sohenclt het wi:izend gereoht de reohten
vnn de verrlecliging niet door het sluiten rler rle·nren te bevelen (2).
3° De reohter oveT rle grand oordeelt soeve·rein of de openbaarheid van de debatten te·r tereohtzitth~!f gevarLr ve?·toont voor de o1·de of ae zeden; zijn
beslissing dienaangaande, be?'t/.stende op
lottte1· feitelijlce beoordelin,qen en onafhanlcelijlc zijnde van 1le tegen de beklaagde ingelwaohte telastleggingen,
valt noodzalcelijlc bwiten de oontrole van
het hof vwt ve1·brelc·ing (3).
4° Uitgezonrlenl inzalce politielce 1ni.~d·rii
ven en dT·nkpe·rsmisdrijven, is de eenparigheid van stemmen van de leden
van het hof van beroep niet vere·ist om
te bevelen clat de debatten met gesloten
dc·wrrm zu7len pl1urt.s heblien, zelfs clan
·wanneer, v66r cle co?TeoUonele reohtbanlc, ze ·in openbare tereohtzitting 'hobben pla.ats ,qehacl. (Grondwet, art. 96;

wet mn 1S juni 1S69, art. 140 gewijzigd
door artikel 2 yan de wet van 4 september 1S91.)
5° De voo1·legging cloOT de ,q·l'ijfie1· van de
OO?Teotionele Teohtbanlc van de opgernaalcte zwooessen-verbaal of verslagen
maalct geen substantiiile of op straf
va.n niet-igheicl voorgesolweven forrnaliteit ·nit (4). (Wetboek van strafvord.,

art. 190.)
6° Het verz·uim van fle voor·lezing door·
rle IJTijJler van rle oorreoUonele reohtbanlc van rle opgemaalcte prooessen-ve?'baal of verslagen lean geen sohenrl·ing
ttUmalcen van cle 1·eohten van de verclediging, wanneer de betiohte het verv·nllen van !leze formaliteit niet gevorclera heeft (5). (Wetboek Yan strafvor-

dering, art. 190.)
7° Het veTslng dat in stTafzalcen en ·in
hoge·r beroep door een van de rechters
moet r1eclann wonlen, confo1·m a·rt-ilcel 209 van het Wetboelc van stra.jvorcle?"ing, ver··vangt het voo1·lezen van de
stnlclcen door cle ,q'l'i jfier, dat door artilcel 190 van hetzelf!le Wetboelc wonlt
voor·zien voo1· de Teohtspleging voo1· de
reohter in ee1·ste nan leg (6).
so De samenvoeg·ing van zalcen wegens
h·un snmenhnn,q, doo·r de reohter in ho[!e?' boroep bevolen, heeft n·iet tot gevolg alle op ellce e1·vnn gevallen lcosten
tot gemene lcosten te malcen (7).
zaak door het openbaar ministerie, voorzien bij
artikel 190 van het Wetboek van strafvordering, in eerste aanleg, doch niet in hager beroep, verbr., 2 maart 1959 (Arr·. Yerbr., 1959,
blz. 496; Bu.U. en PAsrc., 1959, I, 656).
(7) Raadpl., inzake rechtstreekse belastingen,
verbr., 3 maart 1959 (B1tll. en PASrc., 1959,
I, 666).

-15go De solidMre verooJ'(/eling tot ae totaliteit van ac kosten in llo.r;er beroep van
de pnblieke vonlerin!J, ·vrm twee verrla(Jhten, is n·iet wettiu tvwnneer het hot
Dait be1'0eD na de twee zaken te hebben
snmengevoegd, het ·ronnis vnn ·reroorrleUng van een ·1;an rle Derrlnchten, toeyens feiten rlie vrcenHl zijn aan de ande·re, be•vesf'igt, en ze be·itle ve·roonleelt
wegens fe'iten tvrwrnwn ze als ilarlers
rleel harlrlen genomen en rlie het voo·rwerp harlrlen r~emankt vwn een onde·rscheillen vonnis van de eerste 1·echte·r.

(Strufwetboek, art. 30.)
(BONNE'r E~ VAN GYSEGHEM.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 16 juni 195\J gewezen door
lwt Hof van beroep te Brussel;

I. Over de voorzlening van aunlegger
Bonnet tegen het arrest waarbij de samenvoeging van de zaken gelast is :
Overwegende dat de substantH~le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
recht~vormen werden nageleefd en dat de
llE'slissing overeenkomstig de wet is ;
II. Over rle voorzieuing van aanlegger
Bonnet tegen het arrest waarbij lle sluiting van de deuren gelast is :
Over het tweede middel, afgeleid uit
<le schending van de artikelen 96 van de
Grondwet en 190 van het wetboek van
strafvordering, doordat, enerzijds, aanlegger niet gehoord is omtrent de gepastlleid van het uitspreken van het sluiten
van de deuren, en, anclerzijds, het slniten van de deuren niet gerechtvaardigd
was omdat de bij het hof van beroep
aangebrachte teluEtleggingen uiteraard
de zeden niet konden schenden :
Overwegende, enerzijcls, dat geen enkele wetsbepaling het wijzend gerecht
ertoe verplicht, vooraleer te gelasten dat
<le debatteu met gesloten deuren znllen
plaats hebben, aan de beklaagde te vragen of hij wenst te antwoorden op. de
claartoe strekkende vordering van het
openbaar ministerie;
Dat uit de stukken der rechtspleging
blijkt dat ten deze, bedoelcle, in aanwezigheid van aanlegger genomen vordering
geen betwisting zijnclerzijcls lweft doen
rijzen;
Overwegende, anderzijds, clat de rechter over de grond soeverein oordeelt of
de openbaarheid der debatten voor de
orde of de zeden een gevaar vertoout
hetwelk het sluiten van de dem;en wettigt; dat zijn besli!!sing in dit opzicht,
berustencle op louter feitelijke beoorde-

lingen en onufhankelijk zijnc1e van de
tegen llc beklaagcle ingebrachte telastleggingen, lmiten de controle van het hof
valt;
Dat geen van de onclerllelen van het
middel kan ingewilligd worllen;
Over het derde midclel, afgeleicl nit lle
schending van artikel 140 van c1e wet
van 18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting, gewijzigcl lloor artikel 2 van de
wet van 4 september 1891, doordat het
sluiten van de deuren niet met algemene
stemmen door de leden van het hof van
beroep uitgesproken is, dan wanneer deze
maatregel, die de toestand van de beklaagde verzwaart, door de eerste rechter niet genomen werd :
Overwegende dat naar luid van artikel 96 vau de Grondwet, het sluiten der
llenren slechts met algemene stemmen
moet worden uitgesproken inzake politieke misdrijven en drukper!!misdrijven;
Overwegende dat artikel140 van de wet
van 18 juni 186!}, gewijzigcl door artikel 2
van de wet van 4 september 1891, niet
toepasselijk is op het arrest van het hof
van beroep waarbij gelast wordt dat de
debatten v66r hetzelve met gesloten deuren zullen plaats hebben, hoewel v•66r de
eerste rechter de debatten in openbare
terechtzitting hebben plaats gehad;
Dat het middel naar recht faalt;
Overwegende dat de snbstantH~le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkom!!tig de wet is;
III. Over de voorziening· van beide aanleggers Bonnet en Van Ghyseghem tegen
het arrest waarbij over de gronc1 nitspraak is getlaan, aanlegger Van Ghyseghem zijn voorziening beperkt hebbende
tot de veroordeling nit hoOfde van diefstal en niet, zoals hij bij vergissing verklaarcl heeft, uit hoofde van poging tot
diefstal :
Over het eerste milldel, voorgesteld
door aanlegger Bonnet en afgeleid uit de
schending van artikel 1go van het wetboek van strafvordering, doordat de in
de zaak opgestelde proce!!sen-verbaal
door de griffier niet voorgelezen zijn geworden :
Overwegende, enerzijds, dat het voorlezen, door de griffier van de correctionele
rechtbank, van de opgemaakte processenverbaal of verslagen geen substantH\le of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
formaliteit nitmaakt en dat, volgens de
stukken van de rechtspleging, aanlegger
het vervullen ervan niet gevorderd heeft;
Overwegende, anderzijrls, dat v66r het
hof van beroep, het verslag dat door een
van de rechters moet gedaan worden,
overeenkomstig artikel 209 van het wet-
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boek van strafvordering, de voorle;ting
van de stukken vervangt waarin bij artikel 190 van hetzelfde wetboek voorzien
is voor de rechtspleging v66r de correctionele rechtbank;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het middel van ambtswege, afgeleid nit de schending van artikel 50 van
het Strafwetboek :
Overwegende dat het bestreden arrest,
hetwelk gewezen is na een arrest waarbij
de samenvoeging van de zaken gezien
hun samenhang gelast is, aanleggers
hoofdelijk tot de kosten in hoger beroep
jegens de openbare partij veroordeelt;
Overwegende dat, naar lnid van voormeld artikel 50, hoofdelijk tot de kosten
verplicht zijn, aileen diegenen die door
hetzelfde vonnis of arrest wegens cenzelfde misdrijf veroordeeld zijn;
Overwegende dat het bestl:eden arrest,
enerzijds, het vonnis bevestigd heeft
waarbij tweede aanlegger veroordeeld
was geworden uit hoofde van feiten
waaraan eerste aanlegger vreemd was,
en, anderzijds, beide aanleggers veroordeelcl heeft uit hoofde van feiten wanraau
zij als daders deelnamen en waaromtrent
in eerste aanleg een onderscheiclen vonnis
werd gewezen ;
Overwegendc tlat de samenvoeging van
zaken, die in hoger beroep gelast is wegens hun samenhang, niet tot gevolg heeft
alle op elke ervan gevallen kosten tot
gemene kosten te maken;
Dat eruit volgt dat de hoofclelijkc veroordeling van aanleggers tot de totalitcit
van de kosten in hoger beroep geen wettelijke grondslag heeft;
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;
Om die redenen, verhreekt het bestreden arrest waarbij oyer de grond uitspraak gedaan is, doch enkel voor zoveel
hct aanleggers hoofdelijk in de kosten
jegens de openbare partij veroordeelt;
verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegger Bonnet
tot de helft en aanlegger Van Ghyseghem
tot een vierde van de kosten; laat het
overblijvende ervan de Staat ten laste;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Luik.

ze

7 september 1959. kamer. - Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, H. de
Waersegger. - GeUj7cl7b'iflende conclusie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING. VORM. 0PGESLOTEN KR.\NKZINNIGE. ~
ARREST OAT EEN AANVRAAG TOT ONTSLAG VERWERPT. VORM VAN DE VOORZIENINGEN IN
BURGERLIJKE ZAKEN.

De voorziening tegen het arrest dat uitsp,malc cloet ovm· een aanvmag tot invrijheidstelling wit het gesticht van
lcrankz,innigen, ingesteld bij verklaring
aan de directeur vn1! de gevangenis
wna1· belnnghebbende aangehouden is
k'mchtens een bevel tot aanhmtding, is
niet ontvanlcelijlc; ~'ztllce voorziening
moet ingesteld 'Wonle!! volgens ae regels
vastgestela voor de voorz,ieningen in
bnrgerlij ke zalcen (1). (Wetten van

18 juni 1850 en 28
art. 17.)

december

1873,

(JADII!.)
ARRES'l'.

, HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, in de raadkamer zetelende :
Overwegencle dat dit arrest het hoger
beroep OlJ 28 april 1959 gericht tegen het
bevelschrift van 20 februari 1959 van de
H. voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg zetelende te DoOTnik, waarbij gezegd werd dat er geen aanleicling bestond
om de door requestrant aangevraagde
invrijheidstelling te verlenen, welke requestrant opgesloten is in het gesticht
voor krankzinnigen van en te Doorpik,
te laat ingesteld en dienvolgens niet ontvankelijk verkla art;
Overwegende dat de aanvraag tot outslag uit een gesticht voor krankzinnigen,
ingediend krachtens artikel 17 van de
wet van 18 juni 1850 over het regime
van de krankzinnigen, gewijzigcl door de
wet van 28 december 1873, een burgerlijk
geding instelt; dat de voorziening, om
ontvankelijk te zijn, volgens de in burgerlijke zaken bepaalde regels moet. ingesteld worden;
Overwegende dat, daur geen enkele
bepaling in onderha vig geval, een afwijking van dit principe toelaat, de voorziening van aanlegger ingesteld bij verklaring aan een afgevaardigde van de
directeur van de gevangenis te Vorst,
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
7 september 1959. - 2" kamer. - Voo1·zUte1·, H. Louveaux, raadsheer waarne(1) Verbr., 19 october 1953 (Arr. Verbr.,
1954, blz. 110; Bull. en PASIC., 1954, I, 127).

-17mend voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Richard.
Gelijkl·widende
concl~tsie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

BE-

DRI.JFSBELASTING. BESLISSING VAN HET
HOF VAN BEROEP DIE AAN EEN BELASTINGPLICHTIGE RET RECHT ON'I'ZEGT ZEKERE SOJI.I~IEN TEN 'I'ITEL VAN BEDRIJFSLASTEN AF TE
TREKKEN, TEGELIJKERTIJD OJI.IDAT DEZE PRETENTIE EEN NIEUWE AAN\'RAAG UITJI.IAAKT EN
OMDAT DE BELASTINGPLICHTIGE HET BEWIJS
NIE'I' LEVERT VAN HET BEDRAG VAN DEZE LASl\1IDDEL DAT ALLEEN DE EERSTE VAN
TEN. DEZE MO'l'!EI'EN CRI'l'ISEER'I'. :MIDDEL NlE'l'
ONTVANKELIJK.

W anneer het hot van beroep de eis verwerpt van een belasUn[JlJlichUge d-ie de
a,ftrek van beclrijfslasten beoogt, niet
a.lleen om reden dat cleze eis nie·uw is
nuwr oolc omdnt de belnstingplichtige
-in gebrelce is gebleven het bedrag vnn
d.eze lnsten door midflel vwn bew·ijskrnchtige elementen te bewijzen, is het
miflflel dnt nlleen fle eerste vcm deze rerlenen c1·iUsee1·t niet ontvnnkelijlc (1).
(JAMINON, WEDUWE PIERRE EN CONSORTEN,
'f. llELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HE'l' HOF; ~ Gelet op llet bestreden
arrest, op 26 april 1058 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Gelet op het ·middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 55, 56, 61, 65, 66 en 67 van de
wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent
van 15 januari 1948, 7 tot 12 van de wet
van 6 september 1895, deze artikelen vervangen door artikel 1 van de wet van
23 juli 1953, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestrellPn arrest beHliHt hc>Pft dat de punten.
die in de conclu:;oies van aanleggers behandeld zijn bij I, Jetter c, en II, letter d, namelijk betwistingen betreffende
de belastbare grondslag en inzonderheid
betreffende de belangrijkheid van som·
mige bedrijfslasten, nieuwe eisen waren
omdat zij niet waren opgeworpen in de
reclamatie en de directeur niet ambtshalve kennis ervan had genomen, dan
wanneer, enerzijds, de belastingschuldige
een nieuw middel mag voorbrengen wan(1) Raadpl. verbr., 2 februari 1959 (Bull. en
p ASIC.' 1959' I, 559) . '
YERBR.,

1960. -

2

neer hij de aard van ZlJn aanvankelijke
eisen niet wijzigt en dan wanneer aangezien aanleggers in de reclama ti~ verklaard had den da t in de litigieuze aanslagen dwalingen schnilden doordat sommige last~~ niet waren afgetrokken, zij
ontvankehJk waren om in de loop van
het geding V'66r het hof van beroep aan
te voeren dat de aftrekkingen die zij
eerst hadden ingeroepen, niet de enige
waren waarop zij recht hadden (s-chending, inzonderheid, van de artikelen 61
65 en 66 van de samengescbakelde wet~
ten betreffende de inkomstenbelastingen)
en dan wanneer, anderzijds, de directem:
in zijn beslissing beslist had da t, « nu
hij het bedrag van zijn lasten niet door
docnmenten bewijst, de belastingplichtige
niet te klagen heeft over de door de
administratie zeer rnim gedane raming >>
en dat « nit het gedane onderzoek blijkt
da t verzoekers niet in sta at zijn tot het
bewijzcn van het jniste bedrag van de
bedrijfslasten van de cle cu,hts » en
doordat het hof van beroep mits-die'n de
bewijskracht van de beslissing geschonden heeft, door te beslissen dat de v66r
hetzelve opgeworpen betwistingen betreffende de bedrijfslasten liepen over een
punt dat door de directenr in zijn beslissing niet onderzocht werd (inzonderheid
schending van de artikelen 1319 tot 1322
van bet Bnrgerlijk Wetboek) :
Over beide onderdelen samen :
0\·erwegende dat nit het bestreden arrest blijkt dat de reclamatie van aanleo·gers gericht was tegen : 1 o een aans-la~,
gevestigd bij rechtzetting van de aangifte in de inkomstenbelastingen, gedaan
door Alfred Pierre, de rechtsvoorgang'er
van aanleggers betreffende zijn inkomsten over bet jaar 1952; 2° een a an slag,
van ambtswege gevestigd on de inkomsten
over het jaar 1953 tot met het overlijden
van Alfred Pierre ;
Aangaande de aanslag bij rechtzitting :
Overwegende dat naar lnid van het bestreden arrest, aanleggers voor de eerste ·
maal v,66r het hof van beroep bedrijfslasten hebben doen gelden waarmede,
volgens hen, bij vergis-sing geen rekening
gehouden werd in de aangifte van hun
rechtsvoorganger;
Overwegende dat het hof van beroep,
na beslist te hebben dat cleze eis tot verlaging van de belastbare grondslag in beginsel nienw was, bovenclien vaststelt
dat de rechtsvoorganger van aanleggers,
naar dezen toegeven, geen boekhouding
voerde die als bewijselementen konden
dienen, en dat de administratie terecht
sommige algemene onkosten weggelaten
heeft waarvan het bewijs niet geleverd
was;
Dat ernit volgt dat het hof van beroep
de eis- van aanleggers afwijst, niet enkel

-18oi:ndat hij nieuw zou wezen, doch tevens
omdat aanlegg·ers in geb1'eke zijn gebleven
door middel van bewijskrachtige elementen het bedrag der bedrijfslasten te bewijzcn; dat cleze laatste beschouwing
volstaat om het dispositief van het arl'PHt.

te

re~htYnanligen;

Aangaande de aanslag van ambtswege :
Overwegende dat het arrest, zonder
deswege bestreden te zijn, beslist dat
deze aanslag OD regelmatige wijze geve8tigd is en dat het dienvolgens OD de
belastingplichtige rust, indien hij wenst
dat de van ambtswege bel)aalde belastbare gron<lslag door een andere zou vervangen worden, het bedrag van zijn belastbare inkomsten te bewijzen; dat het
eroD wijst dat, bij g·ebreke aan bewijskrachtige documenten, de algemene onkosten door een evenreclige berekening
werden bcpaald;
Overwegende clat het hof van beroeD
aldus beslist dat aanleggers in gebreke
gebleven zijn het juiste beclrag van de
inkoml:'ten van hun rechtsvoorganger te
bewijzen;
Dat eruit blijkt dat het middel niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang,
zowel wat de bij rechtzetting gevestigde
als wat de van ambtswege gevestigcle aanHlng betreft ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
8 sel)tember 1!l59. - 28 kamer. - VoorH. Giroul, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslnrmever, H. Louveaux.
- Gelijlclttidende concl·us·le, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Delhez (van de Balie van
beroep te Brussel) en Van Leynseele.
.~Uter,
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

TERUG-

BETALING VAN EEi'l ANDERE BIJ DE BRON VERSCHULDIGDE BELASTING DAN DE MOBILlENBELASTING. GEEN INTERESTEN TOEGEKEND
AAN DE BELAS'l'INGPLICHTIGE W ANNEER DE 'l'ERUGBETALING GEORDONNANCEERD WERD SEDERT

1

SEPTE~IBER

19ii3.

Geen interest wordt nM~ de belnsUngpl'ichtiue toeuekenr~ 1·n ueval vnn te·ru,qbetnling van een nndere b'ij de bran verschttld·lurle belcLstinu dnn de mo bilienbelnsting, wnnneer rle tentggnve vnn
belnsting georclonnnnceerd werd sede1·t
1 september 1958. (Wet van 27 juli 1953,

art. 5 en 9.)

(BELGISCHE STAAT, l\UNISTER VAN FINANCii5N,
T. MAUDENS, WEDUWE VAN DEN PRIESSCHE EN
CONSORTEN.)
ARREST.

HN.r HOF; - Gclet on het bestreden
arrest, op 15 april 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de sehen<ling van de artikelen 112 van de Grondwet, 66 en 67 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948, 5 van de wet van 27 juli
1953 tot invoering van maatregelen ~m de
invordering· der directe belastingen te bespoedigen, en 6 van cle wetten en besluiten betreffen<le de nationale crisisbelasting·, sameng·eschakel(l bij het besluit van
16 januari 1948, doordat het hof van lleroep de Belgische Staat, ministerie van
financien, veroorcleelt tot het voegen van
moratoire interesten, overeenkomstig artikel 74 van de samengeschakelde wetten,
bij het bedrag dat terug te betalen is
op de bedrijfsbelasting en de nationale
crisisbelusting, welke in 1!l48 bij de \Jron
afgehouden zijn op de in artikel 25, paragraaf 1, 2°, letter b, van de samengeschakelde wetten aangeduide inkomsten;
dan wanneer krachtens artikel 5 van de
wet van 27 juli 1953, geen moratoire interest verschulcligd is wanneer, zoals ten
deze, het een terugbetaling geldt van andere bij de bron verschuldigde belastingen dan de mobiUenbelasting;
Overwegende dat de wet van 27 jnli
1953 tot invoering van maatregelen om
de invordering der clirecte belastingen te
\Jespoecligen, artikel 74, lid 5, van de
wettcn betreffencle de inkomstenbelastingen, sameng-eschakeld bij besluit van de
Regent van 15 januari 1948 door haar
artikel 5 vervangen heeft; dat krachtens
cle nieuwe bepaling geen interest toegekend wordt bij terugbetaling van andere
bij de bron verschuldigde belastingen dan
ue mobiUenbelasting;
Overwegende dat artikel 9 van voormelde wet deze bepaling toepasselijk
maakt OD alle teruggaven die vanaf 1 september 1953 worden geordonnanceerd;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat ten deze de belastingen in
1948 bij de bron afgehouden zijn wat de
bedrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting aangaat;
Dat het hof van beroep OD 15 april 1!l58
de terug te geven sommen niet met gcrechtelijke interesten kon verhogen · zonder artikel 74, lid 5, van voormelde wetten, zoals het vervangen is door artikel 5
van de wet van 27 juli 1953, te schenclen;
Om die redenen, verbreekt het bestre-

-19den arrest, doch enkel in zover het gelast
dat het terug te betalen bedrag van de
bedrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting met de gerechtelijke interesten
zal worden verhoogd, beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de aldus
lleperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
8 september 1959. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
- Gelijlcl,wiuenae oonclusie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- RECHTS'l"REEKSE BELASTINGEN. ARREST DAT EEN GRIEF TEGEMOETKOMT IN CONCLUSIES UITGEDRUKT. ARREST DAT DE ONTVANKELIJKHEID VAN DEZE
GlUEF AANNEEMT.

Door een grief tegemoet te komen in conclusies 1~itgeurukt, neemt het O;rrest ae
ontvanlcelijlcheiu aan van deze grief.
(DENUIT, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.
RET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 18 october 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1315, 1317 tot
1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest,
om de conclusies van aanlegger te verwerpen, die ertoe strekten clat zou aangenomen worden dat de leningen, gedaan
aan de « Laiterie de la Providence >> te
Gosselies, voor een bedrag vanl.l16.700 fr.,
aan zijn patrimonium vreemcl waren,
hierop steunt dat aanlegger in het antwoord op het verzoek om uitleg van de
controleur (stuk 72,), niet betwist da1 de
overeenstemmende sommen bij het eincle
van het belastbaar tijdperk in zijn activa opgenomen waren, clan wanneer de
belastingschuldige, die uitdrukkelijk weigercle met het bericht van wijziging in
te stemmen, in dit antwoord vaststelde
dat lret geschil enkel liep over een som
van 542.343 frank, waarvan hij de rechtvaardiging leverde door elementen welke
op zichzelf volstonden, waaruit volgt dat
het ·arrest aan aanleggers antwoord een

draagwijdte toeschrijft die het nict
heeft :
Overwegende dat de adminil"tratie in
het tot aanlegger gericht bericht van
wijziging, hem de ontleding van zijn financH!le toestand voorgelegd heeft door
zijn acti va op 10 mei 1940 met die op
9 october 1944 te vergelijken en aldus te
wijzen op een te rechtvaarcligen overschot
van 542.343 frank op laatstgenoemde datum;
Dat in de aldus opgestelde staat van
a.ctiva op 9 october 1944 onder het opschrift « Leningen >> een bedrag van
1.116.700 frank vermeld staat;
Overwegencle dat aanlegger in zijn antwoord op voormeld bericht geen opwerping aangevoerd heeft omtrent het feit
dat meergemelde som van 1.116.700 frank
onder de activa op 9 october 1944 in
rekening gebracht wercl, doch anderzijcls
verklaard heeft met het bericht niet in
te stemmen « claar het te rechtvaardigen
beclrag, clit is 542.343 frank, op 10 mei
1940 wel clegelijk in zijn bezit was ))' en,
anderzijds, bovendien onderscheidene verduidelijkingen verstrekt heeft betreffende
andere elementen die de in aanmerking
genomen activa uitmaakten, daarcloor
bedoelencle een volledige rechtvaardiging
van het bevonden verschil van 542.343 fr.
te geven;
Overwegencle, bijgevolg, clat het arrest,
door te verklaren clat aanlegger in dit
antwoord niet opgekomen is tegen de opneming van meergemelcle som van
1.116.700 frank in zijn activa bij het einde
van het belastbaar tijdperk, aan het
kwestieuze geschrift geen zin of draagwijdte toegeschreven heeft die met de termen ervan onverenigbaar zijn;
Dat het miclclel feitelijke gronclslag
mist;
Over het tweede midclel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1315, 1317
tot 1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk
vVetboek, 97 van de Gronclwet, doordat
het bestreden arrest, om aanlegger tegen
te werpen het « uittreksel nit de voorschotten >> die door Omer Denuit aan de
vennootschap toegestaan werden, welk
uittreksel door Fernancl Lenfant als bestuurder van de « Laiterie de la Providence>> ondertekend is, vaststelt dat evengemelde Fernand Lenfant, bij het overmaken van clit uittreksel aan de controleur, als lasthebber van aanlegger handelde, dan wanneer aanlegger zich bij
conclusies erop beriep clat hij niet kon
aansprakelijk zijn voor de gevolgen van
de verrichtingen welke in dit uittreksel
opgegeven zijn ten gevolge van een met
de werkelijkheid niet strokende boeking
clie in het belang van de vennootschap
geschiet1de en hem dus vreemd was, aldus althans impliciet cloende gelden dat

20Lenfant het in clit opzicht niet had
nen vertegenwoordigen; dat het arrest
micldel niet behandelcl heeft, zoals het
moest doen volgens artikel 97 van de
Gronclwet, en bet gloclPelte van de conclusies, waarin llet ven·at was, miskend
lleeft :
Overwegemle clat aanlegg·er inderdaad
bij conclusies aangevoerd heeft dat de
vermelding, in de boeken van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (( Laiterie de la Providence >>
te Gosselies, van door hem aan de.ze vennootschap toegestane voorschotten het
gevolg was, in zover schijnbaar voorschotten voor een lloger bedrag dan
350.000 frank ge;;-teld waren, van een boeking, verricht door de zaakvoerder van
die vennootschap, Fernaml Lenfant, en
dat derhalve hij, aanlegger, niet aansprakelijk kon zijn, voor de gevolgen van die
daad die hem vreemd was ;
Overwegende dat llet middel rust op de
bewering welke die conclusies bijgevolg
althans impliciet deden gelden, da t, to en
Fernand Lenfant, de schoonzoon van aanlegger, a an de controleur der bela sting en
een uittreksel nit de door aanlegger aan
de vennootschap toegestane voorschotten
overgemaakt had, welk uittreksel hij als
bestuurder van de vennootschap echt en
juist verklaarde, hij voor het overmaken
van dit document niet als lasthebber van
aanlegger had kunnen handel en;
Overwegende dat, enerzijds, deze bewering steun vindt noch in de bestreden
lleslissing, noch in de stukken der rechtspleging waarop het llof vermag acht te
slaan en dat, anclerzijds, niets de in die
bewering ing·eroepen gevolgtrekking rechtvaardigt;
Overwegende bijgevolg dat de rechter
a an een niet g·eui te stelling geen betekenis of draagwijdte die onvereniglJaar
zijn met de termen der conclusies heeft
kunnen toekennen, en niet kon g·ehouden
zijn daarop te antwoorden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1315, 1317 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek, en 97
van de Grondwet, doordat het arrest, om
de eis van aanlegger te verwerpen, hierop steunt dat hi.i in zijn lJeroep geen betwisting omtrent de som van 1.116.700 fr.
opgeworpen heeft, clan wanneer aanlegger zich als volgt uitte : « Tot staving
van zijn beroep doet hij onder meer middelen de volgende feiten gelden >>, wat
impliceert dat hij zich voorbehield er andere in te roepen, en dan wanneer inderdaad zijn conclusies v·Mr het hof van
beroep de valsheid van de te zijnen laste
in aanmerking genomen en aan de boeken van cle vennootschap « Laiterie de la

Providence >> ontleende elementen declen
gelden; dan wanneer aanlegger bovendien
nanvoenle dat, « al is cUt punt in zijn
beroep niet uitdrnkkelijk aangehaald, hij
evenwel gerechtigd is zich erop te beroepen, aang·ezien de administratie (1e cijfers, die hij voorgesteld had, herzien,
besproken en gewijzigd heeft >>; doordat
het arrest alclus, hetzij de tekst en de
draagwijdte van het beroep miskencl
heeft (schending van de artikelen 1317 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek), hetzij
te kort gedaan heeft aan de op het hof
rnstende verplichting te antwoorden op
aanleggers conclnsies betreffende de ontvankelijkheid van de v.06r hetzelve nanr
voren gebrachte eis :
Overwegende, enerzijds, dat het middcl
ann de onduidelijke termen van de in het
beroep aangevoerde grief een duidelijke
tlraagwijdte toeschrijft die zij niet hebben;
Overwegende, anclerzijds, dat het arrest, dat een bij conclusies voorgebrachte
grief onclerzoekt en beantwoordt, deze
grief als ontvankelijk aanziet en dus antwoordt op de conclusies waarin een partij
betoogde dat bewnste grief ontvankelijk
was;
Da t het middel feitelijke gro:n(j.slag
mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegg·er tot de kosten.
8 september 1959. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Gironl, raadsheer waarnemend
voorzitter.- T1 e1·slartgeve'l·, H. Van Beirs.
Gelifklu:irlen(le concl·l~sie, H. Ganshof
van der Meersch, aclvocaat-generaal. Pleiter·, H. Fally (van cle Balie van beroel) te Brussel).
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10 september 1959

HUUR VAN GOEDEREN. - PACH'l', VERBOD VOOR DE VERPACH'l'ER EEN NIEUWE
OPZEGGING TE DOEN J.HN DAN DRIE ,JAREN NA
DE BETEKENING VAN EEN OPZEGGING DIE DOOR
DE RECHTER NIET OELDIG VERKLAARD WERIJ.
- VoOROAANDE OPZEGGING NIET GELIJIG VEHKLAARD WEGENS VORMGEBREK OF OM EEN
OP GRONIJ SLAANIJE REDEN. - VERBOD TOEPASSELIJK IN BEIDE GEYALLEN.
Het verbod gedaan aan de verpachter
van een lanileli.ik r~oed om aan de h-wlWile·r een nie·nwe opzegging te doen min
ilan drie jar·en na. de betelcenin.r~ van
een opzegg·ing die door de rechter niet
geld·ig we1·il verlclaarrl, is van toepassing wanneer de voorgaande opze.Qrtilng
niet geldig ver·T,,lnard werd zowel tveacns vorrnaebr·elc a/.s om een op grrYnil

-21slaande ?'eden (1). (Bnrgerlijk vVetboek,

art. 1776, lid 3; wet van 7 juli 1951,
art. 15.)
(\'ERSCHUERE, T. VOISIN.)
ARREST.

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 januari 1958 in laatste aanleg gewezen door de vrederecbter van bet
kanton Gelles;
Over bet eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 1776, lid 3 van het
Burgerlijk Wetback, gewijzigd door artikel 15 van de wet van 7 juli 1951, en
van artikel 97 van de Grondwet, doordat
de bestreden beslissing, om de eis in te
willigen die ertoe strekte de geldigverklaring te bekomen van de opzeg·ging, op
16 augustus 1957 tegen 1 october 1959
gedaan voor een te Molembaix gelegen
perceel grond van 56 are 20 ca. dat aanlegger in pacbt had, hoewel vaststellend
dat aanlegger onder een pacbtcontract
met onbepaalde duur stond, het middel
afgewezen heeft waardoor hij deed gelden dat, aangezien de vrederechter te
Gelles door een vonnis van 29 october
1957 geweigerd had een eerste opzegging,
hem door verweerder voor hetzelfde stnk
grond op 17 mei 1957 gedaan, geldig te
verklaren, de eis tot geldig·verklaring van
de opzegging van 16 augustus 1957 niet
mocht ingewilligd worden gezien de bepaling van artikel 1776, lid 3, van het
Burgerlijk Wetboek, hetwelk bepaalt dat,
wanneer de op.zegging door de recbter
niet geldig verklaard werd, een nienwe
opzegging pas kan gedaan worden drie
jaar na de niet geldig verklaarde opzegg·ing, llet bestreden vonnis tot deze beHlissing komend door de reden dat het
niet geldig verklaren van de opzegging
van 17 mei 1957 aan een vormgebrek te
wijten was en dat nit de parlementaire
voorbereiding. betreffende deze wetsbepaling blijkt dat de woorden << werd de opzegging door de rechter niet geldig verklaard ll moeten begrepen worden in deze
zin << omdat de rechter geacht heeft dat
de in de eerste opzegging opgegeven reden onvoldoende was, dit wil zeggen een
betwisting over de waarde of de gegrondheid van de ingeroepen redenen beslecht
heeft, en niet slechts verklaard heeft dat
de opzegging nietig was wegens een vormgebrek ll, dan wanneer de door aanlegger
ingeroepen bepaling van lid 3 van artikel 1776 van het Burgerlijk Wetboek een
algemene draagwijdte heeft en doelt op
(1) Raadpl. verbr., 6 juli 1956 (AlT. Ye1'b1·.,
1956, biz. 948; Bull. en PAsrc., 1956, I, 1250);
30 mei en 20 juni 1958 (Arr. Yerbr., 1958,
biz. 782 en 850; Bnll. en PASIC., 1958, I, 1081
en 1175); 7 november 1958 (Arr. Yerb1·., 1959,
biz. 208; Bull. en PAsrc., 1959, I, 249).

aile gevallen waarin een eerste opzegging door de rechter niet geldig verklaard
is, zonder het geval uit te sluiten waarin
voor de niet geldig verklaring van een
vorrngebrek uitgegaan werd :
Overwegende da t, volgens de verrneldingen van bet bestreden vonnis, de vordering van verweerder strekt tot geldigverklaring van de opzegging die bij op
16 augustus 1957 tegen 1 october 1959 gedaan had aan aanlegger, welke een perceel grond pacbtte;
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat een beslissing van betzelfde gerecbt
op 29 october 1957 een voorgaande opzegging, door verweerder op 17 mei 1957 gedaan, nietig verklaard had ornda t zij de
pachter de vormen, voorgeschreven om
daartegen verzet aan te tekenen, niet
aanduidde;
Overwegende dat het bestreden vonnis
om de in het middel aangehaalde redenen
de stelling van de thans aanleggende
partij, volgens welke de opzegging van
16 augustus 1957 nietig is bij toepassing
van lid 3 van artikel 1776 van bet Burgerlijk Wetboek (wet van 7 juli 1951, artikel 15), afwijst;
Overwegende dat deze wetsbepaling
luidt : « werd de opzegging door de rechter niet geldig verklaard, dan kan een
nieuwe opzegging pas drie jaar na de niet
geldig verklaarde opzegging gedaan worden ll;
Overwegende dat de algemeenheid dezer termen zich verzet tegen een aannemen van het onderscheid dat het bestreden vonnis wil rnaken tnssen opzeggingen
die niet geldig verklaard zijn, enerzijds,
wegens vorrngebrek en, anderzijds, om
een op grond slaande reden; dat dergelijke beslissing niet verenigbaar is met
het door de wetgever beoogde en nit de
parlementaire voorbereiding blijkende
doel, namelijk de pachter gedurende tenminste drie jaar veilig stellen voor iedere nieuwe opzegging, van welke zijde
deze ook kome en wat de gronden die
haar wettigen ook zijn, hetgeen voor de
pachter een onontbeerlijk vereiste tot veiligheid en gerustheid is;
Dat het mid del gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gernaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar de vrederechter
van het kanton Leuze, uitspraak doende
in laat:>te aanleg.
10 september 1959. -

1e kamer. -

Voo!·-

zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Ve1'slaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux.
Gelijklniclende
oonol!usie,
H. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Derneur.
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KINDERTOESLAGEN. - 0RGANIEK KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1938.
- PERSOON BEKLEED ME'l' HE1' MANDAAT VAN
ZAAKVOERDER VAN EEN PERSONENVENNOOTSOHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, - 1\i(ANIJAAT DAT EEN ONONDERBROKEN BEDRIJVIGHEID INSLUIT DIE ZIOH NORMAAL OP 'l'EN
MINSTE AOIITTIEN DAGEN PER JAAR UI'l'STREKT.
- 0NDERHEVIGHEID AAN DE WE'l' VAN 10 JUNI
1937. - TEGENBEWIJS. - VOORWERP.
De persoon beldeecl met het rnanclaat van
:mMcvoerder in een pe1·sonenvennootsohap met beperkte aanspralcelijkheid
wordt ve·rmoea gedu.rende minstens
achttien dagen pe1· jawr ae ononaerbJ·olcen bedrifvigheicl !lie aeze tunoties in8l·niten, ·wit te oetenen, en ·is, bi}gevolg,
oncleJ'W01'ZJen (Utn het stelsel van lcinae·rtoeslagen voo1·zien floor de wet van
10 jtmi 1937 en floor het organielc lconinlclijlc beslttit van 22 deaernber 1938,
1Jehottdens het vastgesteld zott worflen
flat de ttitoetening van deze bedrijvigheid opgesohorst we1·a of voorba1·ig een
einde heeft genomen (1)(2). (Konink-

lijk be:;;luit van 22 december 1938, artikel 3, 19 en 25.)
(ONDERLINGE HULPKAS VOOR KINDERTOESLAGEN,
T, VAN ONDERBERGEN.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 10 december 1956 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Dendermonde;
Over het milldel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2, 5 en 9 van
de wet van 10 juni 1937 die de kindertoeslagen tot de werkgevers en niet-loontrekkenden uitbreidt, 3, 19cl, en 25a van
het door voormelde wet voorzien organisch koninklijk besluit van 22 december
1938; 12, 13, 129 en 130 van de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen (koninklijk besluit van
30 november 1935) ; 134\l, 1350, 1352, 1991
en 2003 van het Burgerlijk Wetboek; 67,
97 en 107 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis de vordering van eiseres afgewezen heeft om de beweegredenen
da t de gelijkstelling· van verweerder, in
zijn hoedanigheid van vennootzaakvoer(1) Wat betreft de beheerders en de commissarissen van de naamioze vennootschappen,
raadpl. verbr., 18 april 1958, vier arresten
(A''''· Verbr., 1958, biz. 629, G31, 634 en 637;
Bull. en PAsrc., 1958, I, 897, 900, 903 en 905).
(2) De zaakvoerders van een personenvennootschap met beperkte aansprakeiijkheid zijn,
krachtens artikeien 5 van het koninkiijk besl ui t van 19 decem her 1939 en 3 van het ko-

der van een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, met een onafhankelijke arbeider, en zijn onderwerping aan het regiem der kindertoeslagen
voor niet-loontrekkende arbeiders, insluit
dat hij daadwerkelijk gedurende minstens
achttien dagen per jaar aan de bedrijvigheid der vennootschap zou medewerken,
hetzij « dat het om een actieve medewerking in de vennootschap gaat )) en dat
eiseres de feiten die dergelijke prestaties
van verweerder gedurende die minimumduur als zaakvoerder der personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheicl « Excelsior Pronostieken )) tijdens het
betwist tijdperk uitmaken, niet bewees
noch aanbood te bewijzen, daar geen uitdrukkelijke bepaling der wet toelaat « een
louter mandaathouderschap in een vennootschap als actieve deelneming aan de
activiteit ervan te beschouwen )) en « dat
men hier v66r een uitzonderingswetgeving staat, welke beperkend client uitgelegd, en dat het, rekening houdend met
de ganse economie van de terzake geldende wetsbeschikkingen, onlogisch zou
zijn de titularis van een mandaat, waaraan geen enkele werkelijke arbeidsprestatie zou verbonden zijn, als buiten
dienstverband Etaande arbeider te beschouwen )), clan wanneer de kaderwet
van 10 juni 1937 aan de Koning uitgestrekte machten tot inrichting van het
steisel der kindertoeslagen voor niet-loontrekkenden heeft verleencl, en dat deze
wet hem onder meer gemachtigd heeft,
tot toepassing van clit steisel, de leden
der personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die, zoals verweerder, als vennoot-zaakvoerder met het
beheer der vennootschap gelast zijn, met
de zelfstandige arbeider gelijk te stellen;
dat deze gelijkstelling bestaat door het
enkel uitoefenen van een zodanig ·mandaat of het bekleden van dergelijke
functie, feiten die door de rechter over
de grond als vaststaande werden beschouwd; dat deze feiten vanwege de titularis van het mandaat of van de functie
een doorlopende activiteit behelzen, die
achttien dagen per jaar overschrijdt, uitgezonderd afstelling, ontslag, overlijden
of geval van overmacht, alle voorvallen
die niet door verweerder worden ingeroepen en niet door het vonnis worden
ninklijk besiuit van 22 december 193'8, onderworpen aan het steisei van de kindertoesiagen
voor bezoldigde werlclieden wanneer de prestaties die ze Ieveren in hun hoedanig heid van
zaakvoerder van zuike vennootschap, hun uitsiuitelijk en voornaamste beroep uitmaken
(verbr., 18 aprii1958, Arr. Yerbr., 1958, biz. 638;
Bull. en PAsrc., 1958, I, 906; 23 januari 1959,
Arr. Yerbr., 1959, biz. 413; Bull. en PAsrc.,
1959, I, 522).

-23aungeduid, en clan wanneer het bestreden
vonnis in deze omstanc1igheclen door het
onderwerpen van verweercler ann becloelde wetgeving afhankelijk te maken
van het bestaan en van het bewijs van
het bestaan van gedetailleerde prestaties
als vennoot-zaakvoercler van de personenvennootBchap met beperkte aansprakelijkheid << Excelsior Pronostieken >>, gedurencle
minstens achttien dagen, een onwettelijk
criterium tot gelijkstelling van verweercler met een zelfstandig arbeider heeft
aangewencl (schending van artikelen 1, 2,
5 en 9 van de wet van 10 juni 1937,
23 en 25a van het organiek koninklijk
besluit van 22 december 1938, 12,· 13, 129
en 130 van de samengeordende wetten
betreffende de handelsvennootschappen,
1991 en 2003 van het Burgerlijk Wetboek
en van de in het middel aangeduide artikelen van de Grondwet) en de organische
regelen betreffende het bewijs der gelijkstelling geschonden heeft (schending der
andere in het middel voorziene beschikldngen) :
Overwegende dat partijen de toepassing
van artikel 5 van de bij koninklijk be:;<luit van 19 december 1939 samengeschakelde wetten betreffende de kindertoeslagen voor de loonarbeiders niet hebben
ingeroepen;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat verweerder in een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
met de hoedanigheid van vennoot-zaakvoerder bekleed is;
Overwegende dat uit de artikelen 3,
23, en 25 van het organiek koninklijk
besluit blijkt dat de persoon, bekleed met
het mandaat van zaakvoerder in een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheicl die een bedrijvigheicl uitoefen t
zonder door een dienstcontract verbonden
te zijn evenals een onafhankelijke arbeider, met deze wordt gelijkgesteld ter
oorzake van de uitoefening van zijn
mandaat;
Overwegende dat de met een mandant
van zaakvoerder in een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid belaste persoon zich, vooraf en voor de
gause duur van zijn opdracht, YerllOnden
heeft tot het vervullen van elke verplichting welke de uitvoering ervan mede!Jrengt en da t hij bijgevolg vermoed
wordt de betlrijvigheid uit te oefenen
welke voor de toepassing van de wet del.
10 juni 1937 als het uitoefenen van een
lJeroep beschouwd wordt, zonder dat ertoe aanleiding bestaa t in feite na te gaan
of hij het door hem opgenomen mandaat
regelmatig vervult;
Overwegende dat bet uitoefenen van
deze functies mitsdien een ononderbroken
bedrijvigheid insluit die zich, behoudens
geval van overmacht, ontslag, afzetting

of overlijden, over gans de duur van het
mandaat uitstrekt;
Waaruit blijkt dat door de vordering
van eiseres af te wijzen om reden dat
deze het bewijs levert dat verweerder. in
uitvoering van zijn mandant, werkelijk
arbeidsprestaties geclurende minstens achttien dagen per jaar geleverd heeft, de
rechter over de grond de in het middel
aangeduide wetsbepalingen miskend heeft;
Om die redenen, verbreekt het lJestreclen vonnis; beveelt flat melding van ontlerha vig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Gent, zetelende in hoger
beroep.
11 september 1959. - 1• kamer.- VoorzUtet·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Louveaux. - Gelijkl1tidende concl·u.sie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Plcitet·, H. Van Ryn.
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ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL VOORGEKOMEN '.r!JDENS DE DUUR EN WEGENS DE UITVOERING VAN RE'l' ARBEIDSCONTRACT, - BEGRIP.
De rechtet· o·ver de gron(l die vaststelt
clnt een wet·lcman het slachtoffet· is ueweest van een veTlceerson,qeval na gebrttile te hebben gemnakt van de anto
van zijn werlcgever voor pe·rsoonlijlce
cloeleinden, dooh 1vanneer hij zich opnieuw op de 1veg bevond die hij moest
'VOlgen op bevel ·van deze laatste, en op
het tijdstip doo1· deze vastgesteld 01n
een tnak nit te voet·en (lie hij hem had
toevertro1twd, besl1st wettelijlc- dnt dit
ongeval zich heeft voorgedann tijdens
de dmw en wegens cle 1titvoe1·ing van
het nrbe'idscontmct.

(GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VAN DE BELGISCHE
LANDSBOND DER BOUWNIJVERHEDEN EN OPENBARE WEKKEN cl'. LAUWERS EN VANDEN
HEEDE.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op llet bestreden
vonnis op 7 juni 1958 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brugge ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 4 van
de bij het koninklijk besluit van 28 september 1931 samengeBchakelde wetten op
de arbeidsongevallen en 1 van de wet
van 10 maart 1900 op het arbeidscontract, doordat het bestreden vonnis llet
nan Joseph Lanwers voorgekomen docle-

-24lijk ongeval, als een werkongeval aanziet, om de reden dat gezegde Joseph
Lauwers op de dag en uur van dit ongeval een door eiseres verzekerde auto
van de naamloze vennootschap Kunstmeubelfabriek Lauwers op de baan van Ruddervoorde naar Brugge bestuurde om, in
cUe stad, in opdracht van gezegde firma,
zijn werkgeefster, bij een harer klanten
hepaalde aanpasf'ingswerken uit te voeren, dan wanneer de bestreden beslissing
vaststelt dat het slachtoffer naar Rudclervoorde was gereden om zich te vermaken, en de omstanclig·heid clat een werkman zich op weg bevindt om een hem
opgelegde taak te vervullen niet volstaat
opdat de bepalingen der samengeschakelde wetten op de arbeidsongevalleri op
hem toepasselijk zouden zijn, indien het
ongeval niet het gevolg is van het verrichten van de arbeid waarmede hij belast werd of van een vm'plaatsing die
met de uitvoering van het arbeidscontract
nauw verbonden waf' :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het bestreclen vonnis en uit deze van
het vonnis van de eerste rechter waarvan
de motieven door de rechter in hoger
heroep overgenomen worden, blijkt dat
Joseph Lauwers, werkman in clienst van
de naamloze vennootschap Kunstmeubelfabriek Lauwers te Wingene, op 17 juni
195() tussen 19 en 20 uur het slachtoffer
is geweest van een dodelijk verkeersongeval op de baan van Ruddervoorde naar
Brugge, terwijl hij zich, op bevel zijner
werkgevers met de auto van de firma
naar Brugge begaf om er, na 19 uur, bij
een client dezer firma zekc~re aanpassingswerken nit te voeren;
Overwegencle dat aanlegster tevergeefs
in het mid del inroept clat het slachtoffer,
voor het ongeval, gebrnik had gemaakt
van de auto van zijn werkgevers om zich
van Wingene naar Rnddervoorde te begeven en zich aldaar te vermaken; dat het
hestreden vonnis desniettemin vaststelt
clat, naderhancl, en jnist op het uur en
de plaats waar het ongeval zich heeft
voorgedaan, Joseph Lauwers, het slachtoffer, in navolging van de onderrichtingen welke hem door zijn werkgevers waren gegeven geweest, met de auto van de
firma bij dewelke hij werkzaam was naar
Brugge reed, om er, op het tussen deze
firma en een harer clienten overeengekomen uur, de taak te vervullen welke
zijn werkgevers hem hadden toevertrouwd, en dat hij claartoe lang!" de weg
reecl die hij normaal moest volgen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
wettelijk nit die vaststellingen heeft knnnen afleiden dat het ongeval waarvan
.Toseph Lauwers het slachtoffer geweest
is, zich tijde.ns de duur en wegens de
uitvoering van het arbeidscontract heeft

voorgedaan en aanlegster dienvolgens
heeft kunnen veroordelen tot het betalen
aan verweerders, rechthebbenden van het
slachtoffer, ·van de vergoedingen voorzien
door de samengeordende wetten op de
vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeid!"ongevallen;
Overwegende dat het middel derhalve
niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1 en 2
van de besluitwet van 13 december 1945
hetreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit de ongevallen die
zich op de weg naar of van het werk
voordoen, 1 en 4 van de wetten op de
arbeidsongevallen samengeschakeld bij
koninklijk beslnit van 28 september 1931,
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis niet vaststelt dat het aan
Joseph Lauwers overgekomen ongeval
zich heeft voorgedaan tussen zijn woonplaats of de plaats waar hij gaat eten
en Brugge waar hij een zeker werk
moest verrichten, maar integendeel tussen Ruddervoorde, waar hij zich met
vrienden had vermaakt, en Brugge :
Overwegende dat, indien, naar luid van
het exploot van rechtsingang, verweerders hun vordering hebben gegrond zowel
op de bepalingen van de samengeschakelde wetten over de arbeidsongevallen
als op deze van de besluitwet betreffende
de vergoeding der schade voortspruitende
nit de ongevallen die zich op de weg naar
of van het werk voordoen, uit de beslissing van de eerste rechter blijkt dat deze
rechter de vordering heeft afgewezen in
zover zij op deze laatste wetsbepalingen
gestennd was; dat cle rechter in hoger
beroep vastf"telt dat de vordering bij
hem slechts aanhangig werd gemaakt in
zover zij op de beoalingen van de samengeschakelcle wetten over de arbeidsongevnllen gegrond was en dat hij enkel,
binnen deze perken, over verweerders
vordering nitspraak heeft gedaan;
Overwegende derhalve dat, waar het
middel het bestreden vonnis verwijt de
bepalingen van de besluitwet betreffende
de vergoeclingen der schade voortspruitende 11it de ongevallen die zich op de
weg naar of van het werk voordoen te
hebben geschonden, het in feite niet opg·aat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
11 september 1959. - 18 kamer.- VoorZ'itter en verslaggever, H. Vandermersch,
raaclsheer

waarnemend

Geliflcl1tidenae

voorzitter .
H. F. Dumon,
Pleiters, HH, Van

oonol1~sie,

advocaat-generaal. Leynseele en Struye.
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VENNOOTSCHAPPEN.- NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. AFGEVAARDIGDE-BEHEERDER
OOK AAN DE VEXNOOTSCHAP GEBONDEN DOOR
EEN DIENSTOVEREENKOMS'l'. - VOORWAARDE.
Kwn wettelijk beslissen dat een afgevaardigde beheerder van een naam-loze vennootschap oak gebonden is tegmwve1·
rleze vennootschap doo1· een dienstcontract, de rechter die in teite vaststelt
dat, buiten het- uitoetenen van zijn
manrlnat van nfgevaanlirtrle beheenler,
deze persoonlijk een rnagazijn vnn de
uitbating bestn-nrt en, bovendien, de
taalc van vertegenwoordiger voor de
vennootschap ve1·vult, dat in de ttitoe.!'enlnrt q;an rle"'e lnatste twee befki.ivi-gheden, hij gehott.den is zich te onde1·werpen aan de bevelen en aan de confroZe van de hoqere organen van de
vennootschap, en flat hij geen deel
neemt, betreftende deze bed1·ijvi.qheden,
nan de bentadslaqingen van de raad
van beheer of van het comite van de
afgevaardigde-beheerders (i).
(N.

V, FIRMA DE WOLF-COSYNS, T. DE WOLF.)
ARREST (2).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Drussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 1108,
1134, 1315, 1317, 131!}, 1320, 1322, 1779,
1780, 1984 van het Burgerlijk Wetboek,

1 en 5 der bij koninklijk besluit van
20 juli 1955 samengeordende wetten betreffende het dienstcontract, 53, 54 en
()3 der bij koninklijk besluit van 30 november- 1935 samengeordende wetten betreffende de handelsvennootschappen en
!l7 van de Grondwet; doordat het bestreden arrest, niettegenstaande eiseres in
regelmatige conclusies voor de rechters
over de grond, ter staving harer stelling
volgens welke er geen bediendencontract
tussen haar en verweerder bestond, liet
gelden dat deze laatste zich geenszins ten
haren opzichte in een band van ondergeschiktheid bevond, nochtans het be(1) Raadpl. verbr., 31 october 1946 (Bull. en
1946, I, 389) ; FREDERICQ, Tmite ile il1·oit
commercial' beige, bd. V, blz. 651; VAN RYN,
Principes de d1·oit cornrnercial, bd. I, nr 652;
Rev._ c1·it. de jurispr. beige, 1951, blz. 142, en
154, biz. 218.
(2). Een eerste arrest werd in deze zaak gewezen op 8 februari 1957 (Arr. T'erbr., 1957,
biz. 446; Bull. en PAsrc., 1957, I, 680).
PASIC.,

staan van deze ondergeschiktheid bevestigt, on reden dat verweerder, afgevaardigcle-beheerder van eiseres geworden
zijncle, « materHlle functies )) waargenomen had of voortging waar te nemen, te
weten «taken van materHlle en rninder
belangrijke aarcl die door een becliencle
konclen benaarstigd worden )} en die « uit
reden van hun aarcl )) onclerscheiden waren van de rechtshanclelingen die verweerder als manclataris waar te nemen
had en << aan verweercler de plaats van
een onclergeschikte geven )) ; clat voor
deze materHlle taken, de hogere organen
van eiseres het recht en de plicht badden een strenge bewaking over hem te
houclen en clat verweerder « zich moest
onclerwerpen aan de bevelen en controle
van de hogere organen van de vennootschap aan dewelke hij rekenschap verschulcligd was)}; en « dat hij voor cleze
opdracht bij de maatschappelijke zekerheicl als becliencle aangegeven werd )}, clan
wanneer : 1° de onclergeschiktheid een
juriclisch feit is, dat door de staat van
nfhankelijkheicl tuJ;<sen twee personen
gekenmerkt is; dat het bestaan van de
onclergeschiktheid niet op volcloencle wijze
mocht afgeleid worden nit de aara zelf
van de door de betrokken persoon volbrachte taak, noch nit de over cleze persoon nitgeoefende bewaking, noch nit de
verplichting rekenschap te geven noch
uit de verplichting bevelen te ont~angen
van een juriclische persoon, wanneer de
zogezegde << onclergeschikte )) zoals in casu.,
en als hoger orgaan, zelf het recht lleeft
het gezag van de juriclische persoon op
dezes ondergeschikten nit te oefenen;
dat de onclergeschiktheicl ook niet uit de
anngeving bij de maatschappelijke zekerheicl noch nit het cloel clezer aangeving
kon afgeleid worden (schencling van . de
artikelen 1101, 1134, 1317, 131!}, 1320, 1322,
1779, 1790 van het Bnrgerlijk Wetboek,
en 1 en 5 van de samengeordende wetten
betreffencle de hanclelsvennootschappen
en 97 van de Gronclwet) ; 2° ten rninste,
de tlleoretische of zuiver logische overwegingen van de rechter over de grond,
in tegenwoorcligheicl van de ontkenning
van eiseres, niet voldoen aan de nooclzakelijkheicl vast te stellen dat verweerder
het bewijs had bijgebra.cht clat hij in
feite aan eiseres onclergeschikt was en
op welke wijze clit gezag van de rechtpersoon, waarvan hij een der organen
wns, in feite over hem uitgeoefend is
geworclen (schencling cler artikelen 1315
van het Durgerlijk vVetboek en 97 van
de Gronclwet); 3° cleze overwegingen niet
ten genoege van rechte antwoorclen op
de miclclelen van eiseres, die in regelmatig genomen conclnsies de nitgestrektheid
cler .statutaire machten der afgevaardigde-beheerclers aanduidcle alsook de tns-

-26sen hen overccngekomen verdeling der
juridische en mnterHHe taken die llet dagelijks belleer der maatscllappelijke zaken nitmaken (scllending van artikel 97
der Grondwet en, voor zoveel als nodig,
van de artikelen 1984 van het Burgerlijk
vVetboek en 53, 5-! en 63 van de samengeordende wetten op de llandelsvennootscllappen) :
Over de eerste twee onderdelen :
Overwcgende dat llet c1isiJositief van
llet arrest, naar luid waarvan verweercler, na zijn aanwijzing alE' afgevuardigde belleerder in 1946 jegens de
vennootscllap-aanlegster als bec1iende verbonclen is gebleven, niet enkel is gesteund
op de in het middel aangeduicle motieven,
docll tevens ook nog op andere motieven
waarbij het arrest soeverein in feite llet
bestuan van een band van ondergesclliktlteicl vaststelt met betrekking tot verweerders bedrijvigheid E'eclert 1946 nls
leider van het graanmagazijn en als vertegenwoordiger bij de clientele;
Overwegende, inclerdaad, dat, zo het
arrest vaststelt dat, enerzij<1s, in llet uitvoeren van de ambtverrichtingen eigen
ann de opdracllt van nfgevaardigde-beheerder welke Item verleenc1 was, verweerder taken van lastllebber met betrekking tot llet dagelijks belleer vervulde,
dat hij daartoe bevelen aan anderen
mocllt geven en niet te gehoorzamcn had,
ltet arrest daartegenover er OlJ wijst dat
verweerdcr « integendeel niet te bevelen
had wanneer llij de bewaring of verzending van goederen moest uitvoeren, en
ltiervoor zoals ieder ander magazijnier
of aangestelde zi.cll moest onderwerpen
aan de bevelen en controle van de hogere
organen van de vennootschap, aan dewelke hij rekenschap versclluldigd was;
dat indien hij aan de werklieden bevelen
gaf, llij ook lliervoor gecontroleerd mocht
worden ll;
Overwegem1e dat de rechter tot verduidelijken van zijn gedaclltengang er aan
toevoegt « dat weliswaar de vereniging in
ecn zelfde persoon van de titel van afgevaardigde-belleercler en de staat van bediende tot onaangename gevolgen voor
deze 1Jersoon leiden kan, maar dat partijen zulke tegenstelling gewild hebben ll;
dat llet arrest er nog bijvoegt dat c1e
vennootschap op een werkelijk bestaande
toestand lleeft gewezen toen zij in llaar
aangiften a an de rijksdienst voor maa tschappelijke zekerheicl verweerder als bec1icnde heeft aangegeven;
Overwegende dat cUe motieven het dispositief wettelijk rechtvaardigen, en dat
bovendien !let arrest de conclusies beantwoord heeft waarin aanlegster voorllield
<1at verweerder de hoedanigheid van bediende niet kon behouden hebben, naart1ien hij in lloedaniglleid van afgevaar-

dig·de beheerder deelnam nan de beslissingen van llet orgaan van de vennootscllap met betrekking tot zijn bedrijvigheid als leider van het graanmagazijn
en als vertegenwoordiger, en dat men niet
kan indenken dat een bediende onder zijn
eigen gezag zou staan noch aan zicllzelf
om1ergeschikt zou zijn;
Dat llet arrest inderclaad met betrekking tot voormelde bedrijvigheid bepaalt
dat verweerder slechts bevelen .ontving
en er geen g·af, clat hij een ondergeschiktlc'
was; wat insluit dat llij geen deel nam
aan c1e beraadslagingen van de beheerders betreffende het uitoefenen van die
functies;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest een gepast
antwoord verleent on de conclusies
waarbij aanlegster op de statuten van de
vennootscllalJ steunde, om er uit af te
leiden dat, wegens de uitgestrektheid van
zijn functies van afgevaardigde-beheerder, verweerder met betrekking tot zijn
bedrijvigheid als !eider van het magazijn
en als vertegenwoordiger niet als een ondergeschikte lmn beschouwd worden;
Overwegende, inderdaad, dat het arrest, bij inachtneming van de feitelijke
toestand, in de motieven welke het ·in
antwoord OlJ de eerste twee onderdelen
heeft opgegeven vaststelt dat met betrekking tot die bedrijvigheden verweerder
niet als afgevaardigde beheerder is opgetrec1en;
Overwegende bovendien dat het arrest
voldoende de reden bepaalt waarom het
beschouwt dat de omstandigheden van de
zaak het bewijs van de band van ondergeschiktheid bijbrengen;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1101, 1108,
1134, 1317, 1319, 1320, 1322, 1779, 1780 van
het Burgerlijk vVetboek, 1 en 5 van de
samengeordende wetten betreffende het
bediendencontract (koninklijk besluit van
20 juli 1955) en 97 van de Grondwet,
doordat llet bestreden vonnis, om zijn
c1ispositief te reclltvaardigen, en het bestaan van een bediendencontract op het
ogenblik van de brenk in de verhouding
der partijen te bevestigen, beweert dat
eiseres << akkoord zou gaan om aan te
nemen dat ... , op 7 november 1940, toen
'J'ony De Wolf door de algemene vergatlering tot beheerder werd benoemd - hij
de lloedanigheid van bediende heeft bellouden ll, en « zou staande llouden dat
sedert 9 mei 194G waarop de beheerraad
aan Tony De Wolf het mandaat van afgevaardigde-belleerder toevertrouwde, er
stilzwijgenc1 aan het contract van dienstverlluring een einde werd gesteld ll; en

-27vervolgens beslio-t, zich stennend op in
1947 en 1953 door eiseres aan sociale organismen gedane verklaringen, « dat het
aldns vaststaat dat eiseres vanaf 1945
verweerder als bediende in haar dienst
he eft genom en ll ; « . .. dat deze toestand
voortdnnrde nadat verweerder afgevaardigde-beheerder werd ll; ... << dat feitelijk,
buiten de dagelijkse gesprekken die hij
met de andere afg·evaardigde-beheerders
had, geen wijziging aan de toestand van
verweerder werd gebracht sedert de afvaardiging die hem op 26 juni 1937 werd
toegestaan ll en « dat verweerder, na zijn
benoeming alf' afgevaardigde-beheerder,
in feite twee onderscheidene betlrijvigheden met onderscheiden titel waarnam;
dat bij gemis aan ieclere andere aanduiding geen reden bestaat om aan te nemen
dat in de bedoeling van partijen, de eerste beclrijvigheid door de tweecle moest
worden opgeslorpt ll ; eerste onclerdeel :
dan wanneer in de voor de rechter over
de groncl regelmatig genomen conclusies,
ver van te aanvaarden dat verweerder
na 7 november 1940 becliencle van de vennootschap gebleven was, eiseres uitdrnkkelijk staande hield « clat hij van clan
af aan het beheer van de zaak deel nam
en dan ook van dan af opgehonclen had
deel uit te maken van het ondergeschikte
personeel ll er aan toevoegentl « dat hij
op 9 mei 1946 een van de vier beheerders
afgevaardigden was geworden ... ; dat hij
op dit tijdstip geen eenvondige ondergepchikte meer was, zoals aanvankelijk;
dat in die tussentijd geen enkele onclergeschikte fnnctie noch geen enkele
nieuwe hoedanigheid hem toegekend was
geworclen ll motieven die het vorige volledigen, maar waarvan de betekenis en
de draagwijdte niet zijn het einde van
een voorgaand bediendencontract op dit
tijdstip van 1946 te bepalen (schending
van artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van
het Bnrgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet) ; dat het bovendien tegenstrijdig is te bevestigen, enerzijds dat eiseres
vanaf 1945 verweerder als bediende in
dienst heeft genomen en, anderzijds, dat
verweerder na 7 november 1940, zijn hoedanigheid van bediende in dienst van eiseres zon behouden hebben; dat deze
motieven het ogenblik in het onzeker
Iaten waarop het becliendencontract zou
gevormd zijn en waarvan het arrest bevestigt dat het op onveranderde wijze
tot de brenk tnssen partijen zon voortbestaan hebben (schending van artikel 97
van de Grondwet); dat in elk geval de
verklaringen van eiseres aan de sociale
organismen, die door de voornoemde motieven van het arrest weerhonden worden,
de vorming vanaf 1945 van een bediendencontract partijen noch zijn behond na
9 mei 1946 knnnen rechtvaarcligen (schending van de artikelen 1102, 1108, 1134,

1779, 1780 van het Bnrgerlijk Wetboek,
1 en 5 van de samengeordende wetten
op het bediendencontract en 97 van de
Grondwet) ; tweede onderdeel : dan wanneer, overeenkomstig de termen van de
regelmatige conclusies van eiseres, verweerder « als beheerder-afgevaardigde
machten had die verre weg deze te bniten gingen en deze opslorpen die hij hield
van de nederige delegatie van handtekening van 1937; dat inderdaad krachtens
artikel 19 van de statnten « chacun des
administrateurs-deiegues aura Ia signature sociale et pourra engager valablement Ia societe ll zonder ten opzichte van
derden van een voorafgaandelijke deliberatie van de raad te moeten rechtvaardigen ll; dat de afwezigheid van elke wijziging in de toestand van verweerder,
bijgevolg door de rechter over de grond
bevestigd wordt in weerwil van het aan
de twee hierboven aangeduide opeenvolgende delegaties van 1937 en van 1946
versclmldigd geloof (schenc1ing van de
artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) of, tenminste, bij
onwetendheid van deze, en zonder het
door de voornoemde conclusies er nit
afgeleid middel te beantwoorden (schending van artikel 117 van de Grondwet) ·

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, ware dat onderdeel
van het middel gegrond in zover het de
beweegredenen critiseert welke op de
aangifte bij de rijksc1ien8t voor maatschappelijke zekerheid gestennd zijn, het
clan nog zonder belang .zou wezen, doordat het dispositief wettelijk gerechtvaarcligd is door de in het antwoord op de
eerste twee onclerclelen van het eerste
midclel becloelcle motieven;
Overwegende clat het arrest op grond
van feitelijke omstandigheden, vaststelt
clat zelfs in de periocle tussen 1940 en
1946 verweercler becliende van de vennootschap gebleven was ;
Dat, zo het arrest er aan toevoegt dat
de vennootschap « akkoorcl gaat om · aan
te nemen dat gecluremle becloelcl tijdperk
verweerder nog een bediende Waf' ll het
zocloende de bewoordingen niet miskent
van de conclusies van aanlegster die niet
aanvoerclen dat geclurencle die pei'iode
verweercl er niet meer door een dienstcontract verbonclen was doch staancle hielden cla t « hij van het onclergeschikt personeel geen deel meer uitmaakte ll;
Overwegencle dat het arrest niet met
de door het middel ingeroepen tegenstrijdigheid behept is; dat het arrest verklaart eenscleels dat verweercler sedert
tal van jaren bediende in dienst van
aanlegster was en dat hij na 1940 die
Imedanigheid is blijven behouden, 'en,
andercleelf', dat de door aanlegster bij de
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rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid ingediencle aangiften met betrekking
tot de periode vanaf 1941) die toestand van
dit jaar af beveBtigen of bewijzen;
Over het tweede onclerdeel :
Overwegende dat het arrest de beslissing dat verweerder en aanlegster door
een becliendeneontract verbonden waren,
niet stennt op motieven welke de aan de
opdraehten van 1937 en van 1946 versehuldigde bewijskraeht zonden sehenden;
Dat het arrest beslist dat, wegens de
feitelijke omstandigheden waarop het
wij:o't en die reeds in het antwoord op
de eerste twee onderdelen van het eerste
middel werden opgegeven, de door aanlegster nit die opdracht afgeleide gevolgen niet gegrond zijn;
Overwegende bovendien clat het arrest,
zoals nit de hiervoor verstrekte antwoor<len blijkt, cle bij dit onderdeel van het
midclel bedoelde conclnsies in overweging
lleeft genomen;
Dat g·een van de onderclelen van het
mid del kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
11 september 1959. -1" kamer.- Voor.<:Uter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve·r,
H. Neven. Gelijlclnidende oonolnsie,
H. F. Dnmon, advocaat-generaal. - Ple·iters, HH. Van Ryn en Simont.
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ZAKEN. AANYRAAG VAN BE'l'IOH'l'E '1'0'1' BIJKOMEND ONDERZOEK, AANYRAAG NIE'l' INGESTELD VOOR DE RECH'l'Sl\LWHT WAABBIJ DE
RECH'l'ER NIET VERZAAK AANHANGIG IS. PL1CH1' ER OVER UITSPRAAK TE DOEN.

llet hot van bei'Oep is niet verplioht ~lit
spraalc te doen omt1'ent een aanV1·aag
tot bijlcomenll onderzoeJc. die iloor betiohte alleen u•itgeilrulct weril in een
brief door hem tot de proctweut·-yene·mal ,qericht en wrw·rvwn h-i.i een nfschrift heeft /.aten [!Cwonlen nan de
voo·rzitter 1Ja.n (le zetel, brief wnn1·in
Mj de procnt·e·u·r-rJenerartl verzocht een
ondet·zoek in te stellen, ·inilien cleze het
norU{f achtte (1).

verbr., 5 juni 1953 (Bull. e11
1953, I, 770).

(1) Raadpl.
PASIC;,

(BERGHMANS, '1'. GEERTSJIIA.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 maart 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de pnblieke vordering :
Over beide middelen samen, het eerste,
afgeleid nit de schending van artikel 97
van de Grondwet, doorclat het bes-treden
arrest niet geantwoord heeft op het verzoek van aanlegger tot het honden van
een bijkomend onderzoek, gedaan bij
scllrijven van 6 jnni 1958, gericht aan de
H. procnrenr-generaal bij het Hof van
beroep te Brussel, met mededeling van
dit schrijven aan cle H. voorzitter van
de 16" kamer van het Hof van beroep
te Brnssel : het tweede, afgeleid nit de
schending van de rechten cler verdediging,
en bovendien ook, schending van artikel 391/Jis van het Strafwetboek, gewijzigd door artikel 1 van de wetten van
14 jannari 1928 en 17 januari 1939, doordat het bestreden arrest aanlegger veroordeelt wegens familieverlating, terwijl
het niet nitg·emaakt wercl inclien de nietbetaling van het onclerhondsgeld vrijwillig gebeurd is, en terwijl het bijkomencle
onderzoek door aanlegger aangevraagd,
in zijn brieven van 6 jnni 1958, het bewijs .zou gebracht hebben, ten overvloede,
dat hij geldelijk in de onmogelijkheid
was meer te betalen, dan wat hij daadwerkelijk aan onclerhondsgeld betaalde :
Overwegende dat de raadsman van aanlegger op 6 jnni 1958 aan de proenrenrgeneraal bij het hof van beroep drie stnkken liet geworden met verzoek, zo die
magistraat het nodig achtte, een bijkomend onclerzoek omtrent de geloofwaardigheicl van die stnkken in te stellen;
Dat llij een afschrift van die brief zond
« ter fine van informatie ll aan de voorzitter van de kamer van het hof van
beroep, bij dewelke de zaak aanhangig
werd gemaakt ;
Over.wegende dat nit de stnkken waarop
llet hof aeht vermag te slaan niet blijkt
dat op een cler terechtzittingen waarop
de zaak voor het hof van beroep werd opgeroepen aanlegger conclnsies neerlegde
en namelijk die subsidiaire vraag tot
onderzoek van voormelde bescheiden hernieuwcle;
Dat het hof van beroep dns niet gellonden was daarover te beslissen; dat,
bij gemis aan conclnsies het zijn besliss-ing behoorlijk gemotiveerd heeft door de
betichting bewezen te verklaren zoals ze
gestelcl was in de bewoordingen van cle
wet;

-29Dat geen van beide middelen Imn aangenomen worden;
En overwegende dat de substantH\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

tegen de beslissing over de 111.d.>lieke vorllering :
Overwegende dat, in zover de voorziening gericht is tegen de beslissing die
de publieke vordering door verjaring vervallen heeft verklaard, wat de door aanII. In zover de voorziening gericht is legger in juni en november 1952 gepleegde
tegen de beslissing over de burgerlijke feiten betreft, ze, bij gemis aan belang,
niet ontvankelijk is;
vordering :
Over het middel, afgeleid uit de schenOverwegende dat aanlegger geen mid- ding van de artikelen 1, meer bepaalde·
del· inroept;
lijk 2, 7, 8 en meer bepaald 9 der wet
Om die redenen, verwerpt de voorzie- van 11 maart 1950 op de bescherming van
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos- de wateren tegen verontreiniging; van
de artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 7 van het koten.
14 september 1959. - 2B kamer. - l'oor- ninklijk besluit van 29 december 1953
genomen in uitvoering van voormelde
zitter, H. de CliDpele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve·r, H. De wet, doordat het bestreden arrest eiser
veroordeelt on grond van een overtreding
Bersaques. Gez.i.ikl7tidende concl7ts·ie.,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste gepleegd op 4 november 1954, van de artikelen 1 en 7 van de wet van 11 maart
advocaat-generaal.
1950, om d~ reden clat de naamloze vennootschap Vandemoortele, voor dewelke
llij strafrechterlijk verantwoordelijk was,
fle voorwaarden van haar toelating tot
lozen van haar wateren niet geerbiedigd
!weft en dat zij het bezoedeld water ha2• KAMER. - 14 september 1959
rere nijverheid niet heeft gereinigd alvorens het terug in het kanaal te :;-torten,
WATEREN. - WET VAN 11 :!.IAAR'J' 1950 OP dan wanneer de kwestieuze lozing geDE BESCHERMING VAN DE WA'l'EREN TEGEN VER- pluatst werd v·66r 7 mei 1950, zodat
ON'l'REINIGING. - FEITEN VOORZIEN IN ARTI- eiseres .zich nog kon beroepen op de uitE:EL 1. - FElTEN DIE ZICH VOORGEDAAN HEB- zonderingen voorzien bij artikel 6 van
!let koninklijk besluit van 29 december
IH£N BINNEN DE VOOR\V._\.ARDEN VAN DE niACHTIGING TOEGESTAAN TOT DE LOZING VAN BE- 1953 en dat het algemeen voorschrift van
ZOEDELDE WATEREN GE\'ESTIGD v66R 7 MEI artikel 1 der wet van 11 maart 1950 niet
op haar toepasselijk was :
1950 EN NIE'l' ONDERWORPEN AAN DE VOORWAARDEN VAN HE'l' E:ONINKUJE: BE.SLUIT VAN
Overwegende dat aanlegger vervolgd
29 DECEMBER 1953. - NIET STRAFFELIJK.
was wegens inbreuk op artikcl 1 der wet
van 11 maart 1950 ;
De teiten bedoeld bij arUlcel 1 van cle
Overwegende dat die wetsbepaling voorwet vnn 11 maart 1950 op de besclwrziet dat de erin vermelde feiten niet
·m.ing van de wateren tegen verontreinistrafbaar zijn indien ze « zich voordoen
ging zijn n·iet stratbaa1· indien zij zioh
binnen de voorwaarden der toegestane
heblwn voo1·gedaan binnen de voorwaa1'machtiging tot lozing ll ;
rlen van de machtiging toegestctan voo1·
Overwegende dat het bestreden arrest
een lazing vcm bezoeclelde ·wateren r/6vaststelt dat verweerder, sedert 7 juli
vesti{fcl v661' 7 mei 1950 en ·inclien zi:i
1950, in het bezit van zulke machtiging
plaats grepen v66r het verst-rijken van
waE' en dat hij de voorwaarden er van
rle tenn·ijn bin·nen cle.wellce doze loz·ing
niet heeft miskend;
1noest voldoen ann de voorwaa·rden
Overwegende dat artikel 6 van het kovoorzien bij het koninlcUjk besluU van
29 december 1953. (Wet van l1 maart ninklijk besluit van 29 december 1953,
1950, art. 1; koninklijk besluit van genomen ter uitvoering van de wet van
11 maart 1950, voorziet dat de v66r 7 mei
29 december 1953, art. G.)
1950 geplaatste lozingen, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen van de
(VANDEMOORTELE Ell' N. V. << OLIEFABRIEKEN
inwerkintreding van gezegd besluit, aan
VANDEMOORTELE ))' T. BELGISCHE S'l'AAT.)
zekere door dit besluit gestelde voorwaarden moeten voldoen;
Dat het arrest releveert dat de litiARHES'l'.
gieuze lozing v66r 7 mei 1950 reeds beHET HOF; - Gelet op het bestreden stand;
Overwegende dat, vermits dit besluit
arreE't, gewezen op 11 februari 1959 door
bekend gemaakt werd in het Staatsblad
het Hof van beroep te Gent;
van 18-19 januari 1954, de voorziene terI. In zover de voorziening gericht is mijn van 18 maanden, binnen clewelke
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de · uanpassingsmaatregelen dienden te
worden getroffen, niet verstreken was op
4 november 1954, datum waarop het ten
laste van aanlegger gelegde feit werd
vastgesteld ;
Overwegende dat door te bei'lissen dat
het verontreinigen door aanlegger van
het water der waterlopen onder toepassing viel van artikel 1 der wet van
11 maart 1950, alhoewel zulks binnen de
voorwaarden der toegestane machtiging
geschiedde het bestreden arrest die wetsbepaling heeft geschonden;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de 1mbliel'e vordering de
verbreking van de beslissing over de burgerlijke vordering medebrengt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover het de publieke vordering, betreffende de in juni
en november 1952 gepleegde feiten, vervallen heeft verklaard; beveelt dat melding van onderha vig arrest 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 Brussel.
14 september 1959.- 26 kamer.- Voor.
zittet·, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·, H. De
Bersaques. Gelijklttidende oonolttsie,
H. Roger Janesens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van
Leynseele.
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. ARRES'l' VAN VEROORDELING
DIE BESCHEIDEN INROEPT DIE NIET AAN DE
VERDACHTE l<IEDEGEDEELD WERDEN, SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

Er is sohending van de reohten van de
vet·dediging wannee1' het arrest van ver001'deling besoheiden inroept waarvan
niet vastgesteld W01'dt dat ze aan de
verdaohte medegedeeld werden (1).
(DEME1:S EN SENTOBIN.)
ARREST,

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 januari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
(1)
1934,
579);
Bull.

Verbr., 5 februari 1934 (Bull. en PAsrc.,
I, 163) ; 8 september 1949 (ibid., 1949, I,
4 juli 1955 (Arr. Verbr., 1955, biz. 905;
en PASIC., 1955, I, 1203).

Over het tweede middel, afgeleid uit
de miskenning van de rechten van de
verdediging, en de schending van de· artikelen 190, 210, 211, 302, 305 van het
Wetboek van strafvordering, 2, alinea 2,
van het decreet van 21 juli 1831 op de
drukpers, doordat het bestreden arrest,
om te beslissen dat de vervolgingen waarover het uitspraak doet voor de correctionele rechtbank regelmatig ingediend
werden, gewag maakt van inlichtingen
cUe het aan een dossier van een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek ontleent,
dan wanneer aanleggers noch kennis hebben kunnen nemen van de stukken waaruit die inlichtingen werden geput noch
zich desbetreffend he]Jben kunnen verdedigen :
Overwegende dat aanleggers in conclusies deden gelden dat de feiten wegens
dewelke zij thans vervolgd waren het
voorwerp uitmaakten van een onderzoek
waarmede de onderzoeksrechter te Brugge
nog gelast was ;
Overwegende dat om de aldus ingeroepen grond van niet ontvankelijkheid van
de vervolgingen af te wijzen, het bestreden arrest erop wijst dat aanleggers bij
dagvaarding van 25 augustus 1958 v66r
de correctionele rechtbank werden genodigd te ver:;-chijnen en dat « op gezegde
datum g·een onderzoek in de zaak nr 12652
bestond >>;
Overwegende dat, betreffende de eenheid tussen de feiten die aanleiding guven tot de vervolgingen die v66r het hof
van beroep aanhangig waren gemaakt en
degene die het voorwerp zijn van bedoeld
onderzoek, het arrest ook bepaalt dat de
cheks waarvan svrake in de eerste rechtspleging « dezelfde zijn (als) zekere checks
waarvan kwestie in gezegd dossier 12.652
zoals blijkt onder andere nit stuk 83,
omslag bevattende 4 checks waaronder de
checks nummer S.584.508 en 584.509 OP de
Kriedietbank te Lichtervelde >>;
Overwegende bijgevolg dat nit de motieven van het arrest duidelijk blijkt dat
de rechter kennis heeft genomen van tenmin:;-te zekere bescheiden van he£ nog
niet geeindigd onderzoek en dat die elementen medegewerkt hebben tot het vormen van zijn overtuiging;
.
Overwegende dat noch nit de stukken
van de rechtspleging noch uit het arrest
blijkt dat die bescheiden waarvan de beslissing melding maakt of waarvan de
rechter zekere inlichtingen ontleent aan
de debatten en aan de vrije bespreking
van de partijen onderworpen werden,
hetzij in hun oorspronkelijke tekst, hetzij
in uittreksel, hetzij in afschrift;
Overwegende dat de rechter niet wettelijk de vervolgingen regehnatig ingediend heeft kunnen verklaren en aunleggers veroordelen op grond van zekerE>

hestanddelen waanan het niet ten geiloege van recht vaststaat dat zij aan de
verdediging ter immge werden medegedeeld;
D!it het middel gegrond is;
Om die redenen, verllreekt het bestretli:m arrest; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar llet Hof van beroep
te Brussel; laat t1e Staat de kosten ten
laste.
14 september 1959.- ze kamer.- Foorzittet·, H. de Olippele, raadslleer waarnemend voorzitter. - Fet·slaggevet·, H. van
Beirs. - Gelijlcltddende conclusie, H. Roger Janssens de Bistlloven, eerste advocaa t-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
AIUtESTEN.- STRAI<'ZAI<K'I.- BunGEHLr.J.KE VORDERING. VEROORDELING 'l'O'l'
SCHAI)E\'ERGOEDING 'l'EGENOVER DE JlURGEH·
.LIJKE PAR'l'IJ, BE~LISSING DIE S'l'EUN'l' OP
DE BESLUI'l'EN YAN EEN DESKUNDIG VERSLAG. ~
TIESLISSING DIE DE KRI'l'IEK NIE'l' BEAI\'l'WOORD'l' DIE IN OONCLUSIES DOOR DE \'ER·
DACHTE UI'l'GEOI~H'END "'ERD OP DI'l' YEHSLAG.
NIE'l' MET REDE~'EX OMKLEDE IlESLISSING.

Is niet met t·edenen omlcleed de besl'issing
rlie rle ·venlachte ·wroonleelt tot het betalen van schadevergoerUng ann rle 7wruerlijlce pnt·tij, en rlie steuni, roo·r rle
tJegroting rnn de scharle, op de beslu.iten van een deslcunrlirl ·l:C1'sla.u, zonrler
rle Tct·iUek te beantwoonlen rlie door de
•perdnchte, teuen au ·t;ersln(l, In conclHsies ·nitgebmcht ·wcnl (1). (Grondwet,

art. 97.)
(JORDENS, 'f. PERSEYN.J
ARREST

(2),

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 december 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat dit arrest alleen uitspraak doet over de burgerlijke vordering
van Jordens;
Overwegende dat beide voorzieningen
verknocht zijn;
Aangaande de voorziening van Perseyn :
(1) Verbr., 25 november 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 317).
(2>) Een eerste arrest wercl in cleze zaak gewezen op 24 maart 1958 (Arr. Yerbr., 1958,
blz. 558; B,ll, en PASIC., 1958, I, 826).
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Overwegemle dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen middel inroept;
Aangaancle
dens :

<le voorziening van J or-

Over llet middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1134, 1319, 1320, 1350, 1351, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetlloek, doordat, na
te hebben verklaard <lat, om het bedrag
te bepalen van de vergoeding welke aan
aanlegger voor de periocle van 11 februari
1954 tot 1 october 1956 toekomt, er client
rekening gehouden, enerzijds, met de verscllillen<le graden van onbekwaamheid
welke aanlegger heeft geleden gedurende
die periode en, anderzijds, met de netto·
wedden van het slachtoffer, het is te zeggen, met llet lledrag van zijn wedden min
al de fiscale lasten, het bestreden arrest
beslist de vergoeding em aeq,z~o et bono
op 475.000 frank te scllatten, dan wanneer, aanlegger, in de in zijn naam v·oor
llet llof regelmatig neergelegde concluS"ies, deed gelden da t llij, sedert het ongeval onbekwaam was welk winstgevend
werk ook te verricllten, bijgevolg, «totaal zijn arbeidsvermogen heeft verloren ll, en dus, cc de in geld omgezette minderwaarde client berekend ol) lletgene hij
zonder die onllekwaarnlleid zou verdiend
hebben hetzij 379.919 frank x 2 jaar,
7 maanden, 20 dagen = 1.002.568 frank ll,
waaruit volgt da t de bestreden beslissing
niet wettelijk gemotiveerd is enerzijds,
om niet geantwourtl te hellben op cle conclusies van aanlegger en, anderzijds, om
de vergoeding em nequo et bono te hebben
geschat zonder de reclenen te geven
waarom de door aanlegger gedane schatting niet kan worden aangenomen (scherrding van artikelen 97 van de Grondwet,
1382 en 1383 van l1et Burgerlijk Wetlloek) :
Overwegende dat in conclusies, regelmatig genomen v·66r llet hof van beroep,
aanlegger deed gelden dat cc tengevolge
van het ongeval hij zijn werk niet meer
lleeft kunnen hernemen llij de Bank van
Brussel ... dat het ongeval definitief een
einde gesteld lleeft aan zijn winstgevende
loopbaan ... dat, alhoewel zijnlichamelijke
onbekwaamheid die het gevolg is van het
ongeval mogelijk niet volledig is gebleven,
zij noelltans, bij inaclltneming van zijn
lleroep en ouderdom, van die aard blijkt
dat aanlegger, tengevolge van het ongeval, niet meer in staa t is een winstgevende bedrijvigheid uit te oefenen, dat
het materieel verlies welke het sla.chtoffer
heeft geleclen tengevolge van een feitelijke werkonbekwaamllekl van 100 p. c.
379.919 frank per jaar beclraagt, som welke
overeenstemt met zijn vroegere inkomsten
nit zijn materHHe prestaties namelijk de

-32enige welke hij verrichtte te weten bij de
Bank van Brus:sel; dat de schade welke
het slachtoffer ingevolge zijn werkonbekwaamheid heeft ondergaan client vast·
gesteld op de in geld omgezette minderwaarde van zijn arbeidsvermogen, welke
die werkonbekwaamheid metterdaad teweeggebracht ... , dat het slachtoffer vanaf
het ongeval tot op 1 october 1956, eindtlatum van de nog besproken periode, en
zelfs dam·na, totaal zijn arbeidsvermogen heeft verloren; dat bijgevolg de in
geld omgezette minderwaarde client berekend op hetgene hij zonder die onbekwaamlleid zou verdiend hebben, hetzij
379.919 frank x 2 jaar, 7 maanden en
20 dagen = 1.002.568 frank JJ;
Overwegende dat het arrest, alhoewel
het aanneemt dat aanlegger gedurende de
onder ogen genomen neriode geen wedde
van de Bank van Brussel heeft getrokken, nochtans, zonder de reden aan te
duiden waarom het hogeraangehaalde
conclusies verwerpt, beslist dat « er om
het bedrag van de schade te bepalen rekening client gehouden met de graad van
de werkonbekwaamheid; dat het ingevolge de des:kundige gegevens blijkt dat
Jordens de volgende werkonbewaamheid
ondergaan heeft : 100 t. h. tussen 11 februari 1954 en 5 april 1955 (1 jaar en
56 dagen), 75 t. h. tussen 6 april 1955
en 21 november 1955 (7 maanden en
15 dagen), 50 t. h. tussen 22 november
1955 en 31 maart 1956 (4 maanden en
9 dagen), 35 t. h. tussen 31 maart 1!l56
en 1 october 1956 (6 maanden) JJ;
Dat het hof van beroep, na verder beslist te hebben dat het netto-bedrag van
de wedde als aanduiding kan genomen
worden om het werkvermogen van armlegger te bepalen, het geheel materieel
verlies door aanlegger ondergaan tijdens
het litigieuze tijdperk wegens opgelopen
werkonbekwaamheid ex aeq~to et bono
op 475.000 frank vaststelt;
Overwegende dat, waar de schadeloosstelling van het s:lachtoffer van een misdrijf in concreto en niet volgens forfaitaire regelen hoeft gewaardeerd, en waar
door aanlegger werd voorgehouden dat in
zijn bepaald geval, alhoewel de werkonbekwaamheid in abstracto beschouwd niet
volledig was, er hoegenaamd geen vermogen tot arbeid was, het hof van beroep door, zonder deze stelling te weerleggen, te beslissen dat, om het bedrag
van de schade te bepalen, rekening
diende gehouden met de graad van werkonbekwaamheid vastgesteld door deskundige gegevens, geen passend antwoord
heeft geg·even op de conclusies van aanlegger en de in het middel aangehaalde
wetS'bepalingen heeft geschonden;
Om cUe redenen, voegt de voorzieningen
·s'amen; verwerpt de voorziening van Per-

seyn; verbreekt het bestreden arrest behalve in zover het Perseyn veroordeelt
tot de kosten tegenover de publieke
pal'tij; beveelt dat van het onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt Perseyn tot de
kosten; verwijst de alzo beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
H september 1959.- 2" kamer.- Vootzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Hallemans.
Gelijlcl1<idende concl·usie,

H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
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ONVRIJWILLIGE
VERWONDINGEN
EN DODING. - VERKEERSONGEVAL. W ANBEDRIJF DAT NIET NOODZAKELIJK EEN IN·
BREUK OP DE WEGCODE IMPLICEERT.
Het wanbedrijf van onvrijwillige verwonfUngen, vast{festeld ter gele,qenheid van
een verlcee1·songeval, implioeert niet
noodzakelijlc een inbreulv op de Wagcode (1).

(MEYSEN, T. DE MAERE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 januari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. In .zover de voorziening gericht is
teg·en de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel, afgeleitl uit de schending van de artikelen 97 en 107 van de
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 1, 2, 4, 6, 12-2 en 3, van het
internationaal verdrag nopens het wegverkeer, van zijn bijlage 2 en van het
protocol nopens de verkeerstekens op
19 s:eptember 1949 ondertekend en door
de wet van 1 april 1954 goedgekeurd; en
107 van het koninklijk besluit van 8 ·april
1954, houdend algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, doordat, eerste onderdeel : het bestreden arrest zijn
heslissing gesteund heeft op het feit. dat
de burgerlijke partij Demaere, rijdende
op een openbare weg met minstens een
spoorweg, van een doorgangsvoor,rang
genoot krachtens artikel 16·2-a van het
koninklijk besluit van 8 april 1954 dan
wanneer, aanlegger van Nederlandse na(1) Verbr., 12 mei 1953 (A.rr. Yerbr., 1958,
blz. 727; Bull. en PAsrc., 1958, I, 1012).

-33tionaliteit was en het voertuig dat hij
bestuurde zich in internationaal verkeer
bevond in de zin van artikel 1 van het
internationaal verdrag nopens het wegverkeer van 19 september 1949; dat hij
dus het recht had de bepalingen van het
gezegd internationaal verdrag, van zijn
bijlagen en van het protocol van 1949
betreffende de verkeerstekens in te roepen, daar BelgH\ en Nederland kontrakterende partijen waren en de gezegde interna tionale akten goedgekeurd geweest
zijn door de Belgische wet van 1 april
1954; dan wanneer, in tegenstrijd met
de bepalingen van artikel 12-2 en 3 van
het verdrag van 19 september 1949 en
paragraaf 1 van de bijlage 2 aan het verdrag, geen enkel teken betreffende de
doorgangsvoorrang was geplaatst op de
wegen waaruit aanlegger en de burgerlijke partij De Maere kwamen en geen
voorrang dus door tekens was aangegeven; dan wanneer de richting van het
verkeer zi,inde rechts in Belgie zoals trouwens in Nederland, eiser, komende van
rechts, van de voorrang van rechts genoot, zoals hij het staande gehouden
heeft in zijn conclusies regelmatig neergelegd v66r het hof; dan wanneer door
·in overweging te nemen dat er uit artikel 1 van het internationaal protocol betreffende de wegtekens voortvloeide dat,
zolang de termijn van 10 jaar voorzien
door dit artikel voor het aannemen door
de kontrakterende partijen van het voorziene stelsel van wegtekens niet verstreken is, Belgie de voorrang afhankelijk
mag maken van uiterlijke kenmerkeu der
openbare wegen, het bestreden arrest
deze bepaling verkeerd l1eeft uitgelegd,
daar indien deze een termijn voorziet
voor het aannemen van het tekenstelsel
overeenkomstig met dit beschreven door
gezegd protocol, kan men er geenszins ·uit
afleiden dat gedurende deze termijn bepalingen van artikel 12-2 en 3 van het
verdrag en de bijlage 2 niet vim toepassing zijn, en daar uit gezegd protocol
alleen voortvloeit dat de tekens die de
.voorrang, aanduiden niet noodzakelijk
gedurende gezegde termijn moeten overeenstemmen met deze beschreven in het
protocol; en dan wanneer het verdrag
in zijn bijlagen en het protocol goedgekeurd zijnde door de wet van 1 april 1954
de kracht van een wet gekregen hebben
sedert het in voege treden van gezegde
wet, zijnde i'edert 1 mei 1954, en bijgevolg door toepassing te maken der bepalingen van het koninklijk besluit van
8 april 1954, terwijl ze niet overeenkwamen met deze van gezegd verdrag en zijn
bijlagen, het bestreden arrest artikel 107
van de Grondwet geschonden heeft volgens hetwelk de hoven en rechtbanken
de algemene, provinciale en plaatselijke
besluiten en verordeningen slechts zullen
VERBR.,. 1960. - 3

toepassen voor zover ze overeenkomen
met de wetten; en doordat, tweede onderdeel : het bestreden arrest zijn beslissing gegrond heeft op het felt dat aanlegger een zware fout pleegde door, niettegenstaande de aanwezigheid van een
oranje knipperli.cht, waarvan hij verklaarde ter zitting van het hof van beroep dat hij er de betekenis van, dat
in Nederland dezelfde is, wel kende, het
kruispunt opgereden te zijn zonder te vertragen en met een overdreven snelheid;
dan wanneer, a) het bestreden arrest niet
aanduidt of het knipperlicht dezelfde betekenis had dan dat voorzien door artikel 107 van de Wegcode van 8 april 1954
voor de gebruikers in internationaal verkeer die zich zoals eiser kunnen beroepen
op de bepalingen van het internationaal
verdrag op het wegverkeer van 19 september 1949, zijn bijlagen en het protocol
nopens de verkeerstekens, goedgekeurd
door de wet van 1 april 1954 en aldus
de motivering van het arrest onwettig is
en tenminste dubbelzinnig vermits zij niet
toelaat te onderscheiden of het hof van
beroep een juiste toepassing gemaakt
heeft der wet van 1 april 1954, die de
internationale akten hierboven bedoeld
bekrachtigt; dan wanneer b) de motivering J.n ieder geval onvoldoende en dubbelzinnig is, vermits het hof van beroep
niet aanduidt waarin het feit zich in
het kruispunt te begeven zonder te vertragen een zware fout zou uitmaken, terwijl volgens artikel107 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954, het geel-oranje
knipperlicht betekent « voorzichtigheid J>
en in liiets de regelen betreffende de voorrang wijzigt en dan wanneer de verplichting tot voorzichtigheid niet noodzalrelijk deze om de vaart van het voertuig te verminderen medebrengt, zodat
het bestreden motief niet de vaststellihg
van een fout vanwege de betichte bevat,
en c) dan wanneer bovendien het arrest
niet bestatigt dat deze fout het nodige
oorzakelijk verband schept met het on-.
geval :
Over het tweede onderdeel :
a) Overwegende dat uit de regelmatig
overgelegde stukken niet blijkt dat aanlegger het onder letter a aangehaald verweermiddel voor het hof van beroep zou
opgewo:rpen hebben;
Dat de feitenrechter, in afwezigheid
van conclusies van aanlegger desbetreffend, niet gehouden was de betekenis van
de oranjegeel fiikkerlichten bedoeld bij
artikel 107 van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 in verband met het verdrag van 19 september 1949 te onderzoeken;
Dat, wat letter a betreft, het tweede
onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;

-34b) Overwegende dat, waar het ·arrest
soeverein vaststelt clat aanlegger het
kruispunt opg·ereclen is zoncler te vertragen en met een overdreven snelheicl, het
op groncl van deze vaststellingen wettelijk en zoncler clnbbe1zinnigheid heeft
kunnen beslissen cla t aan1egger een font
beg a an had; da t deze font, bestancldeel
van het misclrijf voorzien bij de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek,
l1estaan kan zoncler clat er een inbrenk
wPze op een bepaling van de vV egcode;
Dat, wat letter 1J betreft, het tweecle
ondercleel van het micldel niet kan aangenomen worden;
c) Overwegende dat het arrest, bij ge·
brek nan eonclusies, het oorzakelijk verhancl tussen de font en het ongeval voldoende vastgesteld heeft door te beslis·
sen clat, wegens de font ten laste van
nanlegger weerhouclen, hij sc1mldig is
a an onvrijwi1lige verwondingen;
Dat, wat letter c betreft, het tweede
onclercleel van het midclel feitelijke gronclslag mist;
Over het eerste onclel'(leel :
Overwegencle dat nit het antwoorcl op
'letter 1J van het tweede onclerdeel reeds
blijkt clat het arrest zijn clispositief
wettelijk heeft gerechtvaarcligd;
Dat clit onderdeel van het middel, clat
de redenen van het arrest critiseert betreffencle de toepasselijkheid van artikel 16-2-rb van het koninklijk bes1nit van
8 april 1954, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantHne of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nage1eefd en clat de
nitgesproken straf overeenkomstig de wet
is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijkP
vordering :
Overwegencle dat aan1egger geen bijzoncler micldel inroept ;
Om clie redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 september 1959. - 2° kamer.- Voorzittm·, H. de Olippe1e, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Versla{f[fWue1·, H. Wauters. - GeUjlcluirlenrle conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste aclvocaat-generaal.
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SCHIP-SOHEEPVAART. SLEEPVAAR'r IN
RET GEBIED VAN DE ZEEVAARTINSTELLINGEN VAN
DE STAD GENT. ARTIKEL 11bi8 VAN DE POLI'l'IEVERORDENING VAN DE HAVEN. DRAAOWI.JDTE.

Het cwtikel 11bis van rle poz.itieve·rorde·
n·ing vwn rle haven van ae stad Gent,
flie voor het ve1·halen van zee- en binnenschepen in fle 1DCbteren va-n ae zeevaart·inste1.l-inuen, het ve1·1Jofl 1.t'itvnarfli[ft anfle·re sleepooten te ,qe1JPuik:en
flan cleze toeoeho·renfle aa.n cle ve1·gu.nninuho1tder van het monopoUe van
de sleepfl·ienst, 1JUjft toepasselijlc wanneer, met fle en·iue 1Jefloeling om D-innen
het geoiefl van rle zeevaa1·tinstellingen
een sch-i.p van z.i[lplaats te veranfleren,
clit schip la.n{fs een omweg D7biten flit
{leoiecl 1oonlt ueleifl en er ter-ng 1Jinnen wonlt f!ele-icl, zo11cler flaarli7!'itell
een bepaazae l'igplnats 1'ngenomen te
heoben.
(N. V. <<UNION DE REMORQUAGE
E'r DE SAUVETAGE ll.)
AH.HES'l',

I-lET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 januari 1959 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Gent;
Over het midclel, afgeleicl nit de scherrding van ae artikelen 97 van de Grondwet, 3 van de wet van 27 september
1842, 111Jis van de politieverorclening cler
haven van de stad Gent, doorclat, om te
beslissen dnt aanlegster zich aan de ten
hare laste gelegcle overtrecling niet schnlclig lleeft gemaakt, het bestreclen vonnis
erop wijst clnt twee sleepcliensten werclen
verricht en oordeelt clat beicle sleepverrichtingen, afzonclerlijk beschouwcl, geen
overtrecling uitmaken van het in artikel 11b·is uitgevaanlig·cl verbocl, clan wanneer het verhalen, zog·enaamcl « shiften ll
van zee- en binnenschepen, door hedoeld
artikel uitclrukkelijk wordt verboclen
aan tle eigennars en kapiteins van de
deepboten, vreemd aan cle vergnnninghouder van hPt monopolie binnen de wateren van de zeevaartinstellingen, en
cloorclat het vonnis beslist clat waar het
vaststaat clat de vaartuigen het clniclelijk
in de verordening omschreven g·ebied
hebben verlaten en slechts naclien clit gebiecl zijn binnengevaren de stelling van
de bnrg·erlijke partij, volgens clewelke de
sleepclienst verricht wercl van Langerbrugge naar Rieme langs Zelzate om en
dat er geen rekening client gehonden met
het verlaten van de zeevaartinstellingen,
niet kan bijgetreclen worden zonder aan
becloeld artikel 111Jis, een clraagwijdte te
geven die het niet ·bezit, clan wanneer
clit artikel het verhalen binnen de zee·
vaartinsteling·en, door andere sleepboten
clan deze toebehorencle aan de vergun·
ninghoncler verbiedt :
Overwegencle dat verweercler vervolgd
was wegens inbreuk op artikel 111Jis van

-35de politleverordening van de haven van ' dat van onderhavig arrest melding zal
gemaakt worden op de kant van de gede stad Gent ;
Overwegende immers dat het door dit deeltelijk vernietigde beslissing; verwijst
artikel uitgevaardigd verbod andere de alzo benerkte zaak naar de Correctiosleepboten te gebruiken, voor het verha- nele Rechtbank te Dendermonde, zetelen, zogenaamde « shiften )), van zee- en lencle in boger beroep ; 1egt de kosten ten
binnenschepen, dan deze toebehorende laste van verweerder.
aan de vergunninghouder van het mono14 september 1959.- 2" kamer.- Voor.
polie van de sleepdienst uitsluitend de
verwisseling van ligplaats binnen de zee- zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnevaartinstellingen van de haven betreft; mend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Van
Overwegende dat, om te beslissen dat Beirs. - Gelijkl1tidenae oonolltsie, H. Roverweerder bedoeld verbod niet overtre- ger Janssens de Bisthoven, eerste advoden heeft, de rechter erop wijst dat zijn caa t-generaal.
sleepboot het rijnschip « Louis )) gesleept
heeft «van uit Langerbrugge (binnen de
waters van de zeevaartinstellingen) tot
Zelzate (buiten die waters), en, nadien,
2e KAMER. - 14 september 1959
van die laatste plaats af naar Rieme
(binnen die waters) )) om hieruit af te
leiden « dat, derhalve, twee sleepdiensten 1° VONNISSEJN EN ARREJSTEJN.
werden verricht )) de ene « van binnen de
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE YORDERING.
zeevaartinstellingen tot er buiten )) en de
VONNIS DAT AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
tweede « van buiten naar binnen )) ;
EEN PROVISIONELE VERGOEDING TOE'KENT, DAT
Overwegende dat tegenover de stelling
EEN DESKUNDIGE AANS'l'EL'l' EN DE ZAA:K (( SINE
van de burgerlijke partij die aanvoerde
DIE)) UITSTELT. - VONNIS DAT DE RECHTSdat de sleepdienst verricht werd van
MACH'l' VAN DE RECHTBANK NIET UITPUT.
Langerbrugge naar Rieme langs Zelzate
2°
VEJRJARING. - STRAFZAKEN. - Bu:Rom en dat met het verlaten van de zeeGERLIJKE VORDERING. -. BURGERLIJKE \'ORvaartinstellingen geen rekening client geDERING TEN GEPAS'l'E TIJDE INGESTELD EN
houden te worden vermits dit· aileen geVOORTGEZE'l' DOOR EEN AAN DE OORSPRaNKEdaan werd om de betaling van de verLIJKE AANLEGS'l'ER GESUBROGEERDE PARTI,T.
sclmldigde E'leepkosten te vermijden, de
- VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING
rechter zijn uiteenzetting van de feiten
ZONDER INVLOED OP DEZE BURGERLIJKE \'ORin verband met gemeld artikel llbis
DERING.
steunt op de beweegredenen « dat, waar
· vaststaat dat de beide bedoelde vaartui- 1 o De stmtreohte1· a·ie ann ae bnrgerlijke
gen het duidelijk in de verordening ompa.rt'ij een prO'IYisionele ·ve1·goeaing toeschreven gebied hebben verlaten en
kent, een aeslcwtclige aanstelt. on~ haa.1·
slechts nadien dit gebiecl opnieuw zijn
te onaerzoelcen en ae zaalc sine die
binnengevaren, nadat de verschuldigde
uJtstelt, Jiltt z·ijn 1'eohtsmaoht.n·iet u'it (1).
rechten te Zelzate gekweten werden, de 2° De ve-rjaring van ae pu.blielce vo1·aestelling van de burgerlijke partij niet
riny lwenqt niet met .<Zich cle ver}rwin!f
kan bijgetreden worden zonder aan het
van ae buirgerlijlce vorclering ll:ityeoebedoeld artikel 1lbis een draagwijdte te
tena aoo1· een pa1·tij gesubrogee1·a aan
geven die het niet bezit )) ;
de oorspmnlcelijlce a.anlegste1', indien
Overwegende echter dat niets in de berleze de vorcle1·ing hnd ·ingestelcl v66r ant
woordingen van die bepaling, die van
rle ve1·jaring van rle p1tblie7ce vonle1'in.IJ
toepassing is wanneer een schip, binnen
1Je1·worven wns. (Wet van 30 maart 1891,
het gebied van de zeevaartinstellingen,
art. 1 art. 26 van de wet van 17 augusvan een ligplaats naar een andere ligtus 1878 aanvu1lende.)
plaats wordt gesleept, laat veronderstellen dat die toepassing uitgesloten zou
(MATHYS, '1'. GEMEEN'l'E EVERE.)
worden wanneer met de enige bedoeling
om binnen dit gebied een schip van ligARllES'l'.
plaats te veranderen c1it schip langs een
omweg buiten dit gebied wordt geleid
zonder nocht:ms daarbuiten een bepaalde
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
ligplaats in te nemen;
arrest, gewezen op 10 maart 1959 door het
Overwegende derhalve clat het vonnis Hof van beroep te Brussel;
op een onjuiste interpretatie van gemeld
Over het eerste middel, afgeleid uit de
artikel 11bis steunt;
Echending van de artikelen 3 en 4 van
Dat het micldel dus gegrond is ;
de wet van 17 april 1878, bevattende de
Om die redenen, verbreekt het bestre(1) Zie noot 1 onder verbr., 16 mei 1949.
den vonnis in zover het over de burgeriijke vorclering uitsnraak doet; beveelt (Bull. en PAsrc., 1949, I, 376).

-36,·oornfgaande titel van !let W etboek van
reclltspleging in strafzaken, 1251, 3°, 1382,
1383 en 1384 van !let Burgerlijk Wetboek,
doorda t !let bestreden arrest, na vastgesteld te llebben dat de Correctionele
Hechtbank te Brussel, bij vonnis van
17 december 1952, definitief over de toenmalige eis van verweerster uitspraak gedaan had en haar bevoegdlleid ten overstaan yan deze eis uitgeput hall, beslist
dat de vordering thans door verweerster
ingesteld de yoortzetting is van de niet
definitief beslechte vordering van het
slachtoffer Van Dievel, waarvan zij de
rechten door conventionele subrogatie
verworven heeft, dan wanneer, eerste
onderdeel, dergelijke subrogatie niet mogelijk is daar het slachtoffer Van Dievel
zonder enig recht is ten aanzien van aanlegger ingevolge de definitieve dading tussen hem en aanlegger getroffen, en,
tweede onderdeel, dan wanneer, zelfs
moPst de subrogatie aangenomen worden,
tle vordering v,66r de burgerlijke rechtsmacht hall moeten ingediend, vermits tle
correctionele rechtbank haar rechtsmacht
had uitgeput door aan de burgerlijke
partij de geyorderde som toe te kennen
en voor het overige haar enkel akte verleencle van haar voorbehoud voor verdere
sclladc :
,
Over het eerste onderc1eel :
Overwegende dat het arrest in feite
vaststelt, enerzijds, uat aanlegger « gewag maakt van een schikking die hij met
Van Dievel zon getroffen hebben; dat bij
~~chter in gebreke blijft cleze schikking en
)laar inhoud te bewijzen ll; en, anderzij<ls, dat verweerster het bewijs levert
dat zij regelmatig tot het bedrag van
174.843 fr. 40 in de rechten en vorderingen van Van Dievel tegenoyer aanlegger gesubrogeer<l werd;
Dat het arrest al<lus het verweer dat
aanlegger op de door hem ingeroepen eluding steunde, door een soevereine beoorll eling als niet bewezen verworpen heeft;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat uit het arrest en lle
stukken wanrop het hof acht vermag te
slaan blijkt <la t het vonnis van de Correctionele Hechtbank te Brussel van
17 december 1il52 een provisionele vergoetling van 60.000 frank ann de burgerlijke
partij Van Dievel toekende en een deskundige aanstelde om haar te onderzoeken; dat, wat de burgerlijke vordering
van deze partij betreft, de zaak verder
onbepnald werd uitgesteld ;
Overwegende <lat het arrest terecht uit
cleze omstandigheden afleiclt dat de correctionele rechtbank door haar vonnis van
17 december 1952 haar rechtsmacht ten
overstann van de Yordering van de burgerlijke partij Van Dievel niet had nit-

geput, en, dienvolgens, in zover verweerster in de rechten en vorderingen
van deze partij gesubrogeerd werd, zij
ten overstaan van verweerster haar
rechtsmacht behield;
Dat beitle onllerclelen feitelijke grandslag missen;
Over het tweecle middel, afgeleid uit
de schenlling van de artikelen 3, 4, 21,
22, 25 en 26 van de wet van 17 april
1878 bevattenlle de voornfgaande titel van
het Wctboek van rechtspleging in strafzaken, doordat het bcstreden arrest beslist heeft dat de vorllering van verweerster niet verjaard was; dan wanneer deze
vordering een ex delicto vordering is,
clan wanneer het ongeval van 19 juli 1952
clagtekcnt en de laatste stuitingsdnacl op
datum van het vonnis van 17 december
1952 geschiedde, zoclat cle termijn van de
verjaring ruimschoots verlopen was op
30 januari 1958, datum waarop cle vorclering van verweerster bij middel van vrijwillige verschijning voor de Correctionele
Rechtbank te Brussel annhangig wercl gemaakt :
Overwegende clat zoals reeds blijkt uit
ltet antwoord op het tweede onderdeel
van het eerste middel, dat het vonnis van
17 december 1952 over de vordering van
de burgerlijke partij Van Dievel niet tlefinitief uitspraak had gedaan en dat verweerster, in cle rechten van deze partij
gesubrogeercl, haar vordering voortzette;
Overwegendt) dat, luiclens artikel 1 van
de wet van 30 maart 1891, wanneer de
burgerlijke vordering terzelfdertijd als de
publieke vordering en voor dezelfcle rechters vervolgd, ofwel afzonderlijk vervolgd, regelmatig wercl ingesteld te bekwamer tijd, loopt de verjaring, behoudens afstand of verval van het geding,
tegen de eiser niet gedurende de bebancleling van de eis tot herstelling van· cle
schacle, door het misdrijf veroorzaakt;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 september 1959. - 2" kamer. - T' oorititter, H. cle Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ T'e,rslaggever, H. Wauters. - GeUjlclu.idenfle conclusie, H. Hoger Janssens de Bisthoven, eerste aclvocaa t-generaal.
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1 u 0--"DEHZOEK (IN STHAl!'ZAKENi.
0NDERZOEKSGERECIITEN. BESLISSINGEN VAN YERZENDING. GERECHTEN VAN
WI.TZEN ZONDER MACHT OM DE WE'ITELIJKHEID ERVAN NA 'l'E GAAN. UITZONDERING 01'
DEL:E REGEL W A'l' BE'l'REFT DE TOEPASSING

-37VAN DE WET OP Dlc YERZACIITE:\'DE
DIGHEDEN.

O~[STAN

2° VERJARING (IN STRAFZAKEN). V ALSHEID

IN GESCHRIF'I'EN EN GEBRUIK ERYAN. DADER VAN DE VALSHEID DIE AAN HET
GEBRUIK VAN HE'l' VALS S'l'UK MEDEGEWERKT
IfEEF'l'. VERTREKPUNT VAN DE VER.JARING
VAN DE PUBLIEKE VORDERING.

3° VALSHEID EN GEBRUIK ERVAN.
GETUIGSCRRIFT DA'l' BEDRIEGLIJK VERELAART DAT DE 'l'I'l'ULARIS STUDIES VAN :lviTDDELBAAR ONDERWIJS VAN DE LAGERE GRAAD
HEEF'l' GEDAAN. GETUIGSCHRIF'l' DA'l' EEN
YALSHEID KAN UITMAKEN DIE ONDER 'l'OEPASSING VAL'l' VAN DE AR'l'IKELEN 196 EN 197 VAN
HE'I' S'l'RAF\\"ETROEK.

1 o De beoordeling vnn de wettelijkheid
1:an rle besl-iss·inrten bij dewelke de ye·rechten vnn onderzoelc eon ·vet·dnchte
n!6r het ge·recht ·rem wijzen verzenrlen behoort cwn deze lcwtste niet,
behou.dens wnt beM·ett de toetJassing
vnn de wet van 4 october 1867 op cle
verzachtende omstctJI(Ughellen (1).
2° 1Vnnneer cle llnder vnn een valsheill
in ,qeschriften zich oak schulclig heett
11emaakt acm meclewerlcing nan het gebru.ilc llnt genuwlct wercl van het vals
stnlc met het.zelfde bedriertlijlc opzet
of met hetzelfde oogmerk o·m te schaden, neemt de ve1·jadng van de pu1JUelce vm·dedng slechts een aanvnng,
zowel ten opzichte van het plegen van
de valsheid als ten opz·ichte van het
gebruilc van het vals stu.lo, sinds het
laatste teit van gebnt ik (2).
3° Bet opmaken van een get·uiysclwitt clat
bedriegUjlc verlclaart clat de tit1t!a1·is
met vr·ucht het m·illdelbaar onderw·ijs
van de lage·re ,q·raa.d heett gevolgd, lean
een va.lsheid in gesch1··itten 1titma7cen
op welke a.rtilcelen 196 en 197 va.n het
Stratwetboelc toepa.sselijk zijn (3).
(DESCHREVEL.)
ARREST.

HE'i' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 jannari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 98 van de
Grondwet, 1, 196, 197 van het Strafwetboek en van paragraaf XV van het enig
artikel van de wet van 25 october 1919,
(1) Verbr., 30 november 1920 (Bull. en PAsrc.,
1921, I, 153) en de conclusies van de procureurgeneraal P. Leclercq; 26 maart 1923 (ibid.,
1923, I, 252),; 23 juni 1924 (ibid., 1924, I, 422·) ;
3 juni 1935 (ibid., 1935, I, 264); 11 maart 1940
(ibill., 1940, I, 87) ; 1 december 1958 (Arr.
Yerbr:, 1959, biz. 273; Bnll. en PAsrc., 1959,
I, 323).

gewijzigd door deze van 22 juli 19:!-7 en
door het koninklijk besluit nr 2o8 van
24 maart 1936, doordat het hof van beroep
gehouden was vast te stellen dat de Correctionele Rechtbank te leper en het h.of
van beroep ze!f onbe,ioegd waren om nit~
spraak te doen aangaande de ten laste
van aanlegger gelegde misdaad vermits
de beschikking, waarbij de raadkamet'
van de Rechtbank van eerste aanleg te
leper op 4 september 1957 aanlegger wegens die misdaad naar de correctionele
rechtbank verwezen heeft na uitdrukkelijk het bestaan yan verzachtende onistandigheden vastgesteld te hebben, gewezen
were! zonder dut betichte Y·66r die rnatlkamer opgeroepen werd :
Overwegende dat het hof van beroep
vaststelt dat de publieke vordering ten
laste van aanlegger v66r hem aanhangig
werd gemaakt door het hoger beroep ·van
het openbaar ministerie tegen het vonnis
van de correctionele rechtbank van 30 januari 1958 ;
·
Overwegende dat uit dit vonnis blijkt
llat beklaagde, wegens feiten ter bestraffing waarvan de wet een criminele straf
voorziet, naar de correctionele rechtbank
verwezen werd bij beschikking ·van de
raadkamer van 4 september 1957;
Da t die beschikking nitdrnkkelijk melding maakt van de. ten voordele van aanlegger bestaancle verzachtende omstandigheden;
Overwegende d::tt het' beoordelen van de
wettelijkheid van de beschikking waarbij
betich te naar de correctionele rech tbank
verwezen wordt, behalye wat betreft de
toepassing van de wet van 4 october 1867
op de verzachtende omstandigheden, aan
het rechtsprekende college niet toebehoort
en dat in onderhavig geval, de voorziening niet tegen die beslissing gerich t is;
Overwegende dat aldns tengevolge van
hogergemelde beschikking de vervolgingen
wegens de gecorrectionaliseerde misdaad
v66r de feitenrechter aanhangig werden
gemaakt en dat deze rechter het uitwerksel van de door de raadkamer wettelijk
in acht genomen verzachtende omstandigheden niet mag betwisten om zijn bevoegdheid te ontkennen ;
Dat bijgevolg het middel naar recht
faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 21, 22, 2G
(2) Verbr., 10 januari 1955 (Arr. Yerbr.,
1955, blz. 344; Bnll. en PAsrc., 1955, I, 463);
5 september 1957 (Arr. Yerbr,, 1957, blz. 983;
Bnll. en PAsrc., 1957, I, 1382); 1 december 1958
(Arr. T'erbr., 1959, blz. 273; Bnll. en PAsrc.,
1959, I, 322); 22 juli 1959 (Bull. en PASIC.,
1959, I, 1130).
(3), Arg. verbr., 19 januari 1959 (Arr. Yerbr.,
1959, blz. 398; Bnll. en PAsrc., 1959, I, 4·96).

-38van de wet van 17 april 1878 bevattende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van rechtspleging in strafzaken, 1, 3 van
het koninklijk besluit van 16 april 1937
en van het koninklijk besluit van 1(} mei
1940, doordat het bestreden arrest beslist
heeft dat de publieke vordering ten opzichte van aanleg·ger niet verjaard was
niettegenstaande er niet alleen meer dan
drie jaar, maar zelfs meer dan tien jaar
verlopen waren tussen 3 september 1945,
datum waarop het stuk dat beweerd
wonlt vals te zijn door hem werd opgesteld en aan Vande Leest afgeleverd, en
8 mei 1957, datum waarop door de procureur des konings te leper voor het
eerst het g·erechtelijk onderzoek werd ingesteld ten laste van aanlegger en Vande
Leest, zulks op grond van de overweging
dat de verjaring ten voordele van de falsaris sleehts aanvang neemt ov het ogenblik waarop het door hem vervalste stuk
niet meer gebruikt wordt, dan wanneer
daarbij uit bet oog wordt verloren dat de
inbreuk voorzien en bestraft bij artikel 19(} van het Strafwetboek en de inbrenk voorzien en bestraft bij artikel 197
van het Strafwetboek verschillend zi.ln
met het gevolg dat hij die bet stuk vervalst en hij die bet vals stuk gebruikt,
niet kunnen beschouwd worden noch behandeld als mededaders of medeplichtigen
en afzonderlijk .dienen berecht te worden:
Overwegende dat aanlegger veroordeeld
werd om, als dader of mededader, zich
schuldig te hebben gemaakt aan valsheicl
in geschriften en aan gebruik van bet vervalst stuk;
Overwegemle dat, om te beslissen dat
aanlegger wel met bedrieglijk opzet of
met het oogmerk om te schaden gehandeld heeft wanneer hij « een waardevol
bescheid ll ondertekemle en << wetens en
willens aan Vande Leest een bekwaamheid toeschreef welke cleze niet beza t )) ,
het arrest erop wijst dat aanlegger niet
onwetencl was « tot welk doeleinde bet
vals getuigschrift zou moeten aangeweml
worden ll en bepaaldelijk << dat soortgelijk
attest noodzakelijk als rechtvaardiging
van de intellectuele bekwaamheid van de
belanghebbende en met bet oog op de ene
of de .andere candidaatstelling zou worden. voorgebracht ll zodat nit die vaststellingen volgt dat het opstellen van bet
getuigschrift ertoe strekte a an Van de
Leest het midclel te verschaffen dat llem
« toeliet wederrechtelijk een openbare
betrekking te postuleren en eventueel te
verkrijgen ll;
Overwegende dat, bij me motieven,
het arrest de beslissing rechtvaardigt
niet aileen in de mate wa arin beslist
werd dat aanlegger zich schuldig lleeft
geniaakt aan valsheid in geschriften

maar eveneens waar hij schuldig verklaard werd aan deelneming aan het
bedrieglijk gebruik dat de mededader gemaakt heeft van bet vervalst stuk;
Dat bet inderdaad in het licht stelt
dat, door bet voorwerp te verschaffen
waarvan het gebruik het misdrijf uitmaakt, aanlegger wetens en willens zodanige hulp verleend heeft tot uitvoering
van bet misdrijf welke zijn medebetichte
gepleegd heeft wanneer deze, met bcclrieglijk opzet of met het oogmerk om
te schaden, van bet vervalst stuk gebruik heeft gemaakt, dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd
worden;
Overwegende dat zonder enige wettelijke of reglementaire bepaling te schenc1en de rechter in feite vaststelt dat bet
gebruik, welk de medebetichte heeft gemaakt van het vals stuk, « het normaal
voorzienbaar gebruik ll ervan is en erop
wijst dat cUt gebruik zich verlengt zolang
de medebdichte « het onrechtmatig voordeel van bet vals stuk geniet en op basis ervan llevorderingen krijgt in clc
administratie ll, uitwerksel van bet gebruik dat aanlegg·er « kon en moest voorzien )) ;
Overwegende c1at nit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat cle medeveroordeelde op grond van bet door hem voorgebracht studiegetuigstrift op 1 februari
1955 tot klerk in vast verband weru benoemd;
Dat bijgevolg de op 8 mei 1957 verrichte
claad van onderzoek of van vervolging de
verjaring van de openbare vordering geldig gestuit heeft zowel ten opzichte van
bet gebruik van bet valse stuk als · in
verbanc1 met bet plegen van valsheid in
geschriften dat als voorbereidend bestanddeel voorkomt van het met hetzelfde
bedrieglijk opzet of met hetzelfde · oogmerk om te schaden gemaakte gebruik
van het vals stuk, aan hetwelk c1ezelfde
persoon deelneemt ;
Dat het mid<lel niet kan ingewilligd
worden;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 19(}, 197 van
het Strafwetboek, 6, 7, 8, 9 van het koninklijk besluit van 20 juni 1930, 16 van
het koninklijk besluit van 2 october 1937,
1 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 en 1 van llet koninklijk besluit
van 1(} mei 1940, doordat het bestredeil
arrest beschouwd heeft dat het door aanlegger afgeleverd stuk moest gelden als
een getuigschrift van volletUg middelbaar
onderwijs van de lagere graad dat aan
Vande Leest het recht verleende zich candidaat te stellen om in vast verband b~
noemd te worden als staatsagent van de
derde categoric, dan wanneer, eensdeels,
bedoeld stuk niet voldeed aan de voor-

-39waar<len waaraan llet had moeten voldoen het bekomen van een tijdelijke betrekom als getuigscllrift van volledig middel- king in uitvoering van het koninklijk bebaar onderwijs van de lagere graa<l te sluit van 16 mei 1940, zoals blijkt nit
kunnen gelden en clan wanneer, ander- artikel 5 van dit besluit;
<leels, op het ogenblik waurop aanlegger
Dat, anderdeels, de benoeming als tijclit getuigschrift afgeleverd lweft geen delijke bediende geen hindernis uitmaakte
benoeming in vast verbancl mocht plaat;, om in de toekomst, nadat de oorlogstoegrijpen, maar uitsluitencl lJenoemingen stand een einde zou genomen hebben, een
tot tijdelijke betrekkingen waarvoor stu- candidatuur te stellen tot een vaste
diegetuigscl!riften niet vereist waren :
Staatsbetrekking waarvoor het getuigin aanmerking zou dienen genoOverwegende dat om te beslissen dat schrift
het opmaken en het gebruiken van het men te worden;
Waarnit volgt dat het middel niet kan
vals verklaar<l stndiegetuigschrift onder ingewilligd
worden;
toepassing vallen van de artikelen 193,
En
overwegende dat de substantiele of
196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek,
llet bestreden arrest erop wijst dat « het op straf van nietigheid voorgeschreven
aangeklaagd getnigscllrift dienen kon als rechtsvonnen werden nageleefd en dat de
llewijs dat Vande Leest zicll in de voor- beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziewaarden bevond om ten dienste van de
Staat te worden aangeworven en dns ning; veroordeelt aanlegger tot de kosvoor hem een titel van de daartoe ver- ten.
eiste bekwaamheid nitmaakte, overeen14 september 1ll59. - 2e kamer. - Voorkomstig voornoemd artikel 1 van het zitter, H. de Olippele, raaclsheer waarnekoninklijk besluit van 7 a ngustus 1939 ll ; menll voorzitter. - Versla,qgever, H. van
Overwegende dat, krachtens die bepa- Beirs. - Gelijlcl'uidende conclusie, H. Roling, het getnigschrift door het hoofd van ger Janssens de Bistlloven, eerste advoeen inrichting van officieel of vrij midclel- caa t-generaal.
lmar onderwijs van de hogere graad afgelever<l ten blijke ervan <la t met goed
gevolg cnrsnssen bijgewoond werden die
met <leze van de middelbare scholen overeenstemmen, als getuigschrift van mid2e KAMER. - 15 september 1959
<lellmar onderwijs van de lagere graad in
aanmerking komt voor toegang tot de
1lerde categorie van het Rijkspersoneel; INKOMSTENBELASTINGEN.
VEROverwegende dat nit geen wettelijke
HAAL V66R HE'f HOF VAN BEROEP. - STUK
hepaling voortvloeit dat llet alzo voorzien
ONDERWORPEN AAN Dl'l' HOF. - BEOORDELING
getnigschrift onderworpen zou geweest
VAN HE'f NIEUW KARAK'l'ER VAN Dil' S'l'U:K
zijn aan welk vormvoorschrift het ook
TEN OPZICH'l'E VAN DE IlESCHEIDEN DIE DE
zij; dat cUt getuigschrift bepaaldelijk er
BUNDEL UI'l'MAKEN. - SOEVEREINE BEOORDEgeen is waarvan het opstellen of de afLING VAN DE RECH'l'ER OVER DE GROND.
levering door het koninklijk besluit van
H et hof van bet·oep dat 1tUspraalc doet
20 juni 1930 worden geregeld;
over een verhaal tegen cle besz.i.ssing
Overwegende bijgevolg dat de rechter
van de cli-recteu1· dm· eli-reate belastinheeft kunnen aannemen dat het door aanrwn, beooJ·deelt soeverein in teite of stulcleggers opgesteld getuigscllrift als regellcen '0'661' het hof neeTgelegd b1titen de
matig bescheid voorkwam; dat hij boventermijn voo1'{Jesch1·even cloor de a1·tilcf!<lien vastgesteld heeft dat de feiten en
len 9 en 10 van rle wet van 6 septeml!e1'
omstandigheden waarvan het geacht
1895, vervangen door at·tilcel 1 van de
wordt het bewijs te leveren met de werwet van 23 j1tli 1958, nieuw Z'ijn ten opkelijkheid niet overeenstemden;
z·ichte van de stuJclcen cUe het dossie1'
Overwegende dat indien, bi.i een tijdettitrnalcen (1).
lijke maa tregel, het koninklijk lleslnit
van 16 mei 1940, de benoeming van
nieuwe candidaten tot de vaste staatsbe- (BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN ~·INANCIEN,
'1'. V. EN CH, SEGHERS.)
trekkingen verboden lleeft voor de dunr
van de oorlogstoestand, hieruit niet volgt
dat een stndiegetuigschrift van belang
ARRES'l',
ontbloot zou geweest zijn voor iemand ·
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
die in september 1945 het inzicht koesterde een administratieve loopbaan aan arrest op 10 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
te vangen;
Dat, eensdeels, het voorleggen van een
stndiegetuigshcrift, tot nakoming van ar(1) Verbr., 20 juni 1957 (Arr. Verbr., 1957,
tikel 16 van het koninklijk besluit van
2 october 1937, niet nitgesloten was voor blz. 894.; Bnll. en PAsrc., 1957, I, 1265).

-40Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1319 tot 1322, 1349 en 1353
van het Burgerlijk ·wetboek, van de artikelen 25, 27, 42, 55, 06 en 67 der wetten
betn)ffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het koninklijk besluit
van 12 september 1930, en, voor zover als
nodig, bij de besluiten van 3 juni 1941,
31 juli Hl43 en het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, 2 en 6 van de wet
van 17 juni 1938 betreffende de nationale
crisisbelasting en, voor zover als nodig,
en 7 van de besluiten van 16 juni 1941
en 31 juli 1943, 2 en 6 van het besluit
van de Regent van 16 januari 1948 houdende samenschakeling der wetten betreffende de nationale crisisbelasting, 1, 10
en 13 van de wet van 15 october 19±5
tot invoering van een speciale belasting
op de winsten voortvloeiend uit leveringen. en prestaties a an de vijand; doorda t
het hof .van beroep verkondigt dat de
verklaringen van de heren De Vliegher
en Leyns (stukken 128 en 184 van het administratief dossier op naam van Victor
Seghers) de overtuiging geven dat verweerders van oudsher goudstukken bezaten welke ze binst de belastbare periode
hebben verwezenlijkt, doch dat, bij gebrek aan afdoende gegevens nopens het
aantal stukken en hun opbrengst, een gemiddelde waarde van 150.000 frank voor
ieder belanghebbende in aanmerking te
nemen is en beslist dat <lit bedrag in
mindering van. de gTondslagen der betwiste aanslagen te brengen is; dan wanneer nit de in het bestreden arrest
vermelde bescheiiien niet. · kan afg·eleid
worden dat verweerders de bewuste gouflstukken tijdens de belastbare periode
zouden te gelcle gemaakt hebben en het
hof van beroep geen andere motieven
vermeldt; het hof van beroep de verplichting had te· onderzoeken of vorenbedoelde goudstukken gedurende de belastbare periode werkelijk werden verwezenlijkt, hetzij om andere vermogens
te verkrijgen, hetzij om belastbare verrichtingen te financieren, hetzij nog om
bedrijfsverliezen te bestrijden welke ge·durende de belastbare periocle werden
geleden; het hof van beroep op geen
gewiclitige, bepaalde en overeenstemmende vermoedens heeft gesteund om de
·opbrengst van de beweerde verkoop der
goudstukken te bepalen op 300.000 fr.,
hetzij voor ieder van verweerders op
150.000 frank :

z

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de feitenrechter verklaart « dat de verkluringen van De Vliegher (stuk 128) en Leyns (stuk 184) aan
het hof ·de overtuiging gevi:m dat requestranten van oudsher goudstukken bezaten

en ze binst de belastbare periode verwezenlijkt hebben ll;
Overwegende dat zodoende het arrest
van die stukken geen met hun bewoordingen onverenigbare interpretatie geeft,
hun geen andere inhoml toekent dan die
welke ze hebben doch op voornoemde
stukken als vermoedens steunt en soeverein hun bewijswaarde beoordeelt;
Over het tweede omlerdeel :
Overwegende dat het arrest impliciet
doch noodzakelijk vaststelt dat een deel
van de op het einde der belastbare periode vastgestelde accressen kan verklaarcl worden door de goudstukken die,
in het bezit van de belastingsclmldigen
v66r cle belastbare periocle, tijclens deze
peri ode te gelcle gemaakt werden;
Over het clerde ondercleel :
Overwegende dat, om de waarde van de
tegelclemaking van voornoemde goudstukken op 300.000 frank te bepalen, het
arrest aancluidt op welke bestanddelen
het gesteuncl heeft;
Overwegende dat nit het arrest blijkt
dat de rechter bij wijze van vermoedens
gesteund heeft op de bescheiden die hij
vermeldt, en waarvan hij soeverein de
bewijskracht beoordeelt;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 en 112
van de Gromlwet, 1319 tot 1322, 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek, van
artikel 9 der wet van 6 september 1895,
vervangen door artikel 1 der wet van
23 juli 1953 betreffende het beroep voor
het hof van beroep in zake directe belastingen, 25, 27, 42, 55, 66 en 67 van de
wetten betreffende <le inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het koninklijk
besluit van 12 september 1936, en, voor
zover als nodig, bij de besluiten van
3 juni 1941, 31 juli 1943 en het besluit
van· de Reg·ent van 15 januari 1948, 2 en 6
van de wet van 17 juni 1938 betreffende
de nationale crisisbelasting en, voor zover als riodig, 2 en 7 der besluiten van
16 juni 1941 en 31 juli 1943, z en 6 van
het besluit van de Regent van 10 januari
1948 houdende samenschakeling der wetten betreffende de nationale crisisbelasting, 1, 10 en 13 der wet van 15 october
1945 tot invoering van een speciale belasting op de winsten voortvoeicnd uit leveringen en prestaties aan de vijand; doordat het hof van beroep nit de attesten
-afgeleverd door de HH. Praet en Baete
(stukken 125 en 126 van het administratief dossier op naam van Victor Seghers)
en door de heer Borrey, in zekere mate
impliciet bevestigd door de deskundige
van het krijgsgerecht (blz. 19 van zijn

-41ver~lag) waar hij de aankoop van postzegels noteert, afleidt dat de opbrengst
van <le tij<lens <le belastbare periode verlwchte postzegels op 200.000 frank mag
geraam<l worden en <lienvolgens een vermin<lering van <le gron<lslagen der betwiste aanslagen op naam van Victor
Seghers met <lit bedrag beveelt; dan wanneer, eerste onclerdeel, het attest van de
heer Borrey, volgens een door de
HH. Voorzitter en griffier van het hof
van beroep aangebrachte verklaring,
slechts werd neergelegcl en geviseerd op
22 april 1958, hetzij buiten de wettelijke
voor het neerleggen van nieuwe stukken
voorziene termijn; het hof van beroep op
dit atte1.'t geen acht vermocht te slaan;
tweede onderdeel, de attesten van de
HH. Praet en Baete aileen bevestigen dat
Victor Seghers tijdens de belastbare periode postzegels verhandeld heeft, doch
geenszins verklaren dat de verhandelde
vostzegels voortkwamen van v66roorlogse
verzamelingen van de verkoper en die
verhandelingen de verkoper een winst
zou<len opgebracht hebben; derde onderdeer, uit het verslag (blz. 19) van de deslmndige van het krijgsgerecht aileen
blijkt dat Victor Seghers op 30 april
1944 postzegels aangekocht heeft, maar
geen verkoop van postzegels vermeldt ·
vierde. onderdeel, het hof van beroep op
geen gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoedens heeft gesteund om
de opbrengst van de beweerde verkoop
der postzegels te ramen op 200.000 frank :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het arrest niet blijkt dat het door
het onderdeel beoogd stuk nieuw was in
de zin van de bepalingen van artikel 9
van de wet van 6 september 1898 zoals
het vcrvangen werd door artikel '1 van
<le wet van 23 juli 1953;
Overwegende dat de beoordeling van het
nieuw karakter van een stuk ten opzichte van de bescheiden die de bundel
uitmaken het onderzoeken van de feiten
der zaak veronderstelt en dus ontsnapt
aan de bevoegdheid van het hof;
Over het tweede en het derde onderdee! :
Overwegende dat het arrest beslist dat
« deze inkomst (dit wil zeggen de opbrengst van de verkoop der postzegels) op
voldoende wijze bewezen is door de attesten .Praet en Baete (stukken 125 en
12u) en Borrey, die in een zekere mate
impliciet bevestigd worden door de deskundige, bladzijde 19 van zijn verslag ... ll;
Overwegende dat het arrest aldus van
die stukken geen met hun bewoordingen
onverenigbare interpretatie geeft, hun
geen andere inhoud toekent dan die welke
ze. hcbben doch up yoornoemde stukken

steunt als vermoedens en soeverein hun
bewijswaarde beoordeelt;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat, om de waarde van
de tegeldemaking van de postzegels op
200.000 frank te bepalen, het arrest aanduidt op welke bestanddelen het gesteund
heeft;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat de rechter bij wijze van vermoedens
gesteund heeft op de stukken die hij
vermeldt en waarvan hij soeverein de bewijskracht beoordeelt;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerl)t de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 september 1959. ~ 2" kamer. - Voorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, fl. De
Bersaques. Gelijlcluidende conclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en P. Rouse
(Yan de Balie van beroep te Brussel).
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1° INKOMSTENBELASTINGEN. -

Em-

PALING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BI.J
VERGELIJKING ME'l' SOORTGELIJKE BELAS'l'INGPLICHTIGEN. ARTIImL 28 VAN DE SAMENGEVOORWERP VAN DE
SCHAKELDE WETTEN. lliJZONDERE WIJZE VAN BEWI.JS DOOR DEZE
WETTELI.JKE BEPALING YOORZIEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

PALING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ
VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELAS'l'INGPLIOHTIGEN. AANSLAG GEVES'l'IGD BIJ WIJZIGING VAN DE AANGIFTE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. HOF VAN BEROEP DA'l' DE
SOOR'l'GELIJKHEID VAN DE BELASTINGPLICHTIGEN GEKOZEN ALS VERGELIJKINGSPUN'l' VAST"
S'l'EL'l'. 1'\iAOHT VAN RET HOF VAN BEROEP
OM DE BELASTBARE GRONDSLAG TE WIJZIGEN,

1° De bijzondere wijze van bewijs voorz·ien doo1· artilcel 28 van de samen[feschalcelde wetten betrejjende de inlcomstenbelastingen heeft tot voorwerp het
bedrart van de belastbare inlcon~sten van.
de belast-ingplichtige van wie de aanslag
rtevestigd rnoet woTden, naar de normale winsten en baten van som·tgelijlce
belastingplichti[fen te bepalen (1).
2° TVanneer, tdtspraalv doende op het be-

(1) en (2) Verbr., 9 december 1958 (Arr.
Yerbr., 1959, blz. 308, en de noten 1 en 2;
Bull. en PAsrc., 1959, I, 363, en de noteu 1
en 2)1; 11 maart 1959 (Bull. en PAsrc., 1959,
I, 700).

-42rocp tcgen ccn beslissiny 1;an lle rlirecte11r llcr belnstinyen betrcjJenrle cen
aans/a,u yc,vcstigcl bij wijziging van !le
nanuitte ·van cle belastinyplichtige en
waar,van !lc belastba1"e gron!lslay bepanlcl wera •volyens !le li'ijzon!lerc 'IOijzc
van bewijs voorz·ien aoo1· artikcl 28
vnn rle samenyesohakellle wetten betrej]entle rle inkomstenbclastingen, hct
hot van berocp vaststelt clat de belastinrf1Jliohti{fC11 door !le a!lminiskatie gclwzen als vc·ruelijkfngspu.nt, soortueUjk
zijn 'in tle z·in van bcrlocl!l a1"tilcel 28,
dooh !lat het lwrl-JYL!J ·vrm de bclastbare
rwondslay rlie 1tit deze vcruel'ijldnrJ
wonlt afyele·irl, lcLger is !lan au door
rlc culministrnt'ic nnngcnomcn, hcett hct
hot rlc mrwht clit lnatstc tc vermincleren (2).
(TIELGISCHE

STAAT, MINISTER
T. DUPONT.)

VAN

FINANCIEN,

ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest op 26 november Hl57 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over bet middel, afgeleid uit de schentling van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 26, paragraaf 1, 28, 42, 61,
naragraaf 3, 65, 66 en 67 van de wetten
betreffende de inkomstenllelastingen samengescbakeld bij besluit van 31 januari
1943 en, voor zover als nodig, 1, 2, paragraaf 1, en 7 van de wctten betreffende
de na tionale crisis be lasting samengescbakeld llij besluit van laatstgemelde datum,
doordat het bestreclen arrest, na aangenomen te hebben clat de overeenkomstig
artikel 28 der voornoemcle samengeschakelde inkomstenbelastingwetten, tot staving der taxatie bi.i vergelijking, overgelegde vergelijkingspunten (types nrs :
10.745 en 20.215) passentl voorkomen, niettemin lleslist <lat de aanslagbasis van de
lJetwiste aanslag tot HiO.OOO frank moet
teruggebracbt worden en daartoe inroept :
rL) da t de administra tie deze vergelijkingsstypes onjuist heeft uitgelegd; dat
liet immers niet kan volstaau alleen de
lJruto-winstperceutages van deze types
over te nemeu om ze zoncler meer on verweerder toe te passen; b) dat bet inderclaad opvallend is dat verweerder, bi.i
wie bet gezamenlijk bedrag van de verkoebte aankopen en uitbetaaltle lonen
ongeveer 32 t. lL en 24 t. lL minder beloopt dan bij voornoemde types, llelast
werd op 218.!JOO frank tegen 192.300 frank
voor het eerste type en 205.482 frank voor
bet tweede; o) dat een winstcijfer van
160.000 frank in betere verbouding scllijnt
met dit van de vergelijkingspunten; dan
wanneer : de administratie, om het bedrag van de belustbare inkomsten te bepalen, de door de llclastingplichtige aangegeven verzette aankopen, uitlletaalde

lonen en onkosten zoncler wijziging heeft
aangenomen, en enkel inzake llet percent
van de verwezenlijkte bruto-winst gebruik gemaukt beeft van llet vermoeden
overeenkomstig artikel 28 der samengeschakelde wetten betreffemle de inkomstenbelastingen afgeleid uit de vergelijking met soortgelijke belastingplicbtigen;
voormeld artikel de vergelijking met de
brnto-winsten van soortgelijke llelastingplicbtigen niet uitsluit; de lletwisting in
verband met de toepassing· van gezegtl
artikel 28 dus noodzakeli.ik lleperkt was
en ook beperkt is geweest tot bet bedrag
van de bruto-winst met bet gevolg dat
bet eontrolerecbt van bet bof van beroe11
zicll enkel tot cleze kwestie uitstrekte;
bet hof van beroep tlienvolgens zijn bevoeg<lheid is te lmiten gegaan door de
weerbouden vergelijkingspunten uan te
wenden om tle vermoetlelijke netto-winst
te bepalen; dit bof artikel 28 der samengescbakelde wetten verkeerd beeft
geinterpreteerd door te beslissen dat de
administratie de vergelijkingstypes onjuist beeft uitgelegd, na deze types als
passeml te llebben beschouwcl :
Overwegende tlat de administratie de
aangifte van verweerder heeft gewijzigd
en de belastbare grondslag volgens bet
bijzonder bewijsmidtlel voorzien bij arti"
kel 28 van de snmengescbakelde wett0n
beeft vastgesteld;
Dat zij, te clien einde, bij vergelijking
met soortgelijke belastingplichtigen de
bruto-winst bepaalde naar verbouding van
de verkochte koopwaren en, om de nettowinst te ramen, cle door verweerder aangegeven algemene kosten heeft afgetrokken;
Overwegemle dat het arrest beslist dat,
vermi ts verweerder geen reg elm a tige
boekbouding bezit, de administratie van
artikel 28 terecbt toepassing beeft gemaakt om cle belastbare grondslag te bepalen en clat de belastingpliehtigen, welke
de aclministratie beeft gekozen om die
grondslag te vestigen, ten opzichte van
verweerder wel gelijksoortig zijn, dat het
nocbtans niet beslist, zoals door de voorziening wordt beweercl, clat bet door de
administratie in acht genomen percentage
van cle bruto-winst gerecbtvaardigcl is;
Overwegemle dat bet bof van beroep
het recbt en de Dlicht had na te gaan
of, gelet op artikel 28, de llesluiten welke
tle administratie had afgeleid nit de door
baar benuttigde vergelijkingspunten, gerechtvaartligd warcn, en of, derhalve,
bet bedrag van cle belastllare grondslag
bepaald was geweest met het oog op tle
belastbare winsten van de soortgelijke
lJelastingplich tigen;
Overwegende clat het arrest vaststelt
dat uit de vergelijking van het gebeel der
elementen eigen aan verweercler en aan
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het bijzonder van de uitslag van hun
exploitaties blijkt dat, rekening houdend
dus met de belastbare winsten van die
soortgelijke belastingplichtigen - de algemene onkosten van verweerder en van
die belastingplichtigen door de rechter
voor gelijk zijnde gehouden - de door
de administratie aangenomen belastbare
grondslag niet overeenkomstig de door
artikel 28 voorgeschreven vergelijking bepaaltl werd;
Dat het, steunend op die vergelijking,
heslist dat gezegde helasthare grondslag
moet worden verminderd;
Overwegende dat het hof van heroep
aldus slechts de dwaling heeft verbeterd
<lie hetin de interpretatie door de administratie van de door haar gekozen vergelijkingspunten had gereleveerd;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 september 1959. ~ 2e kamer. - Voo·rzUter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Van Beirs. - Gelijlclttidenrle concltt~ie.

H. F. Dumon, advocaat-generaal.

Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

AF-

'l'REKBARE BEDRIJFSLASTEN. AFSCHRIJYINGEN. A~'TRJCKBAARHEID DIE BEPAALD
MOET WORDEN OP GROND VAN DE WAARDEVERMlli'DERING WELKE ZICH GEDURENDE DE BELAS'l'BARE TIJD WER:KELIJK VOORDEED.

De berlragen clie, l!t'idens aTtilcel 26, pa,·agraaf 2, ..} 0 , van de samengeschnlcelde
wetten bet1·effende de inlcomstenbelasUngen, afget?'Olclcen mogen worden ten
titel van afsch!'ijv·inr!en, van de w·insten nnn de be lasting oncle1·hevig, zijn
d.eze n·iet wellce ann het enig criter·ittm
tJold.oen clnt z·ij in ueweten en te goeaer t?·ottw door cle belast'ingschttld·ige
.zouden geschat geweest zijn, nw1w deze
rlie objecUef snmengnnn met de waarcteverminrle1'in u, wellce zich uerltwend.e
rle belastbm·e tijd voordeerl, va.n de
rloor rlit artilcel berloelde goecleren (1).

(1) Verbr., 14 maart 1957 (Arr. Verbr., 1957,
blz. 576; Bull. en PAsrc., 1957, I, 844), en de
noot 3 onder verbr., 21 februari 1956 (Bull. en
PASIC., 1956, I, 646).
Wat de raming van de stocks aangaat, raadpleeg verbr., 12 november 1957 (Arr. Ve1·br.,
1958, biz. 142; Bull. en PAsrc., 1958, I, 254).

(PERSONENYENNOOTSCHAP 1t1E'l' BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « ISERBYT GEBROEDERS )), T,
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het hestreden
op 30 september 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 26, paragraaf 2, 4°, derde en
vierde lid, van de samengeordende wetten betreffende de inkomstenl1e!astingen
(art. 3 van de wet van 30 augustus 1947),
1, paragraaf 1, en artikel 3, paragraaf 1,
van het besluit van de Regent van 15 october 1947 genomen in uitvoering van
voornoemde wet, 1 en 6 van de wetten
betreffende de nationale crisisbelasting
samengeschakeld door besluit van de Regent van 16 januari 1948, doordat het
hestreden arrest de herschattingswaarde
van de bedrijfsgebouwen, weerhouden
door het bestuur, also gegrond beschouwt,
vermits deze gesteund is op de herschattingsinventarissen in het Kortrijkse bepaald in akkoorll met de plaatselijke
ondernemingen en het bestuur van het
kadaster en overigens de raming voorkomende in de onderhandse afstandsacte
del. 1 januari 1939 overtreft, dan wanneer, in regelmatig genomen besluiten
voor het llof van beroep, aanlegster had
laten gelden dat door een herekening
gesteuncl op voorgelegde facturen en andere kosten all:'mede door de over de
periocle van HJ31 tot 1938 geboekte waarde
waarop het bestuur niet kon terugkomen,
hewezen was dat de werkelijke waarde
hoger was dan de forfaitaire waarde
weerllouden door llet hestuur en de
waarde uitgedrukt in de afstandsacte, en
clan wanneer door op deze middelen uitgedrukt in de besluiten van aanlegster
niet te antwoorden, het J1estreden arrest
niet op clit punt is gemotiveerd, hetgeen
schending betekend van artikel 97 van de
Grondwet, alsmede schending van de
overige genoemde artikelen gezien het
niet rekening honden met de werkelijke
waarde :
Overvvegende clat het arrest op het in
conclusies voorgesteld middel volgens
wellr de waarde van de bedrijfsgebouwen
in 1939 op 202.111 frank moest vastgestelcl
worden om red en da t die waarde voort.·
vloeide uit de oprichtingskosten gedurende
de vorige jaren zoals ze namelijk uit de
voorgelegde facturen bleek, antwoordt
dat die waarde slechts tot de som van
162.000 frank vastgesteld kon worden
llaar : 1 o die raming op de in het gewest
aangenomen raming steunt; 2° zij met de
kenmerken van de gebouwen van aanlegster overeenstemt; go haar gegrondheid
arre~:~t,
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1 junuari 1939 geduun, bevestigd wordt;
Overwegende dut het arrest uldus beslist dut de bewijselemcnten door uanlegster tot staving van haar raming overgelegd niet ter zake dienend zijn en
initsdien op gepaste wijze de conclusies
beantwoordt;
Dat het middel feitelijke gromlslag
mist;
Over het tweede en het derde middel
tezamen, het twcede afgeleid uit de
schencling van artikel !17 der Grondwet,
doonlat het bestreclen arrest het delgingspercentage van 25 t. h. op de lleclrijfsoutillering verwerpt om reden dut er
bezwaurlijk kan aangenomen worden dat
het herschat materieel voor hetwelk tussen aanwervingsdatum (1930 a 1936) en
het einde van 1946 c;lechts 20 t. h. slijtage ,in rekening wercl gebracht, na die
llerschatting na amper 4 jaar volledig
waardeloos zou zijn geworden en om reden dat het door het beheer weerhouden
delgingspercent van 15 t. h. 's jam·s als
verantwoord voorkomt en de werkelijkheid benadert zoals wordt bevestigd door
het feit dat aanlegster in de loop van
1!l50 een « Crosley motor met alternator ))
waarvan de herschatte waarde 100.000 fr.
bedroeg, voor 45.000 frank realiseerde,
dan wanneer deze overwegingen geen adekwaat antwoord noch weerlegging uitmaken van de besluiten door aanlegster
regelmatig genomen voor het hof en
waarbij zij liet geld en : 1 o dat normaal
de afschrijvingsperiode binnen clewelke
de herwaarderingswaarde moet worden
gereconstitueerd in regel gelijkstaat met
het aantal nog te lopen jaren tot nan
het verstrijken van het amortisatieplan
oorspronkelijk met het bestuur overeengekomen en dut vermits het terzake gaat om
materieel dut op het ogenblik van de herschatting reeds volledig fiscaal afgeschreven is, de versnelde afschrijving, zoals
ze tloor aanlegster werd toegepast, beantwoordt aan het oorspronkelijk overeengekomen fiscaal amortisatieplan; 2° dat
terzake, al weze het materieel op het
ogenblik der herschatting nog in goede
staat van onderhoud, een versnelde ufschrijving beclrijfseconomisch geboden
was duar een directe vervangingsnoodzaak bestond, noodzaak welke voortsproot
uit het feit dut bedrijfsoutillering aangeschaft tussen 1931 en 1936 alle economische efficientie had verloren gezien de
snelle evolutie in de weverijtechniek na
en sinds de oorlog; 3° dat het feit dat
in 1950 een machine herschat op 100.000 fr.
werd verkocht voor 45.000 frank, verre
van , de weerhouden afschrijvingsquota
van 15 t. h. te rechtvaarcligen, integendeel juist aantoonde dat de door aanlegster geboekte afschrijving van 25 t. h.

's jaars ten volle was verantwoord, vermits ·diende opgemerkt dat door de afschrijving de waardevermindering niet
mocht worden beschouwd volgens elk onderdeel los van elkander maar volgens de
complexen van cle outillering en vermits
het door het bestuur aangehaalde feit de
verkoop betrof niet van een dergelijk complex maar van een bepaald onclerdeel en
wel bepaald van een motor hetzij dus van
een stuk dat in andere dan weverijbedrijven kan worden aangewend en dat zo deze
motor op zichzelf, ondanks goed onderhoud, reeds een waardevermindering vertoonde van 15 t. h. 's jaars, het niet te
ontkennen was dat de waardevermintkring van de complexen cler weverijoutillering, waaromtrent het bestreden arrest
erkent dat de economisclle conjunctuur
voor de instandhoutling van het betlrijf
aanpassing aan de moclerne techniek vereiste, nooclzakelijkerwijze veel groter
was, zoclat het arrest clus onvoldoende en
tegenstrijdig is gemotiveerd, hetgeen afwezighei<l van moti vering uitmaakt en
derllalve schemling van artikel 97 van de
Gromlwet; het derde, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 2G, paragraaf 2, 4°, eerstt•,
tweecle, clercle en viercle lid, en 55 van
de wetten op cle inkomstenbelastingen samengeschakeld door !let besluit van de
Regent van 15 januari 194R en zoals gewijzigd door artikel 3 van de wet van
20 augustus 1!147, 5, paragraaf 2, en 4,
tweede en dercle lid, van het besluit van
de Regent van 15 october 1947 genomen
in uitvotering van voor,noemde wet van
20 augustus 1947, 1 t'n 6 van de wetten
op de nationale erisisbelasting samengeschakeld door het besluit van de Regent
van 16 januari 1948, 77, tweede lid, van
de wetten op de handelsvennootschappen
zoals samengeschakeld door konin klijk
besluit van 30 november 1935, 1315 van
het Rurgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest de door aanlegster toegepaste afschrijving van 25 .t. h. 's ·jaars
verwerpt op grontl van het weerllouclen
slijtagecoefficient van slechts 20 t. h. op
de datum der herschntting, waar het materieel betrof aangeschaft in 1930-1936, en
op grond van cle verkoop van een motor
in 1950, dan wanneer : 1 o de waarclevermindering van een onderdeel los van bet
geheelniet representatief is voor de waardevermindering op zelfcle peil van het
complex of de complexen der outillering,
complex welli: alleen basis vormt voor cle
waardering van de fiscale afschrijving
(zie onder meer verdeling in categorieen :
artikel 5, paragraaf 2, van het besluit van
de Regent van 15 octo!Jer 1947) temeer
waar het niet betwist was dat het terzal,re een onderdeel !Jetrof dat in andere
hedrijven dan weverijbedrijven kon worden aangewend alwaar de economische
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hetgeen efficH)ntieverlies van het bestaande materieel veronderstelt, waarnit
dan ook volgt dat de verkoop van die
motor wijst op een groter waardevermindering van de complexen; 2° het bestreden arrest de kwestieuze afschrijvingen
gedaan na datum van hcrschatting te
beoordelen had niet alleen in functie van
bet verleden en de slijtagetoestand op
datum van herschatting, doch vooral te
onderzoeken en rekening te houden had
met de depreciaties na t:le herschatting,
temeer daar het bestreden arrest erkent
t:lat er uitzonderlijke depreciaties waren
vermits aangenomen wordt dat het bier
een kleine weverij betreft en t:le economische conjunctuur voor t:le instandhouding van het bedrijf aanpassing aan de
moderne techniek vereiste en daar het
bestreden arrest ook niet betwist dat de
vervangingsnoodzaak ingevolge verlies
ann economische efficientie ~ welke trouwens bleek uit het verschijnsel van de
crisis in de textielindustrie en het feit
van de opvolgende grote bedrijfsverliezen
geleden door aanlegster sedert 1948 - ,
zich slechts voorgedaan had na de o01·log
hetzij dus sedert datum van herschatting
en <lus tijdens de kwestieuze periodes
(artikel 26, paragraaf 2, 4°, eerste lid, van
de samengeschakelde wetten) ; 3° krachtens artikel 5, paragraaf 2, van het besluit
van de Regent van 15 october 1947 de
toe te passen afschrijvingen op herschatte
basis jaarlijkse gemidt:lelden vertegenwoordigen en vastgesteld worc1en bij gemeen overleg tussen belastingplichtige en
belastingambtenaar, hetgeen betekent dat
rekening moet worden gehouden met de
persoonlijke appreciaties van de exploitant in verband met de economische vervangingsnoodzaak bel"taande in zijn be!lrijf, zodat er van zijn waardering get:laan te goeder trouw en in geweten niet
kan worden afgeweken tenzij klaarblijkelijk opzet van belastingontduiking aanwezig is, welk opzet door het bestreden
arrest niet wordt aangetoond (artikelen 55 der samengeschakelde wetten en
1315 van het Burgerlijk Wetboek) door
de overweging dat er bezwaarlijk kan
aangenomen worden dat na de herschatting· de bedrijfsuitrusting na amper 4 jaar
volledig waardeloos zou gewonlen zijn,
overweging die evengoed kon gebruikt
worden in de veronderstelling dat het bebeer een afschrijvingsperiode van meer
dan 6 jaar en 8 maand, dus van min
dan 15 t. h. zou weerhouden hebben; dat
de wet van 20 augustus 1947 een econon1isch doel nastreeft namelijk de wederuitrusting der bedrijven en daartoe de
reconstitutie toelaat van de herschatte
waarde· door niiddel van afschrijvingen;
dat het bestreden arrest dan ook, om een

juiste toepassing te maken van de beschikkingen van deze wet en van het
besluit van de Hegent van 15 october
1947, te beoordelen had niet of de bedrijfsoutillering van aanlegster nog lan•
ger dan 4 jaar kon gebrnikt worden, maar
wel of de wil van aanlegster om in een
periode van 4 jaar de herschattingswaarde van reeds vollet1ig fiscaal afgeschreven materiaal te reconstitueren al of
niet beantwoordde aan een in het bedrijf
van aanlegster bestaande objectieve vervangingsnoot:lzaak wegens verlies nan
economische efficientie en t:lus of terzake
er aanleiding of noodzaak was tot aanpassing van het bedrijf aan de evolutie
en eisen van de modcrne techniek; dat
het bestreden arrest deze vervangingsnoot:lzaak heeft crkeml minstens ze niet
!weft betwist :
Over het t:lercle on<lercleel van het
tweede middel :
Overwegencle dat, t:laar artikel 97 van
de Gronclwet alleen wordt aangehaald, de
in clit onderdeel geformuleerde grief die
lJetrekking lleeft op de wettelijkheicl van
!Jet gecritiseerd motief niet ontvankelijk
is;
Over het derde onderdeel van het derde
mitltlel :
Overwegende dat, in tegenstrijd met de
bewering van dit onderdeel van het middel, de afschrijvingen die voor de vrijstelling van de lJelasting in aanmerking·
komen cleze niet zijn welke aan het enig
criterium dat zij in geweten en te goeder
trouw door de belastingschultlige zouden
geschat zijn geweest voldoen, doch clat
het volstrekt vereist is dat zij objectief
samengaan met een waarcleverminderiilg
welke zich geclurende de belastbare tijd
werkelijk voordeed ;
Over de eerste twee omlerdelen van
l!et tweede en het tlenle middel :
Overwegende dat aanlegster in haar
conclusies, tot staving van haar aanspraak op het toepassen van een jaarlijkf!
llelgingspercentage van 25 t. h. op haar
hedrijfsuitrusting, bij toe passing van urtikel 3 van de wet van 20 augustus 1947
herschat, deed gelden dat clit percentage
zich in de textielnijverheitl opclrong om
reclen van de snelle evolutie in de techniek sinds de om·log, dat de bedrijfsoutillering tussen 1931 en 1936 aangeworven
haar economische efficientie verloren had,
al bevond zich het materieel op het ogenblik der herwaarclering nog in goede
staat van onderhoud, dat een versnelde
afschrijving tlerhal ve door de nooclzakelijkheid van de economische efficientie
die het vervangen van de outillering oplegde vereist was;
Dat aanlegster in haar antwoord op het
betoog van de administrn tie die slechts
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delgingspercentage

van

15 t. h. geoordeelcl had te kunnen verle-

nen, opgeworpen had dat de verkoop in
1950 tegen 45.000 frank van een machine
waarvan de herschatte waarde, bij toepassing van de wet van 1947, 100.000 fr.
beclroeg, het bewijs niet leverde dat de
afschrijving van 25 t. h. voor het geheel
van de outillering niet gerechtvaardigd
'vas;
Overwegende clat het arrest de aanspraak van aanlegster verwerpt en het
jaarlijks delgingspercentage door de administratie voorgesteld behoudt om reden : 1° dat sinds de aanwerving van
haar outillering tot het eincle van 1946
aanlegster slechts een waardevermindering van 20 t. h. heeft ingeroepen derwijze dat het niet aangenomen kan worden dat na de herschatting van 1946 dezelfde outillering na 4 jaar volledig waardeloos zou geworden zijn; 2° dat het percentage van 15 t. h. door de beslissing van
de directeur aangenomen de werkelijkheid
benadert daar een Crosley motor met alternator, waarvan de herschatte waarde
100.000 frank bedroeg, tegen 45.000 fr.
in 1950 verkocht werd;
Overwegende dat die beweegredencn
niet antwoorden op het door aanlegster
in haar conclusies opgeworpen midclel,
hetwelk uitclrukkelijk inriep clat de voor
de Crosley motor met altern a tor nog bestaande waarde niet van aard was om
deze van de andere elementen van de
bedrijfsuitrusting te bepalen;
Dat de lliiddelen in die onderdelen, in
zover ze de scllending van artikel 97 van
de Grondwet inroepen, gegrond zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het hct
bedrag der jaarlijkse afschrijvingen op
de andere elementen van de bedrijfsuitrusting dan een « Crosley motor met alternator ll vaststelt; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat melding
van onderhavig· arrest zal g·emaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot een derde der kosten en aanlegster tot het overblijvende; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
15 september 1959.

~ 2e kamer. Voo1'H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1',
H. Wauters. - Gelijklttidende oonol1tsie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN.-

.AANSLAG VAN AMBTSWEGE. ~ BELASTBARE GRONDSLAG GEVESTIGD OP HET NIET BETWIST BEDRAG VAN DE BRU1'0-WINSTEN VERIIUNDERD
MET DE DOOR DE WET BEPAALDE FORFAITAIRE
BEDRIJFSLASTEN. BELASTBARE GRONDSLAG
DIE NIE1' WILLEKEURIG BEPAALD WERD.

2° INKOMSTENBELASTINGEN.-

.AANBELASTINGPLICHSLAG VAN AMR'l'SWEGE. TIGE DIE HET DOOR DE ADMINIS'l'RA'l'IE VAS'l'GESTELD BEDRAG DOOR ANDERE CIJFERS VERLANGT TE DOEN VERVANGEN. VERPLICHTING
HEM OPGELEGD HE'f JUISTE BEDRAG VAN ZIJN
INKOMSTEN TE BEWIJZEN.

1 o De reohter over cle grand vermag n•iet
wettelijk te beslissen clat cle belastba•re
gronclslag vwn een regelmat'ig vnn
ambtswege gevesUgcle aanslug willeke1trig bepaalcl we·rcl cloo1· cle aclministratie,
wannee·r cleze aansla,q gevestigd is op
het niet betwist beclrag vun de brtttoinkomsten van cle belasUngpl'ichtige,
ve1·m·indera met cle beclrijfslasten zonls
cleze bij de wet forfaitai1' bepaald werclen.
2° Inclien ae regelmatig van umbtswege
aangeslagen belastingplichtige het beclrag van cle cloo1· cle aclminist-ra.tie vermoede winsten cloor· ancler·e oijfe1's ver·langt te cloen vervangen moet h'ij het
.ittiste beclmg vcm zijn inlcom.stim bewijzen (1).
(RELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
'l'. DE BOO; DE BOO, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 22 april 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de voorzieningen verknocht zijn;
A. Aangaamlc cle voorziening van de
Belgische Staat :
Over het micldel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1349 en 1353 van het Burgerlijk "Vetboek, 29, paragraaf 3, 32, paragraaf 1, 42, 56, 66 en 67 van de wetten
betreffende cle inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, en, voor zover als nodig, 12 van cle wet van 8 maart
1951, waarbij de wetten en besluiten be(1) Verbr., 26 mei 1959 (Bull. en PAsiC,
1959, I, 982) .
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nationale crisisbelasting samengeordend
bij de besluiten van de Regent van 15
en 16 januari 1948 met ingang van het
dienstjaar 1951 worden gevvijzigd, 6 van
het besluit van de Regent van 16 januari
1948 houdende samenschal,eling van de
wetten betreffende de nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest, na
vooropgesteld te hebben dat de betwiste
aauslagen terecht van ambtswege werden
gevestigd en het dus aan de belastingplichtige behoort het juiste bedrag van
zijn onkosten te bewijzen, en na vastgestelcl te hebben dat hij in gebreke gebleven is dit bewijs te leveren, beslist dat
voor ieder dienstjaar waarop de betwisting slaat, een bedrag van 150.000 frank
als bedrijfslasten moet aanvaard worden,
en daartoe steunt op gegevens welke aan
het hof van beroen in verband met latere
dienstjaren werden voorgelegd, gegevens
waaruit het hof afleidt dnt de betwiste
annslagen op arbitraire wijze werden gevE'stigd ; dan wanneer de rechter over de
grond, ingeval hij vaststelt dat de van
ambtswege gevestigde aanslagen arbitrair
zijn, de gronclslagen hiervnn niet kan
vervangen door andere, zonder zijn machten te buiten te gann en zich deze toe
te eigenen, die wettelijk aan de administratie toekomen; het bedrag der door
de administratie in aanmerking genomen
bedrijfslasten - enig punt in betwisting voor het hof van beroep - op wettelijke wijze werd !Jepaald, zudat de
betwiste aanslagen geen willekeurig karalder hebben en de rechter over <1e
grond, bij ontstentenis van het door de
!Jelastingplichtige te leveren bewijs van
ilet juiste bedrag der werkelijke bedrijfslasten, geen ancler bedrag kon in aanmerking nemen; het door het hof van
beroep als bedrijfslasten bepaald bedrag
van 150.000 frank per jaar op geen gewichtige, bepaalde en uvcreenstemmende
vermoedens is gesteum1 :
Over de eerste twee onderdelen samen :
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat de aanslagen over de
dienstjaren 1949, 1950 en 1953 van ambtswege gevestigd zijn geworden op het niet
betwiste bedrag van de bruto-inkomsten,
verminderd met een bedrng overeenkomende met de forfnitaire basis door
artikel 29, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten bepaald, bepaling
waaromtrent het arrest niet vaststelt dat
zij onwettelijk toegepast werd; dat het
arrest preciseert dat verweerder in gebreke gebleven is het bedrag van zijn
wcrkelijke bedrijfsuitga ven te bewijzen;
Overwegende dat de feltenrechter de
hruto-inkomsten, die tot grondslag van
de litigieuze aanslagen dienen, vergelijkt
met de· bruto-inkomsten, die tot grondslag

van aan het geschil Vl'C'emde uanslagen
gediena hebben, en de bedrijfslasten in
betrekking met deze laatste in acht neemt
om te !Jeslissen dat de administratie, ten
opzichte van de litigieuze aanslagen, onlogisch te werk is gegaan en dat, dienvolgens, deze ar!Jitrair mogen worden gcheten;
Overwegencle dat, daar de belastbare
grondslag van cUe aansiagen gevestigd
was telkens op het bedrag van bruto-inkomsten, welk niet betwist was en door
het arrest aanvaard werd, bedrag verminderd met de overeenkomstig de wet
bepaalde forfaitaire bedrijfslasten, de
rechter niet wettelijk vermocht te beslissen dat de aanslagen arbitrair waren;
Overwegende, anderdeels, dat vermits
het arrest niet vaststelt dat De Boo lwt
juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten hewezen had het niet, zonder nrtikel 5() van de l'amengeschakelde wetten
te schenden, tie belastbare bedrngen vermocht te verminderen;
Dat het middel gegroncl is;
B. Aangaande de voorziening van De
Boo:
Overwegende dat wegens het aanvaarden van de voorziening van de Staat,
deze van De Boo die geen meer uitgebrei<le verbreking kan medebrengen, zonder voorwerp wordt;
Om die reclenen, voegt de voorzieningen
samen; verbreekt het bestreden arrest,
behalve in zover het beslist dat De Boo
regelmatig van ambtswege wercl belast;
beveelt dat melding van onclerhavig arrest op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing zal gemaakt worden;
verourdeelt De Boo tot de kosten van
beicle voorzieningen; verwijst de aldns
]Jeperkte zaak naar het Bof van beroep
te Luik.
15 september 1959. -· 26 kamer.- Voorzitte;·, B. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve;·slaggever,
B. Neven. Gelijklniclenrle conclnsie,
B. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleite;·, B. Van Leyn:;-eele.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN. -

SPECIALE BELAS'l'ING OP DE WINSTEN VOOH'l'VLOEIEND UIT LE\'ERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VIJAND. - AANSLAG VAN AMBTSWEGE. BELAS'l'BARE GRONDSLAG GEVESTIGD OP DE·
WETTELIJRE VERMOEDENS VOORZIEN BI.T AR'l'IKEL 4, PARAGRAAF 1,' VAN· DE WET VAN
15 OCTOBER 1945. BELASTINGPLIOHTIGE
TOEGELA'l'EN RET DOOR DEZE WETTELIJKE BE-

-48PALING VOORZIENE TEGENBEWIJS TE VERSCHAFFEN.

2° INKOJHSTENBELASTINGEN.- AANSLAG VAN AMB'l'SWEGE. ~ HOF VAN BEROEP
DAT BESLIS'l' DA'l' DE BELAS'l'BARE GRONDSLAG
WILLEKEURIG BEPAALD WERD. ARREST DAT
EEN NIEUWE AANSLAG GEGROND OF ANDERE
VER~fOEDENS IN DE PLAA'l'S S'l'ELT. MACH'l'SOVERSCHRIJDING.

1 o W(tnnee;· de belnstb(We rtrondslng vnn
een nnnslng vnn nml!tsweoe in de speeinle belnsting op de winsten voortvloeien a 11it leverinoen en prestnties
ann cle v·ijnna tloo·r de ndministratie
bepanld we1·d op o·ro·JHl vnn de wettelijlce ve·nnoedens voorzien bij artilcel 4,
pnmgrnaf 1, vnn de wet vnn 15 october
191;6, is het cle bclnsti.nypliehU,qe toer;clnten het tegenbewijs door cleze wettelijke bepnlinr; voorzien te ve·rsclwf.ten (1). (Impliciete oplossing.)
2° 1Vanneer bet hot van beroep beslist
heett dat cle belastbwre ,qrondslag van
een van ambtsweue gevesUgcle aanslau,
willelce·nrig gevestigd wenl, vermag het
niet, .<~onde·r zijn maehten te ovet·sclwi.jtlen, een nic11we annslag vestigen uegrond natneU,ilc op anclere vennoeclens
aa.n (leze op wellce de (tdm·inistmUe
zich hall geste'llncl (2).
(DELGISCHE

STAAT, MINISTER
T. DE MOOR.)

VAN

~·INANCIEN,

ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het hestreden
arrest, op 22 april 1!l58 gewezen uoor
het Hof van beroep te Gent;
Over het miduel, afgeleid uit ue schending van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 25, 26, 56, 66 en G7 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakelU bij het koninklijk besluit van 12 september 1!l36 en, voor zover
als nodig, bi.i cle besluiten van 3 juni
1941, 31 juli 1943 en het besluit va11 de
Regent van 15 januari 1948, 1 en 13 van
de wet van 1.5 october 1.945 tot invoering
van een speciale belasting op clc winsten
voortvloeiend uit leveringen en prestaties
aan de vijand; doorclat het hof van beroep, na vastgestelcl te hebben clat cle
verweerder wegens gebrek aan aangifte
van ambtswege in de speciale belasting
werd aangeslagen, en na tot de bevinding gekomen te zijn flat de door de
administratie bepaalcle aanslaggronclslag
(1) Wat betreft de aanslag van ambtswe.ge
in de extrabelasting, raadpl. verbr., 12 juni
1956 (Arr. Verbr., 1956, blz. 862; Bull. en
PASIC., 1956, I, 1~08).
(2) Verbr., 16 juni 1959 (.Arr. T'erbr., 1959,
blz. 857; Bull. en PAsrc., 1959, I, 1064),

van 2.971.294 frank niet verantwoord is,
cleze gronclslag vervangt door een bedrag
van G7.342 frank, zijncle 20 t. h. van de
soml)len welke De Moor, volgens eigen
bekentenis, ingevolge leveringen en prestaties aan de vijancl heeft ontvangen; dan
wanneer het hof van beroep, eens dat
llet vastgestelcl had dat cle gronuslag van
de betwiste aanslag niet ver:mtwoord
was, met andere woorclen dat de betwiste
aanslag arbitrair was, zich ertoe moest
beperken deze totaal te vernietigen; door
te bevelen dat cle aanslagbasis in de spe·
ciale belasting client te worden teruggebracht tot G7.324 frank het llof van beroep dienvolgens zijn bevoegc1l1eid is te
buiten geg·aan en zich een macllt heeft
toegekencl die wettelijk aan <1e administratie toekomt; het hof van beroep op een
willekeurige en niet voldoencl verantwoorcle wijze te werk is gegaan door
voor het bepalen van de in cle speciale
belasting belastbare inkomsten zonder
meer uit te gaan van het bedrag cler ontvangsten, door de belastingplichtige toegegeven, en hierop een als gebruikelijk
betitelcl winstpercent van 20 t. h. toe te
passen :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat llet arrest vaststelt
clat verweerder in de speciale belasting,
wegens gebrek aan aangifte, ambtshalve
werd aangeslagen op een basis van
2.971..294 frank;
Overwegende clat het arrest niet aangevochten wordt in zover het beslist dat
de belastbare basis waarop de aanslag van
ambtswege door cle aclministratie bevestigd werd willekeurig is;
Overwegende dat luidens artikel l3 van
de wet van 1.5 october 1.945, de bepalingen
van cle samengeschakellle wetten betreffencle de inkomstenbelastingcn, die betrekking llebben op de bedrijfsbelasting,
op de speciale belasting· toepasselijk zijn;
clat artikel 5G van gezegcle samenges.chakelde wetten voorziet clat, indien de
belasting1)lichtige van ambtswege belast
worclt, cle bewijslast van het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten ov
hem zelf rust;
·
Overwegencle dat nit het arrest blijkt
da t de belastbare hal:' is door cle aclministratie vastgestelcl wercl zoncler gebruik te
maken van de wettelijke vermoeclens bepaald door artikel 4, paragraaf l, van de
wet van 1.5 october 1.945;
Overwegencle clat het bestreclen arrest
vaststelt clat de aanslag van ambtswege
voorwerp van de reclamatie « niet verantwoorcl is )) daar de belastbare grondslag willekeurig bepaalcl werd;
Dat nochtans de aanslag niet vernietigt
maar beslist da t « het past op te zoeken
of requestrant belastbare winsten heeft
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verwezenlijkt en voor welk bedrag ll; en
aldus de belastbare grondslag van
2.971.294 frank tot 67.342 frank vermindert;
Overwegende dat het lwf van beroep
de nietigheid van de belastbare grondslag
vastgesteld hebbende omdat deze laatste
willekeurig bepaald werd, de aanslag volledig diende nietig te verklaren;
Dat het niet, zonder machtsoverschrijding, een nieuwe aanslag kon vestigen,
gesteund namelijk op andere vermoedens
dan diege:o.e welke door de administratie
gebezigd werden om de betwiste aanslag
te vestigen;
Dat, het eerste onderdeel van het middel gegrond zijnde, bet tweede onderdeel
van belang ontbloot is geworden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest behalve in zover het beslist
(lat de aanslag van ambtswege door de
administratie willekeurig gevestigd werd;
heveelt dat melding van onderhavig arrest 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 Lnik.
15 september 1959. - 26 kamer.- Voorz·itter en verslaggeve·r, H, de Olippele,
raadsheer

waarnemend

voorzitter.

Gelijlcluidenrle oonolu.sie. H. F. Dumon,
advocaat-generaal. Pleite1·, H. Van

Leynseele.
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1°
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KAMER. -

17 september 1959

INKOMSTENBELAS'l'INGEN.
RECLAMATIE. BESLISSING VAN DE DIHEC1'EOJI. DAAD VAN CONTENTIEUZE HECHTSAL\CHT.
INKOMSTENBELASTINGEN.
REDENEN VAN VONNISSEN EN AHHESTEN.
HO~' VAN BEHOEP DA'l' NAAR DE REDENEN VAN
DE BESLISSING VAN DE DlRECl'EUR VERWIJS'l'.
WETTELIJKHEID.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN. REDENEN VAN VONNISSEN EN ARRESTEN. HOF
VAN BEHOEP DAT NAAR DE REDENEN VAN DE BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR VERWIJST. VERWIJZING IN DE REDENEN VAN RET ARHES'f
OF IN HET DISPOSITIEF. GEEN ONDERSCHEID.

4°

MIDDELEN VAN VERBREKING.RECIITSTREEKSE BELAS'l'INGEN. MIDDEL
AFGELEID UIT HET NIET-BEANTWOORDEN VAN
DE CONCLUSIES. ~1IDDEL DAT HET VERWEERMIDDEL Ob' DE EXCEPTIE DIE DE RECH'l'ER NAGELATEN ZOU HEBBEN TE BEANTWOORDEN NIET AANDUIDT. NIIDDEL Nl,ET ONTVANKELIJK.

5°

REDENEN VAN VONNISSEN EN ARVERBR.,

1960. -

4

RESTEN.- RECH'l'STREEKSE BELASTINGEN.
REDEN WAARUI'l' BLIJKT DAT DE RECHTER
IEDER PERTINENT :KARAKTER AAN DE CONCLUSIES VAN EEN PARTIJ ONTZEGT. GEEN VERPLICH'l'ING VOOR DE RECR'l'ER UITDRUKRELIJK TE VERKLAREN DAT HIJ DIE CONCLUSIES
VER\VERPT.

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
HAliHNG VAN DE BELASTBAR)<; GRONDSLAG,
ADMINISTRATIE DIE REKENING ROUDT, ALS
EENVOUDIGE INLICHTING, MET EEN VERE:LARING
DOOR EEN DERDE AFGELEGD TIJDENS RET ONDERZOEK. SAMENVOEGING VAN DEZE NOTA
BIJ DE BUNDEL VAN DE RECHTSPLEGING ONDERWORPEN AAN DE DIRECl'EUR DER BELASTINGEN
EN AAN HET HOF VAN BEHOEP.

7°

INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
HECLA"'fA'J'lES. GEE)( GEBRUIK VAN DE
PROCEDURE VAN GE'l'UIGENVERHOOR ZOALS
VOORZIEN IN AHTIKEL 64 VAN DE SAMENGE~
SCHAKELDE WE'l'TEN, MAAR SAMENVOEGING BI,J
DE PHOCEDURE VAN DE VER:KLARING VAN EEN
vVETl'ELIJKHEID.
DEHDE, ALS INLICHTING. -

8°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GHONDSLAG VOLGENS 'l'EKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID.
RECHT YOOR DE ADliHNISTRA'l'IE VAN, NAMELIJK DOOR VERl>IOEDENS, HET FICTIEF
KARAK'l'ER TE BEWIJZEN VAN EE!)' CONTRACT
DA'l' DE BELASTINGPLICH'l'IGE BEWEER'l' 'l'USSEN
HEM EN EEN DEHDE GESLOTEN TE ZIJN GEWEES'l'.

9°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELAS1'BARE GHONDSLAG.
RAMING DOOR VERGELIJKING JIIET DE NORMALE WINS'l'EN VAN SOOHTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. GEEN YEHPLICH'l'ING 011{ TOT
DE YERGELIJKING OVER 'l'E GAAN MET MEERDERE SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN.

1 o De besl'issingen gewezen ·inzalce 1·eohtstreelcse belastingen d ooT de direoteur
clie 1titspraak doet op de 1·eolamatie vm~
de belastingpliohtige tegen het beclrag
van zijn tawaUe, zijnde darien van oontentie·uze reohtsmaoht. behoeven als zodanig met 1'edenen oml"leecl te zijn (1).
2° Het hot van beroep, in lcennis gestelfl
1net het be·roep van de belastingpl'iohtige inzalce 1·eolz tst'l'eekse be/.astingen
tegen de beslissing van de direotettr rler
belast-ingen, lean wettez.ijlc venvijzen,
om het disposiUet van zijn arrest , te
steunen, 1WM' de gronrlen van berloelde
besli.ssing (2).
ao TVanneer het hot van beroep, in lcennis gesteld met het be1·oep van de belastingpz.iohtige tege·n cle beslissing utli
de d·ireote·u·r in.mke 1·eohtstreelcse be-------------------

(1) Verbr., 19 februari 1959 (Arr. Yerbr.,
1959, biz. 473; Bull. en PAsrc., 1959, I, 620).
(2) Verbr., 13 juli 1955 (Arr. Ym·br., 1955,
biz. 943; Bull. en PASIC., 1955, I, 1251); 26 september 1957 (Bull. en PAsrc., 1958, I, 49).

-50
lasUngen, om het ilisposUief van Zt}n
arrest te stennen, naa·r ile wronrZen van
beiloelrle beslissing verwijst, client er
geen onileJ·soheicl gemaakt te tvorilen
nanr gelwny cle ve1·wijziny al clan niet
in rle rerlenen of in het rlisJJosiUef -uan
het arrest rNrlaam wenl.
4° Is ·tviet ontvnnlleUjk het miclrlel afgeleia ttit het niet-beantwoonlen van oonolnsies, wannee·r het de venve·ren, m·iddelen of emoepf'ies n·iet rumrlnirlt, rHo de
r·eohter nagelaten zolt hebben te beant·Jvoorden (1.1.
5° lVnnneer tle reohter een retlen ozJgeeft
warwuU bUfkt ilat hif aan de oonol·u.s·ies van een parti:i ·iecler zwrUnent karakter ontzeut. ·is hij niet geh01ulen, om
het tl·ispos'itief van zijn beslissing te
reoht·vaanli[!en, 11 itdt·ukkelij 1c te verldrwen dat hij clie oonclnsies ·uet··werpt.
6° Noah artikel 68 noch rwtilwl 6h ·vctn rle
snmenoeschaltelae wetten lJei·refjende
ae inlcomstenbelasUnoen, lJeletten clat
cen amlJtenaar van. rle rulministraUe
nota zo·n nemen. als eenvo1trUoe inlichtin,q, vcm een ve·J'lclwrin(f rloor een clenle
af(felegrl t'i:irlens llet omlerzoek nangaanrle het vaststellen van cle belastbare inkomsten, en cleze notct zo·n voegen. bij rle
lJ·unrlel vwn cle ·rechtspleo·ino rUe narlerhanrl onr1.e·rwo1·pen 2·nz tvonlen ann rle
rlireote'l!r rle·r lJelasUnaen en, vervoloens,
awn het hof vrm lJeJ'Oep (2).
7° De om.stanrli11heirl clnt cle b·ij a·rt'ilcel 64
·uan ae samengeschnlcelrle 1vetten lJepaalrle PTOoerlm·e, lJetre.ffenrle het onrlerhoren va·n ae oetuioe·n, niet nnoeleefcl
·werrl Ujtlens het onrlenweh: ·vnn cle r·eolamaUe vnn een belastingpUchUge,
mna-r rlrtt bij cle bestwnrz.ijlce 1Jt·ocerlw·e
een verklrtr·in,q rloor een amlJten(UI!I'
opgenomen, als eenvo·urli(fe inz.iohUno
sarnenoevoeg(l is, heeft niet rle gelJJ·elckiohe·irl vnn cleze 1wocecl1We tot gevola
noch rle nieti.g heirl van het wrrest rla t
er een gevolg ·van ·is.
go De atlmin·ist·rntie, om het lJestaan te
reohtvaanliue11 van tekenen of indicien
waaJ"nit een hooere gnwcl van uegoerlheicl sohijnt te lll•i.ilcen rlnn 1tit rle nangege·ven inlcom.sten lJUjlct, mag onder
meer floor vennoerlens het fi.ctief karaktm· lJewijzen van een overeenlwmst rlie
de lJela.st·ingsolurlcUoe aan·voert t·u.ssen
he1n en een aenle oesloten te zijn
umveest (3).
9° ArUlcel i28 vnn cle snmengesohal.:elrle

(1) Zie verbr., 12 december 1955 (Bttll. en
PAsrc., 1956, I, 353)'; 25 juni 1956 (A1·r. Yerbr.,
1956, blz. 913; Bnll. en PASIC., 1956, I, 1185).
(2) Zie verbr., 25 september 1956 (A1·r.
T' erbr., 1957, blz. 34; Hnll. en PAsrc., 1957,
I, 52).
(3) Verbr., 29 november 1956 (Arr. Yerbr.,

wetten betretJ'ende ae inlcomstenbelastinuen eist niet dnt de veJ·geli.flcin.tJ
zon geschierlen met d.e normale ·winston
of lJaten van mcenlere soortgelijke lJela.stingplichtigen (4).
(SCHWARZ, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
AHREST.

RET HOF ; . - Gelet op het bestreclen
arrest, op 23 october 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Bl'ussel;
Over het eerste micl<lel, afgeleicl uit cle
schencling van cle artikelen 97 van cle
Gronclwet, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 66, 67 van de samengeschakelcle
wetten betreffencle cle inkomstenbelasting·en, en 7 tot 12 van de wet van 6 september 1895, doordat het bestreclen arrest,
om het tegen de beslissing nr 29996 van
1 februari 1956 gerichte beroep te verwerpen, enkel steunt op cle in voormelcle
beslissing van cle tlirecteur gegeven beschouwingen, naar welke het verwijst,
zonder in zijn dispositief verklaarcl te
hebben bedoelcle beschonwingen over te
nemen, en clan wanneer, bovenclien, het
arrest van het hof van beroep niet wettelijk kan gemoti veerd zijn door de enkele verwijzing naar de beschot1Wingen
van een beslissing van de clirecteur, cle
midclelen, cloor aanlegger in cle door hem
genomen conclnsies uiteengezet, niet
beantwoord hceft en in zijn clispositief
bedoelcle conclusies niet verworpen heeft :
Overwegende dat de beslissingen, ter
zake van clirecte belastingen gewezen
door de clirecteur die over cle reclamatie
van de belastingschulclige tegen bet betlrag van zijn taxatie uitspraak cloet,
claclen van contentieuze reclltsmacht zijn,
en. dus als zoclanig met reclenen behoeven
omkleed te zijn;
Overwegencle dat het hof van beroep,
dat over het tegen dergelijke beslissing
ingestelcl beroep uitspraak doet, zijn arrest mag steunen op de gronclen van bedoelcle beslissing waarnaar het uitdrukkelijk verwijst;
Overweg·ende da t cle overneming van de
gronclen van cle bef'lissing van .de directeur genoegzaam blijkt uit de vermelding
claarvan in het arrest, zoncler dat er
behoeft een onderscheid gemaakt te worden tussen cle gronclen en het dispositief;
Overwegende dat t1e rechter erop wijst
dat, v66r !let hof van beroep, aanlegger
<< generlei element bijbrengt dat de gronden, door de clirecteur ingeroepen tot
1957, blz. 217, en, drie an·esten van die datum
in Bnll. en PAsrc., 1957, I, 326 en 330); 23 januari 1958 (A-rr. Yerbr., 1958, blz. 327; Bnll.
en PAsrc., 1958, I, 548).
·
(4) Verbr., 29 mei 1958 (Arr. T'erbr., 1958,
blz. 774; B1tll. en PAsrc:, 1958, I, 1073).

-51
afwijzing van de in de reclamatie geuite
eis, zou kunnen ontzenuwen >>;
Dat hij aldus antwoordt op de beweringen waardoor aanlegger bedoelde de argumenten te beantwoorden welke de directeur in zijn beslissing inriep tot afwijzing van de door de belastingschuldige
opgeworpen eis ;
Overwegende dat het middel, in zover
bet de niet-beantwoording van de conclusies doet gelden, voor het overige niet
outvankelijk is, daar het de verweren,
middelen of excepties, die het arrest zou
uagelaten hebben te behaudelen, uiet aanduidt;
Overwegende dat, aangezien hij een reden opgeeft waaruit blijkt dat aan de
conclusies van aanlegger ieder pertinent
karakter ontzegd wordt, de rechter, om
het disposi tief van zijn beslissine; te
rechtvaardigen, niet behoeft in uitdrukkelijke termen te verklaren dat hij die
conclusies verwerpt;
Overwegende cla t het mid del niet verduiclelijkt waarin het arrest aan het beroep en de conclusies van aanlegger een
zin of een draagwijdte die met de termen ervan onverenigbaar is, zou toegeschreven en aldus de bewijskracht daarTan zou miskend hehben;
Dat geen van de onderdelen van het
micldel kan ingewilligd worden;
Over het tweede middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 25, 27, 55, 61, paragraaf 1, 62
tot 64 en 77 van de wetten betreffencle
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948, doorclat de beklaagde
beslissing en het l>estreden arrest de nietigheid van openbare orde niet vastgesteld
hebben cUe schuilde in het om1erzoek omtrent de reclamatie in welks loop een
derde gehoord werd krachtens de bepalingen van de artikelen 62 en 63 van
voormelde wetten, zonder te zijn verzocht v66r zijn getuigenis de l1ij artikel 64, lid 2, van die wettcn bepaalde
verklaring af te leggen :
Overwegende clat nit de procedurestukken waarop het hof vermag acht te slaan
uiet blijkt dat de verklaring van een
tlerde waarvan het middel gewag maakt
zou ingewonnen zijn als getuigenis, bij
toepassing van de procedure, voorgeschreven door artikel 64 van de samengeschakelde wetten, en onder de in dit artikel
bepaalde sancties ;
Dat noel! de termen van deze bepaling,
noel! die van artilcel 62, beletten dat een
ambtenaar van de administratie, als eenvoudige inlichting, rekening houde met
een verklaring, te zijnen overstaan afgelegd door een derde die zich aangemeld
heeft, vergezeld. van de belastingschultligc;

Overwegende derhal ve, da t de omstandigheid da t de bij artikel 64 van de samengeschakelde wetten bepaalde procedure niet gevolgd is in de loop van het
onderzoek omtrent de reclamatie, noch
deze procetlure, noch het bestreden arrest
dat een gevolg ervan is, nietig maakt;
Da t het midtlel niet kan ingewilligd
worden;
Over het derde micldel, afgeleid nit de
scltencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 25, 26 en 55 van de wetten betreffende tle inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, doordat de beklaagde
beslissing en het bestreden arrest, bij
verwijzing naar deze beslissing, elke bewi,isluacltt ontzegt hebben aan mondelinge en schriftelijke verklaringen, afgelegd door de persoon die aanlegger een
lening toegestaan had, dan wanneer bedoelde verklaringen integendeel bewijzen
dat die lening werkelijk heeft plaats
gehad :
Overwegende dat, wanneer hij in feite
de bewijswaarde beoordeelt van de feitelijke vermoedens, tlie de administratie
der directe belastingen ingeroepen heeft
tot raming van tle belastbare grondslag
overeenkomstig de procedure omschreven
in artikel 55 van de samengesehakelde
wetten, en de bewijswaarde van de door
de belastingplichtige voorgebrachte, tot
tegenbewijs strekkende elementen, de
rechter de bepalingen van de samengeschake1f1e wetten, waarvan het middel
schending doet gelden, niet miskend
heeft;
Overwegende dat uit de beschouwingen
waarop het hof van beroep acht geslagen
heeft om de bewijskracht van de door
aanlegger ingeroepene, tot tegenbewijs
strekkende elementen te betwisten, niet
blijkt dat het aan fle tekst van de verklaringen betreffende de lening welke,
naar hij beweerde, hem gedurende het
helaE'tbaar tijflperk door een derde toegestaan werd, een zin of een draagwijdte
die onverenighaar is met de termen van
die verklaringen zou toegekend hebben;
dat er dienvolgens geen schending van de
artikelen 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek kan aanwezig zijn;
Overwegenfle inuners dat, enerzijds, de
echtheid van de in de overgelegcle stnkken verva tte verklaringen altijd mag
worden bestreden door het tegenbewijs,
en dat, anderzijds, de administratie onder
meer door vermoedens het fictief karakter mag bewijzen van de contracten die
de belastingsclmldige zou aanvoeren als
gesloten tussen hem en een derde tot
rechtvaardiging van het bestaan van
tekenen en indicH~n waarnit een hogere
graad van gegoedheid schijnt te blijken
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dan ui t de aangegeven inkomsten blijkt;
Dat bet mi<lclel niet kan ingewilligd
wonlen;
Over bet vierde milldel, afgeleid nit de
scbencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 25, 28, 55 en 56 van de wetten
betreffende
de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, doordat het
bestreden arrest aangcnomen heeft dat de
vergelijking die verricht werd passend is,
dan wanneer uit het clossier blijkt dat
de vergclijking die gemaakt werd om de
belastbare inkomsten van aanlegger te
hepalen geschied is met een enkele belastingplichtige die zijn activiteit niet in
soortgelijke omstancligheden uitoefent :
Overwegencle dat artikel 28 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, hetwelk de aclministratie ten deze toegcpast beeft, niet verplicht stelt clat de vergelijking zou g·escbieden met de normale winsten of baten
van meerdere soortgelijke belastingplichtigen;
Ovcrwegende dat het bestreden arrest
<loor een beoordeling die van feitelijke
nard en dienvolgens soeverein is, beslist
dat passend en pertinent is de vergelijking die de administratie aangeweml
heeft om, bij toepassing van voormeld
artikel 28, de belastbare winsten en baten van aanlegger te bepalen;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schenc1ing van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 25, 28, 55 en 56 vnn de wetten
betrcffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, cloordat het
bestreden arrest het aanbod, tloor aanlegger bij conclusies geclaan, dat een aanvullende enquete zou gelast worden ten
einlle zijn fiscale toestand voor beide behantlelde dienstjaren te herzien, niet besproken heeft :
Overwegende dat uit de conclusies van
aanlegger blijkt clat hij, na zijn middelen en verweren uiteengezet te bebben,
de beslissing gepreciseerd heeft tot het
wijzen waarvan hij het hof van beroep
verzocht en aan cUt rechtscollege gevraagd heeft te zeggen dat de door de
administratie geclane toepassing van artikel 56 van de samengcschakelde wetten
niet gewettigd was, te beslissen da t de
adm'inistratie artikel 28 van dezelfde wetten ten onrechte en in iccler geval verkeerdelijk toegepast had, en een aanvullende enquete voor te schrijven met als
voorwerp « het herzien van de fiscale
toe~tand van appellant voor beide behanllelde dienstjaren, rekening houdend met
het. vorenstaamle )) ;

Overwegende dat het hof van beroev,
zonder aan dit verzoek een zin of een
draagwijdte die met de termen daatvan
onverenigbaar is, toegeschreven te hebben,
heeft kunnen aannemen clat het, door
een verkeerde beoordeling van de machten van dit hof, ertoe strekte dat het
hof cle belastbare grondslag zou bepalen
naclat cle aanslag onwettelijk gevestigTl
zon bevonden zijn;
Overwegencle, bijgevolg, clat bet verzoek
om een enquete geen voorwerp meer hacl
en niet meer behoefde beantwoorcl te
worden wanneer de voorafgaande eis eenmaal verworpen was, naardien het bcstreden arrest beslist dat de administratie cle artikelen 56 en 28 van de
samengeschakelde wetten juist toegepast
had;
Dat het micltlel feitelijke gromlslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt a::mlegger tot de kosten.
17 september 1950. - 1• kamer. - Voorzitter, H. Bayot, raaclsheer waarnemencl
VDorzitter. - Verslaggevm·, H. van Beirs.
GeUflcl1tiden!le conclus·ie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. BEWIJS VAN RET BESTAAN EN VAN HET BEDRAG VAN BELASTBARE
INKOMSTEN, ALSOOK VAN DE HOEDANIGHEID
VAN BELASTINGPLIOHTIGE. BEWIJS DA'l'
DOOR ALLE REOHTSMIDDELEl'l BEHOUDENS DE
EED, VOORTGEBRAOH'l' KON WORDEN,

2°

INKOMSTENBELASTINGEN,
REOLAMATIE. BESLISSING VAN DE DIRECTEUR.- UITGES'l'REKTHEID VAN DE MAOH'l'EN
EN VAN DE PLIOH'l'EN VAN DE DIREOTEUR.

3° INKOn'lSTENBELASTINGEN. -

REOLAMATIE. BESLISSING VAN DE DIREOTEUR.
WETTELIJKE GRONDSLAG VAN DE Ul'l'ClESTREKTHEID VAN DE M:AOHTEN EN VAN DE
PLICH'l'EN VAN DE DIRECTEUR.

1 o Artilcelen 16 en 19 van cle wet ·vctn
16 october· 1945 Iaten het bewijs toe
lloor· alle r·echtsmillllelen van gemeen
recht, behalve de eecl, en, onder rneer,
floor feiteUjlce vennoerlens, niet alleen
van 71 et bestaan, manr oo 7c van het bearag ·van !le a.wn lle ewtrabelasUng onrle1·hevige inlcomsten en, bijgevolg, va:n
ae hoedaniglwicl van .belastingsch·u/!l•i.ge in aeze bela.sting (1),
(1) Verbr., 11 juni 1957 (Bull, en PASIC.,
1957, I, 1216); 11 maart 1958 (Arr, Ve1·br,,
1958, blz. 505; Bull. en PASIC,, 1958, I, 763).
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De d·i1·eotettr· de1· belnsti.ngen heett ltet
reaM en de pUoht, n·iet alleen ttitspmnk
te doen over de betwistin[!en die hern
voorgelegrl worden doo1· een ontvnnl.;e~
rijke reolnrnntie, dooh oolc de bij hmn
nnnhnngige nnnslct[/, i.n ctl zijn bestanddelen van ambtswege reoht te zetten
en dit zowel in het voordeel van de
belnstingpliohtige als ·van de Stant (1).
3o De omvnng van de plioht vnn de direote11r der belnstinrwn niet enlcel witspmalc te aoen op de betwisf'ingen clie
hern voorgelegd wo·rden door een ontvankeliilce reolamatie, iloch oak de bij
hen~ awithnngige aanslag van arnbtswerJO
redht te zetten in al zij-n elementen, en
dit zowel ·in Tl et voorcleel van de bela.stingpliehtlge nls van de Staat, bUjlct,
enerzijils uU het lcn1·alcter van openbwre
o1·de van ile belasUnrJ hetwellc ve·rgt
rlat de .belasting omgesla{Jen worde ore·reenkomstig ile wet over nllen die in
ile lasten vnn ile Staat moeten voorz·ien,
en, nnilerzijds, hiernit (z,it k·raohtens
a1·tUcel 61, pnrng1·nnt 1 van ile samengesohalcelde wetten betrejJenile ile inkO'instenbelastin{fen, de reclamatle de
(tanslct[! in z'ijn [!eheel zoals hij op het
lcohier gebrnoht werd, en al zijn elernenten, b·ij de ilirecteur nanllang·ig
maalct (2).
(FON.QU EN CONSOR'l'EN, T. BELGISCHE STAA'l',
MINISTER VAN FINA1iCIEN,)

ARTIES'f,

HE'l' HOF; - Gelct op het bestreden
arrest, op 10 april 1958 gewezen door
l!et Hof van beroep tc Brussel;
Ove1' het eerste middel, afgcleid uit de
schcnding van artikel 74bis van de samengeschakelde wetten, doordat in strijd
met wat het gecritiseerd arrest zegt, de
aanslag in de extra-belasting vernietigd
geworden is door een arrest van 26 mei
1953, waartegen een voorziening ingesteld
werd die door het hof op 27 april 1954 (2)
verworpen is, niet omtlat een wettelijke
regel geschonden was, doch wijl in feite,
de administratie der directe belastingen
de hoedanigheitl van belastingschuldige
bij aanleggers niet vooraf bewezen had,
doordat, aangezien deze hoedanigheid van
helastingschuldige een feitelijke vraag is,
het geen schending van de wettelijke regelen, andere dan de prescriptie geldt, en
(1), Verbr,, 19 februari 1959 (An•, T'erbr,,
1959, blz, 473; Bull. en PAsrc., 1959, I, 620),
(2) Verbr., 10 juni 1958 (Arr, Yerb1·,, 1958,
blz. 816; Bull. en PAsrc., 1958, I, 1124·, met de
:hOot, ondertekend W. G., blz, 1128).
' (3) Bull. en PAsrc,, 1954, I, 724.

nrtikel 74bis dienvolgens niet toepasselijk
was:
Overwcgende tint het bestreclen arrest,
in strijd met aanleggers hewering, ei'op
wijst dat cc de eerste aanslag vernietigtl
is om de reden dat hij gevestigcl was met
schemling van de wettelijke regel die aan
<le aclministratie verhieclt van de in art1kel 2, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945 omschreven vermoedens
gebruik te maken, zonder vooraf de aanwezigheid bij de belastingschuldige bewezen te hebben van de hoedanigheid van
onderhevige a an de extra -belasting )) ;
Dat het midtlel dienvolgens feitelijke
grondslag mist;
Over het tweede mid<lel, afgeleid uit de
scltending van artikel 15, lid 2, van de
wet van 16 october 1945, doordat de a<1ministratie onwettelijk een aanslag in de
extrabclasting gevestigd heeft op de voet
van de in artikel 2, paragraaf 3, van de
wet van 16 ·october 1945 omschreven vermoedens, dan wanncer artikel 15, lid 2,
van de wet van 16 october 1945 het vestigcn van een aanslag in de extrabeIasting nan de hand 'ian feitelijke vermoedens na 1 januari 1U50 verbit-dt :
Overwegende dat noch het b<\streden
arrest, noch Ue beslissing van d<\ directeur der belastingen waarnaar het verwijst, steunen op de bij artikel 2,
paragraaf 3, van de wet van 16 october
1943 ingevoerde wettelijke vermoedens;
dat hewust arrest integendeel steunt ov
de feiten welke het vermelclt, als feitelijke
vermoedens ten bewijze van de winsten
en baten die gedurende het belasthaar
tijdperk hehaald werden en vallen in de
grenzen, bepaald bij artikel 2, paragraaf 1, van voormelde wet;
Dat bet middel feitelijke grondslag
mist ;
Over het der<le middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2, paragrafen 1 en
3, van de wet van 16 october 1945, doordat
het arrest als geldig· aanziet het aanwenden van de feitelijke vermoedens ten bewijze, na 1 januari 1950, van de vermogensaccressen, en do01·clat het hestreden
arrest, in strijd met het arrest van het
hof van cassatie van 27 april 1954, beslist
dat uit artikel 2, paragraaf 1, blijkt dat
de administratie door ten onrechte en onwettelijke ingeroepen feitelijke vermoedens, heeft bewezen of gemeend te beWijzen dat er verruogcnsaccressen bestonden
en dat zij daardoor de hoedanigheid van
belastingschuldige hij aanleggers hewezen
had, dan wanneer deze aanleggers betoogd hebben en betogen dat, krachtens
de algemene economic van de wet van
16 october 1945 en inzonderheid van de
artikelen 2 en ·15 van voormelde wet, het
op de adminis<tratie rust vooraf door specifieke of algemene bewijzen (artikel 2
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1 jannnri 1950) de hoeclanigheicl van belnstingschuldige te bewijzen bij de personen die zij wil aanslaan :
Overwegende da t artikel 16 van de wet
van 16 october 1945, evenals artikel 19,
rlat de bepalingen van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen welke op de bedrijfsbelasting
lletrekking hebben toepasselijk maakt op
tie extrabelasting, toestaan het bewijs te
leveren, door alle door het gemeen Techt
toegelaten middelen, behalve de eed, en
onder meer door feitelijke vermoedens,
niet enkel van het bedrag·, doch ook van
het bestaan van de nan de extrabelasting
onclerworpen inkomsten, en, derhalve,
van de hoedanigheid van belastingschnldige in cleze belasting;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 65 van de samengeschakelde wetten, 15 van de wet
van 16 october 1945 en 74 van de samengeschakelde wetten, doordat het arrest
beslist da t de directeur terech t, niet enkel
cle litigieuze aanslag bevestigd heeft, doch
aan artikel ()5 van de samengeschakelde
wetten het recht ontleend heeft de annslag· ten voordele van de Schatkist te
herzien en, zonder met enige termijn of
enige vorm rekening te houden, een hoog
belasting~upplement voor te schrijven,
dan wanneer deze op 21 januari 195()
l1esliste belasting op het kohier gcbracht
is in strijd met het stellig voorschrift
van de artikelen 15 en 19 van de wet
van 16 october 1945, buiten de termijnen
van artikel 74 en zonder clat een tekst
gevomlen is ten gunste van clit recht dat
uit nrtikel ()5 zou blijken :
Overwegende dat de clirecteur tler bclastingen het recht en de plicht heeft,
niet enkel uitsprnak te tloen over de betwistiugen die hem door een ontvankelijke
reelamatie voorgelegcl worden, doch ook
tle bij hem aanhangige aanslag van
nmbtswege recht te zetten in al zijn
elementen, afzonderlijk en in hun geheel,
zowel in het voordeel van de belastingplichtige als van de Staat;
Overwegencle <lat de omvang van dit
recht en van deze plicht blijken, enerzijdf', nit het karakter van openbare orde
van de belasting· hetwelk onder meer
vergt dat, overeenkomstig de wet, de llelasting omgeslagen worde over allen die
in tle lasten van de Staat moeten voorzien en, anderzijtls, hieruit dat krachtens artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de reclamntie, de
annslag in zijn geheel, zoals hij op het
kohier gebracht werd, en al zijn elementen bij de directeur aanhangig maakt;
Overwegemle dat krachtens artikel 19

van de wet van 1f\ october 1945, dat
principe zowel in zaken van extrabelasting als in zaken van gewone belastingen
geldt;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het vijfcle middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het gecritiseerd arrest niet
genoegzaam met redenen omkleed is aangezien het geen antwoord verstrekt heeft
op de conclusies van aanleggers, ertoe
strekkende dat er zou worden verklaard
dat het door de directeur besliste en
tlaarna op het kohier gebrachte supplement onwettelijk is en stellig indruist
tegen de tekst van artikel 15 van de wet
van 16 october 1945 :
Overwegende dat het arrest op de stelling van aanleggers betreffende de niettoepas~elijkheid van artikel 15 van de
wet van 1() october 1945, antwoordt dat
deze bepaling de administratie in staat
stelde tot opkohierbrenging op 25 october
1954, van een nieuwe aanslag die in de
plaats treedt van de onregelmatig gevestigde aanslag;
Dat het arrest, antwoordende aan aanleggers die betoogden dat het aanslagsupplement onwettelijk was, beslist dat de
opkohierbrenging van een nieuwe aanslag
cc cle directeur, llandelencle krachtens de
rechten die artikel 65 van cle samengesehakelde wetten hem verleent, in staat
S'telde de belastbare gronclslag te verhogen
en een aanvullende aanslag voor te schrijvenll;
Dat het arrest mitsdien de conclusies
van aanleggers 1msseml beantwoordt;
Dat het middel feitelijke gTondslag
mist;
Over het zesde micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97, 112 van
de Grondwet, 1156, tot 1165, 1()90 van
het Burgerlijk Wetboek, 25, 26, 27 en 30
van cle samengeschakelcle wetten, doordat
het gecritiseercl arrest de bewijskracht
van de akten geschonden lleeft wijl het
erop wijst dat « ... het arrest van 26 mei
1953 de invorderingstitel, zoals hij met
schending van de bovenaangeduide wettelijke regel gevestigd is, enkel vernietigd
heeft, doch niet beslist heeft dat de aangeslagen inkomsten niet belastbaar waren in de e~'trabelasting ... ll, dan wanneer het arrest van 26 mei 1953 eerst
beslist heeft dat verzoeker terecht betoogt
tla t hij geen belastingsch uldig·e in de
extrabelasting is en dan wanneer, ten
slotte cc ... de administratie poogt de vestiging van de litigieuze aanslag te rechtvaardigen door inroeping van artikel 16
van de wet van 16 october 1945 ll, dan
wanneer het arrest van 26 mei 1953, in
strijd met wat het arrest van 1(} april
1958 verklaart, beslist heeft dat beweerde
belastingen niet verschuldigcl ware:n, wat
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wil zeggen clat de inkomsten, zoals zij
tloor de aclministratie aangeslagen werden, .niet belastbaar waren :
Overwegende clat aanleggers het arrest
van 26 mei 1953, waarvan het bestreden
arrest de beslissing zon miskend hebben,
niet overleggen;
Dat het micldel clienvolgens niet ontvnnkelijk is;
Om· die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
17 september 1959. -1" kamer.- Foorzitte1·, .H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Fersla{!ge·ver, H. Vroonen.
Gez.ijkl·uidencle concl·usie, H. Ganshof
van cler Meersch, advocaat-generaal. Pleite·rs, HH. Van Haelst (van de Balie
te Antwerpen) en Van Leynseele.
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1° VENNNOOTSCHAPPEN. SA.MENWERKENDE VENNNOOTSCHAP. - NAAULOZE
VENNOOTSCHAP EIGENARES VAN AANPELEN VAN

DE SAMENWERKENDE VENNNOO'l'SCHAP. - VENNOTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NIET
L~;DEN, WEGEII'S DEZE TOESTAND, VAN DE SAMENWEllKENDE VENNOOTSCHAP.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. - BEDRIJFSnELASTING. - BEHEERDERS VAN EEN
SAMENWERKENDE VENNOO'rSCHAP DIE EH GEEN

IS. - BEHEERDERS DIE BEWEREN EENVOUDIGE
REDIENDEN VAN DE VENNOOTSCHAP TE ZIJN. WINSTEN DIE DEZE BEHEERDERS UI'l' HUN EXPLOITATIE '.rREKKEN.- WINSTEN BELASTBAAR
KRACHTENS AHTIKEL 25, PARAGRAAF 1, 1°,
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN BETREFFENDE

DE

INKOMS'.rENBELAS'riNGEN

EN

NIE'l1

KRACH'rENS AR'l'IKEL 25, PARAGRAAF 1, 2, a,
VAN DEZELFDE \VETTEN.

1 o Daar de na.amloze venJwotschazJ een
jwridische inflitJidnaU.teit uoitmaaJct d·ie
onderscheiflen ·is van !lie va.n haar vennoten, mo[!en lleze niet lellen [!eacht
worden va.n een samenwe1·lcenrle vennootschap om fle eni.,qe 1·eden llat lle
na.a.mloze vennootscha.zl waarvan z·ij fle
·vennoten zijn eigena1·es ·is van aanflelen
in lle samen.1verlcenlle ·vennootschnp.
2o W nnneer, onrler lle scll:ijn vnn een
samenwerlcenfle vennootschap wan1"Vfl1t
de belastin{!sch·ulfli.,qen slechts lle befl'ienden zotulen Z'ijn, een tJersonenvennootschnp vennomd ·i.s, welke ten opzichte
van [!ezegde pe·rsonen niet coopenttief
is, en · fleze llelastimrJschnlflirJen, verre
van eenvotlfz.i.g fle best·u.u1·flers e·r·van te
zijn, in werlceli.jkheifl de behee;·de;·s ervan zijn, en, floo·r de zw;·soonlijke bedrijfsacf'iviteit welke zij llna1·in wi.toete-

nen, hnn kapitalen rente floen opb·ren[!en, lcttnnen de winsten die z·ij Hit httn
exploitatie verlwij[!en n·iet belast wo;·flen k;·nchtens art·ilcel 25, para[!·raaf 1,
2°, van fle snmen[!eschnlcelde wetten
betrefjencle de ·inlcomstenbelastin[!en,
mnar moeten ze bela.st ·wo1·den als winsten vnn een nijveJ·heifls-, hanrlels- of
landbo,nwbedrijf, lcnwhtens artikel 25,
1HM'a{!ranf 1, Jo, vnn {!emelde wetten,
dnar die tvinsten n·i.et aanzien mo[!en
worden als llezolrz.i.[!in,qen of sala1·issen.

(JANSSENS EN CONSORTEN, T. BELGISCHE STAAT,
J.HNIS'l'ER. YAN FINANCIEN.)

ARREST.
HET HOF · - Gelet op het bestreden
arreflt, op Hi maart 1!J5R gewezen door
het Hof van !Jeroep te Luik;
Over het eerste micldel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het !Jestreden arrest in zijn
redenen een tegenstrijdigheid, die met.het
ontbreken van redenen gelijkstaat, vertoont; het immers gelleel gesteund is
op deze stelling· cc dat in belastingzaken,
de administra tie ontvankelijk is om., in
weerwil van de haar tegengeworpen
schijnakten, te bewijzen dat door deze
akten slechts een oogmerk van bedrog
nagestreefd is, naarclien de belastingwet
als doel heeft, over schijn en ficties heen,
de werkelijkheid te treffen ll; anderzijds,
waar aanleggers opwierpen dat, aangezien de akte tot opricllting van de samenwerkende
vennootschap Janssens-.
Gilissen in 1!J26 verleden werd, zi.i geen
bedrog op het oog had, het art·est dit
niet tegenspreekt doch althans impliciet
verklaart dat deze omstandigheid niet
dienend is, naardien de enige vraag if',
te weten « wat in werkelijkheid de toestand van de verzoekers - hier aanleg-g·ers - in de loop van de litigieuze dienstjaren is ll :
Overwegencle dat, in strijd met wat
aanleggers aanvoeren, het bestreden arrest rust op de toetsing van de gegrondheid van de stelling cler administratie die
het als volgt beknopt samenvat, v66r de
eerste in het middel aangehaalde vermelding : «de aclministratie doet gelden dat
de samenwerkende vennootschap slechts
fictief is; in werkelijkheid maakt zij een
personenvennootschap uit waarvan verzoekers de werkenc1e leden zijn; dezen
cloen niets anchirs dan dam·in hun eigen
kapitalen rente doen opleveren zoals hun
helang vereist ll ;
Overwegende dat het llof van beroep,
wanneer het in de eerste in het middel
becloelde vermelding gewag maakt van
cc een oogmerk van bedrog ll, geenszins
het oogmerk bedoelt dat de 1mrtijen heeft
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van de samenwcrkende vennootschap
J anssens-Gilissen verleden werd;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde michlel, afgeleicl uit de
Rellending van de artikelen 1319 en 1320
van het Bnrgerlijk -wetboek, doordnt
het bestreden arrest verklaart dat een
onhednillencl deel van de winst - toegekend worllt nan het door de anngeslotenen g·estorte kapitanl, dan wanneer veel
aanzienlijke sommen gestort worden op
~~en bijzondere rekcning wnarover nitRlnitencl cle rnad van belleer naar goecldnnken beschikt (artikel 21 van de statnten), wat impliceert dat deze raad ze
a an de bestnurders zou kunnen nitdelenimlien hij dit goed vond ~, clan wanneer
kennelijk, naar luid van artikel 46 van
de statnten, de gereserveerde maatschappelijke winsten bij de vereffening van de
vennootschap aan de maatschappelijke
aandelen naar evenredigheid van de geclane stortingen moeten verdeeld worden,
wnt impliceert dat cle on een bijzondere
rekening gestorte reserves, behalve bij
verliezen die de vennootschap naderhancl
zon onderga::m, het eigendom zijn van
de houders van maatschappelijke aandelen, dit wil zeggen clat zij in geen geval
van aanleggers mogen vercleeld worden :
Ovcrwegende dat artikel 21 van de statuten van de samenwerkende vennootsrhap Janssens-Gilissen bepaalt wat
volgt : «Ret excellent van de balans, na
aftrek van de lasten en nlle algemene onlwsten, mnakt het te verdelen saldo nit.
Van dit saldo wordt er in de eerste
IJlaats afgenomen : 1° 5 t. h. om de wettelijke reserve a an te leggen ... ; 2° de
~om cUe volstaat om nan de gewone
maatschappelijke aandelen, naar evenredigheid van het daarop gestorte bedrag,
een eerste dividend van G t. h. nit te
keren. Ret overige of snperwinst zal valgens de beslissing van c1e rand van be~
heer verdeeld worden ll ;
Overwegende dnt, ~waar het vermeldt
cc dat zelfs de nit de balnnsen der vennootschap blijkende belachelijk kleine
winsten zodanig verdcel!l zijn llat een
onbednidend deel ervan - G t. h. - toegekend wordt aan het door de aangeslotenen gestort kapitaal - clit is 1.324 fr. 50
voor 1951 en 1952, en 1.320 fr. voor 1953 -,
hoewel voor deze jaren 134.075 fr, 14,
157.867 fr. 11 en 118.378 fr. 75 gestort
zijn op een bijzonclcre rekening waarover
nitslnitend de rand van beheer naar goedllunken beschikt ll, het bestreden arrest
becloelt te zeggen, niet dat de rand van
helleer de gereserveerde winsten nitsluiten~ll aan de directenrs zon kmmen verdelen, doch dat hij alleen over de verdeling van de super-winsten beslist, en niets

zegt dat onverenigbaar zon wezen met de
termen van artikel 21 van ~de statnten,
evenmin trouwens als met de inhond van
artikel 46 van dezelfde statuten, hetwelk
enkel op de vereffening van de vennootschap betrekking heeft, daar niets de
verdeling van de gereserveerde winsten
v'oor het tenietgaan van llet maatschappelijk wezen verbiedt;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 2 van de wetten op de vennootschap, samengescllakelcl
bij het koninklijk beslnit van 30 november 1935, 25, paragraaf 1, 1° en 2°, en 35,
paragraaf 4, van de samengescliakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het arrest ann de bedrijfsbelasting, omschreven in de artikelen 25,
paragraaf 1, 1 o, en 35, paragraaf 4, van
voormelde samengeschakelde wetten, onclerwerpt sommen, door een samenwerkende vennootschap toegekend aan aanleggers van wie cle conclusies verklaren,
zonder door het arrest tegengesproken te
worden, dat zij geen vennoten van de .
samenwerkende vennootschap zijn, en dit
onder het voorwendsel alleen dat aanleggers vennoten zouden zijn langs de naamloze vennootschap om, waarvan zij leden
zijn, daar becloelde naamloze vennootschap aandelen in de samenwerkende vennootschap bezit, dan wanneer, daar iedere
handelsvennootschap een jnridische indiviclualiteit uitmaakt clie onderscheiclen is
van die van de vennoten, de aandeelhonder in een nanmloze vennootscllap A, die
zelf in het bezit is van aandelen van
een vennootscllap B, in genendele lid van
de vennootschap B is, clan wanneer het
een schending is van het beginsel dat de
handelsvennootschappen een rechtspersoonlijkheid hebben, te achten dat aanleggers leden van de samenwerkende vennootschap zijn, onder het voorwendsel dat
zij aandeelllouders zijn ;in een naamloze
vennootscha p die aandelen in de samenwerkende vennootschap bezit; dat het
bijgevolg een scllending van de in het midclel a::mgehaalde bepaling·en van de belastingwetten oplevert .aan de op hal).clelsinkomsten toepasselijke bedrijfsbelasting
te onderwerpen de sommen, genoten door
lle aanleggers die noch persoonlijk handelaars noch wer kende vennoten in cen
llandelsvennootscllap zijn :
Overwegende dat een naamloze vennootschap een jnridische individnaliteit
uitmaakt die ondersclleiden is van die
van haar vennoten en llat, voorzeker, dezen niet mogen geacht worden leden van
een samenwerkende vennootschap te zijn
om de reden da t de naamloze vennootscllap, waarvan zij lid zijn, eigenares
van aandelen in de samenwerkende vennootscllap is;
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gronden · aan het beklaagde arrest een
leer toeschrijft die aan deze beginselen
tegengesteld is ;
Dat immers het arrest integendeel beslist dat, onder de schijn van een samenwerkende vennootschap waarvan de vijf
aanleggers slechts de bedienden zouden
zijn, een personenvennootschap vermomd
is welke niet cooperatief is ten opzichte
van aanleggers die, verre van eenvoudig
de bestuurders ervan te zijn, in werkelijkheid de beheerders ervan zijn en die, door
de persoonlijke bedrijfsactiviteit welke
zij daarin uitoefenen, hun kapitalen rente
doen opbrengen;
Overwegende dat het bestreden arrest
eerst de volgende feiten vaststelt : op
1 juli 1926 werd de samenwerkende venriootschap Janssens-Gilissen opgericht;
het kapitallJ is samengesteld nit gewone
aandelen die recht geven op een stem bij
tle beraadslagingen op de vergaderingen;
de samenwerkende vennoten, die thans
ten getale van 88 zijn, hebben ieder recht
Op een gewoon aandeel; bovendien zijn
er 2.000 oprichtersaandelen op naam gecreeerd, die niet overdraagbaar zijn niet
enkel aan de derden, d6ch tevens aan de
houders van maatschappelijke aandelen,
en op welke 2.000 aanclelen ingeschreven
werd door de naamloze vennootschap
Janssens-Gilissen, welke eveneens op
1 juli 1926 opgericht werd; deze oprichtersaandelen geven recht elk op 10 stemmen bij de beraa!lslagingen der vergaderingen ; de vijf aanleggers zijn led en van
de naamloze vennootschap Janssens-Gilissen waarin zij ieder een door het arrest
aangecluid aantal nandelen hebben, dat
Ioopt van 51 tot 2312;
Dat bet uit deze feitelijke toestancl afleidt da t. ieclere van aanleggers, « langs
'de naamloze vennootschap om, waarvan
zij leclen zijn, inclividueel in de samenwerkende vennootschap meer acht heeft
dan de 88 houders van maatschappelijke
aanclelen sam en lJ en dat « verre van te
verkeren in een toestand van ondergeschiktheid jegens de andere leden van de
vennootschap, zoals hun hoedanigheid van
bestuurders normaal zou impliceren JJ,
aanleggers << concreet te hunnen voordele
een staat van gezag en beheersbevoegdheid bewerkstelligd hebben waarbij zij in
werkelijkheid alle machten in de samenwerkende vennootschap uitoefenen JJ en
zij in werkelijkheid de beheerders van
deze vennootschap zijn;
Overwegende dat het arrest, na ver'volgens de onbeduidendheid van de winstsaldi vastgesteld te hebbcn, die blijken nit
de balansen der sameriwerkende vennootschap voor de jaren in .verband met de
litigieuze dienstjaren, (135.399,64 frank
voor 1951; 159.191,61 frank voor 1952;

119.698,75 frank voor 1953) in vergelijking
tot de algemene onkosten die voor 1951
en 1952 meer dan 24 miljoen en voor
1953 bijna 26 miljoen belopen, verklaart << dat de onbeduidendheicl van deze
winsten gemakkelijk te verklaren is, onder meer, door de aanzienlijkheicl van
de sommen welke de zogenaamde bestuurders toegekend zijn in de vorm van vaste
en veranderlijke vergoedingen, van representatiekosten en van voordelen in natura, welke sommen in het totaal
4.128.325 frank belopen voor het jaar 1951,
3A38.050 frank voor het jaar 1952 en
4.881.750 frank voor het jaar 1953 JJ;
Overwegende dat het tevens erop wijst
dat, hoewel haar werkkapitaal slechts
22.000 frank is, belichaamd door de aan
de 88 aangeslotenen toegekende maatschappelijke aandelen, de samenwerkende
vennootschap aan de vijf aanleggers zeer
belangrijke sommen verschuldigd is, te
weten in het geheel 10.612.906 fr. 20 voor
1951, 11.478.505 fr. 70 voor 1952 en
14.048.155 fr. 70 voor 1953, en nit deze
feiten afleidt : «a) dat zonder de persoonlijke inbrengen van haar bestuurders,
de samenwerkende vennootschap met haar
22.000 frank werkkapitaal het doel en
het voorwerp die zij beoogt niet zou kunnen bereiken, dat zij virtueel niet zou
bestaan; b) dat, gelet op de aanzienlijkheid van de door de zogenaamde bestuurders toegestane voorschotten, de hun
toegekende retributies slechts de vergelding uitmaken van hun eigen kapitalen
die zij dank zij hun arbeid rente doen
opleveren zoals hun belang vereist JJ;
Overwegende dat het arrest tenslotte
erop wijst « dat zelfs de uit de balansen
der vennootschap blijkende belachelijk
kleine wins ten zodanig verdeeld zijn da t
een onbeduidend deel ervan - 6 t. h.
- toegekend wordt aan bet door de
aangeslotenen gestorte kapitaal, dit is
1.324 fr .50 voor 1951 en 1952, en 1.320 fr.
voor 1953, hoewel voor deze jaren
134.075 fr. 14, 157.867 fr. 11 en
118.378 fr. 75 gestort is op een bijzondere
rekening waarover uitsluitend de raad
van beheer naar goeddunken beschikt
(artikel 21 van de statu ten) JJ;
Overwegende dat het beklaagde arrest,
zonder enige van de in het middel aangeduide wetsbepalingen te schenden, uit
de feiten, waarop het achtereenvolgens en
soeverein wees, de reeds opgegeven gedeeltelijke besluiten heeft kunnen afleiden, en lleeft lnmnen bes lis sen « da t ui t
deze gezamenlijke feiten llet louter fictief
karaktei' van de samenwerkende vennootscllap blijkt, dat zij in werkelijkheid alle
krmmerken van een personenvennootschap
vertoont en dat de bezoldigingen die de
verzoekers ontvm\gen hebben enkel de· opbrengst van hun persoonlijke bedrijfsac-
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tiviteit die zij met hun eigen kapitalen
ontwil;:kelcl hebben, vertegenwoorcligt )) ;
Dat het ool;: zoncler schencling van de
aangevoerde wetsbepalingen is clat llet
bestrer1en arrest, ov clc voet van evengemeWe feiten en besluiten, beslist heeft
dat de door de samenwerkende vennootscllap Janssen~-Gilissen aan aanleggers
toegekende sommen dienen te worden beschouwd als ham1elswinsten, bedoeld in
llet 1 o van paragraaf 1 van artikel 2;)
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen;
Dat het middel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggcrs tot de kosten.
17 september 1959. - 1" kmner.- TTooTzitter, H. Bayot, raadslleer waarnemend
voorzitter. - T' e·rslarf[Jever, H. Moriame.
- Gez.ijlclu:iclende conclnsie, H. Gansllof
van cler Meerscll, aclvocaa t-generaal.
Pleiter .. H. Van Leynseele.

·ver-witUgd at omrlrLt na rle u.it-voervng
zelf van zijn mnnamvre hi.j geen tout
heett be,qann.
(CORBEEL, 'f. N. V. (( ANWECO )),)
ARRES'l'.

1954 (1) awn rle 1Jest-n·H·rcle1· oplegt clie
cen manm·nvre wU 1titvoeren va:n aa1·d
rle 1tot·malc aana van rle andere wegaebntUcers te lieletten of te Mnderen, te
weten aan cleze de aoorganu 1!rij te
laten, ve1·toont een nlr1emeen kaTnlcter (2) clooh rle o·vermaoht krm haa1·
niet-uUvoering reolltvaarcligen (3).
2o De miskenning van cle verpliohting
welke artilcel17, alinea 1, van de Wegcode ople,qt ho·udt niet op onwett-ig te
zijn ornclat de best-n11nler cle wnde·re
weggeb1'1tikers van z·ijn mnnamvre hectt

HET HOF; - Gelet op llet bestreclen
vonnis op 7 januari 1958 gewezen door cle
Reclltbank van eerste aanleg te Turnllont,
zetelencle in handelszaken;
Over het eerste middel, afgeleid nit cle
sell ending van de artikelen 1, 7, 12, 17
en 46 van llet koninklijk besluit del. 8 april
1954 llouclende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 1382 en 1383
van het Bnrgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet, cloordat het bestreden vonnis beslist dat cle beweging door cle wegwals van verweerster gedaan geen ongeoorloofde manamvre in de zin van
artikel 17 van c1e Wegcocle nitmaakte en,
bijgevolg, weigert verweerster als verantwoorclelijk voor llet litigiens ongeval
te bescllonwen, zonder ecllter tegen te
spreken wat aanlegger beweercle, namelijk : clat de bestnnn1er van de wegwals,
met dat tuig over het aangednid gecleelte
van cle weg rijdend, waar de werken werden nitgevoerd, en llet links gedeelte van
cle baan bezettencl in cle richting van zijn
beweging, dat tnig naar de rechterkant
lleeft gericht bij het nacleren van aanlegger en, die manamvre uitvoerende welke
van aarcl was om de normale gang van
rle camion te beletten of te llincleren,
verznimd lleeft hem de clom·gang vrij te
laten, uitspraak doende bij de reclenen
clat achter op de wegwals een werkman
stond, die teken geclaan heeft met een
rode vlag om de vrachtwagen van aanlegger te cloen stoppen, clat cle aangestelde
van aanlegger verklaard heeft clat cle
persoon met de rode vlag zou teken geclaan hebben wanneer hij er nog vijf en
twintig meter vanaf was, dat llet wel
mogelijk is dat de wcgwals naar recllts
gere<len is om de nit tegenoverg·estelcle
richting komencle wagens door te laten en
dat, waar aanlegger het bewijs niet levert
van de font van verweerster in de nitvoering van de beweging naar rechts, zijn
vordering, alleen gesteund op dit feit, niet
gegrond is, clan wanneer de vordering van
aanlegger stenncle, namelijk, op de miskcnning, door de aangestelde van verweerster, van !le voorschriften van artikel 17 van het algemeen reglement o:v cle

(1) Artikel 17 van de Wegcode van 8 april
1954 werd gewijzigd door artikel 5 van het
koninklijk besluit van 4 juni 1958.
(2) Verbr., 23 januari 1956 (Arr. Ye1•br.,
1956, blz. 402; Bull. en PASIC., 1956, I, 515).
(3) Over. het. begrip van overmacht inzake

van niet-uitvoering van de voorschriften van
de Wegcode, zie onder meer verbr., 13 januari 1958 (Arr. Yerbr., 1958, blz. 283; Bull.
en PASIC., 1958, I, 488) en 17 november 1958
(A1·r. Yerbr., 1959, blz. 237; Bull. en PAsrc.,
1959, I, 283).
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18 september 1959

YERKEER. \YEGCODE VAN 8 APRIL
ARTIKEL 17, ALINK~ 1. YOORSCIIRIFT VAN ALGEMEEN KARAKTER. UrrZONDERING IN GEVAL VAN OVERMACHT.

1954,
2°

YERKEER. vVEGCODE VAN 8 APRIL
ARTlliEL 17, ALlNEA 1. BESTUURDER DIE DE ANDERE WE(1GEBRUIKERS VERWITTIGD IIEEFT VAN ZIJN MAN<EUVRE EN DIE GEEN
FOU'l' BEGING BI.T DE UITVOinUNG VAN DE :MAN<EUVRE. 0MSTANDIGHE1D WEI:KE IIEM
NJE'l' ER.VAN RECHTVAARDIGT DE ANDERE WE~i
GEBRUIKERS DE DOORGANG NIET VRI,JGELATEN TE IIEBBEN.

1954,

1 o De verplichting 'Welke art-ilcel 17, alinea 1 van cle 1V egcotle van 8 april

59politie van het wegverkeer, welke elke
bestuurder, die een manamvre wil uitvoeren waardoor de normale gang van de
andere bestuurders kan belet of gehindercl
worden, verplichten deze laatsten te !aten voorgaan; dan wanneer noch het feit
de manceuvre aangekondigd te hebben of
ze te hebben doen samengaan met tekens
om de andere weggebruikers te doen stoppen, noch het feit de manceuvre uit te
voeren om de andere weggebrnikers te
laten doorrijden, de verplichting cloen
wegvallen dat reglementair voorschrift na
te Ieven; en llan wanneer een inbreuk op
het hierboven aangeduid artikel 17 geen
fout vereist in de uitvoering van de manamvre uitgevoerd met miskenning van de
verplichting de doorgang vrij te Iaten
voor de weggebruikers uie hun normale
weg voortzetten en doordat de bestreden
beslissing dus niet wettelijk gerechtvaar<ligd is, dat ze op redenen steunt die dubbelzinnig en niet vassend zijn en niet toeIa ten de wettelijkheid ervan na te gaan :
Overwegende da t het bestreden vonnis
vaststelt dat de wegwals van verweerster
een manceuvre uitgevoerd heeft van dien
aard dat zij de normale gang hinclercle
van aanlegger, die in clezelfde richting
reed, doch beslist dat die manceuvre geen
onwettige maruceuvre is in de zin van artikel 17 van de Wegcode van 8 april 1954;
Overwegende dat het middel terecht
aanvoert dat de bepaling van artikel 17,
lid 1, van gezegde code een algemeen karakter vertoont en da t bijgevolg een bi.i
artikel 17 bepaalde manceuvre niet ophoudt onwettig te zijn om reden van de
door het vonnis gereleveercle omstandigheden : dat de dader de andere weggebruikers ervan verwittigd heeft of dat hij
verklaard heeft dat uit de tegenovergestelde richting een voertuig aankwam
ofwel dat hij, in de .uitvoering zelf van
de manamvre, geen fout beging;
Overwegende, weliswaar, dat de manceuvre niet onwettig is wimneer de dader er door overma.cht toe gedwongen
werd;
Doch dat clergelijke dwang niet kan
afgeleid worden nit de enkele door het
vonnis gedane vaststelling « da t het wei
mogelijk is, volgens de voorhanden zijnde
elementen der zaak ll dat de manceuvre
uitgevoerd werd « om de uit tegenovergestelde richting komende wagens door te
laten ll;
Dat er uit voortvloeit dat de redenen
van het vomiis het dispositief niet wettelijk rechtvaardigen en het middel gegrond is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt cla t melding van onderha vig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroorcleelt verweer!'ter tot de kosten;

verwijst de zaak naar de Rechtbank van
koophandel te Antwerpen.
18 september 1959. ~ 1e kamer.- VoO'rzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. Rntsaert. Gelijlclnidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleitet·s,

HI-I. De Brnyn en Simont.
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TOT

VERDREKING.

DURGERLI.JKE ZAKEN. l\'IIDDEL DA'l' AAN DE
REOHTER VERWIJ'l' EEN OONOLUSIE NIET TE
HERREN REANTWOORD WELl<E EEN ONBE'.rWISTBARE VERZAIKING VAN DE '.rEGENPARTIJ . INROEPT. 00NOLUSIE DIE ZULXE VERZAKING
NIE'f INROEP'.r. l\IIIDDEI" DA'.r FEI'l'ELIJKE
GRONDSLAG llfiST.

M·ist feitelijlre grondslag het middel dat
ann de 1·echter verwijt geen antwoord
te hebben gegeven aan concl·usies clie
een onbetwistba·re verzaldng van de
tegenpartij ·in·roepen, dan wanneer de
concl·usies, in onbegr·ij]Jel!ijlce bewoordingen opgesteld, zuUce ·ve1·zalcing niet in1'iepen.
(N. V. BROUWERIJ DUBOIS-lHERTENS,,.
'l'. DENE\'E.)
ARTIEST.

HE'l' HOF; - Gelet op het vonnis, op
3 maart 1S58 in laatste aanleg gewezen
door de Rechtbank van eerste aanleg to
Dendermoncle;
Over het miclclel, afgeleicl uit de schending van artikel 97 van de Gronclwet,
doordat het bestreclen vonnis de clom~ verweerder op 20 april 195() aan eiseres gegeven opzegging van tle huurovereenkomst
gelclig verklaard heeft, en op groll(i van
deze opzegging eiseres veroorcleelcl heeft
llet in huur gegeven onroerencl goed onmicldellijk ter vrije beschikking te stellen
van verweerder, zoncler de conclusies van
eiseres te beantwoorden in zoverre zij
staande hielden dat verweercler door zijn
latere opzegging van 29 juni 1956, blijkens
de voorgaanclen, de tekst en de nieuwe
data tegen welke de opzeg gegeven werd,
onbetwistbaar zijn opzegging van 20 april
1S56 verzaakte en clat er derhalve geen
van waarcle verklaring van deze opzegging mogelijk is, clan wanneer, om: wet"
telijk gemotiveerd te zijn, de rechterlijke
beslissingen al de door de partijen in
regelmatig neergelegtle conclusies ingeroepen micldelen of excepties moeten beuntwoorden :
·

-60Overwegende clat de conclusies door
eiseres in hoger beroep genomen en llij
de stukken van cle voorziening gevoegcl,
in t1e volgencle bewoonlingen zijn opgesteld « dat beroepene - llier verweerder
- door zijn opzeg· 29 juni 1956 lllijkens
de voorgaamlen, de tekst en de nieuwe
data tegen welke cle 011zeg van 20 avril
19u6; dat er derllalve geen van waarde
verklaring van cleze opzeg mogelijk is ll;
Overwegencle clat clie onbegrijpelijke
conclusies, in strijd met wat in llet middel wordt voorgehouden, geen onbetwistllare verzaking van cle opzegging van
20 april 19u6 inroepen;
Dat het mi<lclel feitclijke grondslag
mist;
Om clie reclenen, verwerpt cle voorziening ; veroorcleelt ei!"eres tot de kosten.

18 september 1959. ~ 1e kamer.- Voorzitter, H. Wouters eerste voorzitter. Vet·slaygever, H. J.,ouveaux. - Gelij7cl1tidende oonol'llsie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt. - Pleiters, HR. Struye en
Vrin Leynseele.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
VORMEN. ~ BURGERLI.TKE ZAKEN. AANDUIDING VAN EEi'l WE1'TELIJKE BEPALING
DIE. GESOHONDEN WERD, INDIEN RET MIDDEL
GEGROND IS. - SOHENDING DIE DE VERBREKING UITLOKT VAN RET BESTREDEN DISPOSITIEF. - GENOEGZAME AANDUIDING.
2°
MAATSOHAPPELIJKE
ZEKERHEID. - BESLUI'l'WET YAN 28 DECEMBER
19±4. - STELSEL ONMIDDELLI.JK TOEPASSELIJK OP DE TRAINERS GEBONDEN DOOR EEN
ARBElDS- OF BEDIENDENCOJ-ITRAOT.
3° WET EN KONINKLI.JK BESLUIT.
- MAA'l'SOHAPPELIJKE ZEKERHEID. - BESTUURLIJKE ONDERRIOHTINGEN DIE NIET MOGEN AFWIJKEN VAN DE BESLUITWET VAN 28 DEOlcMBER 1944, NOOH EEN BINDENDE UITUWGING EHVAN GE\'EK.

4° VERBREKING. - UlTGESTREKTHEID. ~
BURGERLIJKE 'ZAKEN. 0NDERSOHEIDEN
DISPOSITIEF TEN AANZIEN VAN DE UITGES'l'REKTHEID VAN DE VERBREKING. - BEl1RIP.
(1) Verbr., 6 juni 1958 (Arr. Verbr., 1958,
biz. 798; B1tll. en PAsrc., 1958, I, 1104, en de
noot 1).
(2) Raadpl. verbr., 18 januari 1957 (Bttll. en
PAsrc., 1957, I, 575); 22 mei 1958 (Arr. T'erbr.,
1958, biz. 757; Bull. en PAsrc., 1958, I, 1053)
en 18 september 1958 (Arr. Yerbr., 1959, biz. 48;
B·ull. en PAsrc., 1959, I, 62). Verge!. verbr.,
28 juni 1957 (krr. Verbr., 1957, biz. 923; Bull.
en PASIC., 1957, I, 1295).
(3) Verbr., 18 januari 1957, gemeld in de
vorige noten.

Voldoet ann a1·til<el 9 van de wet vnn
2<i febt·'llad 1925, in z·over het de nnnd.HirHng voorseh1'ijft ht de voorziening
rnn de ·wettelijke bepal-ingen wanrvan rle seheml-ing inge1·oepen wm·dt, het
·mirlflel rlnt een ·van cle wettelijlce bepa/i.n.gen rlie geschonclen ~verrlen indien
716t midrlel uertrond is, aandu.idt, op
·voonvaanle rlat de sohenrz.ing van rUe
bepalinrt rle verbrelc-ing van het bestreden dispositief merlebrengt (1).
2° Het stelscl vnn rle maatsohappelijlce
zelwrheid, aevest-igd door de besluiitwet
·van 28 december 1944. is toepasselijk,
winrls het ·in voeye trerlen van berloelcle
beslnitwet, aan cle tminers gebonden
rloo1· een rwbeids- of berlienrlencont1·aot,
zonrler ontle·rscheirl hetzij naar gelana
hu.n tJrestnties ·in hoofdza.al" of als bijlcomencle betrelclcing ·uit{le·voerd worden,
hetz·ij naat· gelany van de d·u·ut· pe·r dag
van rlie p1·estaties (2).
3oi Best·n'llrlijlce ondetTichtinaen lcwtnen
niet van cle bepalingen van de besl·ui.twet vrm 28 rlecember 1944 afwijlcen, of
m· een bindende 1bitley,qing ervan geven (3).
4° In 7m·rgedij7ce zaken, is ten aanzi.en
van rle nitgebreicUwirl i'a.n de verbreking, een niet onrle·rscheiden disposUief
van het cloor de voot·ziening bestTeden
(Uspositief, rlit wellce het voorwerp niet
knn 11itmaken van een ontvanlcelijlce
t:oo1·zien·ing vnn een cle·r pat·tijen o·m
rede het {teen rn··ief merlebt·enat voo·r
aan7ermm· en het een ,q·rief slechts lean
merlebrenaen voor rle ve·rweerrler indien
het bestreclen disposltief ve·rbrolcen
wonlt (4).
jo

(RIJKSDIENST VOOR MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID, T. VENNOOTSCHAP ZONDER WINS'l'GEVEND
DOEL « KORTRIJ.K SPORT ll.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 april 1958 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
a anleg te Kortrijk;
Gelet op llet middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 3 en 12 van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatscllappelijke zekerlleid
(4) Verbr., 16 februari 1951 (Arr. Yerb1·.,
1951, biz. 334; Bnll. en PAsrc., 1951, I, 345) en
de coiwlusies van het openbaar ministerie;
11 juli 1957 (B1;ll. en PASIC., 1957, I, 1358) en
17 april 1958 (ibid., 1958, I, 893).
Ter zake rechtstreekse belastingen : verbr.,
26 november 1957 (Arr. Ye?'bT.i 1958, biz. 188;
Bull. en PAsrc., 1958, I, 325); 14 october 1958
(Arr. Yerbr., 1959, biz. 134; Bull. en PAsrc.,
1959, I, 160); 10 februari 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 592 en vlg., bijzonder hlz. 593, kol. 2).

-61van de arbeiders, zoals ZlJ gewijzig(1
werden bij de artikelen 2 der wet van
27 mitart 1!J51 en 2 van de besluitwet van
(l september 194!i, lloordat het bestreuen
v.mmis, na vastgestelt1 te hebben dat het
contract dat zekere Derry aan verweerster verbond wei als een contract van yer11 uring van arbeid of c1iensten diende te
worden aangezien, nochtans eisers vorderlng, strekkenue tot betaling door verweerster van de bi.idragen Yoor maatscllappelijke zekerlleid versclmldigd op
llet loon door verweerster aan Derry betaald, afwijst, om de redenen uat eiser
niet bewijst uat lle arbeidsvrestaties van
Berry gemiddeld meer dan twee uren
ilaags overtreffen en dat de lonen voor
werkprestatles van korten duur niet aan
<1c wetsbepalingen !Jetreffem1e de maatscllappelijke zekerlleid zi.in onderwor11en,
wnt onjuist is :
Ovcrwegende dat llet bestreden vonnis
beslist : 1 o dat Piseres vordering \'erjaard is wat betreft de bijdragen, bijslagen en rente geeh:t voor het eerste kwartaal 1952, dispositieef hetwelk door de
voorziening niet wordt aangevochten;
2° dat, in strijcl met tie conclusies van
verweerster, het contract dat deze laatste
met haar trainer Derry bindt geen verlmring van nijverlleid, echter wel een
verhuring van arbeid of diensten uitmaakt; 3° dat de bijdragen aan de sociale
zekerheid slechts verschuldigd zijn wanneer de arbeidsprestaties, ingevolge een
arbeids- of dienstcontract geleverd, een
gemiddelde duur van twee uur daag~>
overschrijden en, daar aanlegger niet bewijst dat ten deze zulks het geval was,
de vordering client afgewezen te worden;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid tegen het miudel gericht omdat de
scllending van de artikelen 28 en 97 van
de Grondwet niet wordt ingeroepen :
Overwegende dat eiser l1et vonnis verwijt te hebben beslist, in weerwil van
de artikelen 2, 3 en 12 van de besluitwet
del. 28 december 1944, dat deze bepalingen
niet van toepassing waren op arbeidsprestaties van korte duur, zelfs zo zij geleverd worden ingevolge een arbeids- of
bediendencontract; dat indien deze ~>Chen
ding bewezen is, zij volstaat om de verbreking van het aangevochten dispositief
tot gevolg te hebben;
Dat de grond van niet ontvankelijkheid
niet kan aangenomen worden;
Over het middel :
Overwegende dat het toepassingsgebied
Yan het stelsel van de maatschappelijke
zekerlleid, ingevoerd door de besluitwet
van 28 december 1944, omschreven wordt
door artikel 2, overeenkomstig hetwelk
die besluitwet omnidl1ellijk van toepassing is voor aile <loor een contract van
llienstverhuring verbonden werknemers

en werkgevers behoudenS' voor bepaalde
categorien die llet opsomt en waaronder
de trainers niet voorkomen, waurmee zi.i
door een arbeil1s- of bediendencontract
verbondPn zijn;
Dnt die uitdrukkelijke en duidelijke
l>epaling geen onderscheid maakt, wat betreft de toepasselijkheid van gemeld stelsel, tussen die WPrknemers, hctzij nnar
gelang van in hoofdzaak of als bijkomende
!Jetrekldng uitgevoen1e arbeidsprestaties,
hetzi.i naar gelang van de duur per dag
van die presta ties;
Overwegende dienvolgens dat de rechter zijn beslissing niet wettelijk kon
reclltvaardigen door bestuurlijke onder~
ricbtingen, waarbi.i aan het stelsel cler
maatschappelijke zekerlleid worden onttrokken de werknemers vvaarvan de ar!Jeidsprestaties gewoonli.ik de duur van
twee uur niet overschrijden; dat inderdaad bestuurlijke onderrichtingen niet
vermogen een wet;;bepaling te wijzigen of
een bindende uitlcgging ervan te geven;
Dat llet mid del gegrond is;
En overwegenue llat de verbreking client
te slaan op het llispositief van het vonnis hetwelk het hoger beroep ontvankeli.ik verklaart en, in strijd met de conclusie~> van verweerster, beslist dat het
contract waarbij deze met haar trainer
gebonden is, een arbeids- of dienstcontract uitmaakt, welk dispositief -, daar
geen der partijen een ontvankelijke voorziening ertegen vermocht in te stellen -,
ten aanzien van de uitgebreidlleid van de
verbreking niet onderscheiden is van het
bestreclen dispositief;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis behoudens in zover het beslist
dat de vordering verjaard is wat aangaat de bljdragen betreffende het eerste
kwartaal 1952; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gecleeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerster tot de
drie vierden en eiser tot het overige van
de kosten; verwijst de alclus beperkte
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge zetelende in hoger beroep.
18 september 1959. ~ 1 6 kamer. - Voorzitter, H. Wouters eerste voorzitter. Verslaggever, H. Louveaux. - Gelijlcl'ltiderzde concl,usie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en della Faille

d'Huysse.
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1° VERKEER. l9i5!. -

WEGCODE VAN 8 APRIL
lNHA,\LAIAi'\<El:YllE. GEEN VEl:-

-62PLICHTING, VOOR DE BESTUURDER DIE WIL INHALEN, DE VOORLIGGER TE VERWITTIGEN.

2°

VERKEER. WEGCODE VAN 8 APRIL
ARTIKEL 21. INHAALMANCEUVRE. VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER DIE OP
RET PUNT STAAT INGEHAALD TE WORDEN, ZOVER MOGELIJK NAAR RECHTS UIT 'l'E WIJKEN.
VERPLICHTING NIET ONDERWORPEN AAN
EEN VERWITTIGING VAN DE BESTUURDER DIE
DE INHAALi.\IANCEUVRE UlTVOERT,

1954,

1 o Geen bepaUng van cle W egcorle van
8 april 1954 legt aan rle bestUiltnler rlie
wil inhalen rle verpUchUng op, rle voorUrrget· te ·ve1·w'itUgen (1).
2° De verplichUng zo ver mogelijlc naa.r
rechts ttit te wijlcen, tvellce a.rtilcel '£1-4
van rle W egcorle van 8 april 1954 oplegt
ctan rle best·uttnler rl·ie op het p·zmt sta.at
ingehaalrl te tvonlen, is niet onrlenvorlJen aan een venvitti[Jing van rle 1Jesttturrle1' rlie cle inha.almcMuxm.vre 1t.Uvoe·rt (2).
(BONET, 1'. FASOT'l'E.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestre<len
vonnis, op 21 april 1958 in hoger beroep
gewezen uoor de Oorrectionele Rechtbank
te Dinant;
Overwegencle dat de voorziening beperkt
is tot de beschikkingen van het vonnis
cUe op Hubert Bonet en Rene Fasotte
\letrekking hebben;
I. Over de voorzieningen van Bonet,
handelende als beklaagde :
Overwegende dat de substantii~le of op
straf van nietigheid voorgcschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Over de voorziening van Bonet,
llandelende als burgerlijke partij :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
O'Cllemling van de artikclen 21-4 en 84 van
het koninklijk besluit van 8 april 1954,
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden >omlis niet bewezen tegen ve]:weerder l!'asotte verklaard heeft de telastlegging « op het punt staande ingehaald
te worden; nagelaten te hebben zo ver
mogelijk naar rechts uit te wijken zonder
de snelheid op te voeren Jl, en gevolglijk
(1) en (2) Raadpl. verbr., 5 januari 1953
(Arr. Ve>·br., 1953,. blz. 271; Bull. en PAsrc.,
1953, I, 303), 3 mei 1954 (Arr. Verb1·., 1954,
blz. 557; Bull. en PAsrc., 1954, I, 729) en 10 mei
1954 (Bull. en PAsrc., 1954, I, 766), arroster1 gewezen onder de toepassing van artikel 33 van
de W egcode van 1 februari 1934, gewijzigd door
artikel 4 van het besluit van de Regent van
18 october 1946.

aanleggers burgerlijke vordering tegen genoemde Fasotte niet gegrond heeft verklaard om de redenen dat opdat voormelde overtreding bewezen zij, « er zou
moeten aangetoond zijn dat de weggebruiker Fasotte door Bonet van zijn inhaalmanceuvre verwittigd werd Jl en clat
<< het nalaten van deze verwittiging ten
deze de vrijstelling van ieclere bnrgerlijke verantwoordelijkheicl van de wegg<'bruiker Fasotte tot g·evolg moet hellben .. Jl, dan wanneer artikel 21-4 van het
koninklijk besluit van 8 april 195-i,
waarbij aan de weggebrniker die op het
punt staat ingehaald te worden opgeleg<l
wonlt « zo ver mogelijk naar rechts uit
te wijken zomler de snelh0id cip te voeren Jl, het bestaan van deze verplichting
te zijnen laste geenszins afhankelijk stelt
van enige « verwittiging ll te geven door
de weggebruiker die de inhaalmanceuvre
uitvoert, wat overigens bevestigd wordt
door artikel 84 van hetzelfde besluit, bepalend : << ieder voertuig . . . moet uitgeruO't zijn met een achteruitkijkspiegel, zu
opgesteld dat de bestuurder in staat is
van zijn zitplaats de weg achter en links
van het voertuig gade te slaan en een
ander voertuig dat een manceuvre om
links in te slaan begonnen is, waar te
nemen Jl :
Overwegende dat vcrweerder overtredingen van de artikelen 12-1 en 21-4 van
het reglement op de politie vim het wegverkeer van 8 april 1954 ten laste waren
gelegd;
Overwegemle dat het bestreden vom1is
niet bewezen verklaart de in voormel<l
artikel 21-4 omschreven telastlegging, en
niet gegroncl de burgerlijke vor<lering van
aanlegger, om de reden dat verweerder
door aanlegger niet verwittigd wercl van
de inhaalmancenvre die deze uitvoerde;
Overwegencle dat geen enkele reglementsbepaling de weggebruiker die wil
inhalen de verpliehting oplegt de voorligger te verwittigen;
Overwegen<le dat volgens artikel 21-4
van voormelll reglement, elke be&tuurcler
die op het punt staat ingehaalcl te worden
zo ver mogelijk naar rechts moet uitwij~
ken;
Dat deze verplichting niet afhankelijk
ervan gestelll is dat hij die inhaalt een
verwittiging geeft;
Da t het mid del mi tsclien gegrond is ;
Overwegencle clat, aangezien het. n1et
tot een ruimere verbreking kan leiden,
het onderzoeken van het tweede rniddel
van belang ontbloot komt te zijn;
Om die reclenen, en zonder .acht te
slaan op het verzoekschrift, door. aanlegger ter griflie van de . Oorrectionele
Rechtbank te Dinant neergelegd na de
verstrijking van de bij artikel 422 van
het Wetboek van strafvordering bepaaicle
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termijn, verhreekt het hestrellen vonnis,
in zover daarbij over de lmrgerlijke vordering van aanlcgger uitspraak gedaan is ;
Yerwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat melding van onderhavig arrest
:r,al gemaakt worden op de kant van de
gelleeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de helft der kosten
en aanlegger tot de wederhelft; verwijst
de aldus beperkte zank naar de Correctionele Rechtbank te Numen, in hoger beroep
nitspraak doende.
21 september 1959.- 2" kamer. ~ TToorz'itte·r, H. Sohier, voorzitter. - TTerslartrtevel·, H. Polet. - Gel'i,ikl·uiclen1le concl·us'ie, H. Paul Mahaux, a<lvocaat-generaal.
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1o l\1IDDELEN TOT VERBREKING. -

STRAFZAKEN. -

JV!IDDEL DAT EEN BESLISSING

BE'rREF'.r DIE DOOR DE VOORZIENING NIET IS

BES'fREDEN. - :i\1IDDEL NIE'l' ON'l'I'ANKELIJK.
~o REDENEN VAN VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN, - CONCLUIl!ES VOOR DE EERS'l'E RECR'l'ER GENOMEN. NIET OPNIEUW YOORGEBRACHT V66R DE
RECRTER IN HOGER BEROEP. - RECR'l'ER IN
TIOGER BEROEP NIE'l' GEHOUDEN ZE 'l'E BEANTWOORDEN.
;jo BEJWIJS. STRAFZAKEN. - VRIJHEID
VOOR DE RECHTER DIT BEWIJS 'l'E ZOEKEN
IN AL DE ELEMENTEN VAN DE ZAAK. - BEKEN1'ENIS. - ARTIKELEN 1350, 4°, EN 1356 VAN
HET BURGERLIJK WE'l'BOEE: NIET TOEPASSELIJK.
1 o Is niet ontvanlceU,ilc, bij gem is aan
voorwerp, het 'IIL'illil el rlnt nlleen een beslissing betreft wanrteuen rle 1!00'I'ziening niet get·icht ·is (1).
~o

De t·echtet· in hoge1· beroep ·is niet
gehourlen conclus·ies v66-r de ee·rste t·echter genomen, cloch n·iet v66T hem
opnieuw voot·rJeb·racht, te beantwoorclen (2). (Grondwet, art. 97.)

3° Onder voorbehond vnn 1le toepassinrt
van a1·tilcel 16 van cle wet van 17 apl'il
1878, beo01·cleelt de stmtreohtet· v;··ijelijk'
1le elementen die aan zijn overt·u'i,rtin,q
ten gronclslag Uguen, zondm· gebonllen
te zijn 1Zoo1· lle be11alingen van a1·tilcelen 1350, 4° en 1356 van het Bu.t·gerlijlc

(1) Verbr., 29 september 1958 (Arr. Yerbr.,
1959, blz. 88,; Bull. en PAsrc., 1959, I, 106).
(2) Verbr., 1 april 1957 (Arr. Ye1'b1·., 1957,
hlz, 645; Bull. en PAsrc,, 1957, I, 936).
(3) Verbr., 19 september 1955 en 4 septem-

Wetboelc lJett·effende lle
va.n cle belcentenis (3).

(TEVEL,

'l'.

lJell,iJskrach t

,JQPAH'l'.)

A!lUES'!'.
HEJT HOF; - Gelet · op het bestredE-n
vonnis, op 17 januari 1!159 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Charleroi;
Overwegende clat de voorziening, bij
gebreke aan hoedanigheid bij aanlegger,
niet ontvankelijk is in zover zij opkomt
tegen de beslissing waarbij een medebeklaagde vrijgesproken is;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat noch het vonnis van de
recbtbank van politie, noch het vonnis
van de correctionele rechtbank de conclusies van aanlegger beantwoord hebben
waardoor deze : 1 o op de terechtzitting
van de rechtbank van politie van 7 maart
1958 voor het horen van getuige Orban,
aangestelde deskundige, om een verdaging
verzocht; 2° overtreding door de medebeklaagde Jopart, thans verweerder, van de
artikelen 25-2, 19, 20 en 21 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 deed gelden:
Overwegende dat het midclel, in zover
bet gericht is tegen bet ann de voorziening vreemde vonnis van de rechtbank
van politie, niet ontvankelijk iO' ;
Overwegende clat aanlegger in zijn conclusies v66r de correctionele rechtbank de
eis niet opnieuw voorgebracht heeft die
in zijn conclusies v66r de eerste rechter
vervat was en strekte tot het horen van
getuige Orban; dat de rechter in hoger
beroep niet behoefde te antwoorden op
conclusies, genomen in het door het beroepen vonnis afgesloten geaing;
Overwegende dat, waar het erop wijst
llat .Jopart generlei fout begaan heeft en
dat geen verkeersovertreding te zijnen
laste al~ bewezen valt aan te zien, en
waar het in zijn eigen reclenen en bij verwijzing naar die van het beroepen vonnis de omstancligheden aam1uidt waaruit
het deze beoorcleling afleidlle, het bestreclen vonnis, met verwerping ervan, geantwoorcl heeft op de beweringen waarlloor
aanlegger bij conclu~ies aanvoerde dat
J opart de in het middel vermelde overtrec1ingen begaan had; tlat beide ondertlelen van het micldel feitelijke grondslag
missen;
Over het tweede midtlel, afgeleid nit de
schencling van artikel 1354 van het Burher 1956 (Arr. Yerbr., 1956, biz. 6 en 975; Bull.
en PASIC., 1956, I, 6 en 1306).
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gerlijk Wetboek, doordat het bestreden
vonnis de llewijskracht miskend heeft van
de bekentenis die opgetekend is in het
in de loop van het onderzoek opgemaakte
proces-verbaal, naar luid van welke verweerder erkende dat hij «min of meer
links ll was :
Overwegende dat het beroepen vonnis
luic1t dat het feit dat de linkerhoek van het
voertuig van Jopart op de wegas geweest
is ten deze geen overtreding kan uitmaken, naardien de breedte van zijn voertuig het hem niet mogelijk maakte de
draai ·uiterst rechts uit te voeren; dat
het bestreden vonnis, door deze reden
over te nemen, zonder schending van de
bewijskracht van de verklaringen waardoor Jopart erkende « dat hij min of
meer links was ll, wettelijk heeft kunnen beslissen dat het niet bewezen was
dat deze een overtreding van artikel 25-2
van het koninklijk besluit van 8 april
1954 begaan had; dat trouwens, behalve
in het in artikel 16 van de wet van
17 april 1878 omschreven en ten deze
vreemde geval, de strafrechter de elementen clie aan zijn overtuiging ten
grondslag liggen vrijelijk beoordeelt, zonder gehouclen te zijn door de artikelen 1350, 4°, en 1354 van het Burgerlijk
Wetboek en door de bewijskracht die
het Burgerlijk Wetboek aan de bekentenis toekent; dat eruit volgt dat het middel niet kan ingewilligd worden;
En overwegende, betreffende de beslissing over de tegen aanlegger ingestelde
publieke vordering, dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd zijn en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is en,
betreffende de beslissingen over de burgerlijke vorderingen, dat aanlegger geen
enkel ander middel doet gelden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 september 1959. - 26 kamer.- Voor·zitter, H. Sohier, voorzitter. - Ver·slaggever·, H. de Waersegger. GeUjlcltticlencle oonolu.sie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. De Sutter

(van de Balie te Charleroi) en De Bruyn.
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VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN. - OGENBLIK WAAROP Dl'l' GEBRUIK EINDE NEEMT.

2° lVIISBRUIK VAN VERTROUWEN. VERDUISTERDE FONDSEN AAN DE DADER OVER-

GE~IAAKT
DOOR EEN ANDER DAN DE llENADEELDE. - WANBEDRIJF.
3° VERJARING. - STRAFZAKEN. - MEER·
DERE MISDRIJVEN DIE DE UITVOERING VAN EEN
ENIG STRAFBAAR INZIOHT UITMAKEN. - VEHJARING DIE SLECHTS EEN AANVANG NEEM'l'
SINDS RET LAATSTE STRAFBAAR FElT.

1 o H et gebntilc van vnlse sMtlclcen du,nrt
voort, zelfs zoncler een nieuw jeit cloor
cle clacler vwn cle valslwicl en zoncler·
opt·reclen zijnerzijcls, zolnng het claarcloor beoogcle cloel niet geheel ber·enct is
en zolang cle aan clie dacler verweten
annvanlcez.ijke claacl te z·ijnen voorclele,
zoncler· clat Mj zioh claartegen verzet,
het nttttig gevolg tlat hij ervan ver·waohte voortbr'engt (1). (Strafwetboek,

art. 196 en 197.)
2° Het wanbeclrijf van misbntilc van vertr·ouwen bestnnt zelfs wanneer het. cle
benacleelcle niet is tl·ie cle verclnistenle
tonclsen aa.n de tla.cler overrJema.a.kt
heeft (2). (Strafwetboek, art. 491.)
3° Wanneer meertlere miscl1'ijven tle ·u.itvoering ttitmnlcen va.n een zelfcle st'/'a.fbnar inzioht en a.ltlus sleohts een eni!l
wanbetlr'ijf tritma.lcen, ga.at tle verjarin!!
vnn de zntbliel•e en van de burgerl'iflce
vor-tlering, ter a.anzl en va.n de a.lgeheelheid der feiten, pas vana.f het zaatstc
cle.zer ·in (3).

(DESNEUX,

'1'.

N.

V.

((

HEMA

ll.)

ARTIEST.
HFJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 maart 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Bru8sel;
I. Aangaande de over de publieke voruering gewezen beslissing :
Over het tweecle middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 196, 197 ·van
llet Strafwetboek, 21, 22, 26 van de wet
van 17 april 1878, de voorafgaande titel
vormencle van het wetboek van rechtspleging in strafzaken, 1382, 1383, 1384 van
het Burgerlijk Wetboek, van de rechten
van de verdediging, van artikel 97 van de
Gronclwet, eerste ondercleel, doordat het
bestreden arrest een v66r 9 januari 1933
gepleegd gebruik van valse stukken bewezen en niet verjaard verklaart, omclat
« cUt gebruik met hetzelfde bedrieglijk
oogmerk en lletzelfde opzet om te schaflen
(1) Verbr., 1 december 1958 (Arr. Verbr·.,
1959, blz. 273; Bull. en PAsrc., 1959, I, 323);
22 juli 1959 (Bull. en PAste., 1959, I, 1130).
(2) Verbr., 14 maart 1938 (Bull. en PAsrc.,
1938, I, 85).
(3) Verbr., 15 december 1953 (Bull. en PAste".,
1959, I, 388) en de noot.

-
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voortgezet is toen Desneux tijdens het
onderzoek deze twee kwitantH\n deed
gelden om zijn bedrag te rechtvaardigen;
dat dit onder meer geschiedde op 16 februari 1957 ll, dan wanneer de verdediging
vrij moet zijn en het feit dat een verdachte niet bekent schuldig te zijn aan
de tegen hem ingebrachte telastlegging
van valsheid of gebruik van valse stukken en de valsheid of de verduistering
betwist die door middel van die valse
stukken zou zijn gepleegd, geen strafbaar
gebruik van valse stukken, doch een wettige toepassing van het recht van de verdediging uitmaakt; tweede onderdeel,
doordat het bestreden arrest, na gezegd
te hebben dat het gebruik van valse stukken voortgezet wordt, zelfs zonder een
nieuw feit van de dader ervan en zonder
optreden zijnerzijds, zolang de hem ten
laste gelegde aanvankelijke daad voort,
te zijnen voordele, zonder dat hij zich
daartegen verzet, het nuttig gevolg voortbrengt dat hij er van verwachtte, verklaart dat het feit ten voordele van aanlegger niet verjaard is omdat het hem
aangewreven gebruik, dat plaats had
« tussen 9 september 1952 en 9 januari
1953, voort het nuttig gevolg dat de dader
ervan verwachtte, dit wil zeggen zijn
onschuldigverklaring clie nog niet aangenomen was, zeker tot 16 februarl 1957
gehad heeft )) , dan wanneer het arrest
anderzijds verklaart dat in 1952-1953 de
litigieuze ontvangstbewijzen door Desneux
aan Pourbaix voorgelegd werden «tot verantwoording, bij Pourbaix, van de inhouding van deze som van 3.600.000 frank ll,
die door Pourbaix toegestaan werd, en
geenszins tot verkrijging van « zijn onschulcligverklaring ll, naardien geen verwijt of beschuldiging toentertijd tegen
hem voorgebracht was :
Overwegende dat het gebruik van valse
l!tukken, zelfs zonder een nieuw feit door
de dader van de valsheid en zonder optreden zijnerzijds, voortduurt zolang het
daardoor beoogde doel niet geheel bereikt
is en zolang de aan die dader verweten
aanvankelijke daad voort te zijnen voordele, zonder dat hij' zich daartegen verzet,
het nuttig gevolg dat hij ervan verwachtte voortbrengt;
Overwegende dat, al wijst het bestreden arrest op de in beide onderdelen van
het middel aangehaalde omstandigheden,
het evenwel vaststelt dat, zonder op de
op 16 februari 1957 verrichte materH\le
daad van gebrnik acht te slaan, het hof
moet vaststellen dat het vroeger gebruik,
dat plaats had op het in de dagvaarcling
aangehaalde tijdstip ... , voort het nuttig
gevolg dat de dader ervan verwachtte, dit
wil zeggen zijn onschuldigverklaring die
nog niet aangenomen was, zeker tot 16 februari 1957 gehad heeft;
VERBR., 1960. - 5

Overwegende dat met de verklaring dat
aanlegger de valse stukken tot zijn
« rechtvaardiging ll en zijn « onschuldigverklaring )) overgelegd heeft, het arre~t
noodzakelijkerwijze hetzelfde doelwit
beoogt, naardien aanlegger niet beschuldigd was toen hij op 16 februari 1957
gehoord werd en het pas op 9 december
van hetzelfde jaar werd;
Overwegende dat de beschouwingen, die
vrij zijn van de in het tweede onderdeel
van het middel aangevoerde tegenstrijdigheid, volstaan om de beslissing wettelijk
te rechtvaardigen;
Dat het middel, hetwelk dienvolgens
tegen ten overvloede gegeven beschouwingen opkomt, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang ;
Over het eerste en het derde middel,
afgeleid, het eerste, uit de schending van
de artikelen 491 van het Strafwetboek,
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wethoek, 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest aanlegger schuldig eraan
verklaart bedrieglijk ten nadele van de
naamloze vennootschap Bema een :;-om
van 3.622.500 Belgische frank hetzij verduisterd, hetzij verspild te hebben, die
hem overhandigd werd op voorwaarde ze
terug te geven of een bepaald gebruik
ervan te maken, en aanlegger veroordeelt
tot een straf en tot 3.600.000 frank schadevergoeding jegens de naamloze vennootschap Bema, burgerlijke partij, dan wanneer het bestreden arrest vaststelt dat
voormelde som van 3.622.500 frank door
de naamloze vennootschap Bema aan
Pourbaix toevertrouwd werd met het oog
op het kopen van drijvende kranen, dat
Pourbaix deze som overhandigde · aan
aanlegger Desneux die ze aan de verkoper
van de kranen stortte, dat, nadat de koop
van drijvende kranen vernietigd en de
som aan Desneux teruggeven was, Pourbaix deze machtigde tot het behouden van
die som als vooruitbetaling op een bedrag
dat, naar hij beweerde, hem toekwam,
waaruit volgt : 1 o dat de litigieuze som
aan aanlegger Desneux niet door de
naamloze vennootschap Bema, doch door
Pourbaix overhandigd werd; 2° daf hij
het bepaald gebruik met het oog waarop
de som hem overhandigd werd ervan gemaakt heeft; 3° dat hij, nadat van de
overwogen koop afgezien werd en hij de
teruggave ervan had bekomen, gemachtigd
werd tot het behouden ervan door de
heer Pourbaix die ze hem overhandigd
had en die zelf niet schuldig verklaard
is aan verduistering van de kwestieuze
som; waaruit blijkt dat de som hem
geenszins door de naamloze vennootschap
Bema overhandigd werd, zoals de telastlegging luidt; !let derde, nit de schending
van de artikelen 60, 62, 196, 198, 491 van
het Strafwetboek, 21, 22, 26 van de wet

-66van 17 april 1878, cle voorafgaanue titel
vormende van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 1382, 1383, 13SJ van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
lwtwelk tegen aanlegger als bewezen aanziet een gebruik van valse stukken dat
in de loop van het onclerzoek zou zijn
gepleegd « om zijn gedrag te rechtvaardigen )) en « zfjn onschulcligverklaring )J te
bekomen in 1957, verklaart dat clit feit
aan hetzelfde strafbaar oogmerk ontsproten is als hot wanbedrijf van vercluistering hetwelk, naar hot hof verklaart,
gepleegd werd tussen \J september l!J52
en 9 januari 1953, en de publieke en
de burgerlijke vordering in verbancl met
het wanbedrijf van verduistering niet als
verjaarcl beschouwt; clan wanneer, aangezien de verjaring van het wanbedrijf
van verduistering ingetreden was, een gebruik van valsheid dat gepleegd werd in
de loop van het naar aanleicling van de
verduistering ingcsteld onclerzoek de vordering niet opnieuw in leven kon roepen,
en dan wanneer, althans, het bestreden
arrest nict vaststelt dat becloelde verjaring niet ingetreden was op het tijdstip
van het beweerde gebruik van valse stukken:
Overwegende dat de uitgesproken enige
straf wettelijk gerechtvaardigd zou blijven door het bewezen verklaarde misdrijf
van gebruik van valse stukken;
Dat, al waren zij gegrond, de middelen
niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang;
En overwegende dat de substantiicile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Aangaande de over de burgelijke
vordering gewezen beslissing :
Over het eerste middel, dat hier te voren aangehaald is :
Overwegende dat het arrest eron wijst
« dat het wel degelijk de gelden van de
naamloze vennootschap Hema zijn die zij
ten belope van 3.600.000 frank, door bemoeiing van haar beheerder Van den
Eynde, aan beklaagde Pourbaix toevertrouwd heeft,
dat Pourbaix de
3.600.000 frank onmiddellijk stortte aan
Desneux die de zaak moel't sluiten, dat
Desneux zeker niet meer onkundig was
van deze herkomst vanaf de vergadering
die op 6 december 1952 gehouden wercl en
in de loop waarvan Van den Eynde ...
de teruggave van de 3.600.000 frank eiste,
... dat hij, na deze vergadering en nadat
... hij opnieuw in het bezit was gekomen
van de check van 3.600.000 frank, zich
dekkend met de toestemming van Pourbaix, besliste deze som te behouden ...

en dat hij erover beschikte voor persoonlijke zaken )) ;
Overwegende dat de rechter over de
grond nit deze vaststellingen vermocht te
beslniten « dat deze hamlelingen de in de
telastlcgging aangehaalcle bedrieglijke
verduistering )}, cUt wil zcggen een verduistering ten nadele van de naamloze
vennootschap Hema, oplcverden;
Da t het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het derde middel, hier te voren
aangehaald :
Overwegende dat het arrest vao-tstelt
« dat de verduistering en de feiten van
gebruik van valse stukken . . . de uitvoering .. . van een zelfae strafbaar besluit
zijn geweest JJ ;
Overwegcnde dat, daar de tegen aanlegger als bewezen aangeziene misdrijvcn
mitsdien slechts een enig strafrecl'itelijk
feit uitmaken dat bij het laatstc strafbaar feit volvoerd werd, het ter zake
weinig afdoet dat de vercluistering in september 1952 of in januari 1953 gepleegd
wercl;
Dat, zoals het arrest terecht beslist,
« de verjaring .. . ten opzichte van de
gezamenlijke feiten pas vanaf de laatste
daad van gebruik van valsheid ingegaan
is));
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwervt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

ze

21 september 1959.kamer. ~ Voot·zitter, H. Sohier, voorzitter. - Ver·slaggevet·, H. Valentin. - Gel'ijkl·t~·itlentle oonolu.sie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. della Faille

d'Huysse en De Bruyn.
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VONNISSEN EN ARRESTEN.
S'l'RAFZA:KEN. QUALIFICA'l'IE DOOR DE
REOHl'ER GEGEVEN AAN ZIJN BESLISSING.
ZONDER INVLOED OP DE AARD VAN DEZE.
2° HOGER BEROEP. - S'l'RAFZAKEN.
BUJWERLIJRE VORDERING. - VEROORDELING OP ONEIGENLIJKE WIJZE (( PROVISIO·
NEIDL ll GEQUALIFIOEERD. ,___ BEROEP VAN
BE'l'IOH'l'E ALLEN. - MAOH'l' VAN DE REOH'l'ER
IN IIOGER BEROEP DEZE QUALIFIOATIE TE VERBE'l'EREN.
3° GEWIJ"SDE. - S'l'RAFZAKEN. -BURGERLIJKE VORDERING. - BESLISSING DIE DEFI·
Nl'l'IEF IS 'l'EN AANZIEN VAN ZEKERE HOOFDEN
VAN DE EIS. - BESLISSING DIE KRAOH'l' VAN
GEWIJSDE HEEFT.
4° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE ZA'KEN.
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BESLISSING DIE EEN BETICHTE DEFINITIEF
VEROORDEELT, HOOFDELIJK :MET EEN ANDERE
BETICHTE, 'fOT SCHADEVERGOEDING WEGENS
ZEKERE PUN'l'EN VAN DE EIS. LATERE BESLISSING DIE DE EERSTE BETICHTE VERDEELBAAR VEROORDEELT TOT SCHADEVERGOEDING
DIE GEDEELTELIJK DE REEDS TOEGEKENDE BEGRIJPT.- BURGERLIJKE PARTIJ DIE AAN HET
VOORDEEL VAN DE EERSTE VEROORDELING VERZAAKT HEEFT. BESLISSINGEN DIE NIET
STRIJDIG ZIJN.

(DUHAINAUT, CUS EN HUBERT,
'1'. GEl>IEENTE LA LOUVIERE.)
ARHEST.

ann cle ver·oonlelino (Ue hij ttUspreekt,
wijziot cle aar·d niet van cleze (1).
2° Ov het hor;er be·roetJ van betichte nlleen
teoen cle beslissing, over de b1wgerUjlce
·vonlering, (Ue ten z·ijnen lctste een ver·oonleling tt-itspreelct oneigenl'ijlc << pr·ovis·ioneel )) geq·nnlijiceenl, vennag cle
·rechter in hager ber·oep aeze qttnUji.catie
te verbeter·en en (leze ver·oordeUng definWet te verlclaren (2).
3o De besliss'i-ltg van de stratrechter (l'ie
(lejinif'ief tt'itspr·nak cloet over· zekere
pu.nten van (le eis van ae b·nrger·lijke
partij, heett kracht van gew·ijscle ten
aanzien t;a:n cle bettvist'ingen waarover
ze beslist (3) .
4° TVanneer een r·echte·rlijlce besl'issing een
beUchte dejin'itief ver·oonleel(l heett,
hoofclelijlc met een anclere beUchte, tot
schnclever·goeding wegens zekere p·nnten van het nacleel ,r]eiJ·ist floor· cle b·lwgerlijlce partij, en deze verzanlct heett
aan het voorcleel ·van de 1t'itvoerbare Utel clie haar nldu.s ten goeae lcwnm, is
(le lnter·e beslissing wanrcloor ae rechter cle eer·ste beUchte venleelb(wr veroonleelt tot schacleverr;oeding (lie een
(leel begrijpt van die welke vr·oeger
toegekerul word, niet stdjcl·ig met cle
eerste beslissing (4).
5° Is niet ontvanlcel'ijlc het rniclclel vreema
nwn ae openbnre orcle flat niet ann cle
r·echter· over· cle grana onclerworpen
wercl (5).

HEJ'.r HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, door het militair gerechtshof gewezen op 21 october 1947 en 9 februari
1959 en aangevallen, het eerste door Paul
Hubert, en het tweede door de drie aanleggers;
A. Over de voorzieningen van Duhainaut en Cus :
Overwegende dat aanleggers geen middel doen gelden;
B. Over de voorziening van Hubert :
Over het tweede middel, afgeleid uit de
.-chending van de artikelen 1319, 1fl20,
1350, 1351 en 1352 van het Burgerlijk Wetbock, van de bewijskracht van het vonnis
van de krijgsraad te Charleroi van
20 maart 1947 en van het arrest van het
militair gerechtshof van 21 october 1947,
doordat het arrest van H februari 1H5H
de betwistingen door aanlegger opgeworpen betreffende de posten wegens welke
bij het arrest van het militair gerechtshof
van 21 october 1947 een veroorcleling was
uitgesproken, verwerpt, om de reclen clat
de zowel door het vonnis van 20 maart
1947 als door het arrest van 21 october
1947 uitgesproken veroordelingen geen
provisioneel, maar een de:finitief karakter
hadden, clan wanneer het vonnis van
20 maart 1947 uitdrukkelijk verklaart een
provisionele veroordeling nit te s'l'>reken;
dan wanneer cUt nrovisioneel karakter bovenclien blijkt llit de taak, opgeclragen
aan de cleskunclige die, onder meer, en
ten aanzien van al de litigieuze posten,
claarinbegrepen de posten wegens welke
het vonnis een veroordeling velde, diencle
te onderzoeken welke sommen het gemeentebestuur opnieuw in zijn bezit had
gekregen; clan wanneer het militair gerechtshof, op het enkel boger beroep van
beklaagcle uitspraak cloende, in zijn arrest van 21 october 1947 geen einclveroordeling heeft kunnen willen uitspreken
waar bij het beroepen vonnis slechts een
provisionele veroordeling uitgesproken
was, en dan wanneer het provisioneel ka-

(1) Raadpl. verbr., 11 februari 1957 (Ar'?'.
Verbr·., 1957, biz. 453); 21 maart 1958 (ibid.,
1958, biz. 452); 5 maart en 11 mei 1959 (ibid.,
1959, biz. 510 en 715).
(2) en (3) Over de aard en het gezag van
de definitieve en provisionele vonnissen, raadpleeg DE PAGE, Tr·atte de dr·oit civil belge,
bd. III, nrs 946 en 952); verbr., 23 april 1931
(Bull. en PAsrc., 1931, I, 141), en de conclusies
van het openbaar ministerie, bijzonder biz. 143;
13 mei 1943 (ibid., 1943, I, 177) en de noot 1;

10 april 1959 (Arr. Ye,.br., 1959, biz. 609, en
de noot 3). Vergel. verbr,, 2 september 1955
(ibid,, 1955, biz. 966); 31 october 1958 (ibid.,
191m, biz. 188) en volgend arrest.
(4) Het Hof had niet te onderzoeken of de
rechter een nieuwe veroordeling mocht uitspreken voor de elementen van het nadeel reeds
door de eerste vergoed.
(5) Verbr,, 18 februari 1957 (ArT. Ver·br.,
1957, biz. 485).

5° MIDDEJLEN TOT VERBREJKING. S'l'RAFZAKEN .. BuRGERLIJKE voRDERING.
:MIDDEL VREEMD AAN DE OPENBARE ORDE
EN NIET AAN DE RECHTER OVER DE GROND ONDERWORPEN. MIDDEL NIET ONTVANKELLJK.

1o De qttalijicaUe van « provis·ioneel ll of

« dejinitief ll, door· de r·echter oegeven

-68
rakter van llet arrest van 21 october 1!H7
Overwegende dat, hoewel de zaak door
tevens llierui t blijkt cla t c1it arrest de het enkel hoger beroep van beklaagde bij
door het vonnis van 20 maart 1947 aan de het militair gerechtshof aanhangig was,
deskundige opgedragen taak uitbreidt en clit hof de door de krijgsraad uitgesprodienvolgens de taak in stand honclt ten ken veroordeling overeenkomstig de wet
aanzien van al de litigieuze Dosten te be- diende tc qualificcren; c1at het, door de
palen welke sommen bet gemeentebestuur qualificatie, die de eerste rechter voor
opnieuw in zijn bezit gekregen lleeft : en deze veroorc1eling gegeven heeft, te verbeover het dercle middel, afgeleid nit de teren, aanleggers toestand niet verschencling van de artikelen Hl9 en 202 van zwaard, noch in dit op:dcht de aan hetbet Wetboek van strafvordering, 6 en 7 zelvc voorgelegde beslissing gewijzigd
van de wet van 1 mei 1849 op de recllt- heeft; dat het, bij het definitief beslissen,
banken van eenvoudige en correctionele op 21 october 1947, over sommige punten
politic, 104 van het Wetboek van straf- van de schade, zich voorbehouden heeft
rechtspleging voor het leger, 1 en 2 van naderband in geval van hoger beroep uitde besluitwet van 27 januari 1!n6 tot spraak te doen over de punten van eis
regeling van de rechtspleging tot hoger welke ten geschille zouden blijven, en dit
beroep tegen de door de krijgsraden ge- wanneer de krijgsraad het bedrag van de
wezen vonniss0n, 7 van de besluitwet van schade zou vastgesteld hebben na een
26 mei 1944 betreffende de bevoegdheicl en expertise die niet meer liep dan over de
de rechtspleging inzake misclaclen en laatsbedoelcle punten; dat het arrest van
wanbeclrijven tegen de veiligheicl van de 9 februari 1959 mitsdien terecht de beStaat, en van het aclvies van de Raad twistingen van aanlegger betreffencle de
van State van 12 november 1806, omtrent cloor het vroeger arrest clefinitief berechte
de vraag of, op het door de bnrgerlijke eisen verworpen heeft onder vaststelling
partij ingestelcle hoger beroep, de in straf- dat dit arrest gezag van het gewijsde had,
zaken zittencle hoven de niet bestreden en het dus terecht beslist heeft dat het
beschikkingen van de in correetionele militair gerechtshof zijn eigen beslissing
zaken gewezen vonnissen mogen wijzigen, niet kon wijzigen;
cloorclat het arrest van 9 februari 1959
Dat de middelen niet kunnen ingewilzijn beslissing gesteund heeft op de ligd worden;
kracht van het gewijsde van de bij het
Over het eerste middel, afgeleid nit de
arrest van 21 october 1947 nitgesproken
veroorcleling, en doordat clit arrest van schenc1ing van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1350, 1351 en 1352 van het Bur1947 op llet enkel hoger beroep van aanlegger te zijnen laste een eindveroorde- gerlijk Wetboek, doordat het arrest van
ling gewezen heeft, clan wanneer het von- 9 februari 1959, enerzijds, verklaart dat
nis van 20 maart 1947, op het hoger be- de door het arrest van 21 october 1947
roep waartegen het arrest van 21 october nitgesproken veroordeling tot de som van
1947 besliste, slechts een provisionele ver- 1.650.5!3 fr. 40, geen provisioneel, doch
oorcleling nitgesproken had, en dan wan- een clefinitief karakter had en dat deze
neer het arrest van 21 october 1947, door veroordeling kracht van gewijsde had, en,
onder cleze omstancligheden tegen aanleg- anderzijds, aanlegger veroordeelt tot beger een einclveroordeling nit te spreken, taling, aan de burgerlijke nartij, van een
aanleggers toestand onwettig heeft ver- som van 1.212.042 fr. 88, welke bestaat
zwaarcl en het beperkend karakter van de nit een som van 571.584 fr. 88 betreffende
overbrengencle werking van het hoger be- de posten waaromtrent het arrest van
21 october 1947 geen veroordeling had
roep miskencl heeft :
gewezen, en een som van 640.458 frank
Overwegende clat het arrest van 21 oc- betreffende posten weg·ens welke het artober 1947 de beslissing te niet gedaan rest van 21 october 1947 aanlegger reeds
heeft waarbij de krijgsraad op 20 maart had veroordeeld, dan wanneer het tegen1947 aanlegger hoofdelijk met een andere strij dig is a an de bij het arrest van
beklaagde veroordeeld had om aan ver- 21 october 1947 nitgesproken veroordelhig
weerster cc provisioneel ll te betalen de een definitief karakter toe te kennen en
som van 1.892.208 fr. 15, zijnde de posten, om dezelfde reclenen een nieuwe veroor2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 22, 23, 33 en
deling ten laste van c1ezelfde beklaagde
34 van de door de bnrgerlijke partij over- en ten gnnste van de burgerlijke partij
gelegde rekening, en een expertise gelast nit te spreken, en dan wanneer het verhad; clat dit arrest in de plaats van deze zaken, door de· burgerlijke partij, van
zogenaamde provisionele veroordeling een het voordeel van het arrest van 21 octoveroordeling gesteld heeft tot het betalen ber 1947 het haar omnogelijk maakte een
van 1.650.543 fr. 40 tot vergoeding van de nieuwe veroordeling te vorderen oD grononder de posten 2, 3, 4, 6, 8, 11, 20, 22, den waaromtrent, volgens het arrest van
23 van de rekening van de burgerlijke 1959, in het arrest van 1947 een beslissing
partij opgegeven schade, en de taak van en een veroordeling gegeven· werden die
de deskundige gewijzigd heeft;
definitief waren :

69Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest van 9 februari 1959 zich er niet bij bepaalt een
definitief karakter toe te kennen aan de
bij het arrest van 21 october 1947 uitgesproken veroordeling en aanlegger opnieuw te veroordelen tot het betalen van
een som die een gedeelte omvatte van de
door laatstgenoemde beslissing reeds toegekende; dat het tevens erop wijst, enerzijds, « dat het aan de rechter niet toebehoort ... a an de burgerlijke partij meer
toe te kennen dan wat zij in haar laatste
conclusies vordert ll, anderzijds, << dat de
burgerlijke partij de veroorcleling van
Paul Hubert tot de som van 1.212.0±2 fr. 88
(<laarinbegrepen de ~om van 640.458 fr.)
vordert, onder verduidelijking dat deze
veroordeling Hubert zal ontslaan van de
veroordelingen
bij het arrest van
21 october. 1947 uitgesproken ll ;
Overwegende dat, gelet op deze verzaking van verweerster van het voordeel
van de uitvoerbare titel waarvan zij reeds
voorzien was, de gecritiseerde beschikkingen vrij zijn van tegenstrij digheid ;
Dat het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanlegger v66r de
rechters over de grond geenzins aan verweerster het recht ontzegt heeft een
nieuwe veroordeling te vorderen, gezien
het definitief karakter van de veroordeling .die zij in 1947 bekomen had; dat
zij integendeel niet opgehouden heeft te
beweren dat deze veroordeling slechts een
<< provisioneel ll karakter had; dat het aan
de openbare orde vreemde middel niet
voor de eerste maal v·66r het hof mag
opgeworpen worden;
Dat dit onderdeel van het middel niet
ontvankelijk is;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
!"Chending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het arrest van 9 februari
1959 beslist heeft ·dat het vonnis van
20 maart 1947 en het arrest van 21 october 1947 tegen aanlegger een definitieve
veroordeling uitgesproken hadden, zonder
te antwoorden op het middel dat aanlegger hieruit afeidde << dat de redenen en
het dispositief in zijn geheel trouwens
aantonen dat het (het militair gerechtshof
in 19±7) slechts bedoelde aan de tegen de
concludant uitgesproken veroordeling een
provisioneel karakter te verlenen ll en
hieruit << dat de burgerlijke partij zelve
het provisioneel karakter van die veroordeling erkend heeft ll, dan wanneer dit
ontbreken ·van antwoord gelijkstaat met
bet ontbreken van de door artikel 97 van
de Grondwet geeiste gronden :
Overwegende dat, aangezien het arrest
yan 21 october 1947 beslist heeft dat de

door de krijg~raad uitgesproken veroordeling niet provisioneel was, het arrest
van 9 februari 1959 zich mocht bepcrken
tot de verklaring dat deze beslissing het
gezag van het gewijsde had; dat het niet
meer behoefde nader in te gaail op aanleggers argumenten voor de tegengestelde
thesis, naardien deze voorgoed verworpen
vvas;

Dat het middel naar recht faalt;
Over het vijfde mi.ddel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1134, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, van
de bindende kracht van het gerechtelijk
contract zoals het gevormd werd door de
door partijen v66r de eerste Franse kamer van l1et militair gerechtshof genomen
conclusies, van de bewijskracht van die
conclusies, en van de artikelen 3 en 4
van de wet van 17 april 1878, de voorafgaande titel inhoudende van het Wethoek van rechtspleging in strafzaken,
doordat het arrest van 9 februari 1959
de door aanlegger opgeworpen betwistingen afgewezen heeft die strekten tot bepaling van het bedrag van de vergoeding
welke hij persoonlijk cliende te dragen in
de onderscheidene ten geschille staande
posten, rekening houdend met de verzaking, door de burgerlijke partij, aan de
hoofdelijkheid, om de reden dat het militair gerechtshof onbevoegd was ,om, op
!let verzoek van een beklaagde, het bedrag
te bepalen van zijn dragend aandeel ten
opzichte van andere beklaagden in de
vergoeding van de schade welke hij veroorzaakt heeft, dan wanneer, aangezien
de burgerlijke partij bij conclusies uitdrukkelijk de hoofdelijkheid verzaakt
had, het militair gerechtshof enkel in de
grenzen van het gerechtelijk contract uitspraak kon doen en aanlegger slechts
mocht veroordelen tot een som die het
dragend aandeel in de vergoeding van de
door hem veroorzaakte schade belichaamde, en dan wanneer aanlegger, door
llet militair gerechtshof te verzoeken dit
dragend aandeel te bepalen, dit llof verzocht uitspraak te doen, niet over een
door een beklaagde tegen een andere ingestelde eis tot vrijwaring, doch over de
eis van de burgerlijke partij in de grenzen die deze partij aan haar eis zelf had
gegeven :
Overwegende dat het militair gerechtsllof op 21 october 1947 aanlegger veroordeeld had om te betalen, aan de burgerlijke partij, de som van 1.650.543 fr. 40,
in de plaats van de door de krijgsraad
uitgesproken som van 1.892.208 fr 15, tot
vergoeding van de scllade betreffende de
punten 2, 3, 4, 6, 8, 11, 20, 22, 23 van de
eis; dat deze beslissing de door llet beroepen vonnis uitgesproken hoofdelijkheid met een derde jegens aanlegger liet

-70bel:'taan in de grenzen van de door het bruari 1959 niet meer behoefde te anthof beperkte veroorc1eling ;
woorden op de stellingen die door het
Overwegende dat de burgerlijke partij
arrest van 21 october 1947 reeds waren
in voortzetting van de zaak de krijgsraad behandeld; dat, enerzijds, het eerste arerom verzocht verdeelde veroordeling·en te rest, door te verklaren dat de door het
vellen ten laste van elke van de voor de beroepen vonnis gelaste expertise aan de
schade verantwoordelijke beklaagden; dat belangen van de beklaagde geen afbreuk
het vonnis van 23 februari 1956 cUt ver- doet, impliciet beslist had dat de maatzoek inwilligde en aanleggers verdeelcle regel was gelast ten opzichte van voorschuld bepaalde als volgt : vergoeding van melde beklaagde, hier aanlegger; da t het
de schade overeenstemmende met de pun- anderzijds, door de taak van de door de
ten van eisnummers 2, 3, 4, 6, 8, 11, 20, eerste rechter aangestelde deskundige je22, 23 : 640.458 frank; vergoeding van de gens aanlegger nader te bepalen, beslist
andere scllade : 571.584 fr. 88, totaal : had dat de krijgsraad zijn rechtsmacht
1.212.042 fr. 88; dat de krijgsraad, even- ten aanzien van cUe punten niet uitgeput
wei overwegende dat de burgerlijke partij had;
slechts afzag van uitvoering van de titel
Dat het middel niet kan ingewilligd
die zij beza t voor het gedeelte dat
worden;
640.458 frank te boven ging, achtte c1at
Om cUe reclenen, verwerpt de voorziedeze burgerlijke partij reeds een eindbe- ning; veroordeelt aanleggers tot de kosten
slissing voor dit bedrag verkregen had van hun respectieve voorzieningen.
en zich erbij bepaalde aanlegger tot het
21 september 1959. - 28 kamer. ~ Voorbetalen van de som van 571.584 fr. 88 te zitte1', H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slagveroordelen ;
gever, H. Vroonen. - GeUj7Glt~iclencle conOverwegende dat het militair gerechtshof clu.sie, H. Paul Mahaux, advocaat-genebij het arrest van 9 februari 1959, na ~~·op raal. - Pleite1·s, HH. Bayot (van de Bagewezen te hebben dat c1e burgerllJke lie t~ Brussel) en Simont.
partij de veroordeling van Hubert tot de
som van 1.212.042 fr. 88 vorderde onder
verduidelijking dat deze veroordeling hem
zou ontslaan van de bij het arrest van
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21 october 1947 uitgesproken veroordelingen, besliste dat er termen aanwezig waren om voor beide samengestelde bedra- VOORZIENING IN VERBREKING. gen, een globale veroordeling uit te spreTERMIJN. STRAFZAKEN. ~ BURGERLI.JKE
VORDERING. ARREST OP TEGENSPRAAK
ken;
Overwegende dat, claar alleen aanlegger
WAARBI.J DE BEKLAAGDE VEROORDEELD WORD'l'
tot deze schuld gehouden was, er geen
OM DE DOOR DE BURGERLI.JKE PARTIJ GEEISTE
sprake van kon wezen zijn dragencl aanSO:I.!:MEN 'l'E BETALEN EN AAN DIE PARTI.J AKTE
deel te bepalen; dat de gronden van het
GEGEVEN WORDT VAN RAAR VOORBEHOUD VOOR
arrest betreffende het bijdragen in c1e
DE TOEKOMST. STRAFRECRTER DIE ZIJN
scllulden dus overtollig zijn; dat het daarRECRTSMACR1' UITGEPUT REEFT, ZELFS INDIEN
tegen opkomenc1 midclel niet ontvankelijk
HI.J
DE
VEROORDELING
CC PROVISIONEEL ll
is bij gebrek aan belang ;
NOEMT, YOORZIENING ONMIDDELLI.TK ONTVANKELIJK.
Over llet zesde middel, afgeleid uit de
BChencling van artikel (}7 van de Grand- Een op tegenspraalo gewezen a1Test clat,
wet, doordat het arrest van 9 februari
n a clejiniUet over cle st1·atvo1·cle1·ing uit1959 aanlegger veroordeeld heeft wegens
spraak te hebben geilaan, cle beklaagcle
de posten waaromtrent het arrest van
ve1·oo1·cleelt om aan cle btwge1'lij7oe par21 october 1947 een expertise gelast had,
Uj cle door haa1· gevorcle1·de sommen te
zoncler antwoorcl te verstrekken op het
betalen, stelt een eincle aan cle rechtsmic1del door aanlegger hieruit afgeleid
macht van cle stTa[1·echter en kan clerdat «~at de door de cleskundige onderhal·ve het voonverp t~Umalcen van een
zochte poston betreft, c1eze geenszins de
onm-icldelUjlce voorziening, zelfs -incUen
concludent ten laste vallen te leggen,
bovencUen aan cle bt~1'[/61'lij7ce 11artij akt
naardien het v'mmis van de krijgsraad
verleent vwn haa1· voorbehotul voor rle
van 20 maart 1947 geen expertise ten optoelcomst en de ve1·om·cleling cc prov-isiozichte van concludent gelast en geheel
neel >> bestempelt.
zijn rechtsmacht jegens hem uitgep~t
heeft door hem te veroordelen om provi- (HEBBALI, T. l\IORRHAYE, GERARD EN CC UNION
:-IATlONALE DES MU'l'UALI'l'ES SOCIALISTES Jl.)
sioneel het bedrag van de andere posten
te betalen >>, dan wanneer clit ontbreken
ARREST.
van antwoord g·elijkstaat met het ontbreken van de door artikel 97 van de GrandHFJT HOF; - Gelet op het bestreclen
wet gceiste gronden :
arrest, op 13 maart 1959 gewezen door het
Overwegende dat het arrest van 9 fe- Hof van beroep te Luik;
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I. In zover de voorziening gericllt is
tegen de beslissing, gewezen over de tegen aanlegger ingestelde publieke verdering :
Overwegende dat de substantH\le ot op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen weruen nageleefd en dat de
besli!i'sing overeenkomstig de wet is;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen, gewezen over de
door verweerders teg·en aanlegger ingestelde vorderingen :
Overwegende dat de ten voordele van
de burgerlijke partij « Union nationale
des mutualites socialistes )) uitgesproken
veroorcleling door het bestreden arrest ten
onrecllte provisioneel genoemcl is; dat
immers de aan deze burgerlijke partij
toegekende som die is welke zij had
geeist, de << Union nationale des mutualites socialistes )) zich erbij bepaald hebbend zich het recht voor te behouden een
nieuwe eis in te stellen ingeval zij in de
toekomst nieuwe sommen ten behoeve
van haar aangeslotene Morrhaye zou dienen nit te geven;
Overwegende dat, wat de onderscheiden
beslissingen aangaat, aanlegger geen middel doet geld en;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de door
aanlegger tegen verweerder Morrhaye ingestelde vordering :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
der rechtspleging blijkt dat de voorziening betekend is aan de 1mrtij tegen
welke zij is gericllt; dat de voorziening
clienvolgens niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 september 1959. - 26 kamer.- Voo1·z·itte1·, H. Sohier, voorzitter. ~ Ve1'8lftg1Jever, H. Vroonen. - Gelijklttiilenile conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene-

raal.
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REDENEN VAN VONNISSEN EN ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - OONOLUSIES.
- BESOHOUWING VOORGES'l'ELD IN DE VORM
VAN EENVOUDIGE ONDERS'l'ELLING. -· GEEN
VERPLIOHTING YOOR DE REOH'l'ER ZE TE BEAN'l'WOORDEN.
Manlct geen eis, verweer noah emcepUe
tt'it een bescho·uwing in conclusie voo1·-

[festelil in ile vo1·m, van een eenvouilige
onilerstelUng en ile 1·echte1· is bij [!evolg
niet verpUcht emp nai1e1· ·in te gaan (1).

(Grondwet, art. 97.)
(THIRIFAY, 1'. JOYEUX EN << CAISSE REGIONALE
DE SEOURITE SOOIALE DU NORD-EST ll,)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 maart 1!J59 gewezen door
het Hof van beroep te I,uik ;
I. Aangaancle de over de pnblieke vordering gewezen beslissing :
Overwcgende dat de voorziening, in zover zij gericht is tegen het dispositief
waarbij de vordering betreffende de overtreding van de politie van het wegverkeer verjaard verklaarc1 is, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Over het middel, afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest geen antwoord verstrekt op de conclusies, namens
aanlegger regelmatig v66r de recllters genomen, waarbij aanlegger, uitgaande van
door de eerste rechters vastgestelde en
vaststaam1 bevonden feiten, had doen gelden dat het slachtoffer zelf een font begaan had door << met een zeer hoge vaart
achter Thirifay te komen aanrijdeml bij
het uitkomen nit een niet ver van de
plaats van het ongeval gelegen bocht )),
zodat het slachtoffer verkeerd had cc in de
onmogelijkheid zijn snelheid te beperken
to en het, · te laa t, doch door zijn eigen
sclmld, merkte dat het een weggebruiker
v66r zich had die zich klaarmaakte om
links af te slaan >> :
Overwegende dat, al staan de in het
middel aangehaalde beschouwingen inderdaad in de conclusies van aanlegger v66r
het hof van beroep, zij door hem daarin echter slechts gegeven worden als
een << onderstelling >> die, volgens hem,
door sommige uit het beroepen vonnis
getrokken gronden << geloofwaardig )) zou
gemaakt worden;
Overwegende dat, hoewel de rechter
client te antwoorden op de hem voorgestelde eisen, verweren of excepties, hij
niet verplicht is nader in te gaan op
bescllouwingen die hem door de pleiter
zelf worden voorgesteld in de vorm van
een gewone onderstelling;
Dat het middel naar recht faalt;
(1) Verbr., 26 januari 1951 (Arr. Ym·b1·.,
1951, blz. 285) en 1 maart 1954 (Bull. en
PAsrc., 1954, I, 556); raadpl. verbr., 27 januari
1959 (ibid., 1959, I, 542).

-72En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de over de burgerlijke
vorderingen gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel doet gelden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 september 1959.- 2° kamer.- Voorz'itte1·, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. GeUjlclwiaencle
oonolttsie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal. - Pleite1·, H. Van Ryn.
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VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 1954,
AR.'l'LKEL 26, 1. - VOORZIENBARE HINDER·
NIS. - HINDERNIS UITGEMAAKT DOOR EEN
VOERTUIG DAT OP DE OPENBARE WEG PLOTS
TOT S'l'ILSTAND KOMT. - 0NVOORZIENBAAR
KARAKTER NIET BEPERKT 'l'OT RET ENIG GEVAL
VAN TOT STILSTAND KOMEN VAN RET VOER·
'l'UIG WEGENS ONGEVAL.
Is onwettelijlc het vonn·is flat £le onvoorzienbaarhei£l van ae hinfle1·nis, opgelevenl cloor een voertnig flat ten gevolge
va,n een lcraohtir! 1·emmen 011 plotse
w·ijze stopt, beperlct tot het enlcel tot
stilstan£l lcomen wepens een ongeval (1).

(Wegcode van 8 april 1954, art. 26-1.)
(DE CONINOK.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 maart 1959 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1 en 2 van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd door de wet van
1 augustus 1924 en aangevuld door cle wet
van 16 december 1935, en 26 van het
koninklijk besluit van 8 april 1954, door·
clat het beklaagcle vonnis aanlegger we·
gens overtrecling van artikel 26-1 van
evengemelcl koninklijk beslutt tot een
gelclboete van 15 frank veroorcleelcl heeft,
(1) Verge!. verbr., 25 februari 1957 (1Jull. en
PAsrc., 1957, I, 75-t); raadpl. verbr., 24 februari 1955 (Arr. Yerb1·., 1955, blz. 537) en
2 juli 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 1224).

op de grond dat een krachtig remmen en
onverwacht stoppen van cle voorligger altijd moeten voorzien worden, onder meer
wegens verplichtingen, voorvallen en hindernissen clie de bestuurcler ervan alleen
in staat kan zijn te zien en te beoordelen,
en dat alleen een wegens een ongeval tot
stilstancl komen van cleze bestuurder op
een kleinere afstand clan de mechanische
remmogelijkheclen toestaan in beginsel
niet kan worden voorzien, clan wanneer
noch deze stelling, noch clit onclerscheid
in artikel 26 van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 steun vinclen :
Overwegende clat, waar het, in beginsel,
de onvoorzienbaarheicl van de hinclernis,
opgelevercl door een voertuig dat ten gevolge van een krachtig remmen op de
openbare weg onverwachts stoot, beperkt
tot het .enkel tot stilstand komen wegens
een ongeval, het bestreden vonnis een
regel geeft die niet uit de termen van
artikel 26 van het koninklijk besluit van
8 april 1954 valt af te leiden;
Dat deze termen nit het begrip van niet
te voorziene hindernis het plotse tot stilstand komen van een voertuig hetwelk
niet aan een ongeval zou te wijten zijn
niet uitsluiten;
Overwegende dat het bestreclen vonnis,
door zijn beslissing tot veroorcleling van
aanlegger nit hoofde van overtreding van
voormcld artikel 26 op de bovenaangehaalcle beschouwing te steunen, dit artikel schenclt;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen vonnis, in zover het aanlegger uit
hoofcle van voormelcle overtrecling veroordeelt; beveelt clat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gecleeltelijk vernietigde beslissing;
legt de kosten de Staat ten laste; verwijst
de alclus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtb::mk te Nijvel, uitspraak
doencle in hoger beroep.

ze

21 september 1959.kamer.- Voorz'itter, H. Sohier, voorzitter. - 1'e1·slaggever, H. de Waersegger. Gelijlclt!iflencle ooncl·u.sie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Ple'ite1·, H. Van Roye
(van de Balie te Brussel).
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - MIDDEL DA'.r .\ANVOERT DA'.r
DE AANLEGGER RET SLACHTOFFER IS GEWEEST
VAN EEN ONOVERKOMELIJKE DWALING. GROND VAN REOHTVAARDIGING NIET INGEROE·
PEN VOOR 'DE l~EOH'l'ER OVER DE GROND. MIDDEL NIE'l' ONTVANKELIJK.
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HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 april 1959 gewezen door het
Hof van beroep van Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest, om aanlegster te veroordelen ter zake van, een bij
ministerieel besluit uit het rijk gezette
vreemdelinge zijnde, in Belgie te zijn binnengekomen en er te hebben verbleven
zonder een bijzondere vergunning vanwege de minister van justitie, gesteund
heeft op de reden dat de echtgenoot van
aanlegster, « niet ertoe gemachtigd zijnde
geworden zich in Duitsland te vestigen,
naar BelgU\ teruggewezen werd waar hij
krachtens het Belgisch-Duits rtkkoord van
.28 november 1951 moest worden toegelaten )), dan wanneer het gaat om een akkoord van 28 october 1951, waarvan het
bestaan trouwens aan twijfel onderhevig
is, zodat aanlegster heeft kunnen nagaan,

noch of de ingeroepen tekst bestaat, noch
wat zijn draagwijdte is :
Overwegende, enerzijds, dat, in strijd
met het in het middel aangevoerde, de
veroordeling van aanlegster niet op het in
het middel aangehaalde akkoord gesteund
is;
Overwegende, anderzijds, dat het bestreden arrest, door erop te wijzen dat
de man van aanlegster de bepalingen van
dit akkoord genoten heeft, het recht van
verdediging van aanlegster niet geschonden heeft, oak al had zij het bestaan
van meergemeld akkoord niet kunnen nagaan;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 190 en 211
van het Wetboek van strafvordering,
doordat het arrest, om aanlegster te veroordelen, niet enkel op de feiten der zaak
steunt, doch insgelijks op de plannen van
aanlegster voor de toekomst, onder meer
op de verklaring, door haar op ondervraging op de terechtzitting afgelegd : « Ik
wil bij mijn man blijven; wat er mijn
man ook overkome, ik wil hem volgen )) :
Overwegende dat het arrest van deze
plannen van aanlegster geen gewag
maakt, doch enkel steunt, om haar te
veroordelen, op de feiten die zij v66r
haar verschijning in rechte begaan heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat het bestreden arrest bij aanlegster
geen onoverkomenlijke dwaling aangenomen heeft, dan wanneer het erop wijst :
1 o dat zij ertoe gemachtigd werd voorlopig in Belgie te blijven, waar zij voorheen op 18 augustus 1954 onregelmatig
binnengekomen was; 2° dat aanlegster en
haar echtgenoot, na verscheidene verlengingen van hun verblijf bekomen te hebe
ben, en aangemaand zijnde het land te
verlaten, zich in augustus 1957 naar
Duitsland begaven waaruit de man teruggewezen werd naar Belgie waar hij moest
toegelaten worden krachtens een Belgisch-Duits akkoord; 3° dat aanlegster
vervolgens naar Belgie terugkeerde in november 1958 en er verbleef, zonder gestoord te worden, tot op 31 decembe~·
1958, de datum van haar aanhouding, zodat zij goede gronden had om aan te
nemen dat de Belgische overheid aange-

(1) Verbr., 11 december 1951 (A1'r. Ve1·b1·.,
1952, blz. 170).
(2) De Franse tekst van het verdrag, gepubliceerd in het Staatsblad van 19 augustus
1955, blz. 5031, meldt « dans l' exercice par la
loi >>; een materiele vergissing werd hier klaarblijkelijk begaan, Niet alleen is de tekst, zoals

hij gepubliceerd is, onbegrijpelijk, maar ~e El;-gelse tekst waaraan oak geloof verschuld1gd lS
(laatste alinea van het verdrag), meldt <<with
the exercise of this 1·ight ll (Staatsbl., blz. 5031
en 5037) ; de N ederlandse vertaling is overigens
« met betrekking tct de uitoefening van dit
1·echt" (Staatsblad, blz. 5040).

2°

INTERNATIONALE

VERDRAGEN.

VERDRAG TO'!' BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMEN'l'ELE VRIJ"HEDEN. RECHT TOT EERBIEDIGING VAN ll:ET
GEZINSLEVEN. lNMENGING VAN DE OPENBARE
OVERHEID IN DE UITOEFENING VAN DI'l' RECHT
VooRWAARDEN.

1o Is niet ontvanlcel'ijk het rniddel da.t
aanvoert aat (le aanlegge1·, vero01·£leelll
-wegens een rnisllrijf, het slachtoj'fe1· is
qe-weest van een onoverlcomenUjlce d-waiing, -wannee1· lleze grana van 1'echtvaa1·(Uging v66r ae 1·echter ove1· lle grana
n·iet ingeroezJen -wercl (1).

2o Inll·ien a1·tilcel 8 van het internationaal
vercl1·ag tot bescher1ning van lle 1·echten
van ae rnens en cle fttnllarnentele m;,ijhellen, goellgelcett1'£l door lle -wet vwn
13 rnei 1955, aan iecle1· pe1·soon het 1·echt
op eerbie£liging van Zijn gezinsleven e1'lcent, laat het ae inrnenging toe van de
openbare overhe·ill in cle 11.itoetening van
(lit recht (2) -wannee1· lleze inrnenrting
bij ae -wet voorz·ien is en zij een rnaatregel tr,itrnafklct £lie, in een llernocratische sarnenleving, nollig is in het belang
vnn de openbnre ve'iliglwicl of van ae
bescherrnin.g van (le openbare orde.
(RATZLAFF.)
ARREST.

-74nomen had dat ZlJ m Belgie mocht verblijven zolang haar man er zich ophield :
Overwegcnde dat uit geen enkel stuk
waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat aanlegster v'66r de rechter
over de grond betoogd heeft het slachtoffer van een onoverkomenlijke dwaling
geweest te zijn;
Overwegende dat de vaststelling van
deze grond van rechtvaardiging onder
meer een feitelijke beoordeling onderstelt;
Dat het midclel, waarin rechtelijke en
feitelijke elementen vermengd zijn, niet
ontvankelijk is;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schencling van de artikclen 8 en 14 van
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, ondertekend op 4 november
1950 te Rome en goedgekeurd door de wet
van 13 mci 11J55, doordat het bestreCien
arrest, door het ministerieel besluit tot
terugwijziging als wettelijk, en, dienvolgens, het feit dat aanlegster in BelgHl
is binnengekomen en er verbleven heeft
als onwettelijk aan te zien, in erge rna te
aan haar gezinsleven afbreuk heeft geaaan, daar haar man zich thans naar
geen enkel ander land kan begeven en
zijzelf zich niet bij hem mag ophouden,
en deze afbreuk gcrechtvaardigd heeft
door de beschouwing dat aanlegster een
bepaalde nationaliteit bezit en in haar
vaderland mag verblijven; dat voormel<l
arrest steunt, niet op het feit dat aanIegster voor de openbare veiligheid gevaarlijk zou wezen, doch op haar nationaliteit; dat het aldus een uitzondering
Iaat gelden die in artikel 8 niet vastgelegd is en bovendien een door artikel 14
van de overeenkomst verboden c1iscrimina tie bevestigd :
Overwegem1e dat het in het middel
aangecluide artikel 8 de inmenging van
de openbare overheid met betrekking tot
de uitoefening van het recht op eerbiecliging van het gezinsleven van een persoon
toestaat, wanneer deze inmenging bij de
wet voorzien is en zij, onder meer, in
een democratische samenleving nodig is
in het belang van de oDenbare veiligheid
of van de bescherming van de openbare
orde·
Ov~rwegencle, enerzijcls, dat artikel 12,
5°, van de wet van 28 maart 11J52 de
teruggewezen of uitgezette vreemdeling
straft die in het rijk binnenkomt zoncler
een llijzondere vergunning vanwege de
Minister van justitie;
Da t de teg·en aanlcgster genom en maa tregel c1us bij de wet voorzien is;
Overwegende, am1erzijcls, da t het arrest vaststelt dat deze maatregel gewettigcl is door de ovcrweging dat de aanwezigheid van aanlegster « gevaarlijk voor

de openbare orde ll werd geacht, en zegt
dat deze maatregel « nodig is in het belang van de openbare veiligheid in BelgHlll;
Dat,. zo het arrest bovenc1ien melding
maakt van de omstancligheden dat aanlegster een bepaalde nationaliteit heeft
en in haar vac1erlam1 mag verbijven, dit
niet geschiedt om de wettelijkheid van
de genomen maatregel te rechtvaardigen;
dat het daaruit enkel afleic1t dat aanlegster geen onmogelijkheid, voor haar, het
ministerieel besluit tot terugzending op
te volgen, kan doen gelden;
Dat vermits het middel op een onjuiste
uitlegging van het arrest rust, het feitelijke grondsla"' mist·
Fin overwegende dat 'de substantulle of
op straf van niettigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
21 september 1959. - 28 kamer. - Voo1·zitte1·, H. Sohier, voorzitter. - Ve1·sla[Jgever, H. Vroonen. - Geli.ilmidencle oonol·usie, H. Raoul Hayoit c1e Termicourt,
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Gilon et Aronstein (beicle van cle Balie van
beroep te Brussel).
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1° REDENEN VAN VONNISSEN EN
ARRESTEN.
DIREOTE BELASTIN·
GEN. - BESTANDDEEL VAN HE'l' AOTIEF VAN
EEN VENNOOTSOHAP, UITGEMAAKT DOOR EEN
SOHULDVORDERING VOORTVLOEIENDE UI'J' VOORSOHOTTEN AAN EEN DERDE TOEGESTAAN. SOHULDVORDERING DIE ONINVORDERBAAR IS
GEWORDEN GEDURENDE EEN MAATSOHAPPELI,JK
DIENSTJAAR. - BE'J'OOG DA'l' DE VERDWIJNING
VAN DIT BESTANDDEEL VAN HET AO'l'IEF 'J'OT
UlTING MOE'l' KOMEN IN DE REKENING EN DE
BALANS VOOR DE BEPALING VAN DE BELASTBARE
WINS'l'EN. ,-- VERWERPING GEGROND OP DE AFWEZIGHEID VAN BEDRI,JFSVERLIES IN DE ZIN
VAN AR'l'IKEL 32, OF VAN BEDRIJFSUI'l'GAVE
OF -LAS'l' IN DE ZIN VAN ARTIKEL 26 VAN DE
SAMENGESOHAKELDE WE'l'TEN. - ANTWOORD
NIET PASSEND.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- DIREOTE BELAS'l'INGEN. ~ MEMORIE VAN
ANTWOORD. - NEDERGELEGD TER GRIFFIE NA
HET VERSTRIJKEN VAN DE DOOR DE WET BEPAALDE TERMIJN. -BET HOF SLAAT ER GEEN
ACH'l' OP.

1° Beantwoo1·t niet passe·na het betoo[J
llat de ve1·dwijning van een bestanrldeeZ van het actief van een vennootsoha1J

-75die de t·eohtspersoonlijlcheid heeft, t~it
gemaalct door een sohttldvordering
voortlcomende uit voorsohotten aan een
derde toegestaan en gedtwende een
maatsohappelijlc dienstjaar dejinitief
oninvonle1·baar getvoTden, tot ttiting
client te lcomen in cle t·elcen·ingen en de
balans van clit dienstjaar voor de bepaling van de belasiba1·e tvinsten, het
arrest dat dit betoog verwe1·pt zioh
steu,nende op de enlcele besohomvingen
dat geen beckijfsverlies ·in de zin van
arUlcel 32 van de samen,qesohakelde
wetten, noah een bed·r'i;ifsttitgave of
-last in de z·in van a1·tilcel 26 van
evengemelde wetten daa•J' cwnwezig ·is.
2° Te·r zalce reohtskeelcse belasUnr;en
vennag het hof geen aoht te slaan op
de nwJJWJ'ie van anttvoonl nedergelegcl
tet· (/1'if]te na het ve1·strijlcen van de
te1·m·ijn van vee1·Ug dagen, door de wet
vastgesteld op straffe van verval (1).

(Wet van 6 september 1895, art. 14,
alinea 3, vervangen door artikel 1 van
de wet van 23 juli 1953.)
(VENNOOTSCHAP IN GEMEENSCHAPPELI.JKE NAAJ\1
((GERARD HAUZEUR ET FILS Jl, 'l'. BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRES'l',

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 25, paragraaf 1, 26 (inzonderheid paragrafen 1,
2 4° en 3) 'J7 paragraaf 1 32 parag~aaf 1, lid l, 'en 35, parag~·aaf 4, leden 1 en 2, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948, 1, 2, 13 en 17 van de
wetten op de vennootschappen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 30 november 1935, 17 van de wet van 15 december 1872, titels I tot IV van boek I van
het ·wetboek van koophandel inhout1end,
1319, 1320, 1322, 1856 en 1857 van het Burgerlijk ·wetboek, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, om in de
inkomsten over het boekjaar 1951 van de
aanleg·gen<le vennootschap die in de bedrijfsbelasting over het dienstjaar 1952
aangeslagen zijn, te handhaven een bedrag van 6.773.767 frank hetwelk het
saldo op 31 december 1951 uitmaakt van
een sclmldvordering uit lening, blijkende
uit voorschotten, van 1947 tot 1951 door
aanlegster aan het nieuwsblad « Le Courrier du Soir JJ toegestaan, en zonder te
(1) Verbr., 20 januari 1959 (Arr.
1959, biz. 403).

Verbr.,

betwisten dat deze schuldvordering een
element van het actief van aanlegster
uitmaakte, noch dat bedoeld saldo voorgoed oninvorderbaar geworden was op
31 december 1951, na vereffening van de
vennootschap-schuldenares, verklaart dat
de last die blijkt uit de depreciatie van
de. uit de toegekenc1e voorschotten ontstane schuldvordering, evenmin als deze
voorschotten zelve enig ver!Jand met het
doel van de exploitatie heeft en niet aan
deze exploitatie te wijten is, doch een
privaat karakter vertoont, om reden dat
het maatschappelijk doel van aanlegster,
volgens haar in het Belgisch Staatsblad
van 1 januari 1928 bekend gemaakte statuten was het vervaarc1igen van wollen
draden, het behandelen van en het handel drijven in wol, en dat de voorschotten geenszins door de statuten toegelaten
waren, wat door aanlcgster niet zou zijn
ontkend, dat het enkel door aanlegster
aangevoerd feit, dat de in hun blad door
de bestuurders van voornoemd nieuwsblad verdedigde denkbeelden strookten
met die van de leiders van aanlegster
niet volstaat om noodzakelijkerwijze een
bedrijfskarakter te geven aan de door
haar ten gunste van meergemeld nieuwsblad gedane uitgaven, en dat er geen
enkele wetsbepaling bestaat krachtens
welke de minderwaarden van een actief
het karakter hebben, hetzij van een verlies, hetzij van een bedrijfslast; 1 o dan
wanneer de vaststaande en bij het einde
van het dienstjaar definitieve, door het
arrest niet betwiste minderwaarde van
de kwestieuze schuldvordering, die een
bepaald, nict voor amortisatie in de eigenlijke zin der belastingwet vatbaar
element van het actief van de aanleggende vennootschap in gemeenschappelijke naam, welke rechtspersoonlijkheid
bezit, uitmaakt ~, hetwelk element deswege noodzakelijkerwijze, evenals haar
gezamenlijke activa, client voor de doeleinden van haar winstgevende activiteit
en dienvolgens een bedrijfskarakter
heeft -, in de schatting in de fnventaris
en de jaarlijkse balans van die schuldvordering wettelijk diende te worden
weergegeven als van onwaarc1e ten belope van haar oninvorderbaar. saldo, zonder dat deze schatting, welke geen aftrek als last of als bedrijfsuitgave uitmaakte, wettelijk . onderworpen was aan
de voor dergelijke aftrek geldende bijzondere vereisten, wat de oorsprong van
meergemelde schulc1vorderingen ook kon
wezen en al was zij zelfs voortgesproten nit een door de statuten niet toegelaten verrichting die, in weerwil van haar
nietigheid, desniettemin aanlegster ten
opzichte van de verkrijger van de voorschotten houderes zou gemaakt hebben
van een schuldvor<lering tot terugga ve
van het voorgeschoten bedrag, welke ins-
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einde van het dienstjaar 1951 van onwaarde was door de insolventie van de
schuldenaar (schending van de bovengehaalde artikelen 25, 26, 27, 32 en 35 van
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, 1, 2 en 13 van het koninklijk besluit
van 30 november 1935 en· 17 van de wet
van 15 december 1872), en dan wanneer
het bestreclen arrest niet met reclenen
omkleed is daar het geen antwoorcl verstrekt op die stelling van aanlegster
welke in haar conclusies nauwkeurig onderlijnde dat het ten deze niet ging om
een aftrekking, als beclrijfslasten, van
de uitgaven als zodanig die zij te voren
als voorschot gedaan had, doch om een
depreciatie van een element van het actief, clat opgelevercl was door de uit clie
voorschotten voortspruitende schulclvordering (schencling van artikel 97 van de
Gronclwet); 2° dan wanneer : a) het arrest, door te verklaren dat aanlegster
niet ontkende dat c1e besproken voorschotten door de statuten niet toegelaten
waren, de bewijskracht schendt van de
conclusies van aanlegster die daarin integendeel betoogde dat die voorschotten in
rechtstreeks verband stonden met de uitoefening van haar handels- en nijverheidsactiviteit en ertoe strckten, in het
belang van bewuste activiteit, haar inzichtcn omtrent de sociale, economische
en :financiele vraagstukken te verdedigen
en zodoende daaruit recht- of onrechtstreekse baten te trekken, en dan wanneer de onder dergelijke omstandigheden
en als belegging toegestane voorschotten
een bedrijfskarakter hadden (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) ; b) het arrest
zijn beslissing dat de voorschotten door
de statuten niet toegelaten waren niet
wettelijk rechtvaardigt door de enkele
onduidelijke overweging· dat het maatschappelijk doel het behanc1elen van en
het handel drijven in wol was, naarc1ien
de akte tot oprichting van de aanleggende vennootschap, waarvan het de bewijskracht miskent (schending van dezelfde artikelen van het Burgerlijk Wethoek) het verbinden van de vennootschap
voor alle behoeften van de nijverheid en
de koophandel van de vennootschap toelaat en elke zaakvoerder derhalve alle
daden vermag te verrichten die voor het
bereiken van dit doel bevorderlijk zijn,
onder meer het toestaan van voorschotten als belegging, of die rechtstreeks
beantwoorden zoals aanlegster deed gelden, ter zake, aan de uitoefening van
de handels- en nijverheiclsactiviteit, der
vennootschap (schending van de artikelen 1, 2, 13 en 17 van het besluit van
30 november 1935, en 1856 en 1857 van
het Burgerlijk Wetboek); a) het arrest

deze conclusies van aanlegster niet passend beantwoordt, door· te verklaren dat
het enkel feit dat de in het nieuwsblac1
door de bestuurclers claarvan vercledigde
clenkbeelden overeenstemden met de denkbeelden van de leiclers der vennootschap,
niet volstaat om noodzakelijkerwijze een
bedrijfskarakter te geven aan de door
haar ten behoeve van bedoeld nieuwsblad
gedane nitgaven, clan wanneer aanlegster
in haar conclusies aanvoerde dat de denkbeelclen die zij daarin deed ontvouwen
rechtsstreeks met de uitoefening van
haar activiteit verband hielden, dat deze
ontvouwing ertoe strekte haar in deze
activiteit baten te bezorgen en dat de
gedane voorschotten bovendien een belegging uitmaakten (schending van artikel 97 van de Grondwet); cl) en clan wanneer het arrest, door de beslissing clat
de depreciatie van de schulclvordering
aan het bedrijf vreemd was en om cleze
reden geen aftrekbare beclrijfslast uitmaakte, te steunen op de onwettelijke,
hierboven onder letters a, b en a aangehaalde overwegingen, de in het midclel
aangecluicle bepalingen van de samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen geschonclen heeft :
Overwegencle dat aanlegster, zoals in
het micldel aangevoerd is, bij conclusies
onder meer deed geld€m dat de sommen
waarvan zij de aftrekking vorderde
« voorschotten ll waren, dit wil zeggen
stortingen << die een schuldvordering te
haren bate uitmaakten ll en << dat die
sommen dus op haar actief in de balans
stonden ll, dat, daar de aclministratie het
oninvorclerbaar karakter van die schuldvordering vanaf het jaar 1951 niet betwistte, de verdwijning van cUt element
van het maatschappelijk vermogen in de
rekeningen en de balans tot uiting diende
te komen;
Overwegende clat het arrest, om zijn
beslissing te rechtvaarcligen, steunt op de
enkele beschouwingen dat geen bedrijfsverlies in de zin van artikel 32 van de
samengeschakelde wetten, noch een beclrijfsuitgave of -last in de zin van artikel 26 van evengemelcle wetten daar aanwezig is;
Waaruit volgt clat het antwoord niet
passencl is en dat het middel gegrond is,
in zover het de schending van artikel 97
van de Gronclwet cloet gelden;
Ovei· het tweede miclclel, afgeleicl nit de
schenc1ing van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 25, paragraaf 1, 26 en 55, paragraaf 1, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, 1315, 1319, 1320, 1321 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek : 1° doorclat
llet bestreden arrest, om nit de uitgaven
die mogen afgetrokken worden van de in
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van aanlegster over haar boekjaren 1951
en 1952 weg te Iaten de interesten die
zij respectievelijk in de loop van ieder
boekjaar betaald heeft aan een zogenaamde vennootschap Mobitex, beslist
dat de door haar bij deze vennootschap
in lening opgenomen gelden niet bestemd
waren om in haa~· bedrijf belegd te worden en het in feite niet zijn geweest,
en voor deze beslissing uitgaat van de
beschouwing << dat daar het bedrag van
de (door aanlegster aan derden) voorgeschoten sommen hoger is dan de in lening opgenomen sommen, de lening bij
Mobitex niet nodig was voor de activiteit
van verzoekster en als doel gehad heeft,
niet de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, doch de belastbare
winsten te verminderen en ze zodoende
kunstmatig aan de belasting te onttrekken ll, en « dat het feit (lat het vennootschap zonder noodzaak gelden in lening
opneemt tegen de rentevoet van 8 t. h.
per jaar, en, van de andere kant, voorschotten tegen 5 t. h. per jaar of zelfs
ten belope van aanzienlijke bedragen om
niet toestaat, een fictieve juridische toestand tot stand brengt ; dan wanneer het
arrest insgelijks op vaststaande wijze de
werkelijkheid vaststelt, zowel van de
sclmld van aanlegster jegens Mobitex als
van de door haar aan derden gedane
of ontvangen stortingen van interest,
door aldus te steunen op tegenstrijdige,
met het ontbreken van redenen geliJkstaande redenen en doordat het arrest,
door niet te verduidelijken welke werkelijke toestand de fictief geachte zou verborgen hebben, de wettelijkheid van de
betwiste aanslag ten aanzien van de
werkelijke toestand waarvan het bewijzen op de fiscus rustte in het onzekere
laat en het niet mogelijk maakt deze
wettelijkheid te onderzoeken (schending
van de in het middel aangeduide bepalingen, met uitsluiting van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek); dan wanneer het arrest, door
te eisen, opdat een bedrijfsuitgave zou
mogen worden afgetrokken, dat zij voor
de activiteit van de belastingplichtige
onontbeerlijk zij geweest, ze afhankelijk
stelt van een voorwaarde die niet omschreven is in de wet welke geen andere
voorwaarde bepaald dan een zeker verband tussen de uitgave en het bedrijf,
waarvan het nut en de gepastheidniet aan
de beoordeling van de fiscus onderworpen
zijn, omtrent het bestaan van welk verband de rechters over de grond zich enkel uitspreken door tegenstrijdige en
twijfel uitdrukkende beschouwingen waar
zij verklaren, enerzijds, dat het feit dat
een vennootschap geld in lening opneemt'

tegen 8 t. h. en voorschotten toestaat
tegen 5 t. h. of zonder interest een fictive toestand teweegbrengt, en, anderzijds, dat er niet beweerd is dat de aan
Mufitex en aan vennoten toegestane voorschotten toegestaan werden juist met de
bij Mobitex opgenomen gelden, zonder
nader te zeggen welke bestennning deze
gelden zouden gekregen hebben, noch
waarin en in hoever de opgenomen lening
tot doel zou gehad hebben de belastbare
winsten te verlagen (schending van dezelfde bepalingen) ; dan wanneer het arrest niet met redenen omkleed is, nu het
geen passend antwoord verstrekt op de
conclusies waardoor aanlegster stelde -,
zonder dat het arrest deze stelling tegenspreekt welke het enkel ondoeltreffend verklaart zonder de reden hiertoe
op te geven -, dat de schuldvordering
van Mobitex tegen aanlegster haar oorsprong vond in het inbrengen bij deze,
bij haar oprichting in 1935, van een
schuldvordering van een derde uit hoofde
van voorschotten welke op dat tijdstip
reeds waren toegestaan ten belope van
meer dan 24 millioen frank en toentertijd
reeds waren belegd in de door de vennootschap gesloten verichtingen, en evenmin gemotiveerd is, nu het geen antwoord
verstrekt op de rechtvaardigingen die aanlegster doet gelden tot staving zowel van
de respectieve interestvoeten van de opgenomen lening en de voorschotten als
van het bedrijfskarakter van de interestlaze voorschotten aan een vennoot (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
2° doordat het bestreden arrest, om de ·
subsidiaire eis van aanlegster af te wijzen die strekte tot beperking van de verwerping, als pedrijfsuitgaven, van de
litigieuze interesten, tot het verschil tussen die interesten en de interesten die zij
genoten had op grond van het verband
dat de administratie tussen beide interesten legde, zich erbij bepaalt te antwoorden dat deze stelling crop zou neerkomen
ontvangen belastbare inkomsten met verworpen uitgaven te vereffenen, de bewijskracht miskennend van de conclusies van
aanlegster die dergelijke vereffening niet
vorderde doch betoogde dat ten deze de
door haar betaalde litigieuze interesten
aftrekbare uitgaven uitmaakten ten belope van vijf achtsten (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en aldus nalatend de
verwerping '\'an die eis passend met redenen te omkleden (schending van artiket97
van de Grondwet) :
Overwegende dat om nit de in de be~
drijfshelasting belastbare inkomsten van
aanlegster over haar hoekjaren 1951 en
1952 de interesten die zij in de loop van
ieder hoekjaar betaald heeft aan de holding Mobitex van de aftrekbare bedrijfs-
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lasten te weren, het bestreden arrest, na
onderlijnd te hebben dat het feit bij de
vennootschap Mobitex zonder noodzaak
tegen de renteyoet Yan 8 t. h. per jaar
zeer aanzicnlijke sommen in lening opgenomen te hebben en yan de anc1ere kant
voorschotten tegen 5 t. h. per jaar voor
sommen die de bij Mobitex opgenomene
ruimschoots te boven gingen, toegestaan
te hebben aan de holding Mufitex of om
niet aan vennoten, een fictieve juric1ische
toestand oplevert en na zowel de in lening
opgenomen als de uitgeleende gelden aan
de economische behoeften der vennootschap vreemd te hebben verklaard, enerzijds, als belastbare winsten in aanmerking neemt de interesten van de door
aanlegstei· aan Mu:fitex toegestane lening,
en, anderzijds, uit het bedrag van de aftrekbare lasten de totaliteit van de door
aanlegster aan de vennootschap Mobitex
betaalde interesten weglaat;
Overwegende dat, waar het, enerzijds,
de werkelijkheid aanneemt van de opgenomen leningen, de uitleningen, de betaalde en de ge"inde interesten en uit het
gelijktijdig bestaan daarvan afleidt dat
zij aan het bedrijf van aanlegster vreemd
waren de aldus teweeggebrachte toestand 'tictief zijnde, en waar het beslist,
anderzijds, dat de interesten uit de aan
de holding Mufitex toegestane leningen
belastbare inkomsten uitmaakten, terwijl
de interesten betaald op de bij de holding
Mobitex in lening opgenomen sommen
geen zelfs gedeeltelijk aftrekbare bedrijfsuitgaven uitmaakten, zonc1er nit te sluiten dat de opgenomen leningen geheel of
ten dele gec1iend hadden voor het toestaan
van de uitleningen, het arrest gesteund
heeft op tegenstrijdige beschouwingen die
met het ontbreken van redenen gelijkstaan;
Dat het middel, in zover het on artikel 97 van de Grondwet rust, gegrond
is;
Om cUe redenen, en zonder acht te
slaan op de memorie van antwoord cUe
na verstrijking van de wettelijke termijn
van 40 vrije dagen ter griffie nedergelegd werd, verbreekt het bestreden arrest,
behalve in zover het beslist dat de belastbare grondslag over het dienstjaar
1953 met de som van 166.579 frank zal
verminderd worden en het terugbetalingen nit dien hoofde g·elast; 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.
22 september 1959. - 2° kamer. - VoorzUter·, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Verslaggeve1·, H. Rutsaert.

Gelijlcltbidende conclnsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Ple-iters,
HH. Pirson en Van Leynseele.
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1o VOORZIENING IN VERBREKING.
DIREOTE BELASTINGEN. ~1:IDDEL DAT TWEE
GRIEVEN BEVAT. GRIEVEN DIE SLECHTS DE
ONDERDELEN VAN EENZELFDE MIDDEL UIThiAKEN. AANLEGGER NIET GEHOUDEN, ONDERSCHEIDENLIJ:K YOOR IEDER DER GRIEYEN, DE
GESCHONDEN WETSBEPALING AAN TE DUIDEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

BEDRIJFSBELASTING, BELASTING OP DE INKOMSTEN VAN DE ROERENDE KAPITALEN. PERSONENYENNOOTSCHAPPEN. GEHELE OF
GEDEEL'l'ELIJKE VERDELING- VAN HE'l' ~rAAT
SCHAPPELIJ:K YERMOGEN. SOMMEN UI'rGEKEERD ONDER AF'l'REK VAN HET GEREVALORISEERD BEDRAG YAN HE'!' WERRELIJR GESTORT
:!ifAA'l'SOHAPPELIJR RAPI'l'AAL DA'l' NOG TERUGBETAALBAAR IS. SOMMEN BELAS'l'BAAR IN
DE BEDRIJFSBELAS'l'ING OF DE 1fOBILIENBELASTING NAAR GELANG ZE 'l'OEGEREND WORDEN
AAN AOTIEYE OF NIE'l'-ACTlEVE YENNOTEN.

1o

Tenmke rU1·ecte belastingen tvanneer de aanlegger in het verzoeksch·l"ift
tot verb·reking twee fl1"ieven voorstelt
die geen onderscheiclen of zelfstand·ige
rn·iclclelen, doch de ondenlelen van eenzelfcle middel 11itmalcen, is h-ij niet gehotHlen ondersche'itlenlijk voo1· iede1· dezer m·ieven cle geschonden wetsbepaUng
aan te clu.iden (1). (Wet van 6 septem-

ber 1895, art. 14, vervangen c1oor art. 1
van de wet van 23 juli 1953.)
2° Ingeval van gehele of gedeeltelijlve
verdeling van het vennogen vnn een
vennootschap ancler dan op nandelen,
rUe de 1'echtspersoonUjkheicl bezU, zijn
de ttit,qelceenle sommen, oncler aft-relc
van het ,qe1·evalo1·isee1·d bed·rag vnn het
we·rkel'ijk gestort maatschaptJeUjlc lcazJ'itaal clnt nag te1'11,qlietnalbaar is, inlcomsten belastbaar in cle bed'l'ijfsbelastin,q
of in de mobilUfnbelasUng nna·r gelan,q
ze toegelcend of 1t-itrJelceenl worden aan
acUeve of niet-acUeve vennoten (2).

(Wetten betreffende de inkomstenbelas(1) Raadpl., in bur.gerlijke zaken, verbr.,
11 mei 1956 (Arr. Ye1'b1'., 1956, blz. 757) en
16 october 1958 (ibid., 1959, blz. 136).
Verge!., ter zake directe belastingen, wanneer grieven onderscheiden of zelfstandige middelen uitmaken : verbr., 19 december 1957
(Bull. en PAsrc., 1958, I, 422).
(2) Raadpl. noot 1 onder verbr., 13 mei 1958
(A1'1'. Yerb1·., 1958, blz. 732), en, onder het
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15 januari 1948, art. 14, paragraaf 1,
3°, 15, paragraaf 2, en 35 paragraaf 4.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. SA:t.IENWERKENDE VENNOOTSCHAP << ZUID NAl'IE ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet oD het bestreden
arrest, op 21 october 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Gelet op - het middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 112 van de
Grondwet, 15, paragraaf 2, 25, paragraaf 4, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, 2 van de wet van 20 augustus
1947, 3, paragraaf 1, en 6 van de wctten
betreffende de nationale crisisbelasting,
samengeschakeld bij het besluit van de
Regent van 16 januari 1948, doordat het
hof van beroep, na aangenomen te hellben dat het treden, gedurende de boekjaren 1950 tot 1952, van verscheidene
werkende vennoten uit de samenwerkende
vennootschap << Zuid Natie ll, door de
overdra.cht van hun maatschappelijk aandeel aan een derde die geen vennoot was,
telkens tot een verdeling van het maatschappelijk vermogen aanleicling had gege.
ven, beslist, uit aamnerking van de hoedanigheid van werkend vennoot bij de uittredende aandeelhouders, dat de verschuldigde belasting niet de met de nationale
crisisbelasting verhoogde mobilienbelasting is, doch de bedrijfsbelasting, om de
redenen : dat het belastingTegime voor de
vennootschappen, andere dan op aandelen, en voor hun vennoten omschreven
is in de bepalingen van de artikelen 14,
paragraaf 1, 3°, a, 25, paragraaf 1, 1 o,
en 35, paragraaf 4, van de samengeschakelde wetten; dat artikel 15, paragraaf 2,
van evengemelde wetten de marrier bepaalt voor het berekenen van de belastbare stof bij verdeling van het maatschappelijk vermogen; dat v·66r de wet
van 20 augustus 1947 beslist was geworden
dat de bepalingen van voormeld artikel 15, paragraaf 2,. toepasselijk waren,
zowel op de personenvennootschappen als
op de vennootschappen op aandelen, en
zowel in de bedrijfs- als in de mobilienbelasting; dat evengemelde wet van
steisei van artikei 15, paragraaf 2, van de samengeschakeide wetten betreffende de inkomstenbeiastingen, v66r zijn vervanging bij artikei 2 van de wet van 20 augustus 1947 : verbr.,
4 november 1940 (ibid., 1940, biz. 109), 18 maart
1946 (ibid., 1946, biz. 111), en noot 2, biz. 680,
onder verbr., 23 mei 1950 (Bull. en PAsrc.,
1950, I, 678).

20 augustus 1947 de bestaande rechtspraak slechts bevestigd heeft; dat de
wetgever door deze wet niet bedoeld heeft
de taxatiewijze, bepaald door artikel 35,
paragraaf 4, van de samengescllakelde
wetten te veranderen of te wijzigen; dat
hij siecllts de toepassing van ae revalorisatieregelen, bepaald bij artikel 15, paragraaf 2, van dezelfde wetten, tot de personenvennootschappen uitgebreid heeft;
aan wanneer, daar de tekst van het
laatste lid van artikel 15, paragraaf 2,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen duidelijk
en nauwkeurig is, hij generlei uitlegging
vergt, zodat het de mobilienbelasting en
niet de bedrijfsbelasting is die bij verdeling van het maatscllappelijk vermogen
van een personenvennootscllap verschul·
digd is, welke ook de hoedanigheid van
de uittredende vennoot (werkende of
stille) zij; en dan wanneer de revalorisatie tot vereffening van de waardevermindering der munt in het stelsel der belastingwetten slechts geoorloofd is in
zover deze wetten dit strikt bepalen; dan
wanneer ten deze, bewuste revalorisatie
enkel in het raam van de toepassing van
artikel 15, paragraaf 2, mag worden uitgevoerd :
Over de door verweerster opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit
afgeleid dat aanlegger globaal de scherrding van onderscheiden wetsbepalingen
opgegeven heeft, ofschoon hij twee grieven doet gelden, waarvan de ene op de
toepasselijke belasting en de andere op
revalorisatie van het kapitaal betrekking
heeft, die onderscheiden zijn, onderling
geen juridisch verband vertonen en mitsdien elk een middel uitmaken :
Overwegende dat, waar aanlegger betoogt dat de revalorisatie van het maatschappelijk kapitaal enkel kan geschieden
in het raam van de toepassing· van artikel 15, paragraaf 2, van de samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, hij enkel een argument
doet gelden tot staving van het middel,
volgens hetwelk de belasting·, die in geval
van verdeling van het maatschappelijk
vermogen van een personenvennootschap
verschuidigd is, de in voormeld artikel15,
paragraaf 2, omschreven mobilienbelasting is, welke ook de hoedunigheid van de
vennoot zij;
Dat de grond van niet-ontvankclijkheid feitelijke grondslag mist;
Over het middcl :
Overwegende dat, werkemle vennoten in
de sumenwerkende vennootschap « Zuid
Natie ll, in welke rechten verweerster getreden is, hun uandelen in de loop van
de jaren 1950 tot 1953 aan derden overgedragen hebbende, het arrest beslist, zonder deswege gecritiseerd te zijn, dat
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iedere verrichting, die « overdracht van
aandelen )) genoemd wordt, aanleiding
geeft tot een gedeeltelijke verdeling van
het maatschappelijk vermogen ;
Overwegende dat aan het arrest enkel
verweten is beslist te hebben dat, waar
het ten deze werkende vennoten gold, de
verschuldigde belasting niet de mobilien-,
doch de bedrijfsbelasting was ;
Overwegende dat, al bepaalt het laatste lid van artikel 2 van de wet van
20 augustus 1947, tot vervanging van paragraaf 2 van artikel 15 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, in duidelijke en nauwkeurige termen dat de bepalingen van die
paragraaf zowel op de vennootschappen
van personen als op de vennootschappen
op aandelen van toepassing zijn, het enig
doel van dit lid geweest is aan elke contraverse een einde te maken door het
bevestigen, bij een wet, van een tekstverklaring die reeds aangenomen was
door de rechtspraak welke besliste dat
voormeld artikel 15, paragraaf 2, slechts
een principe aanduidt hetwelk toepasselijk is zowcl op de mobilHln- als op de
beclrijfsbelasting, namelijk dat, bij verdeling van het maatschappelijk vermogen
van gelijk welke vennootschap, als belastbare inkomsten worden beschouwcl, in cle
bij deze bepaling omschreven ornate, de
verdeelde sommen die het werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal hetwelk
nog terugbetaalbaar is te boven gaan, na
revalorisatie van dit kapitaal;
Overwegencle dat de draagwijclte van
artikel 2 van cle wet van 20 augustus
1947 niet is iedere terugbetaling, geclaan
boven het aldus gerevaloriseerde kapitaal
gelijkelijk in cle mobilienbelasting aan te
slaan;
Overwegencle dat alleen cleze uitlegging
verenigbaar is met de tekst van artikel 14, paragraaf 1, 3°, van de samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen die toepassing van de mobilienbelasting voor de inkomsten uit door
werkende vennoten in personenvennootschappen aangewende kapitalen uitsluit,
en met de tekst van artikel 35, paragraaf 4, van clezelfcle wetten, hetwelk
bepaalt dat, in de vennootschappen en
verenigingen andere clan op aanclelen,
welke rechtspersoonijkheicl bezitten, en in
de personenvennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, Ol) cle aan de vennoten
verleende of toegekende sommen de bedrijfsbelasting worclt geheven wanneer
het werkende vennoten gelclt, en de mobilienbelasting in de andere gevallen ;
Dat het midclel mistclien naar recht
faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

22 september 1959. - 28 kamer. - VoorzUter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Vroonen.
GeUjlclniilenile oonclttsie, H. R. Delange, aclvocaat-generaal.
Pleite,rs,
HH. Van Leynseele en De Mey (deze van
de Balie te Brussel).
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF DAT TWEE NAUW
VERBONDEN TAKKEN BEGRIJPT. RETRIBU'l'IES DOOR DE UITBATER GElND ALS TEGENPRESTATIE VAN ZlJN VERBINTENIS ZIJN BEDRIJVIGHEID IN EEN DEZER TAiillEN TE BEPERREN m' AF TE SCHAFFEN. lNKOMSTEN
VOOR'l'KOJ\<!ENDE Ul'l' EEN VERRICH'l'ING AFGEHANDELD 'l'IJDENS DE UITBA'l'ING. lNKOMSTEN BELAS'l'BAAR IN DE BEDRIJFSBELAS'l'ING.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. DIRECTE BELASTINGEN. JYIIDDEL DAT DE
SCHENDING VAN RET AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD GELOOF INROEPT. ARREST DAT NAAR
TWEE GESOHRIFTEN GELIJKTIJDIG VERWIJST.
AANLEGGER DIE ALLEEN EEN DEZER GESCHRIFTEN VOORLEGT. MIDDEL NIET ONTYANKELIJR.

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

DRIJFSBELASTING. - HANDELS-, NIJVERHEIDSOF LANDBOUWBEDRIJF. WINS TEN UI1'GE·
MAAKT DOOR EEN SCHULDYORDERING.
vVINSTEN BELASTBAAR, IN BEGINSEL, YOOR
HE'l' JAAR GEDURENDE HETWELK DE SCHULD·
VORDERING IS ONTSTAAN. SCHULDVORDERING, NIE'ITEMIN, DIENENDE ZEKER TE ZIJN.

1° Wannee1· een hanilels-, nij·verheiils- of
lanilboztwbeilrijf twee nauw verbonilen
talclcen begri:itJt, rnalcen inlcornsten ttit
van een ve,rrichUng afgehanilelil door ile
emploitant, en zijn belastbacw in ile beilrijfsbelasting, ile retributies iloo1· hem
rw~nfl als tegenprestat-ie van zijn verbintenis zijn act-iviteit in een van ile
talclcen van ae onileTne,ming te beperlcen of at te schaffen, ile ttitbat-ing van
ile, onflerneming voort[/ezet zijnile (1).

(Samengeschakelcle wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 25, paragraaf 1, 1°, en 27, paragraaf 1.)
2° Wanneer een arrest gelijlctijilig naar
twee geschritten venvijst, aoch ile awnlegge1·, tot staving van het rniililel in
(1) Verbr., 7 en 25 october en 22 november
1955 (Arr. Ve,·b?·., 1956, biz. 79, 139 en 226).
Raadpl. ook verbr., 20 mei 1958 (ibid., 1958,
blz. 744).
V ergel., voor de vergoeding bekomen wegens
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de a let en versoh1tldigd geloot inroept,
sleohts het atsolwift van een dezer gesolwitten voo1·Zegt, is het hot van ve1·brelcing in de on11~ogelijlcheid na te
gaan of, door eenzelfde verwijzing naar
de twee gesoh1·itten, het best1·eden ar1·est het geloot vet·sohuldigcl aan een det·
twee gesohonden heett, en is het middel,
bijgevolg, niet ontvanlcelijlc (1).

.3° De winsten van een handels-, n·ijverheids- of landbouwbedrijf nitgemaakt
rloo1· een soh1tldvonlering, zijn aan de
bedrijfsbelasf'ing onderhevig, in beginsel, voor het dienstjaar ged1wencle hetwellc deze sohuldvot·dering is ontstaan;
een soh1tlclvo1·cle1'ing is, niettemin, belastbaar sleohts vanat het ogenblilc dat
zij het lcaralctet· van zelce1·heid heett beJcomen (2).
(MARBAIS, ! . llFLGISCHE STAAT,
AiiNIS'l'E.l \'.\.'; FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
:arrest, op 8 december 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, paragraaf 1, 27, paragraaf 1, .37 en 42 van de wetten betreffende, de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, 1, inzonderheid 1 o,
en 12 van de wet van 24 juli 1952 tot
instelling van een bijbelasting op het uitzonderlijk gedeelte van bepaalde inkomsten van het jaar 1951, en 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat, om aan de bedrijfsbelasting en de
aanvullende personele belasting, beide gevestigd bij navordering over de dienstjaren 1952 en 1953, en aan de bij navordering over het c1ienstjaar 1952 gevestigde
IJijbelasting de retributies te onderwerpen die aanlegger in 1951 en 1952 ontvangen heeft krachtens een overeenkomst
van 21 maart 1945 waardoor hij zich levenslang ertoe verbonden had zich niet
meer bezig te houden met enige zaak in
-.;pringstoffen en alle bedrijvigheid op dit
gebied achterwege te laten, en hoewel
aanlegger in zijn beroen en zijn conclusies
een verbintenis aangegaan na het ophouden
van de exploitatie : verbr., 23 april 1958 (A•~·.
Jle•·b•·., 1958, blz. 659). Raadpl. ook verbr.,
24 juni 1958 (ibirl., 1958, blz. 865).
(1) Verbr., 23 januari 1958 (An·. Jlerb1·.,
1958, blz. 327).
(2) Verbr., 29 mei 1958 (Arr. Jle1·br., 1958,
blz. 778).
VERBR.,

1960.- 6

deed gelden dat die retributies niet het
karakter van bedrijfsinkomsten hadden
omdat zlj de tegenprestatie waren voor
de verbintenis door hem aangegaan in
1945, op een tijdstip toen hij riog slechts
de steenkoolhandel in 't groot exploiteerde, geen bedrijf over te nemen hetwelk hij in het verleden geexploiteerd
had, maar hetwelk hij ten dage van het
contract niet meer exploiteerde en dat
hij in 1945 geen enkel handelsactief overgedragen had doch enkel een persoonlijk
recht had verzaakt dat geen deel uitmaakte van zijn bedrijf van groothandelaar in steenkool, a) het bestreden arrest
verklaart dat de verrichting die als gevolg heeft, « zoals ten deze ll, een vaste
vergoeding te stellen in de plaats van de
wisselvallige resultaten van een tak van
de onderneming, zonder dat deze stopgezet is, belastbare winsten voortbrengt,
aldus aannemend dat aanlegger nog een
koophandel in springstoffen dreef bij de
overeenkomst van 21 maart 1945, maar
anderzijds vaststelt dat cleze exploitatie
lange tijcl v6-6r cleze datum een eincle genomen had, en cloorclat het arrest mitsdien een tegenstrijdigheicl in zijn gronden
vertoont, geen antwoorcl verstrekt op
voormelde midclelen van aanlegger en in
ieder geval zijn beslissing niet wettelijk
rechtvaardigt, naardien de retributie tot
vergoeding van de na de stopzetting van
een exploitatie door de vroegere exploitant aangegane verbintenis geen gelijkaardig bedrijf te exploiteren, niet onder
de litigieuze belastingen valt, tenzij zij
een in de loop van en door de exploitatie
verkregen meerwaarde belichaamt van
een element dat daarin belegd was en
clat overgedragen werd wat aanlegger betwistte en de rechter over de grond niet
vastgestelcl heeft (schending van de bovenaangehaalde bepalingen, uitgezonderd
de artikelen 1.319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek); b) het bestreden
arrest verklaart clat de steenkoolhandel
in 't groot van aanlegger nauw verbonden
was met zijn koophanclel in springstoffen
die hij eertijcls clreef, clat de overeenkomst van 21 maart 1945 in feite slechts
de definitieve verlenging in de tijd uitmaakt van de verbintenis die aanlegger
voorheen aangegaan had (in 1923 en in
1930), op het tijdstip toen hij de handel
in springstoffen nog exnloiteerde, en eruit
afleidt dat de litigieuze retributies de
opbrengst van aanleggers bedrijfsactiviteit in de tak steenkool uitmaken, clan
wanneer het arrest aldus de bewijskracht
miskent van de akte waarin de overeenkomst van 21 maart 1945 neergelegd is
en waaruit blijkt clat het een nieuwe
overeenkomst gold, gesloten nadat de uitwerking van de overeenkomsten van
7 augustus 192.3 en .30 october 1930 een
einde genomen had en onclerscheiden van

-82deze overeenkomsten, daar aanlegger zich
daarin levenslang en voor zijn erfgenamen ver bond tegen retrilmties die berekend werden op de waarde en niet op de
hoeveelheden door zijn medecontractanten verkochte springstoffen (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Bnrgerlijk Wetboek), dan wanneer de
beschonwingen, gegeven door de rechters
over de grond betreffende de voorgaande
verbintenissen wettelijk onverschillig waren ten aanzien van de verbintenis van
21 maart 1945 waaraan aanlegger zijn
recht op de litigieuze retribnties ontleende, ingeval er niet vastgesteld was
zonder tegenstrijdigheid of dnbbelzinnigheicl dat, in strijd met aanleggers vorenstaande middelen - cUe het arrest niet
beantwoordt - aanlegger ov die datum
nog een met zijn steenkoolhandel verbonden handel in springstoffen exploiteerde
en geen afstand gedaan had van een persoonlijk recht dat niet tot zijn steenkoolhandel behoorde, en dan wanneer, zoals
aanlegger betoogde in zijn beroen en zijn
conclnsies, waarop het arrest geen antwoord verstrekt, niet wettelijk als een
verrichting betreffencle de exploitatie van
een bedrijf van groothandel in steenkool,
de enige die door aanlegger in 1945 nog
gedreven werd, viel aan te zien een overeenkomst waarcloor deze zich levenslang
voor zichzelf en voor zijn erfgenamen
ertoe verbond geen exploitatie van een
koophandel in springstoffen, cUe hij
vroeger nitgeoefend had doch niet meer
uitoefende, te onclernemen of over te nemen, en bijgevolg geen persoonlijk recht
nit te oefenen dat niet tot de groothandel
in steenkool behoorde. cle enige handel
die hij nog clreef (schencling van cle vooraan in het middel aangehaalde wetsbepalingen, op de artikelen 1319, 1320 en
1321 van het Bnrgerlijk Wetboek na) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende lla t, in zover het mfddel
een tegenstrijcUgheid in de redenen van
het arrest inroept, dit heeft knnnen aannemen, enerzijds, c!at aanlegger llij de
overeenkomsten van 21 maart 1945 geen
koophandel in springstoffen meer exploiteerde, en, anclerzijds, dat cc de verrichting clie als g·evolg heeft een vaste vergoeding in lle plaa ts te stellen van de
wisselvallige resnltaten van een tak van
lle onderneming, zonder dat deze stopgezet is, winsten voortbracht die belastbaar waren krachtens de artikelen 25,
paragraaf 1, 1 o, en 27, paragraaf 1, van
de smnengeschakelde wetten ll; dat nit de
contekst van het arrest blijkt dat de tnssenzin cc zonder dat deze stopgezet is ll
doelt op de laatste daaraan voorafgaande
term, clit wil zeggen het woord cc onderneming ll en niet het woord cc tak ll; dat
het niet tegenstrijclig is te verklaren dat

een tak van de onderneming, ter zake·
de tak springstoffen, niet geexploiteerd
wordt zonder clat de onderneming ophondt
te best a an;
Overwegende, voor het overige, dat,
aangezien het hof van beroep aangenomen
heeft dat de litigienze retributies cc voortvloeiden nit een handelsverrichting s·zti
geneTis ll, die tot stand gebracht werd door
een onderneming waarvan de exploitatie
niet opgehonden had en aangezien het
him·nit afgeleid heeft dat zij terecht aan
de bedrijfsbelasting waren onderworpen
geworden, het zijn beslissing wettelijk
gerechtvaardigd lweft en, door erop te
wijzen dat cc cle litigienze retribnties volstrekt niet het resultaat en de opbrengst
van verzoekers inactiviteit zijn, maar integendeel de opbrengst van zijn bedrijfsactiviteit in de tak steenkool nitmaken ll,
een passend antwoord verstrekt op de
stelling van aanlegger zoals zij in het middel aangehaald is ;
Dat flit onderdeel van het middel niet
kan ingewilligd worden;
Oyer het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest verwijst
naar c< de overeenkomstcn, op 21 maart
1945 gesloten tnssen verzoeker en het
cc Groupement general des pondres et explosifs ll (st. 172 en 175) ll wanneer het
releveert dat cc de overeenkomsten van
21 maart 1945 in fei te slech ts de definitieve verlenging in de tijd nitmaken van
de verbintenis die verzoeker eertijcls aangegaan had toen hij de koophandel in
springstoffen nog exploiteerde ll ;
Overwcgende dat aanlegger tot staving
van dit onclerdeel van hct micldel enkel
het afschrift overlegt van een van de
twee op 21 maart 1945 gesloten overeenkomsten, alclns het hof in de onmogelijklleid stellend te bepalen of het arrest,
door cenzelfcle verwijzing naar cUe twee
stnkken, de bewijskracht van de overgeleg·cle overeenkomst heeft gescllonden en
of het niet geantwoorcl heeft op de conclusies waarbij aanlegger clie overeenkomst inriep;
Overwegencle, voor het overige, dat de
rechtcr over de grond soeverein een feitelijke vraag beoordeeld heeft door erop te
wijzen dat de groothandel in steenkool en
aie in springstoffen twee nanw verbonclen
takken nitmaakten van het handelsbedrijf
llat aanlegger voort exploiteerde, zelfs
indien hij afge.zien had van zijn activiteit
in deze tweede tak, als tegenprestatie
voor de betaling van de litigienze retribnties;
Dat cUt onderdeel van het micldel dns
niet kan ingewilligd worden;
·Over het tweede middel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, paragraaf 1, 27, para-
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wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, 1 en 12 van
de wet van 24 juli 1953 tot instelling van
een bijbelasting op het uitzonderlijke
gedeelte van bepaalde inkomsten van het
jaar 1951, en 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat, nadat aanlegger subsidiair in zijn beroep en ziju
conclusies geconcludeerd had dat, aangenomen dat er een overdracht heeft plaats
gehad van een tot aanleg·gers koophandel
behorend recht, de aanslag op de litigieuze retributies enkel had kunnen gevestigd worden onder het jaar van deze
overdracht in 1945, namelijk onder het
dienEtjaar 1946, het bestreden arrest verklaart dat er geen termen aanwezig zijn
tot het behandelen van dit subsidiair middel dat beweerdelijk voorgesteld is voor het
geval die retribnties nit een overdracht
van een handelsfonds zouden voortvloeien,
welk geval het arrest buite'n beschouwing
Iaat onder verklaring dat zij het resultaat
zijn van een handelsverrichting sui veneris, dan wanneer het arrest aldns de
bewijskracht miskent van het beroep en
de 'conclusies van aanlegger welke dit
middel geenEzins tot het enkel geval van
een overdracht van een handelsfonds beperkten, en mitsdien nalaat zijn beslis.sing met redenen te omkleden (schending
-van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek en van artikel 97
van de Grondwet), dan wanneer de in
·een schuldvordering bestaande winsten
van de nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven belastbaar zijn als bedrijfsinkomsten van het jaar in de loop
w;1arvan de schuldvordering die de bron
€rvan is, tot stand is gekomen, clit is,
ten deze, als inkomen van het jaar 1945,
en niet van het jaar of de jaren van
het ontvangen ervan, dan wanneer de litigieuze retributies op het betalen waarvan aanlegger zijn recht ontleende aan de
overeenkomst van 21 maart 1!J45 dus niet
belastbaar waren bij na vordering over de
dienstjaren 1952 en 1953, en dan wanneer
in elk geval de rechters over de grond,
nu zij de handelsverrichting s~bi veneris
niet nader bepaald hebben waarvan de retributies het resultaat zouden wezen, hun
beslissing aangaanc1e de belastbaarheid
dier retributies onder bedoelde dienstjaren noch gerechtvaardigd, noch het nagaan van de wettelijkheid van die beslissing mogelijk gemaakt hebben (schending
van de vooraan in het middel aangehaalde
bepalingen, op de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek na) :
Overwegende dat nit de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
aanlegger, subsidiair het geval behandelend waarin het contract van 1945 zou
gelijkgesteld worden met een contract van

overdracht van een handelsfonds of van
overdracht van een tot de koophandel behorend recht, hieruit afleidde dat de
litigieuze retributies enkel hadden mogen
aangeslagen worden onder het dienstjaar
en het jaar in de loop waarvan bedoelde
overdracht geschied was, dit wil zeggen
het dienstjaar 1946, inkomsten van bet
jaar 1945;
Overwegende dat, in strijd met de bewering van het middel, aanlegger zowel
in zijn beroep als in zijn conclusies de
draagwijdte van de stelling die hij subsidiair v·Mr het hof van beroep deed
gelden tot dit enkel geval beperkt had;
Overwegende dat, aangezien het beslist
had << dat, nu de litigieuze retribnties het
resnltaat van ecn llandelsverrichting stti
geneJ"is zijn, zij niet als een overdracht
van een handelsfonds vall en aan te zien )) ,
het arrest niet hoefde nader in te gaan op
de juridische gevolgen van een overdracht
waarvan het het bestaan niet aannam ;
Overwegende dat, daar het bestreden
arrest beslist he eft da t de handelsverrichting sui gene·ris, neergelegd in de
overeenkomst van 21 maart 1945 welke
voorzag in llet betalen van jaarlijkse vergoedingen tot een veranderlijk beloop, tot
gevolg had een vaste, als winst belastbare vergoeding te stellen in de plaats van
de wisselvallige resultaten van een tak
der onderneming, het bewuste overeenkomst uitgelegd heeft, niet als van bij
de datum van haar sluiting een bepaalde
schuldvordering in het leven roepend,
maar als elk , jaar een onderscheiden
schuldvorrlering teweegbrengend, clie een
vast inkomen uitmaakt, hetwelk onder de
winsten van elk dier jaren belastbaar
is;
Dat het middel niet kan ingewi1ligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 september 1959. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raads-heer waarnemend
voorzitter. - T'eJ-sla,gpeve1-, H. Wauters.
Gelijlcltb·illende oonolu.sie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
PleiteJ'S,

HH. Pirson, Rousseaux en Fally (deze
twee laatsten van de Balie van beroep te
Brnssel).

1

6

KAMER.-

24 september 1959

ERFDIENSTBAARHEDEN.

REOHTE
Url'ZIOHTEN OP HE1' ERF VAN DE NABUUR.
BURGERLIJK WETBOEK AR'l'IKEL 678. Urt'ZIOHT GEVENDE VENS'l'ERS EN BALKONS. NIET LIMI'l'ATIEVE TERMEN. TOEPASSING
VAN DE BEPALING AAN DE IN VORM VAN EEN
TERRAS GEBOUWDE DAKEN. VOORWAARDE.

-84In artilcel 678 van het Bttruerlijlc Wetboelc, dat verbiedt op het erf van de
nabmtr rechte ttitzichten te hebben op
een ajstand van 1ninder dan negentien
(Zecimeters, zijn de woorden « ttitzicht
gevende vensters en bnllcons JJ niet limitntief (1) ; clit verbod is oak toepasselijlc
op rle in vorm vnn een terrns gebouwrle
dnken, zelfs indien zij niet vooruitsp1'ingen, op voonvruwde rlat zif niet ttitslttUend als dekk,ing d'ienen, man1· men
oak erop een e1·fd'ienstbnnrheid van uUzicht op het nnbtwig e1·j kan 1titoefenen (2).
(LAMllERT,

T.

LAROCHE-FOERSTER.)

ARREST.

HET HOl!'; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 april 1957 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Verviers;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 544, 678, 679,
680 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, na in feite vastgesteld te hebben dat
het onroerend goed van aanlegger van
boven door een terras begrensd is of althans zonder clit te ontkennen hoewel
aanleg·g·er het bij conclusies aanvoerde,
verklaart, omdat dit ten·as gemakkelijk
bereikbaar is, dat het « uitzichten JJ geeft
die wettelijk door cle artikelen 678 en 679
van llet Burgerlijk Wetboek verboden
zijn, en llet beroepen vonnis bevestigt,
aldus aanlegger bevelend « de balustrade
die langsheen het goed van eisers (lluiclige
verweerders) staat tot op de wettelijke
afstand acllteruit te brengen )), dan wanneer de « uitzichten )), waarvan in de artikelen 678, 679 en 680 van llet Burgerlijk
Wetboek sprake is, enkel bestaan in openingen in de muren en de verlengsels
daarvan door << balkons of andere dergelijke vooruitspringende werken JJ, zodat
een terras bovenop het litigieuze onroerende goed, dat in feite het dak vervangt,
zelfs zo het bereikbaar is, geen cloor de
aangellaalde teksteri wettelijk verboden
« uitzicllt JJ kan opleveren :
Overwegende dat de termen van artikel 678 van llet Burgerlijk W etboek, betreffende de rechte uitzichten niet limitatief zijn; dat deze bepaling van toepassing is, niet enkel op de vensters of bal(1) Fr. verbr., 26 october 1898 (Dall. pe1·.,
1898, I, 567) en 29 november 1933 (Dall. hebd.,
1931, blz. 3).
(2) LAURENT, bd. VIII, nr 55; DE PAGE,
bd. VI, nr 571; Rep. prat. d1·. belge, vo Se?·vitudes, nrs 178 <m 203; KLUYSKENS, Zakem·echt,

kons, doch onder meer ooK op de in de
vorm v!m een terras gebouwcle daken,
zelfs indien zij niet vooruitspringen, van
waarop een erfdienstbaarheid van uitzicht op het naburig erf kan uitgeoefend:
worden;
Overwegende dat het beklaagcle vonnis'
in feite vaststelt dat llet terras dat door
aanlegger bovenop zijn onroerend goecl
ingericllt is en met een balustrade omgeven is, << voorzien is van een regelmatige
en gemakkelijke toegang en in de eerste
plaats bestemd is om een uitzicht te verkrijgen en linnen te laten drogen, in
tegenstelling tot een terras dat uitsluitencl
tot afclekking client; dat het rechte uitzicllten geeft op het goed van gefntimeerden ~ hier verweerders - zowel naar
het westen als naar het zuiclen JJ;
Overwegende dat het beklaagcle vonnis,,
door nit (feze vaststellingen af te leiden
dat meergemeld terras op het erf van
verweerders uitzichten geeft in de zin van
artikel 678 van het Burgerlijk Wetboek,,
en door de beroepen beslissing te bevestigen die aanlegger ertoe veroordeelt zijn
balustrade achteruit te brengen tot op de
wettelijke afstand, langsheen het goed
van verweerders, geen enkele van de
in het middel aangecluide bepalingen
schendt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 september 1959.- 1" kamer.- Voorzitte1·, H. Bayot, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Yerslnggever, H. Moriame.
Gelijkl1tidenae concl,nsie, H. Raoui
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - PleUe1·, H. clella Faille cl'Huysse.
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MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE
TAKSEN. TAKSEN VERSCHULDIGD OP DE
WERXAANNEMINGSCONTRACTEN, CONTRACT'
BIJ ARTIKEL 60, ALINEA 2, VAN BET WETBOEK
DER MET RET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN,
MET BET WERRAANNEMINGSOONTRAOT GELIJKGESTELD. BEGRIP.

Het cont1·act, dnt nUnec[ 2 van artilcel 60
van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde tnksen, met het we1·7wnnnemingscontrnct geUjlcstelt, is het contract door hetwelk een persoon, tegen
een overeengekomen prijs, een lid van
Z'ijn personeel ter besch-ilcking vnn een
nr 361; HILBERT, T1·aite geneml des se1·vitude~r
foncilwes, bd. III, nr 741; BAUDRY-LACANTINERIE,
bd. VI, nr 1032; BEUDANT, bd. IV, blz. 598,
noot 3; Fr. verbr., 28 december 1863, redenen
(Dall. pe,.,, 1864, I, 163) en 2 maart 1938 (Dall.
hebd., 1938, blz. 242).

~

andet·e persoon stelt voor de u,itvoering
van bepaalde UJC1'7cen, zonder dat er bewezen moet wo1·den dat deze werlcen,
we1·Jcen zijn toevertrottwd aan de WC1'lcIJC'Ver-overd1'afle1' (1). (Wet van 13 au-

gustus 1947, art. 46.)
(«COMPAGNIE FONCIERE DU :KATANGA )),
'l', BELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN FINANCIEN,)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 juli 1956 in laatste aanleg
gewezen door de vrederechter van het
tweede kanton Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 60 van het Wetboek der
met het zegel gelijkgestelde taksen, gevoegd bij het koninklijk bef!luit van
2 maart 1927, zoals dit artikel opgenomen
is in de tekst gevoegd bij het koninklijk
besluit van 29 september 1938, tot nieuwe
publicering van de wetsbepalingen ter
zake, en gewijzigd is door de artikelen 46
van de wet van 13 augt\stus 1947 en 7 van
de wet van 27 juli 1953, doordat het
bestreden vonnis beslist dat deze bepaling
toepasseiijk is wanneer de volgende drie
vereisten vervuld zijn : 1° dat de persoon
die ter beschikking van een derde wordt
gesteld onder een bediendencontract
staat; 2° dat zijn werkgever hem ter
beschikking van een derde stelt ten
einde onder diens leiding en toezicht
sommige werken uit te voeren; 3° dat
tenslotte deze derde aan de werkgever
een bepaalde _of bepaalbare som betaalt;
dan wanneer deze bepaling bovendien
eist dat de werken waarvan sprake in
lid 2 van artikel 60 werken zijn waarmee de overdrager of werkgever belast
is van welk vereiste de rechter over de
g1:ond de vervulling ter zake niet vaststelt; waaruit volgt dat de taks ingevoerd door de in het middel aangeduide
bepaling, niet toepasselijk was op aanlegster :
Overwegende dat, blijkens de vermeldingen van het bestreden vonnis, de aanleggende vennootschap in de loop van. de
maand juni 1954 en tegen bezoldiging een
van haar bedienden ter beschikking gesteld heeft van de Congolese vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
<< Minoterie · du Katanga JJ; dat de door
aanlegster ingestelde vordering strekt
tot teruggave, door verweerder, van de
som van 131 frank, het bedrag van de
factuurtaxe tegen 4,5 t. h. die geind werd
bij toepassing van artikel 60, lid 2, van
(1) Betreffende het voorwerp van deze bepaling, raadpl. Pa1·l. Besch., Kamer, zittijd 19461947, nr 44, bijvoegsel X, biz. 79.

b5het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen;
Overwegende dat evengemeld artikel 60, na in lid 1 aan de taks tegen
4,5 t. h. onderworpen te hebben de prestaties in verband met de uitvoering van
om 't even welk aannemingscontract,
zelfs indien dit leveringen van goederen
behelst in de mate waarin bedoelde
prestatles niet onderworpen zijn aan de
overdrachttaks, in lid 2 bepaalt : « wordt
voor de toepassing van deze titel met
het werkaannemingscontract gelijksteld,.
het contract volgens hetwelk een persoon tegen een overeengekomen prijs,
een 'of meer leden van zijn personeel,
voor het uitvoeren van werken ter heschikking van een andere persoon stelt JJ;
Overwegende dat dit lid, dat door artikel 46 van de wet van 13 augustus 1947
aan artikel 60 toegevoegd werd, als
voorwerp heeft, volgens de memorie van
toelichting hij deze wet, een einde te
maken aan de belastingontduiking die
erin hestaat een werkaannemingscontract
te vermommen onder de schijn van een
contract van onderverhuring van diensten · dat de wet, om dit doel te bereiken 'door een vermoeden jtwis et de jure
de gelijkstelling van het daarin omschreven contract invoert met het werkaannemingscontract, en zulks zonder. onderscheid en dienvolgens zonder mtzondering ;,an het geval waarin er niet
hewezen is dat de werken door de overdrager of de werkgever moettin uitgevoerd worden; dat de wet mitsdien de
administratie van ieder bewijs in dit
opzicht ontslaat;
Overwegende dat eisen, zoals aanlegster aanvoert, dat er zou hewezen worden dat de werken voor de uitvoering
waarvan personeel ter heschikking van
een ander wordt gesteld, werken zouden
wezen « waarmee de overdrager of werkgever helast is JJ, erop zou neerkomen de
administratie het hewijs van de vermomming op te leggen, van welk hewijs de
wet hedoeld heeft haar te ontslaan;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
24 september 1959. Yoo1'zitter, H. Bayot,

1e kamer. raadsheer waar-

nemend voorzitter.
Yenilaggeve1',
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijlclttidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleite1·s, HH. Ansiaux et Van Leynseele.
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V.

«MANEGE SUR LA FONTAINE
T. 1\IAHTENS.)

ll,

ARRES1',
1D OPENBARE ORDE.

VERANTWOORDELIJXHEID VAN DE SCHULDENAAR WEGENS DE
FOUTEN BEGAAN DOOR ZIJN AANGESTELDEN. REGEL VREElllD AAN DE OPENBARE ORDE.
2D OVEREENKOMST. OoN'l'RACTUELE
AANSPRARELIJXHEID. ~ 0PZETTELIJRE FOUT
VAN EEN AANGESTELDE,- 0LAUSULE VAN VRIJSTELLING. ~ GELDIGHEID. - PERREN.
~

OVEREENKOMST. OONTRACTUELE
AANSPHAKELIJKHEID. - ZWARE FOUT VAN DE
SCHULDENAAR OF VAN ZIJN AANGESTELDE. 0LAUSULE VAN VRIJSTELLING. ~ GELDIGHEID.
- PERKEN.
4D VERBREKING.- UITGESTREK'l'HEID. BURGERLIJKE ZAKEN. 0NDERSCHEIDEN
DISPOSITIEF TEN AANZIEN VAN DE UI'rGESTREKTHEID VAN DE VERBHEKING, ~ BEGRIP.
3D

1D Het beginsel vnn cle vemnt·woorclelijlchdcl van cle schnklenaar, wegen s cle
fottten. begaan cloor zijn aan,qestelden
aan wie hij de rnnterUJle witvoe·ring van
z·ijn vero·inten·issen opcZ1·angt, heeft geen
karnkter vnn open bare o1·cle (1).

2D B1t'iten cle gevallen wcw·rin de wet ancle1·s bepnnlt en het gevctl wncwin cle
aangegwne verb-i'nten·is clcuwcloo1' te niet
zan wonlen geclnan, kttnnen de pa1·Ujen
b'ij een cont1·nct gelclig ove1·eenkornen
clnt ile schuJclenaM· niet zal instaan voo1·
cle zelfs opzettelijke font vnn z·ijn aangestelcle (2) (Burg. Wetb., art. 1134 en

1174).
3D B·niten cle gevnllen 1vacw·in cle wet anclers bepaalt lwnnen cle tJCt1'tijen b·ij een
con tmct gelcUg overeenkornen clat een
vnn hen niet zal ·instaan voor hcta1· persoonl'ijke zwcM·e fo·nt of cle zwnre f011·t
vnn hcw1· cwngestelclen (3) (Burg. Wetb ..

art. 1134).
4D In b·zwgerUike znken is niet, ten annden van cle 1t-it[!estrekthe·icl vnn cle verb·reldnp, een cl'ispos-itief oncle1·sclwiclen
vwn het cloor cle voo1·zien:inu bestreden
cUsposU·ief, ant 1oelke het voonverp
niet lean 1t-itrnnken van een ontvankeUjlce voo·rz·ien·im{! van wellce part-if oak
bij het gecUng tot ve1''/'eking, orn 1·eclen
clat het ueen m·ief toebrenrJt aan cle awnlegge·r en het een rwief kan toeo1·enuen
aan ve1·weenle·r slechts incl·len het oestreclen clispos'it·ief ve1'bTolcen wordt (4).

(1) (2) (3) en (4) Zie de verWlJZmgen naar
rechtsleer en rechtspraak in de conclusies van
het openbaar ministerie v66r het arrest in Bull.
·en PAsrc., 1960, I, 113.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 september 1957 in laatste
aanleg gewezen door de Rechtbank van
koophandel te Luik ;
Overwegende clat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt dat
verweerder met aanlegster verbonden was
door een « contnlCt van voertuigenuitstalling Jl, dat de ten verzoeke van de eerste
ingestelde vordering· strekt tot veroordeling van de tweede om hem schadevergoeding te betalen yoor de reparatie van de
beschadiging die een aangestelde van aanlegster door zijn schuld aan lie wagen
van verweerder zou veroorzaakt hebben
bij het overbrengen, cloor middel van een
lastenlift van bedoeld voertuig van de gelijkvloerse verdieping naar de verclieping
van de door aanlegster gedreven garage;
Overweg·encle dat {le rechter over de
grand verklaart dat verweerders nadeel
te wijten is aan een font van de aangestelde van aanlegster en verweerder zijn
vordering toewijst;
Over het eerste micldel, afg·eleicl nit de
schending van de artikelen 6, 1101, 1131,
1133, 1134, 1147, 1150, 1151, 1152, 1153, 1172,
1174, 1245, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 1384,
inzonderheid 1384, lid3, 1735, 1782, 1953 en
1994 van het Burg·erlijk W etboek, 1, 2, 13,
53, 54, 61 en 63 van de wetten op de handelsvennootschappen, samengeschakeld bij
het koninklijk besluit van 30 november
1935, 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, in strijcl met de door aanlegster regelmatig genomen conclusies, beslist, zonder trouwens zijn uitlegging hoe
dan ook te rechtvaardig·en, dat de door
aanlegster ingeroepen clausule van de algemene voorwaarden voor voertuigenstalling, naar luid waarvan <<de garage Majestic niet aansprakelijk is voor de beschaclig·ing·en clie kunnen voortvloeien uit
llet verplaatsen van {le wagens in de garage door toedoen van het personeel van
!let bedrijf voor de vereisten van de exploitatie en de dienst Jl, tot gevolg heeft
« verweerster (thans nanlegster) van alle
verantwoorclelijkheid in geval van zware
font harerzijds, jazelfs in geval van opzet ll te ontslaan, en om deze -redenen tegen de openbare orde indruist, dan wanneer deze uitlegging onverenigbaar is met
de termen zelf van de clausule en de bewijskracht dam·van schenclt, vermits valgens haar tekst zelf, deze clausule enkel
het voorwerp heeft aanlegster, een hanclelsvennootschap die rechtspersoonlijkheicl heeft, te ontslaan van haar verantwoorclelijkheid wegens fouten, begaan
door haar personeel, dit wil zeggen haar

-87aangestelden, en niet wegens fonten begaan door haarzelf, clit wil zeggen de organen door toedoen waarvan zij handelt
(inzonderheid schending van de artikelen 1245, 1319, 1320, 1322, 1384, lid 3, 1735,
1782, 1953 en1994 van het Bnrgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 1, 2, 13, 53, 54,
61 en 63 van de samengeschakelde wetten
op de hanclelsvennootschappen, samengeschakeltl bij het koninklijk beslnit van
30 november 1935) , en dan wanneer geen
enkele wetsbepaling aan een persoon verbiedt zich vrij te stellen van zijn verantwoordelijkheid wegens zelfs opzettelijke
fonten die zijn aan:gestelden zonden kunnen begaan, zowel in de nitvoering van
een contract als in extra-contractnele zaken (inzonderheicl schending van de artikelen 6, 1101, 1131, 1133, 1134, 1147, 1150,
1151, 1152, 1153, 1172, 1174, 1245, 1382, 1383,
1384, inzonderheid 1384, lid 3, 1735, 1782,
1953 en 1994 van het Bnrgerlijk Wetboek
en 97 van de Gronclwet), doorclat het vonnis derhalve, door aan de litigienze clausnle een draagwijdte toe te schrijven clie
met de termen ervan niet kan verenigcl
worden, en door toepassing ervan te weigeren om de reclen clat zij tegen .de openbare orcle zou inclrnisen, de hierboven
aangehaalde bepalingen geschonclen heeft:
Overwegende clat het beginsel van de
verantwoordelijkheicl van de schnlclenaar
wegens fonten, begaan door zijn aangestelden aan wie hij de materiele nitvoering van zijn verbintenissen opclraagt,
geen karakter van openbare orde heeft ;
Dat bniten de gevallen waarin de wet
anclers bepaalt en het geval waarin de
aangegane verbintenis daardoor te niet
zon worden gedaan, de partijen bij een
contract geldig vooraf knnnen overeenkomen dat de schnldenaar niet zal instaan
voor de zelfs opzettelijke font van zijn
aangestelden ;
Overwegende. dat volgens het bestreclen
vonnis, de clansnle van vrijstelling van
verantwoordelijkheicl cUe aanlegster aan
verweerders
vordering tegengeworpen
heeft, lnidt in de in het middel aangehaalde termen ;
Overwegende dat bet vonnis om te beslissen dat becloelcle clansnle 'wegens de
algemeenheid van haar termen tegen de
openbare orde indrnist, zonder hiertoe
enige reclen op te geven, cleze clansnle
nitlegt als betekenencl dat zij << verweerster - hier aanlegster - vrijstelt van
elke verantwoordelijkbeid in geval van
zware font harerzijcls, jazelfs in geval
van opzet ll ;
Overwegende dat het zocloende van dit
beding een nitlegging verstrekt die met
de termen ervan onverenigbaar is, naardien deze termen enkel bewijzen dat het
tot voorwerp heeft de verantwoordelijk-

heid van aanlegster te doen vervallen voor
de fonten van haar aangestelden, niet
voor de fonten begaan door haarzelf, dit
wil zeggen, daar zij een rechtspersoon is,
door haar organen;
Dat dienvolgens het bestreclen vonnis,
door de toepassing van de litigienze clansnle te weigeren om de reden dat zij tegen
de openbare orcle indrnist als aanlegster
ontslaande van elke verantwoordelijkheicl
in geval van zware font of zelfs van opzet
in haren hoofde, de in het middel aangednide wetsbepalingen schendt;
Gelet op het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 6, 1101,
1131, 1133, 1134, 1147, 1150, 1151, 1152, 1153,
1172, 1174, 1245, 1382, 1383, 1384, inzonderheid 1384, lid 3, 1735, 1782, 1953 en 1994
van het Bnrgerlijk Wetboek, 1, 2, 13, 53,
54, 61 en 63 van de wetten op de handelsvennootschappen, samengeschakeld bij het
koninklijk beslnit van 30 november 1935,
97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis toepassing weigert van de door
aanlegster ingeroepen clansnle van de algemene voorwaarden, naar lnid waarvan
«de garage Majestic niet aansprakelijk
is voor de beschadigingen die knnnen
voortvloeien nit het verplaatsen van de
wagens in de garage door toedoen van het
personeel van het bedrijf voor de vereisten van de exploitatie en de dienst ll, om
de reden dat « althans een langdnrige nalatigheid ten laste van de eigenaar of van
zijn aangestelden de zware font nitmaakt
die de clansnle tot vrijstelling van verantwoordelijkheid krachteloos maakt ll,
dan wanneer geen enkele wetsbepaling in
principe aan de partijen bij een contract
verbiedt overeen te komen dat een der
partijen niet zal instaan voor haar zware
font of die van haar aangesteklen, noch
dergelijke clansnle krachteloos verklaart
in zover zij zoclanige zware fonten dekt
(inzonderheicl schending van de artikelen 6, 1101, 1131, 1133, 1134, 1147, 1150.
1151, 1152, 1153, 1172, 1174, 1245, 1735, 1782,
1953, 1994 en voor zoveel als nodig, 1382,
1383, 1384, inzonderheicl 1384, lid 3, van
het Bnrgerlijk Wetboek), dan wanneer
althans geen enkele wetsbepaling verbieclt dat iemancl zicb vrijstelt van de
fonten, zelfs opzettelijke, van zijn aangestelden, en dan wanneer de door het bestreclen vonnis aangenomen redenen het
niet mogelijk maken te bepalen of hij geweigercl !weft de litigieuze clansnle toe te
passen wegens een zware font van aan-·
legster zelve of wegens een zware font
van !mar aangestelden, alclns het hof in
de o=ogelijkheid stellend de wettelijkheicl der beslissing na te gaan (schending·
van de in het micldel hierboven aangeclnide bepalingen), dan wanneer het bestreclen vonnis derhalve de bovenaangeduicle bepalingen geschonden heeft :

88Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, waar het zegt « clat
althans een langdurige nalatigheid ten
laste van de eigenaar of van zijn aangestelden de zware font nitmaakt die de
clansnle tot vrijstelling van verantwoordelijkheid krachteloos maakt ll, het bestreclen vonnis impliciet doch zeker vaststelt dat de litigienze clausule de daarin
omschreven vrijstelling ook doet slaan op
{le zware font van {le schnldenaar of zijn
aangestelden ;
_
Overwegende dat, in zover het beklaagde vonnis een clausnle krachteloos verklaart waarbij de verantwoordelijkheicl
van een schnldenaar wegens zijn persoonlijke zware font of de zware font van zijn
aangestelden opgeheven wordt, het naar
recht faalt, aangezien geen enkele wetsbepaling, op sommige ter zake vreemde
uitzoncleringen na, aan de contractsluitende partijen verbiedt overeen te komen
{lat een van hen niet zal instaan voor
haar persoonlijke zware font of de zware
font van haar aangestelden;
Dat het eerste onclercleel van het midclel
gegrond is ;
Overwegende dat verweerder v66r de
rechter over de groncl bij regelmatige conclnsies betwist had met aanlegster omtrent de door haar ingeroepen clansule
van vrijstelling van verantwoordelijkheid
overeengekomen te zijn, en de rechtbank
uitdrukkelijk verzocht had «vast te stellen dat er geen enkele uitdrukkelijke
overeenkomst bestaat waarbij verweer.ster van haar verantwoorclelijkheicl ontslagen wordt ll;
Overwegende dat de rechtbank, door
uitspraak te cloen zoals zij gedaan heeft,
deze conclusie van verweercler impliciet
{loch nooclzakelijk verworpen heeft;
Overwegencle dat, al kan de tegen een
dispositief gerichte voorziening, zelfs gegrond zijnde, niet leiden tot verbreking
van een ander dispositief dat onderscheiden is, twee dispositieven van een vonnis,
die elk over een tnssen partijen betwist
])unt beslissen, enkel onderscheiden zijn,
wat de omvang van de verbreking aangaat, inclien tegen elk ervan inclividneel
Ben voorziening kan ingesteld worden door
een van de partijen bij het gecling in cassatie;
Overwegende dat ten deze tegen het
dispositief betreffende het bestaan van de
clausule van vrijstelling· van verantwoordelijkheid een voorziening kan ingesteld
worden, noch door aanlegster, met wier
conclusies het overeenkomt, noch door
verweerder, die geen belang erbij heeft
zich te voorzien, gelet op de te zijnen bate
uitgesproken veroordelende beslissing;
Dat derhalve de verbreking niet enkel
op de veroordelencle beslissing client te
.slaan, cloch op het dispositief betreffende

het bestaan van de clausule van vrijstelling;
Om die redenen, en zoncler dat er termen aanwezig zijn tot het onclerzoeken
van het tweede onderdeel van het tweede
middel, noch van het derde middel, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt clat
melding van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder
tot de kosten; verwijst cle zaak naar de
Rechtbank van koophan{lel te Verviers.
25 september 1959. - 1° kamer. - Vo01'H. Wouters, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Moriame. - Gel'ijklt~i
(lencle concl'!t8'ie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn.
r~ritter,
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PENSIOENEN.- BURGERLIJKE PENSIOENEN.
PENSIOENEN VAN RET GEMEENTEPERSONEEL.
00NCLUSIES DIE AAN DE TEGENPARTIJ, WEGENS NAUWKEURIGE REDENEN, RET STATUUT
VAN GEMEENTELIJKE AMilTENAAR ONTZEGGEN.
BESLISSING DIE ZlCH ERBIJ BEPERKT 'l'E
VERKLAREN DAT DEZE PARTIJ IN VAST VERBANO ALS AMBTENAAR IN DIENST WERD GENOllfEN. ~ BESLISSING NIET REGELMATIG GEMOTIVEERD.

Is niet regelmatig gemotiveenl de besUssing die, als anttvoord op conclusies
il:ie, tvegens gebrelc aan benoeming en
ve1·leninr1 van een openbaTe t1mctie,
aan de tegenpaTtij het statut~t van
gemeentelijlce a1nbtenaa1· ontzeggen,
zich erbij belJe'rkt te verlGlaren dat
cleze partij in vast verband als ambtenaa~· in clienst tve1·a genomen (1).

(Grondwet, art. 97.)
(COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND
VAN DE STAD BERGEN, T. JOLY.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de schencling van de artikelen 97 van de Grandwet, 1, inzonderheicl 1, lid 1, van de wet
van 25 april 1933 omtrent de pensioenregeling van het gemeentepersoneel, 1, 2,
3, 8, 66 en 67 van het koninklijk besluit
van 26 december 1938 betreffende de
(1) Raadpl. verbr., 5 december 1958 (A1T .
Verbr., 1959, blz. 293).

-89pensioenregeling van het gemeentepersoneel, doordat het betreden arrest onder
inwilliging van de vorclering van verweerster, beslist clat zij in de schikkingen, bepaalcl in het koninklijk besluit
van 26 december 1938 betreffencle de pensioenregeling van het gemeentepersoneel
valt, en onder meer de claarin nader
omschreven wachtgelclen en pensioenen
moet genieten met ingang van 1 april
1954, onder verklaring clat verweerster
in vast verbancl als ambtenaar in clienst
was genomen en clat haar functies als
huis- en linnenmeesteres in het burgerlijk hospitaal te Bergen in wezen vaste
functies waren, clan wanneer noch deze
redenen, noch enige andere reden van
het bestreden arrest een antwoord oplevert op de conclusies waardoor aanlegster, onder betwisting in feite en naar
recht van de toepassing ter zake van
voormeld koninklijk besluit van 26 december 1938, deed gelden dat verweerster niet als « a111btenaar ll van de co111missie van openbare onclerstand viel aan
te zien, 0111 de redenen dat zij niet in
dienst geno111en was krachtens een op
voet van het gezag tot stand gekomen
akte van benoe111ing, clat zij de taak van
linnenmeesteres vervulde, die geen verlening van enige openbare functie impliceert en dat zij aan geen statuut onderworpen was :
Overwegende dat volgens de regelmatig bij de voorziening gevoegde conclusies, aanlegster v66r het hof van beroev
betoogcl heeft << dat het vaststaat dat
gei'ntimeerde, - hier verweerster - bij
apnellante in dienst getreden is ingevolge een aanwerving door een directeur
van appellante, en dit overeenkomstig de
ter111en van artikel 58 van het regle111ent
van het burgerlijk hospitaal te Bergen,
waarbij bepalingen gegeven zijn ter zake
van inclienstneming van lager personeel ;
dat, aangezien zij niet in dienst genomen
was krachtens een op voet van het gezag
tot stand gekomen akte van benoe111ing,
zij de taak van linnenmeesteres vervulde die geen verlening van enige openbare functie i111pliceert, zij niet onderworpen was aan enig statuut, gei'ntimeerde jegens appellante onder een
contract van verlmring van diensten
stond )) ;
Overwegende dat aanlegster 111itsdien
het bestaan van een contract van verhuring hieruit wilde afleiden dat verweerster, 0111 red en en die zij aangaf, het
statuut van ge111eenteambtenaar niet genoot;
Overwegende dat het bestreden arrest
zich erbij berJaalt in dit opzicht te verklaren clat verweerster <<in vast verbanc1
als ambtenaar in dienst was genomen
en niet valt aan te zien als ten opzichte

van appellante hier aanlegster enkel onder een contract van verhuring
van diensten gestaan hebbende ll, zonder
de argumentatie van aanlegster te
beantwoorden waardoor verweerster het
statuut van ambtenaar ontzegd werd
daar een benoeming en een verlening van
een openbare functie ontbroken hadden;
Overwegende dat het arrest aldus in
het onzekere laat of het door aanlegster
;vborgestelde verweer ter zijde geschoven
is als niet pertinent naar recht, ofwel
als rustend op in feite onjuiste stellingen;
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 Luik.
25 september 1959.

~

1" kamer.

TToorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. - TTerslagge·ver, H. Anciaux Henry
de Faveaux. - GeUjklu:iclencle concl1tsie,

H. Paul lVIahaux, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Simont en Ansiaux.
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BEWIJS. BuRGERLI.JXE zAREN. VERMOEDEN DOOR DE REOHTER AFGELEID UIT EEN
PERSOONLIJ,KE

OVERV\TEGING.

-

0NVVETTE-

LIJKHEID.

De 1·echter mag niet als bmvijs aannemen een ve·rmoeclen clat hij njie·iclt,
niet uit een belcencl teit, mnar 11:it een
ove1·we,qing cl·ie hem persoonlijlc is (1).

(Burgerlijk Wetboek, art. 1319 en 1353.)
(MAA'L'SOHAPPIJ VAN INTEROOMMUNAAL VERVOER
'L'E BRUSSEL, 'L'. MONSEUR EN VENN001'SOHAP
« 'l'RANSPOR'L'S JEAN BAL. )) )
ARRES'L'.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 januari 1959 gev.·ezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, uitspraak doende in hoger beroep;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden vonnis de vordering van aanlegster niet gegrond verklaart, onder
overweging clat « het als vaststaand mag
(1) Verbr., 23 september 1954 (A1'1'. Verb1·.,
1955, biz. 26).

-90----,.,.worden aangezien dat, op het uur van
het ongeval, clit is omtrent 17 uur, de
monding van de Koningstraat belemmercl
was langsheen de rechter stoep ten opzichte van de door beide voertuigen
gevolgde richting, door tegen de rand
van die stoep stilstaande vocrtuigen
waarvan de aanwezigheid op dew plaats
verweerder geheel natunrlijk ertoe verplichtte op ae strook van de sporen van
de tramrijtuigen van aanlegster te gaan
rijden ll, zonder dat in het bestredcn vonnis of in de stnkken ller rechtspleging
waarop ae rechters over de grond acht
vermochten te slaan de feitelijke elementen aangehaalll zijn waaruit de
rechters over de grond dcrgelijk vermoeden afleiden, clan wanneer de rechter
niet als bewijs mag laten gclaen een
vermoeden dat hij ontleent, niet aan een
bckend feit, doch aan persoonlijk c1oor
hem gemaakte beschouwingen, waaruit
volgt dat de rechters over c1e grond ten
deze de omstandigheid niet als vaststaand
mochten beschouwen waarop zij hun beslissing steunen, nu zij deze overtuiging
niet verkrijgen nit de door partijen hun
ter beoordeling voorgelegde feitelijke elementen :
Overwegende dat nit de in het middel
aangehaalde reden volgt dat de rechter
over de grond overwogcn heeft dat feitelijke elementen, namelijk de belemmering· van de straat die de voertuig·en van
partijen gingen inrijden, een geval van
overmacht opgeleverd hadden hetwelk
eerste verweerder ertoe gedwongen had
te rijden op de stl·ook van de sporen
die de tramrijtuigen van aanlegster volgden;
Overwegende dat de rechter over de
grond, door te verklaren dat bedoelde
belemmering « als vaststaand mag worden aangezien ll, zijn redenering op een
vermoec1en steunt;
Overwegende evenwel, dat dit vermoeden niet rust op enig element en clienvolgens slechts valt te beschouwen als
de uitdrukking· van de persoonlijke opva tting van de rech ter ;
Overwegende dat het bewijs door vermoedens, enkel nit bekende feiten, en
niet uit dergelijke opvattingen kan blijken·
D~t het middel gegrond is;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden vonnis; 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 de Rechtbank van
eerste aanleg te Nijvel.

denrle concl·nsie, H. Paul Mahaux, advoPleiters, HI-I. Simont en

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schencling onder meer van de artikelen 315, 317 van het vVetboek van burgerlijke rechtspleging en van de rechten
van de verdediging·, doordat : a) de aangestelde dokter Ra veschot bij het afleggen van zijn eed geen de minste
vermelding heeft gemaakt noch van de
rechtsmacht welke hem de opdracht had
gegeven, noch van de inhoud van die
opdracht, omstandigheden die van gewicht zijn en waarover het hof van cassatie zijn controle niet kan uitoefenen;
b) de deskundigen, door het niet vermelden in hun verslag van de onderzoeksmaatreg·elen die hen door aanlegger
en zijn raa dslieclen gevraagd werden,
aan het lwf dat hen aangesteld had niet
toelieten te oordelen of de deskundigen
naar bchoren de hun opgelegde taak
hadden vervuld, en het insgelijks aan
het hof onmogelijk maken zijn controle
uit te oefenen :
Over het eerste onderdeel :

25 september 1959. - 16 kamer. - Voo1-zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggevm·, H. Valentin. GeUjlcltti-

(1) Verbr., 20 april 1953 (A?T. Ve1·br., 1953,
blz. 557).

caat-generaal. Van Leynseele.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. ZAKEN. ARTLKELEN 315 EN 317

STnAF-

VAN RET
vVE'l'BOEK VAN BURGERLIJKE REOHTSPLEGING.
NIET TOEPASSELIJK OP DE DES:KUNDIGENONDERZOEKEN BEVOLEN DOOR EEN STRAFREOHTSMAOH'l'.

A1·tikelen 3.15 en 317 van het Wetboelv
van b·nr·ge·rlijlve reohtspleqing inzovorre
z·ij ae melcUng voorschrijven, in het
cleslwncUg verslaq, van cle voo·rcl·mchten en vonlerinr;en van cle pn1·Ujen,
z·ijn niet toetJasseUjlc op cle cloo·r cle
stntjge1·echten gelnste cleslcuncligenonclerzoeken (1).
(GOOVAER'l'S.)
AHUEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
I. In zover de voorziening gerich t is
tegen <le beslissing over de publieke vordering· :
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Overwegende dat uit de stukken
waarop het hof acht vermag te slaan
niet blijkt dat aanlegger v66r het hof
van beroep aanvoerde dat de eed door
dokter Raveschot afgelegd geen betrekking had op de opdracht aan deze deskundige door het arrest van 2 april 1959
gegeven;
Dat dit onderdeel niet ontvankelijk is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, voor zoveel de artikelen 315 en 317 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging voorschrijven
dat de deskundigen in hun verslag de
onderzoeksmaatregelen moeten vermelden die hen door de partijen gevraagd
werden, zij niet toepasselijk zijn op de
door de strafgerechten gelaste deskundigenonderzoeken ;
Dat de rechten der verdediging door
dit gebrek aan vermelding niet werden
geschonden, vermits het deskundig verslag in. de loop van de behandeling der
zaak ter bespreking kon gebra.cht en tegengesproken worden;
Dat dit onderdeel naar recht faalt;
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 beslissing over de burgerlijke
vordering :
n) Van Frans Van Berckelaer :
Overwegende dat de voorziening, gericht tegen een beslissing die geen eindbeslissing is naar de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering en
die niet gewezen i.s over een geschil nopens de bevoegdheid, niet ontvankelijk
is;
b) Van Lodewijk Van den Balck :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder mid del inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
28 september 1959. 2° kamer. H. de Olippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ TTerslnggever,
H. Wauters. - Gelijlcl·nidende concl1tsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
PleUe·t, H. Edmond van Dieren (van de
balie van beroep te Brussel).
TT oor.~Uter,

2"

KAMER. -

28 september 1959

BEVOEGDHEID EN AANLEG. -

BE-

voEGDHEID <<RATIONE LOCI)). KOOPHANDELSZAKEN. GERECHTELI.TK AKKOORD. RECHTBANK VAN KOOPHANDEL VAN DE WOONPLAATS VAN DE SCIIULDENAAR. GERECHTELI.TK AKKOORD AANGEVRAAGD DOOR EEN VENNOOTSCHAP. BEGRIP VAN DE '\VOONPLAATS.

De rechtbnnlc vnn lcooplwndel bevoegd
om eon gC1"CChtelijlc nlclcoonl, nwngeV1"ctctgd floor eon vennootschnp, te belcrncht-igen ·is doze vnn hot nrroncUssement wnnrin de ejfectieve hoofdi1wiohting vnn de vennootschnp gevest-igd is,
zelfs indian flo macttsclwppeUjlce zetel
doo1· de stntnten ve1·meld, in een under
urtondissement gelegen is.
(N. V. «GUSTAVE DONNE)).)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het namens
de naamloze vennootschap Onderneming
Gustave Donne door M•r Faures, advocaat bij het hof van cassatie ondertekend verzoekschrift tot regeling van
rechtsgebied;
Gelet op artikel 19, 2°, van de wet
van 25 maart 1876 ;
Overwegende dat de naamloze vennootschap Onderneming Gustave Donne
een verzoekschrift bij de Rechtbank van
koophandel te Leuven heeft ingediend
ten einde een gerechtelijk akkoord te bekomen;
Dat die rechtbank zich bij vonnis van
6 januari 1959 onbevoegd heeft verklaard
om van die vraag kennis te nemen, om
reden dat de maatschappelijke zetel van
verzoekster te Sint-Joost-ten-N oode is
gevestigd, alwaar zijn alleen ingeschreven is in het handelsregister, da t de
stichtingsakte geen melding maakt van
een uitbatingszetel te Scherpenheuvel,
waar er werkelijk zulke zetel niet bestaat;
Dat verzoekster op 19 februari 1959
een zelfde verzoekschrift heeft ingediend
bij de Rechtbank van koophandel te
Brussel, die zich insgelijks, op 26 februari 1959, onbevoegd heeft verklaard,
om reden dat de hoofdinrichting van
aanlegster te Scherpenheuvel is gevestigd;
Overwegende dat verzoekster hogcr beroep tegen die beide vonnissen heeft ingesteld, doch dat het Hof van beroep
tc Drussel, bij arrest van 13 mei 1959,
die beroepen niet ontvankelijk heeft verklaard;
Overwegende dat die beslissingen, ge-

~

wezen in een niet contentieuse zaak,
waarin verzoekster geen tegenstander
l1eeft, en die ·voor geen gewoon rechtsmiddel meer vatbaar zijn, een negatief
geschil van rechtsmacht hebben doen
ontstaan, dat de gang van het gerecht
belemmert, zoclat er termen zijn tot regeling van rechtsgebiecl;
Overwegende dat, luidens artikel 3 der
bij koninklijk besluit van 25 september
1946 samengeschakelde wetten betreffende het gerechtelijk akkoord, de rechtbank van koophandel van de woonplaats
van cle ~clmldenaar die handelaar is, bevoegT1 is om van het verzoekschrift tot
gerechtelijk akkoord kennis te nemen;
Overwegende dat c1e woonplaats van
een naamloze vennootschap niet noodzakelijk gelegen is op c1e door de statnten
vermelde maatschapvelijke zetel docll
ter plaats waar haar effectieve lloofcUnrichting gevestigcl is;
Overwegende dat nit de overgelegde
stukken blijkt da t de effectieve lloofdinrichting van verzoekster gevestigd is te
Scherpenheuvel;
Om die i·eclenen, llet rechtsgebied regelende vernietigt het vonnis gewezen op
6 januari 1!159 door de Rechtbank van
koophandel te Leuven; beveelt dat melcling van onderha vig arrest op de kant
van de vernietigde beslis~ing .zal worden
gemaakt; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van koophandel te Leuven,
anders samengesteld; verstaat dat over
de kosten van onderhavige aanvraag
samen met die van de zaak ten princivale uitspraak zal gedaan worden.
28 september 1959. ze kamer. H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Versla,qgeve·r,
H. De Bersaques. - GeUjlclt~iclencle aonalusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
Voo·rzitter,

28

KAMER. -

28 september 1959

DOU.ANEN EN .ACCIJNZEN. RING VAN DE MISDRIJVEN. POLITIE.

0PSPOGERECHTELIJKE

De gerechteUjlce politic heett cle pUcht,
binnen cle g1'enzen vnn haar eigen bevoegclheclen, cle 1m:sclrijven gepleegcl
inznlce clottanen en accijnzen en gel·ijlcgestelcle, op te spo1'en. De processen·verbanl cUe ze ·in cleze zaken O]Jstelt
gelclen slechts · als inlicht-ingen (1).

(Wetboek van strafvordering, art. 8.)
(1) Raadpl. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, Le
rninistere tntblia et les poursuites en rnatiere
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(VANLERBERGHE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARRES~.

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 15 januari 1959 gewezen door
!let Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afg·eleid uit de schending van de artikelen 200, 233 en 234
van de wet van 26 augustus 1822, doordat het bestreclen arrest het verweermidclel van aanleggers afwij st naar lletwelk de vaststellingen van de agenten
van het beheer van douanen en accijnzen
nietig waren, omclat bedoelcle agenten
opgetreden waren na initiale va~tstel
lingen onwettig gedaan door een niet bevoegde ambtenaar, namelijk de politiecommissaris, clan wanneer uit het proces-verbaal van de politie en uit dit van
de zitting van de correctionele reclltbank
blijkt dat de politie-agenten die het magazijn van aanlegger in de nacht van
16 december 1957 bewaakten reeds te vier
uur 's morg·ens de overtuiging kregen
met een geheime stokerij te cloen te heb\len en zij dienvolgens verplicht waren
vanaf cUt ogenblik het bevoegcl beheer
in te lichten, en clan wanneer in alle
g·eval de aanhouding van een van de
aanleggers en het bezoek van het gellouw door de politie plaa ts grepen roncl
11 uur 's morgens, zoclat het verhoor
van tweede aanlcgger en dit van een getuige, door de politie verricht tussen
l1 uur en het ogenlllik waarop zij het
beheer verwittigcle nietig zijn, daar ze
geclaan werden door een niet bevoegde
ambtenitar die onwettig is opgetreclen,
met het gevolg clat de vaststellingen van
de agenten van het beheer naderhand gedaan eveneens nietig zijn :
Overwegende clat noch de bevoegclheclen, door de artikelen 190 en volgencle
van de wet van 26 augustus 1822, die
ter zake van gelleime stokerij toepasselijk zijn, aan de ambtenaren van het
llestuur van douanen en accijnzen verleencl ten einc1e de misclrijvcn op te
sporen en vast te stellen, noch de omstandigheid clat het initiatief tot de
vervolging v66r de rechtbanken aan
voormelcl bestuur toebelloort, de gerechtelijke politie ontslaan van de verplichting, binnen de grenzen van haar eigen
bevoegdheden, die misclrijven op te sporen, overeenkomstig artikel 8 van het
Wetboek van strafvordering; dat, al
verdienen de processen-verbaal van de
gerechtelijke politie in zake clouanen en
de douanes et aaaises, 1924, blz. 9; vergelijk
verbr., 21 mei 1951 (A1·1·. Verb1·., 1951, blz. 538).
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.acCIJnzen en gelijkgestelde geen volle geloof in rechten totdat de valsheid daarvan bewezen wordt, zoals bij artikel 23!!
van de wet van 26 augustus 1822 voor
de processen-verbaal van de ambtenaren
van het bestuur bepaald is, de daarin
vervatte vaststellingen desniettemin alf'
inlichtingen geldig zijn;
Overwegende dat het in het middel
aangedt1id artikel 200 van de wet van
26 augustus 1822 niet van toepassing is
wanneer, zoals blijkens het arrest het
ten deze het geval is, een particulier de
agenten van gemeentepolitie vrijwillig in
zijn huis toelaat; dat de artikelen 233
en 234 van deze wet niet toepasselijk
zijn op de processen-verbaal door de
gerechtelijke politie tot nakoming van
artikel 8 van het Wetboek van strafvordering opgemaakt;
Waaruit volgt dat het middel naar
recht faalt;
En overwegende dat de substantiele of
op f'traf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
28 september 1959. 2" kamer. -'H. de Olippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Versla,qgever,
H. Hallemans. - Gelijkltl'idende oonolttsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleite1·, H. De Bruycker (van de Balie
van beroep te Gent).
Voo1·zitter,
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28 september 1959

YONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAll:EN. 00RREOTIONELE RECH'l'SMAOHTEN.
GETUIGEN. BURGERLIJKE PAR'l'IJ GEHOORD ALS GETUIGE. ~ EJED GEEIST OF
STRAF VAN NIE'l'IGHEID.

Wwnnee1· de b·ztrge1·l!ijlce pa1·tij gehoonl
wordt ctls getu·ige voo1· een o01TeoUonele
1'eohtsmaoht, moet zij, op skat van nietigheid, de wettelijlce eed ajleggen (1).
(DE ROECK, T. MENTENS.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
(1) Verbr., 28 april 1958 (Arr, Yerbr., 1958,
biz. 674).

Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 119 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 155 en
156 van het vVetboek van strafvorcleriug,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 4 van de wet van 17 april 1878 bevattencle de voorafgaande titel van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest betichte vrijspreekt en de
vordering door de burgerlijke partij ingesteld verwerpt, beslissende << dat de in
eerste aanleg gevolgde procedure nietig is
om reden dat de eerste rechter verwaarloosd heeft bij het onderhoor van getuige
De Roeck, aan deze laatste voorafgaandelijk de eed te doen afleggen; dat de zaak
zich in staat van wijzen bevindt; dat er
plaats grijpt voor het hof de zaak tot
zich te trekken en, bij een nieuwe beslissing, recht te spreken zonder met bewuste
getuigenis rek;ening te houden Jl, dan wanneer : 1o· eiser zich burgerlijke partij gesteld had v66r de raadkamer tegen verweerder, betichte; 2° de inleidende dagvaarding v66r de eerste rechter eveneens
van de burgerlijke partfjstelling van eiser
gewag maakt; 3° het zittingsblad van
7 november 1957 van de 'Rechtbank te
Hasselt uitdrukkelijk vermeldt dat De
Roeck, burgerlijke partij, ten titel van inlichting en met het akkoord van al de
partijen zijn verklaring aflegde; 4o het
bestreden arrest derhalve ten onrechte geweigerd heeft rekening te houden met de
verklaringen van De Roeck, eiser, onder
voorwendsel dat hij geen eed had afgelegd :
Overwegende dat het proces-verbaal van
de terechtzitting van 7 november 1957,
waarop aanlegger door de eerste rechter
gehoord werd, vermeldt, aan de ene zijde,
dat het betrekking heeft op de zaak van
Mentens, betichte, en De Roeck, burgerlijke partij, en, aan de andere zijde, dat
de rechtbank overgaat tot de ondervraging van de g~tuigen; dat tussen de verklaring van getuige Fran(;ois en die van
getuige Thomas, deze van aanlegger voorkomt, voorafgegaan door wat volgt :
«Louis De Roeck (burgerlijke partij) verklaart ten titel van inlichtingen in akk':lord van al de partijen ll ;
Overwegende dat het hof van beroep,
zonder de bewijskracht van gemelde akte
te schenden, uit haar vermelclingen heeft
kunnen afleiden dat, alhoewel reeds burgerlijke partij gesteld v66r de terechtzitting van 7 november 1957, aanlegger als
getuige en niet als partij werd gehoord ;
Overwegende dat wanneer een burgerlijke partij, al zij het met instemming
van de andere partijen, als getuige wordt
gehoord, zij vooraf de eed moet afleggen
ten ware zij ontzet was van het recht om
in rechten getuigenis af te leggen, het-

-94geen ten deze niet blijkt uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 september 1959. - 2• kamer. - Voo;·z'itter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslctggever, H. Belpaire. - GeUjkl1tidencle conchtsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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M:IDDFJLEN

28 september 1959
TOT

VERBRFJKING.

STRAFZAKEN. VOORZIENING TEGEN EEN ARREST VAN VEROORDELING DOOR HET HOF VAN
ASSISEN UITGESPROKEN. J\I[IDDEL DAT ALLEEN DE EIS TOT NIETIGHEID VOORZIEN DOOR
DE ARTIKELEN 296 T01' 301 VAN HET WETBOEK VAN S'l'RAFVORDERING BETREFT. JYIIDDEL NIE'J' ONTVANKELIJK.

Is n·iet ontvan1ceUj7c, tot stav·ing van een
voo;·ziening ge;··icht tegen een ar;·est van
ve;·oonleUng door een hof vwn assisen
1t'itgesprolcen, het miclclel clat slechts cle
e·is tot nietigheicl vcm het an·est van
ve;·tv·ifz·ing, voo;·zien b·ij cle cwtilcelen 296
tot 301 van het Wetboelc vcm stratvorde;'ing, bet;·ett.

sisen betrekking heeft, niet ontvankelijk
is·
Overwegende dat, wat betreft de over
de publieke vordering gewezen beslissing,
de substantH~le of op straf van nietigheicT
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de veroordeling overeenkomstig de wet is ;
Overwegende dat, wat betreft de over
de burg·erlijke vordering·en gewezen beslissing, aanlegger geen bij zonder mid del
inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 september 1959. - 2• kamer. - Voo·rz'itte;·, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Belpaire. - GeUjkl·u:iclencle cond1ts·ie, H. Depelchin, aclvocaat-generaal. Pleiter,
H. Van Leynseele.
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JYIIDDELEN

28 september 1959
TOT

VERBREKING.

STRAFZAKEN. ~1IDDEL DAT AAN HE'l' BES'l'REDEN ARREST EEN BESLISSING TOESCHRI,JFT
DIE HET NIET BEVAT. N!IDDEL DAT l<"EITELIJKE GRONDSLAG :MIST.

M·ist feiteUjlce gronclslag het miclclel clat
aan het bestreclen a;-rest een besUssing
toeschrijft cUe het niet be·vat.

(DE VOS, T. CANNIE EN CONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 25 en 26 juni 1959 gewezen door
het Hof van assisen van de provincie
Oost-Vlaanderen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 296 van het Wetboek van
strafvorclering, doordat, zoals blijkt uit
het proces-verbaal van 5 juni 1959, de
voorzitter van het hof van assisen eiser
niet verwittigd heeft dat hij zich mocht
in verbreking voorzien tegen het arrest
van verwijzing binnen de" vijf dagen op
gToncl van de nietigheden vermeld in artikel 299 van dit wetboek en zich ertoe
bepaald heeft hem te verwittigen dat hij
zich mocht voorzien binnen cle tien dagen,
zijnde cle gewone wettelijke termijn :
Overwegende dat de voorzieningen
slechts gericht zijn tegen de arresten van
veroordeling gewezen zo over de publieke
als over de burgerlijke vorderingen;
Overwegende clat het middel, daar het
enkel op een rechtsmiclclel tegen het arrest van verwijzing naar het hof van as-

(RO:MBAUT.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet Or> het bestreden
arrest, op 12 januari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het midclel, afgeleicl uit (}e schending van de artikelen 185, 211 van het
vVetboek van strafvordering, 97 van de
Grondwet en van de rechten der verdediging, van artikelen 77 en 79 van het
besluit van de Regent van 15 januari
1948, 18 van cle wet van 16 october 1945
op de extrabelasting, cloorclat het bestreden arrest na uitdrukkelijk vastgestelcl
te hebben clat eiser cloor hct openbaar
ministerie vervolgcl werd uit hoofde van
inbreuk OD artikel 77 van de samengeordende wetten op de inkomstenbelastingen
en 18 der wet van 16 october 1945 over
cle extra be lasting, en na beslist te he bben clat het hof van beroep de straffen
die uit~luitend voorzien werden in cle
fiscale wetgeving niet kon toepassen, om
reden dat zij in cas1t niet gevorderd werden door het beheer van financU~n over-
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·eenkomstig artikel 79bis van: het besluit
van de Regent van 15 januari 1948,
beslist hceft dat het openbaar ministerie
ontvankelijk was om de strafvordering
in te leiclen uit hoofcle van het gebruik
van het kwestieus vals stuk, om reclen
dat het misclrijf « strijclig was niet
alleen met de fi~cale wetten, doch ook
met de gewone strafwetten, onder meer
artikelen 193 en volgenclc van het Strafwetboek ll, clan wanneer het alleen op
.grond van de inbreuk op de fiscale wetten c1e strafvervolging in beweging had
gebracht, clan wanneer het hof van beroep zoals de zaak v66r c1it rechtscollege gebracht werc1, de feiten niet mocllt
diskwalificeren en .ze bestraffen op gronc1
van artikelen 193 en volgendc van het
Strafwetboek, zonder minstens betichte
·er van vooraf· te verwittigen, dan wanneer het noch uit llet bestreden arrest
nocll nit de stukken van de procedure
lllijkt clat eiser van c1eze c1iskwalificatie
verwittigcl wercl, clan wanneer de rechten van de verdediging aldus geschom1en
werden:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat, in strijd met hetgeen in het
middel aangevoerd won1t, het openbaar
ministerie de ~trafvervolging in beweging bracht, niet aileen op grond van
·een inbreuk op de fiscale wetten, maar
ook op de grond van de artikelen 193,
196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek, wegens valsheid in geschriften en
gellrnik van een vals stnk;
Dat het feit ten laste van aanlegger
gelegd aldus door het openbaar ministerie en naderhand door de raadkamer,
onde~ een dnbllele kwalificatie beschonwd werd en dat het bestreden arrest dit feit niet gediskwalificeerd heeft,
en zich ertoe beperkt heeft de vervolging
onontvankelijk te verklaren in zover ze op
de fiscale wetten, en ontvankelijk in zover ze op het gemeen recht stennde;
Dat het middel feitelijke gronclslag
mist·
En' overwegende dat de snbstantuHe of
op ~traf van nietigheid voorgeschreven
rech tsvormen werden nageleefd en da t
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2S september 1959. -

26 kamer. ~
H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - T' e1·slaggever;
H. Hallemans. - Gelijlcl1t·idende oonol·nsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleite1·, H. Struye.
T'oorzUter,

2"
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INKO:MSTENBELASTINGEN. - EXTRABELASTING. - MIDDEL HIERUI'J' GENOMEN DAT
DE REOH'l'EU- HE'r All'TREKKEN VAN EEN REFEREN'l'lKWINST HEEF'l~ GE\VEIGERD OJ\£ REDE?-l DAT

DEZE NIET UIT EEN BEROEPSAOTIVITEIT VOORTVLOEIDE. - BESLISSING DIE VAS'J'STEL'J' DAT
DE WINS'J' ENKEL UI'J' RET HOUDEN VAN AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP WAAR.VAN BELAS'fiNGPLICHTIGE BEHEERDER-BESTUURDER \¥AS,
VOOR'l'VLOEIDE, ZONDER. DA'l' Zr.J IE'l'S ~'E MA-

KEN HEEFT JIIE'J' ZIJN BEDRIJFSAOTIVITEIT.
M·ist feitez.ijlce gmnclslctg het miclclel lde1·1tit genomen rlat de reohter ge-we·igenl
heeft het ctftreklcen vnn een referent'iewin.st nan te nemen, cloo1· zioh te stettnen op het feit clat deze niet uU een bemepsnotiv-ite'it vooTtvloeicle, o,lhoewel
deze w·inst 1t-itgemnnkt 1vns cloo1· de be.~olcz.iging vnn de bed·iening vnn behee1·cle1·-bestu.urcler vnn een 1wamloze vennootsohnp, 1vnnneer cle best1·eclen beslissing vnststezt dat cle winst enlcel 11U het
houclen vnn nnnclelen vnn cle vennootsolwp wnn·rvan belanghebbende cle behee?·cler-bestmwder is, voo1·t·vloe'icle en
elM zij n·iets te mctlcen harZ met z'ijn
be1·oepsaoUv·iteit.

(VAN GELDER., T. BELGISORE STAAT,
MINISTER. VAN FINAN OlEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
Over het eerste micldel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, 15, tweecle lid, en 16 van de wet
van 16 october 1945, 55, paragraaf 1, derde
lid, 56, 61, inzonderheicl paragraaf 3, en
67 van de samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, 6 van
de wet van 6 september 1895, 1 van de
wet van 23 jnli 1953, 464 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, doordat
het bestreclen arrest beslist da t de bestandclelen, die tot grondslag der vermoedens van artikel 2, paragraaf 3, van de
wet van 16 october 1945 dienen, kn1111en
aangewend worden als feitelijke -yermo.edens voor het vestigen van de aanslag rn
de extrabelasting, clan wanneer, zoals
tro11wens nit de brief van de administratie van (i iwvember 1952, en uit de samenvattende nota van het geschil, blijkt, de
administratie, vooraleer het geschil v66r
het hof van beroep werd gebracht, en later in haar conclusies die vermogensbestancldelen,' enkel op grond van artikel 2,
paragraaf 3, als wettelijk vermoeclen

-96heeft gebruikt en willen gebruiken, en
niet als feitelijk vermoeden, dan wanneer
het hof van beroep aldus 1 o zijn macht te
buiten gegaan is door te oordelen over een
kwestie die in de reclamatie niet opgeworpen was, noch {loor de directeur
ambtshalve beslecht wercl, noch in de conclusies van de partijen becloeld werd;
2° de bewijskracht van de beslissing van
de directeur, van het beroepschrift en
van de conclusies van de partijen heeft
miskend:
Overwegencle dat in strijcl met wat
aanlegger aanvoert de beslissing van de
directeur die aan de kennis van het hof
van beroep werd opgeclragen, uitdrukkelijk vermelclcle dat << nieuwe indicien ter
kennis van het beheer kwamen ll, daar de
administratie in haar conclusies staande
hield clat zij gerechtigcl was, na 1 januari
1950, het inkomstenvermoeclen voortspruitencle uit de bevonden vermogensafrekening, geldende als tekenen of inclicien in
de zin becloeld bij artikel 55, paragraaf 1,
derde lid, tegen eiser in te roepen ;
Dat het miclclel feitelijke gronclslag
mist;
Over het tweede midclel, afgeleicl uit
de schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, 5, inzonderheid de paragrafen 6
en 7, van de wet van 16 october 1945, 1 van
de wet van 30 mei 1949, doordat het bestreden arrest weigert de aftrekking van de
referentiewinst toe te staan om de enkele
reclen dat het houclen van aandelen van
de naamloze vennootschap Coney Skins
niet een beroepsactiviteit uitmaakt en dat
het toekennen van een deel der zwarte
wil1st uit hoofde van de aan aanlegger
toebehorende aandelen niets te maken
heeft met zijn activiteit als beheercler-bestuurder, hoedanigheid waarin hij wedden
genoot die niet voor extrabelasting vatbaar waren, {1an wanneer voor het aftrekken van de referentiewinst het uitoefenen
van een bezoldigde bediening zoals deze
van beheerder-bestuurder kan volstaan,
wanneer de winsten van die beroepsactiviteit voortkomen of kunnen voortkomen :
Overwegencle clat het arrest vaststelt
dat de winst, voorwerp van de aanslag,
enkel nit het houden van aanclelen van
die vennootschav voortvloeicle, zoclat die
winst niets te maken heeft met de beroepsactiviteit van beheercler-bestuurcler ;
Dat het middel derhalve feitelijke
grondslag mist ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
29 september 1959. - 2• kamer. - Voo?·zUter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslcwgever, H. Neveu. - GeUjkl1ticlencle concl·nsie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.

Pleiters, HH. Van Waeg (van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.

-
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INKOMSTENBELASTINGEN.

BE-

DRIJFSBELASTING.
GEMEENSCHAPPELIJK
BEDRIJF. LOON VAN DE FAMILIELEDEN VAN
DE UITBA'l'ER ANDERE DAN DE ECHTGENOOT. LOON NIE'l' VERMELD IN DE AANGIF1'E VAN DE
INKOMS'l'EN EN IN DE BEDRIJFSBELASTING NIET
AANGESLAGEN. LOON DAT NIET TO'l' DE ALGE~IENE KOSTEN BEHOORT.

Is wetteUjk verrechtvaa1·cligcl het ar·rest
clat besUst clat cle voorwaanlen voorz·ien doo1· a1·tikel 27, paragTaaf 3, aUnea 2, van cle samengeschalcelcle wetten betrefj'encle cle inkomstenbelastingen opclnt een weclcle tot de algemene
lcosten zo·n be/wren, niet vervulcl z·ijn
wannee1· deze weclcle in ae aangifte van
cle in lco1nsten niet wercl vennelcl en ·in
cle bearijfsbelasting niet wercl aangeslagen (1).
(THENAERS, T. BELGISCHE STAAT,
.HINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te I.~uik;
Over het eerste micldel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, in zover het bestreden arrest, betreffende de aftrekking van een loon van
180.000 frank van de belastbare basis
wegens meclehulv van de vader, ere-notaris William Thenaers, eenvoucligweg
de argumenten van de directeur resumeert, zoncler te antwoorclen op de miclclelen, uiteengezet in de conclusies van
eiser, in antwoord op de beweegredenen
der beslissing van de clirecteur, clan wanneer artikel 97 cler Gronclwet oplegt clat
elk vonnis client gemotiveercl te zijn, en
dat elk ingeroepen vercledigingsmiclclel
client beantwoord te worden :
Overwegencle dat aanlegger aanvoerde
dat hij van zijn beclrijfsinkomsten de
weclcle vermocllt af te trekken clie hij
a an zijn vader uitkeercle;
Overwegencle dat het arrest cUt middel heeft beantwoord door vast te stel(1) Raadpl. verbr., 1 juni 1956 (Ar1·. Verbr.,
1956, blz. 824) en 21 januari 1958 (ibid., 1958,
blz. 322).
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len dat de betaling van zulke wedde niet
bewezen was ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 27, paragraaf 3,
lid 2 der samengeschakelde wetten betreffend~ de inkomstenbelastingen, in ZO'ver
het bestreden arrest verklaart dat de
door de wet gestelde voorwaarden welke
de aftrek van fictieve lonen van medewerkende familieleden zouden toelaten,
niet voorhanden zijn; zonder vast te
stellen dat de feiten, betreffende dit
punt uiteengezet in de conclusie~, en die
aan de vereisten de~· wet beantwoorden,
te dezen niet voorhanden zijn ; dan wanneer artikel 27, paragraaf 3, lid 2, voor
de fictieve toekenning van een loon
slechts als voorwaarden stelt, ten eerste
dat dit loon een normaal loon niet overscllrijdt, en vervolgens, dat dit loon als
zodanig in de bedrijfsbelasting werd
aangeslagen
Overwegende dat llet arrest vaststelt
uat de bij artikel 27, paragraaf 3, van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbela~tingeu gestelde vereisten opdat dergelijke wedde tot de algemene kosten zou behoren, te dezen niet
zijn vervuld;
Dat uit de contekst blijkt dat het arrest daardoor bedoeld het feit uitdrukkelijk gereleveerd dat de vader dit loon
in zijn aangifte niet heeft vermeld, zodat het in de bedrijfsbelasting niet werd
aangeslagen, alhoewel voormeld artikel 27, paragraaf 3, zulks vereist;
Dat het middel feitelijke grondslag
)lliSt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
29 september 1959. 28 kamer. Voorzitter, H. de Clippele, raadslleer
waarnemend voorzitter.
Verslaggeve,·, H. De Bersaques.
Gelijkltddende oonolttsie, H. Ganshof van der
Meersch, advocaat-gener3;al. - Pleiters,
HR. Knops (van de Balle van Hasselt)
en Yan Leynseele.

l" KAMER. -
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VOORZIENING IN YERBREKING.
BURGERLETKE ZAKEN. MIDDEL DAT VERSOHEIDENE GRIEVEN BEVAT. GRIEVEN DIE
ONDERSOHEIDEN MIDDELEN UITMA'KEN. GESOHONDEN WETSBEPALINGEN AANGEDUID ZONDER
ONDERSOHEID TUSSEN DE GRIEVEN. l\1IDDEL
NIET ONTVANKELIJ"K.
VERBR.,

1960. -

7

~

Wanneer twee grieven ttitgebmoht in
een voorziening in bm·ge1·lijlce zalcen
niet de onde1·delen van eenzelftle middel, maar wel twee ondeTsche·iden middelen ttitmalcen, 't is te zeggen dat de
aangeklaagtle schentlingen van de wet
van ellcaar onajhanlcelijlc zijn (1), eist
het artikel 9 van tle wet van 25 febrtta1"·i
1925 dat de geschonden wetsbepalingen
aangetltdd zotulen wo1·den a,fzonderlijlc
voo1· ellc van de grieven (2).
(LAUBENT, T. ETIENNE.)
ARRES'l'.

RET I-IOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1958 gewezen door het
I-I of van beroep te Luik;
Gelet op het enig middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
GrO'ndwet, 1101, 1109, 1110, 1134, 1315, 1317,
1319, 1320, 1354, 1356, 1387, 1401, 1402,
1433, 1434, 1435, 1453, 1454, 1455, 1457,
1463, 1470, 1494, 1495, 1498 en 1536 van
llet Burgerlijk Wetboek, eerste onderdee!, doordat het bestreden arrest weigert aan te nemen dat het litigieuze onroerend goed, dat als een aanwinst van
de gemeenschap wordt beschouwd, uitsluitend het eigendom van DeniO' geworden was wijl zijn echtgenote Etienne de
gemeenschap niet aanvaard had in de bij
artikel 1463 van het Burgerlijk Wetboek
voorgescllreven termijn, om de reden
dat « de aanvaarding genoegzaam blijkt
uit het aanhoudend optreden, sedert
29 juli 1955, van twee notarissen die
door de uit de echt gescheiden echtgenoten gelast waren hun respectieve rechten af te wikkelen, en dat zij mitsdien
plaats gellad heeft minder dan drie
maanden en veertig dagen na de 168 mei
1955, datum van de overschrijving van
de eclltscheiding ll, dan wanneer het optreden van twee notarissen, die door de
uit de echt gescheiden echtgenoten gelast
zijn hun respectieve recllten af te wikkelen, de aanvaarding van de gemeenschap door de vrouw niet bewijst, naardien deze, zelfs bij weigering van de gemeenscllap te aanvaarden, op haar terugnemingen en vergoedingen recht heeft,
wat de noodzakelijkheid de respectieve
recllten der partijen af te wikkelen im~
pliceert, tweede onderdeel, doordat het
arrest op grand van de aldus omschre(1) en (2) Verbr., 10 november 1949 (A1·r.
VeTb!·., 1950, biz. 129) en, ter zaire directe belastingen, verbr., 16 april 1957 (ibi,z., 1957,
biz. 693) en noot 1.
Er zijn geen onderscheiden middelen wmi.neer twee grieven de onderdelen uitmalren van
een alternatief (verbr., 16 october 1958 (Ar1·.

-98ven aanvaarding de gerechtelijke bekentenis afwijst cUe door eerste verweerster
in haar dagvaarding afgelegd is hieromtrent cla t zij de gemeenschap van aanwinsten niet aanvaard had, onder verklaring, zonder deze verklaring te rechtvaardigen, da t het haar kennelijk een
dwaling golU, clan wanneer de uitclrukkelijke bekentenis van de vrouw in de
dagvaarcling, van het feit clat zij de gemeenschap niet aanvaarcl heeft niet mag
worden afgewezen wegens dwaling dan
indien het bcstaan van een dwaling omtrent de feitcn gerechtvaarcligd en behoorlijk llewezen is, aangezien de llwaling omtrent het recht geen herroeping
mogelijk maakt, wat niet bewezcn is
door het optreden van notarisscn, belat't
met het afwikkelen van de respectieve
rechten ller uit de echt gescheillen echtgenoten, welk optreden evenzeer gewettigcl is door het recht op de terugnemingen en vergoedingen cla t toebehoort a an
de vrouw die de gemeenschap weigert,
en dan wanneer de dwaling omtrent de
aanvaarcling van de gemeenschap, door
het inroepen van llet optreclen van notarissen, geen clwaling omtrent de feiten,
cloch een clwaling omtrent het recht zou
wezen, wclke cle herroeping van de gereclltelijke bekentenis niet mogelijk
maakt :
Over de groncl van niet-ontvankelijkheicl, door verweerster voorgestelcl en
afgeleicl uit het niet inachtnemen van
artikel 9 van de wet van 25 februari 1925
betreffencle de rechtspleging in verbreking in burgerlijke zaken :
:overwegende dat aanlegger in een enig
midclel genoemd micldel, met globale vermelcling van schencling van artikel 97
van de Grondwet en van zes en twintig
artikelen van het Burgerlijk Wetboek,
twee onderscheiclen grieven naar voren
llrengt die llestaan, de eerste, llierin dat
llet bestreden arrest de aanvaarding,
door verweer~ter, van de gemeenschap
van aanwinsten welke tussen haar en
llaar eclltgenoot bestaan heeft, afleiclt uit
feiten die cleze aanvaarding niet impliceren het tweecle, hierin dat genoemd arrest om een onwettelijke reden het uit
een gerechtelijke bekentenis lllijkende
bewijs van de niet-aanvaarcling door verweerster ter zijde geschoven hceft;
Overwegende dat de inklecling van die
grieven aantoont dat de twee aangeYe?'br., 1959, blz. 136, en noot 1, blz. 137) of
wanneer ze niet afzonderlijk onderzocht zouden kunnen worden wegens het nauw verband
die ze verenigt (verbr., 11 mei 1956, ibid., 1956,
blz. 757) ofwel nog wanneer een der grieven
gegrond wordt op de eerste (verbr., 9 october
1947, ibid., 1947, blz. 312).

klaagcle schendingen van de wet van
elkaar onafhankelijk zijn en dat elke
van de grieven mistclien geen onclerdeel
van een zelfcle micldel, c1och een ondersclletden miclclel uitmaakt;
Overwegencle clat de voorziening, om
aan de voorschriften van artikel 9 van
de wet van 25 februari 1925 te volcloen,
afzonclerlijk voor elk van de midclelen de
bedoelde wetsbepalingen moet aanduiclen;
Da t de groncl van niet-ontvankelijklleicl gegroncl is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot lle kosten.
1 october 1959. ~ 1 6 kamer. - VoorzUte'r, H. Bayot, raaclslleer waarnemencl
voorzitter. - TTe1·slagge,ver, H. Gilmet.
Gelijlclnidencle conclitsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
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1°

GEMEENTE. CoLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SOHEPENEN. 0RGAAN BELAST
MET DE UITVOERING VAN DE WETTEN EN BESLUITEN EN VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GEl\IEENTERAAD. 0RGAAN BlcLAST MET RET
BEREER VAN DE GEMEENTELI.TKE EIGENDOMMEN
EN INRIOHTINGEN, DE LEIDING VAN DE GEMEENTEWERKEN EN RET BEREER VAN DE GEMEENTEINKOMSTEN.

2°

GEMEENTE. DADEN MET BETREKKING
TOT DE OPRIOH'l'ING VAN EEN GEMEENTERUIS.
DADEN DIE NIE'l' J>IOGEN AANGEZIEN WORDEN
ALS DAD EN YAN BEHEER OF BEWIND YAN DE GEMEENTELI.TKE EIGENDOMMEN.

3°

GEMEENTE. CoLLEGE VAN BURGEl>IEESTER EN SCREPENEN. 0RGAAN DOOR DE
WET BELAST MET RE1' ONDERZOEK VAN DE
VOOR DE GE~IEENTERAAD AANRANGIG GEMAAKTE
ZAKEN. GEMEENTERAAD. 0RGAAN AAN
RETWELK RET DEROORT DE PRINCIPIELE DESLISSINGEN TE NEMEN l>IET BETREKKING TOT
DE BINNEN ZlJN DEVOEGDREID LIGGENDE ZAKEN.

4°

GEMEENTE. COLLEGE VAN BURGEl>IEESTER EN SCREPENEN. 0RGAAN BEVOEGD
Q}vi EEN BEPAALDE ARCHITECT TOT DE BOUW
VAN EEN GEiiiEENTEGEBOUW AAN TE WIJZEN
NADAT DE GEMEENTERAAD EEN BESLISSING GENOMEN REEB'T OVER RET PRINClEP VAN RET
DOUWEN.

1 o H et college van bttrgemeester en schepenen is niet alleen in het algemeen
belast met de 'ldtvoe1"ing van de wetten
en besluUen en van cle besl'issingen van
de gemeenteraad, maa·r nog met het
behee1· van de gemeentelijlce e·igendon~-

-99men en inrichtingen, de leirling va1t de
gemeentewe1·Jcen en het behee1· van de
gerneente"~nlcomsten.

(Wet van 30 maart
1836, art. lJO, 2°, 3°, 5° en 6°.)

2o De daden met bet1·elcking tot de oprichting van een gemeentehtfis mogen
niet wo1·den aangezien als daden van
beheer of bewinrl van de gerneentelijlce
eigendornmen. (Wet van 30 maart 1836,

art. lJO, 3° en 5°.)
3o Indien het college van btfrgemeester
en schepenen de vom· rle gemeenteraarl
aanhangig gemaalcte zalcen dient te
onderzoelcen behoo1·t het aan de gemeenteraad ' alleen rle pdncipiele beslissing te nemen met bet1·elclcing tot
de binnen zijn bevoegdheid liggende
zalcen (1). (Wet van 30 maart 1836,

art. 90, 2°.)
4o Indien het arm het college van btwgerneester en schepenen behoort voor een
bepaald werlc een bepaalde a1·chUect
aan te wijzen, mag deze aanwij;!ing alleen geschieden, voor de op1··ichting
van een gemeentegebotfW, in tfitvoedng
van een beslissing doo1· de gemeenteraad genomen ove1· het pdnciepe van
het bo·nwen. (Wet van 30 maart 1836,

art. 77, 7° en 90, 2°.)
(GEMEENTE 1fAOHELEN, T.

BERTON,

q.q,)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 75, 84, 2°, 90 meer
bepaald 6°, 77 meer bepaalcl 7°, van de
gemeentewet en 97 van de Gronclwet,
cloorcla t het bestreden arrest eiseres veroorcleelcl heeft aan verweercler qnalitate
qtfa de hoofclsom van 82.000 frank te betalen, beclrag van het aan wijlen architect
Leon Verhauwen zogezegcl verschuldigd
ereloon wegens het opmaken van plannen
voor een nieuw gemeentehuis, en deze
beslissing gestaafd lleeft op de overweging dat gezegde architect door het college van burgemeester en schepenen der
gemeente Machelen als « ontwerper ll van
het nieuw gemeentehuis aangestelcl wercl,
en clat cleze aanstelling rechtsgelclig was,
onclanks het feit clat de beraaclslaging
van het college niet vooraf door de ge(1) Raadpl. WILKIN, P1·ecis de droit communal, 1959, nrs 639 en 657; DoviLLEE en WILLIQUET, La loi communale, 1933, nr 878, blz. 201;
DE ToLLENAERE, Nouveaua; commentai1·es de la
loi communale, 1955, bd. II, nrs 596 en 598,
blz. 828 en 830; A. MACAR, Les institutions
communales, in LES NovELLES, nrs 313 en 321;

meenteraacl geclekt geweest was om reden clat, volgens artikel 90 cler gemeente-·
wet, de aanstelling van een architect
met opclracht bepaalde plannen op te
stellen uitsluitencl in de bevoegclheid van
het college valt, clan wanneer het college
van burgemeester en schepenen, dat een
uitvoeringsagent if', alleen bevoegcl is om
aan een bouwkundige opclracht te geven
de plannen op te maken van een gemeentehuis waarvan de bouw reeds door de
gemeenteraacl beslist wercl, clan wanneer het college, zoncler voorafgaancle beslissing van de gemeenteraad nopens het
princiep van de bouw van een gemeentehuis, geen verbintenis namens de gemeente kan aangaan die de gemeente
wettelijk zou verplichten gelclsommen te
betalen dan wanneer artikel 90, zoncler
van cl~ze algemene rechtsregels af te
wijken, aan het college de bevoegclheid
verleent om de « gemeentewerken ll te
leiclen, hetgeen veronclerstelt dat de gemeenteraacl die << al wat van gemeentelijk
belang is regelt ll een bepaalcl werk als
gemeentewerk gekwalificeercl zou hebben,
clan wanneer nit de bewoordingen van
het bestreclen arrest onmogelijk kan uitgemaakt worden op welke andere wettelijke bepaling zijn bel?lissing zou kunnen gestaafcl worden, dan wanneer bijc
gevolg het arrest niet wettelijk gemotiveercl is :
Overwegende clat het artikel 90 van de
gemeentewet het college van burgemeester en schepenen belast met de uitvoering van de wetten en besluiten en van
de door de gemeenteraad genomen beslissingen; clat het bovendien clit college
met het beheer van de gemeentelijke eigenclommen en inrichtingen, de leicling
van de gemeentewerken en het beheer
van de gemeenteinkomsten belast;
Overwegencle clat de daclen met betrekking tot de oprichting van een gemeentehuis niet als daclen van beheer kunnen
worden aangezien;
.
.
Overwegencle weliswaar, clat het college van burgemeester en schepenen de
voor de gemeenteraacl aanhangig gemaakte zaken client te onclerzoeken maar
dat het aan de gemeenteraacl alleen behoort, met betrekking tot de binnen zijn
bevoegclheicl liggencle zaken, de principH~le
beslissing te nemen ;
Overwegende clat naar luid V\1-n artikel 77, 7°, van cle gemeentewet cle ontP. BIDDAER, Loi communale, 1921, blz. 675;
Rep. prat. dr. belge, v° Communes, nr- 82fl;
E. HELLEBAUT, Loi co·mmunale, 1889, ur 21,
blz. 487. Zie ook het koninldijk besluit van
1 juli 19'52·, dat de beraadslaging te niet 'doet
van een gemeenteraad die een architect aanwijst voor bepaalde tekeningen· (Belgisch
Staatsblacl, 7 september 1952, blz. 6342).
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werpen van oprichting, van grove herl!telling en afbraak van gemeentegebouwen binnen de bevoegdheid van de
gemeenteraad liggen;
Overwegende derhalve dat zo, krachtens artikel 90 van cle gemeentewet, het
aan het college behoort een bepaalde
architect tot uitvoering van een bepaald
werk aan te wijzen, dergclijke aanduiding, wanneer bet om de bouw van een
gemeentegebouw gaat, slecbts geschieden
mag in uitvoering van een beslissing van
de gemeenteraad over bet princiep van
het bouwen;
vVaaruit volgt 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 verweerder qnnlitnte qnn tot
de kosten; verwijst de zaak naar bet
Hof van beroep te Gent.
2 oCtober 1959. - 1° kamer. - Voorzittm·, H.
Vandermeersch, raadsbeer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slnggeve1·,
H. Louveaux. - Gel'ijkltddende aonalnsie., H. Gan11hof van der Meerscb, advo.caat-generaal. - Pleitm·s, HH. Struye
en ·De Bruyn.
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1° SOHIP-SOHEEPV.AART.
SLECHTE
ZEEMANSCHAP. - BEGRIP.
2° SOHIP-SOHEEPV.A.ART.
SLECHTE
ZEEMANSCHAP. - BEGRIP VREEMD AAN DE
VERRICHTINGEN DIE UITSLUI'l'END DE LADING
VAN HET 'ZEESCHIP BETREFFEN.
3° SOHIP-SOHEEPV
.
. AART. - BEPERKING
VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID TOT DE AFSTAND VAN DE ABANDONWAARDE VAN HET ZEESCHIP, DE VRACHT EN ZIJN TOEBEHOREN,
VOOR DE BETALING VAN DE VERGOEDINGEN VERSCHULDIGD WEGENS EEN FOUT BEGAAN IN DE
UITVOERING VAN DE VERVOEROVEREENKOMST.
- BEPERKING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
DIE NIE1' AANGENOMEN KAN WORDEN IN GEVAL
HET ONGEVAL TE WIJTEN IS AAN RET OVERLAS'l'EN VAN EEN VLOTKRAAN TIJDENS DE INSCHEPING VAN DE LADING.

46, § II, 4° der snmengeordende wetten op de zeevnnrt bedoelde « sleahte zeemansah(l/p Jl begrijpt
zowel de saheepvnnrtfonten, 't is te
zeggen deze die in het stttren vnn het
zeesahip gepleegd worden, nls de in
het beheren vnn het sahip begnne fottten, 't is te zeggen deze die het teahnisah beheer vnn dit sahip betrejJen (1).

1 o De bij Mtilcel

(Wet van 2il november 1928, art. 1,
ingelast in het artikel 46 van de samengeordende wetten op de zeevaart.)
2° Het begrip « sleahte zeemnnsahnp JJ is
1;reemd nnn de ven·iahUngen (lie ttitslttitend de lMUng vnn het zeesahip betreffen (2). (Wet van 28 november 1928, artikel 1, ingelast in bet artikel 46 van de

samengeordende wetten op de zeevaart.)
3° Het ongevnl clat te •wiiten ·is nan het
overlasten vnn een vlotlcrann ged·urende de insaheping vnn de lruling,
laat niet toe nnn de e·igennnr vnn het
zeesahitJ dnt deze vlotkrann tt•itmunlct,
zijn ve1·nntwoordel'ijlcheicl te bepe·rlcen
ten belotJe vnn de nbnndonwan1·de vnn
gemeld sahip nlsoolc vnn cle vmaht
met zijn toebeho1·en, voor het betnlen
vnn de vergoed·ingen ve1·sahtt.lcligcl wegens de fottt getJleegd in cle uUvoe1·ing
vnn het vervoe1'0ont·raat.

(N. V. EUGENE HERBOSCH, T, N. Y. ((ATELIERS
DE CONSTRUCTION ELECTRIQUES DE CHARLEROI)) EN CONSORTEN.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het arrest, op
9 maart 1957 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de scbencUng van de m·tikclen 46, § II,
2°, van titel II van boek II van het
Hanclelswetboek (art. 1 van de wet van
28 november 1928, opgenomen onder
voormeld artikel 46 in de samengeschakelde zeevaartwetten) en 97 van de
Grondwet, doordat bet be11treden arrest,
vaststellende dat de kwestieuze vlotkraan een schip is, en dat het ongeval
zich in de uitvoering van het contract
lleeft voorgedaan, nochtans aan eiseres
bet recht weigert zich te bevrijden door
van de abandonwaarde .afstand te doen,
om reden dat cc het abandonrecht oorsprong vindt in een onheugelijke regeling·, volgens wclke de risico's van het
varen met een beperking van de verantwoordelijkbeid van de scheepseigenaar
gepaard gaan; dat llet begrip van nautische font eng beperkt is; dat het de
fouten niet bebelst die in het llanteren
van kranen bedreven worden, vermits
voormelde fouten eveneens in het gebruik
van een kraan op de va~te grond kunnen gepleegd worden; dat de door de
(1) en (2) Over het begrip << slechte zee·
manschap » of nautische fout en het abandonrecht, zie de talrijke verwijzingen in de aantekeningen sub (1) en (2) in Bull. en PAsrc.,
1l!60, I, 145.

-101naamloze vennootschap A.C.E.C., en de
assuradeurs gevorderde vergoedingen,
alhoewel zij hun oorzaak in de uitvoering van een contract vinden, de gevolgen van een nautische fout van de
scheepseigenaar niet uitmaken; dat aJppellante (thans eiseres) bijgevolg het
abandonrecht · niet mag inroepen JJ, .dan
wanneer : 1° eiseres slechts tot beloop
van de waarde van het schip verantwoordelijk is voor vergoedingen wegens
schade veroorzaakt aan de lading die
aan de kapitein is afgegeven geweest om
vervoerd te worden ; zo de kwestienze
transformator in uitvoering van het afgesloten kontrakt door de vlotkraan op·
geheven was geworden en de schade er
aan alsdan door toedoen van ·de font
van het personeel van het schip veroorzaakt is geworden; so ue wetgeving te
dien opzichte de beperking der verantwoordelijkheid nitvaardigt, ongeacht het
feit of de schade door een nautische font
of door enige' andere tekortkoming van
de bemanning van het schip veroorzaakt
is, doordu t het bestreden arrest alzo de
in het middel aangehaalde wetsbeschikkingen geschonden heeft :
Overwegende dat aanlegster v66r het
hof van beroep de beperking van haar
aansprakelijkheid niet op artikel 46, § II,
2°, van de wet op de zeevaart gestennd
heeft;
Dat aanlegster, door de schending van
deze bepaling in haar voorziening in te
roepen, een nienw middel opwerpt dat
uiet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 46, § II,
4°, van titel II van boek II van het
Handelswetboek (art. 1 cler wet van
28 november 1928, opgenomen onder vermeld artikel 46 in de sameugeschakelde
. zeevaartwetten) en 97 der Grondwet,
doordat het bestreden arrest, vaststellende dat de kwestieuze vlotkraan een
schip is, en dat het ongeval zich in de
uitvoering van het kontrakt heeft voorgedaan, nochtans aan eiseres het recht
weigert zich te bevrijden door van de
abanclonwaarde afstand te doen, om
reden clat « het abandonrecht zijn oorsprong vindt in een onheugelijke regeling, volgens welke de risicos van het
varen men een beperking van de verantwoordelijkheicl van de scheepseigenaar
gepaard gaan; clat het begrip van nautische fout eng beperkt is; dat het de
fouten niet behelst die in het hanteren
van kranen beureven worden, vermits
voormelde fouten eveneens bij het gebruiken van een kraan op de vaste groncl
kunnen gepleegcl worden; clat de door de
naamloze vennootschap A.C.E.C., en de
assuradeurs gevorclercle vergoeclingen,
alhoewel zij hun oorzaak vinclen in de

uitvoering van een contract, de gevolgen
van een nautische font van de scheepseigenaar niet nitmaken; dat appellante
(thans eiseres) bijgevolg het abanclonrecht niet mag inroepen )), clan wanneer :
1 o de door het ongeval veroorzaakte
schade, zoals door het bestreclen arrest
zelf wordt vastgestelcl, « aan de overfast
van het hijstoestel en bijgevolg aan het
feit van het personeel van de naamloze
vennootschap Eugene Herbosch client te
worden toegeschreven; clat bewezen is
clat de kraanman de giek opgericht heeft
(voor het toppen) terwijl de last er in
bing en dat hij het bijstoestel had overlast; clat dienvolgens de naamloze vennootschap Herbosch voor de val van de
transformator aansprakelijk client gehouden daar dit feit aan de font van haar
aangestelde client toegeschreven )) ; 2° het
begrip nautische font niet enkel de loutere navigatiefouten bevat, maar ook,
zoals in onderhavig geval de tekortkomingen van het personeel der vlotkraan bij
het hijsen van ue lading; so het feit dat
dergelijke font eveneens in het gebruik
van een kraan op vaste grond kan gepleegd worden, niets afdoet aan het nantisch karakter van on<lerha vige font,
doordat het bestreden arrest alzo de in
bet middel aangehaalde wetsbeschikkingen geschonden heeft :
Overwegende dat de bij artikel 46,
§ II, 4°, van de wet op de zeevaart bedoelde slechte zeemanschap .zowel de
scheepvaartfouten als de bij het beheren
van het schip begane fonten begrijpt;
Dat de aan ue aangestelden van eiseres verweten font in geen van die twee
categorieen kan worden ingedeeld;
Overwegende, immers, dat de scheepvaartfonten deze zijn die in het stnren
van bet schip gepleegd worden en dat de
in het beheren van het scbip begane fonten deze zijn die het technisch beheer
ervan betreffen;
Dat cleze fouten vreemd zijn aan de
verricbtingen die nitslnitend de lading
betreffen;
Dat het bestreden arrest vaststelt dat
bet ongeval te wijten is aan het overlasten van de kraan tijdens het aan
boord brengen van de lading;
Dat, vermits de rechter over de grond
derhalve wettelijk geweigerd heeft ten
deze het artikel 46, ·§ II, 4°, van de wet
op de zeevaart toe te passen, het micldel
niet gegrond is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
2 october 1959. - 1 6 kamer. - FoorH. Vandermeersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - F m·slaggever,
H. de Bersaques. - GeUjlclltidende pon;;ritter,
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cl1tsie, H. Ganshof Van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van

Ryn en Demeur.

we,qens werlcon,qeschilctheid te betalen
voor cle feestcla[!en, cle 1 6 janttad erin
begrepen. (Regentsbesluit van 2 april

1947 art. 1, gewijzigd door artikel 1
van het Regentsbesluit van 15 juli 1947.)
3° De teestclngen voor dewellce de verze-
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1o MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID.
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. VOORWAARDEN ONDER bEWELKE RET VERZEKERINGSORGANISME GEHOUDEN IS TOT BETALING VAN EEN VERGOEDING GELIJ:K AAN 60 T. H.
VAN DE BEZOLDIGING VERLOREN VOOR IEDERE
WERKDAG, BEHOUDENS UITZONDERINGEN EN
VOORBEHOUD VOORZIEN IN DE BESLUITEN biE
RET VRAAGSTUK REGELEN.

2° MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID.
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER:ZEKERING.VERZEKERINGSORGANISME GEHOUDEN DE VERGOEDING WEGENS WERKONGESCHIKTREID TE
BETALEN VOOR DE FEESTDAGEN, DE 1 6 JANUARI
ERIN BEGREPEN.

3o MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID.
- ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. FEESTDAGEN VOOR DEWELKE DE NORMALE DAGELIJICSE BEZOLDIGING VERSCHULDIGD IS. DAGEN GELI.JKGESTELD MET WERKDAGEN.

4° MAATSOHAPPELI.TKE Z]]KERHEID.
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. WERKDAGEN VOOR DEWELKE DE VERGOEDING
VERSCHULDIGD IS DOOR RET VERZEKERINGSORGANiSME. Ul'l'SLUITING VAN DE DAGEN DIE
RECHT GEVEN OP JAARLIJKS VACANTIEGELD.

5o MAATSOHAPPELI.TKE ZEKERHEID.
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.VERGOEDING AAN EEN VERZEKERDE BETAALD
YOOR EEN FEESTDAG. BEDRAG : VERSCHIL
TUSSEN RET NORMAAL LOON EN DE VERGOEDING
RETAALD IN UITVOERING VAN DE WETGEVING OP
DE VERZEKERING TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT.

1° Het verzelceringsor·ganisme, ter zalce
verplichte verzelceTing tegen zielcte en
invaliditeit, ·is [!ehottden gedtwende een
periode van rJ·es maanden, van cle ingang van cle werlcongeschilcthe·icl nf,
nan ae ve1·zelcercle clie werlcongeschilct
is, voo1' ellce werlcdng, uitgezonclerd cle
dngen cUe op jacwlijlcs vacant-iegeld
1·echt geven, een ver,qoeding gelijlc ann
60 t. h. vnn de ve1·loren bezolcliging te
betalen, onder het voorbehoud dnt voormelde ve1·goeding
wegens PJ"imnire
werkongeschilctheid niet versch·nlcUgd
is nnn de ve·rzelcenle voor een werlcon[!eschilctheid die, lcrachtens de .~vets- of
1'eglementsbepalingen, OJJ bezoldigingsttitlcering recht ,qeeft. (Koninklijk be-

sluit van 22 !i'eptember 1955, art. 80.)
2° Het verzelceringso1·,qan·isme te·r znlce
verpliohte verzelcerin,q tegen zielcte en
invalicUteit, is gehotulen de vergoeding

lcerde te1· znlce verpliohte ve1·zelce1'ing
tegen zielcte en invaliditeit, lcmohtens
de wets- of r·eglementsbepalingen aanSP1'aalc mng malcen ten laste vnn zijn
werlcgever op zijn normnle da,qelijlcse
bezolai,q·in,q, zijn ,qelijlcgesteld met de
werlcdngen voor de toepassing vnn dit
beslttit. (Koninklijk besluit van 22 sep-

tember 1955, art. 106.)
4° Alleen de dn[!en a·ie recht geven op
jaa1'lijlcs vacantiegelcl zijn ttitgesloten
ttit de werlcdngen voor dewellce een
vergoecling ve·rschttlcli,qd is door· het
verzelcet"ingso1·ganisme ter zalce verpUchte verzelcer·ing tegen zielcte en invaliditeU.
(Koninklijk besluit van

22 september 1955, art. 80.)
5o De a1·beicler· d·ie gedtwende een teestda,q een ve·J·goeding geniet voorzien bij
de wetgev·ing betreffende de verzelcer··ing tegen zielcte en invaliditeit, lean
slechts annsprnalc malcen op het ve1'schU tnssen het nor·maal loon en de in
ttitvoer··ing van becloelde wetgeving 1titgelceenle veJ'[!Oecl·ing (1). (Regentsbesluit

van 2 april 1947, art. 15, gewijzigd bij
artikel 9 van het Regentsbesluit van
15 juli 1947.)
(N. V.

KOLENMIJNEN VAN HELCHTEREN-ZOLDER,
T. BROUNS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 2 juni 1958 in laatste aanleg gewezen door de werkrechtersraad te
Hasselt, kamer voor werklieden;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 13 en 15 van het
besluit van de Regent dd. 2 april 1947
tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten der besluitwet van
25 februari 1947 betreffende het toekennen aan de arbeiders van loon voor acht
feestdagen per jaar, zoals gezegd artikel 15 door artikel 9 van het besluit van
de Regent dd. 15 juli 1947, tot wijziging
en aanvulling van het be!"luit van de
Regent del. 2 april 1947, gewijzigd werd,.
80, inzonderheid 80, alinea's 1 en 2; en
106, inzonderheid 106, alinea 2, van het.
(1) Raadp1. aantekening onder werkrechtersraad La Louviere, 1'8 april 1958, en Dour,
20 maart 1958 (Journ. trib., 1958, biz. 440 en
volgende.)
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koninklijk besluit dd. 22 september 1955
het organiek besluit van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering uitmakeml, 2 van
de besluitwet 25 februari 1947 betreffende
het toekennen· aan de arbeiclers van loon
voor acht feestdagen per jaar, zoals het
door artikel 2 van de wet del. 27 juli
1955 gewijzigd wercl en 97 van de Grandwet, doordat de beslissing, alhoewel zij
in feite erkent dat verweerder, mijnwerker in aanlegsters onderneming, op
1 januari 1958 in ziekperiode was., beslist he eft cla t hij toch op zijn volleclig
normaal loon voor tle feestclag van
1 januari 1958 recht had, en dat artikel 15 van bet besluit van de Regent
del. 2 april 1947, zoals het door artikel 9
van het besluit van de Regent del. 15 juli
1947 gewijzigcl wercl, op zijn geval niet
toepasselijk was, om reclen dat de uitkering van een vergoecling wegens loonverlies (primaire vergoecling) van bet
loonverlies afhankelijk is, dat niet omgekeerd de betaling van het loon (voor een
feestclag) van de vergoecling voor loonverlies afhankelijk is, dat clus in eerste
instantie de wetgeving betreffencle het betailen van het normaai loon voor de
feestclagen client toegepast en slechts
daarua en afhankelijk ervan de wetgeving betreffende de vergoecling voor loonverlies wegens ziekte; dat, krachtens de
in artikel 80 van het organiek koninklijk
besluit van 22 september 1955 voorkomende bepalingen, de primaire vergoeding aan de verzekercle onthouclen worclt
voor elke werkongeschiktheicl die niet
met loonverlies gepaard gaat; clat bijgevolg de feestdag, waarvoor de arbeicler
op zijn normaal loon aanspraak kan maken, door het verzekeringsorganisme niet
mag vergoecl worden; clat de tekst van
het tweecle lid van artikel 106 van het
organiek koninklijk besluit van 22 september 1955 deel uitmaakt van een geheel, gevormcl door de bepalingen van artikelen 104, 105 en 106, wellre alle
verband houden met de regels clie moeten toegepast worden bij de vaststelling
van het basisbedrag waarop die vergoetling client berekencl; clat artikel 106 bepaalt welke clagen in dat verbancl als
werkclagen dienen te worden aangezien
of met werkclagen clienen gelijkgesteld,
dat het dus cluidelijk blijkt clat de tekst
van het tweecle lid van clit artikel 106
geenszins clatgene wat eiseres beweert
beoogt, en einclelijk clat artikel 15 van
het besluit van de Regent van 2 april
1947, zoals het door artikel 9 van het
besluit van de Regent van 15 juli 1947
gewijzigcl wercl, het cumuleren reglementeert van het loon voor de feestdag met
de vergoeding wegens arbeiclsongeval,
beroepsziekte, gewone ziekte of werkloosheid, cloch thans practisch nog aileen
toepasselijk is waar het gaat om het sa-

~

menvallen van het recht op het loon voor
een feestclag met het recht op vergoeding
wegens arbeiclsongeval of beroepsziekte
voor die zelfcle feestdag, en niet meer
actueel is in verbancl met de vergoecling
wegens ziekte of werkloosheid, clan wanneer het artikel 15 van het besluit van
de Regent clcl. 2 april 1947, zoals het
door artikel 9 van dit del. 15 juli 1947
gewijzigcl wercl, uitclrukkelijk be1malt
dat de arbeicler die gedurencle een feestclag op groncl van de wetgeving betreffencle de arbeiclsongevallen, de beroepsziekten, de verplichte verzekering tegen
ziekte en invalicliteit, en de onvrijwillige
werkloosheid een vergoetling ontvangt,
slechts op het verschil tussen het normaal
loon en de in uitvoering van gezegcle
wetten betaalcle vergoeding aanspraak
mag maken; clan wanneer artikel 80 van
het koninklijk besluit van 22 september
1955 llet verzekeringsorganisme verplicht
aan de verzekercle die werkongeschikt is,
geclurencle zes maanden, voor elke werkdag, uitgezondercl de dagen die op jaarlijks vacantiegeld recht geven, een vergoeding gelijk aan 60 t. h. van de verloren bezolcliging te betalen, en clan wanneer artikel 106 van hetzelfcle koninklijk
besluit, de feestclagen waarvoor de verzekercle op de betaling door zijn werkgever
van zijn normale clagelijkse be.zolcliging
aanspraak mag maken, met werkdagen
gelijkgestelt; en cloorcla t de bestreden
beslissing alclus de cluidelijke en bepaalde
bewoordingen van c1e toepasselijke wetsbepalingen heeft miskend en niet wettelijk gemotiveerd is :
Overwegende dat de bestreden beslissing aanlegster veroordeeld heeft om aan
verweertler zijn volleclig normaal loon
voor de feestdag van 1 januari 1958 te
betalen, clan wanneer aanlegster staancle
hielcl dat verweercler recht had voor die
bepaalde dag op de primaire vergoeding
voor werkongeschiktheid wegens ziekte,
en dat zij slechts gehouden was het verschil tussen het normaal loon en laatstvermelcle vergoeding te betalen;
Overwegende clat, naar luicl van artikel 80 van het organiek koninklijk besluit
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
van 22 september 1955, het verzekeringsorganisme gedurende een periocle van zes
maanden, van de ingang van de werkongeschiktheid af, aan de verzekerde die
werkongeschikt is voor elke werkclag, uitgezonderd de dagen die op jaarlijks vacantiegeld recht geven, een vergoeding gelijk
aan 60 t. h. van de verloren bezolcliging
zal betalen, met dien verstande nochtans
tlat voormelde vergoeding wegens primaire ongeschiktheid niet voor elke
werkonge10chiktheid, die krachtens wetsof reglementsbepalingen op bezoldigings-
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uitkering recht geeft, aan de verzekerde
verschuldigd is;
2" KAMER. - 5 october 1959
Overwegende dat, volgens artikel 106
vail gezegd organiek besluit, tot toepassing der bepalingen van dit besluit, de REDENEN V .AN VONNISSEN EN .ARRESTEN. STRAFZAKEN. VERWEER
feestdagen, waarvoor de verzekerde
VOORGESTELD DOOR DE BE'l'ICHTE IN ZIJN
krachtens wets- of reglementsbepalingen
HOOFDODNOLUSIES DOOR TEGENGESPROKEN IN
op de betaling van zijn normale dageZIJN ADDITIONELE OONOLUSIES. GEEN VERlijkse bezoldiging door zijn werkgever
PLICHTING VOOR DE REOH'l'ER HE'l' 'l'E BEANTaanspraak mag maken, met werkdagen
WOORDEN.
worden gelijkgesteld;
Overwegende dat uit bovengemelde arDe
rechter is niet geho1~den een verwee·1·
tikelen, die een algemene draagwijdte
voor,qesteld in de hoofdconcl1~sies van
hebben, voortvloeit dat het verzekeringsde betichte, doch tegengesp·rolcen in
organisme gehouden is tot betaling van
z·ijn add'itionele concl1tsies, te beantde vergoeding· wegens werkongeschiktwoorden.
heid voor de hierboven bedoelde feestda(TREB'OIS.)
gen, waaronder 1 januari ingevolge artikel i van het besluit van de Regent
van 2 april 1947, gewijzigd door artiARREST.
kel 1 van het besluit van de Regent van
15 juli 1947, begrepen is, naardien hogerHET HOF; - Gelet op het bestreden
bedoeld artikel 80 van koninklijk besluit arrest, ov 15 april 1959 gewezen door het
van 22 september 1955 enkel de dagen Hof van beroep te Luik;
uitsluit die recht geven op jaarlijks vaOverwegende dat de voorziening becantiegeld, in tegenstelling met het prin- perkt is tot de over de publieke vorciep dat door artikel 84 van het besluit dering gewezen beslissing;
van de Regent del. 26 mei 1945, gewijzigd
Over het eerEte middel, afgeleid uit de
door de koninklijke besluiten van 26 sep- schending
van artikel 97 van de Grandtember 1953, 10 februari en 10 november wet,
doorda t de bestreden beslissing
1955,
inzake werklozensteun gesteld geen passend
antwoord verstrekt heeft
wordt;
de conclusies waarbij de beklaagde
Overwegende dat, volgens artikel 15 op
dat zijn verklaring volgen,s
van het besluit van de Regent van 2 april deed gelden
hij de wielrijder niet ge~ien had
1947, gewijzigd door arti]l:el 9 van het welke
'
besluit van de Regent van 15 juli 1947, niet in aanmer king viel te nemen :
. O':~rwegende dat, al voerde aanlegger
de arbeider die op groncl van de wetgeving betreffende de verplichte verzeke- m ZlJll ov de terechtzitting van 18 maart
ring tegen ziekte en invaliditeit een ver- 1959 neergelegde hoofdconclusies aan dat
zi~n .':erkla1:ing, volgens welke hij de
goeding voor een feestdag ontvangt,
slechts aanspraak kan maken op het ver- WlelnJder met gezien hacl niet in aans-chil tussen het normaal loon en de in merking viel te nemen, hij in zijn op
uitvoering van bedoelde wetgeving uit- dezelfde terechtzitting neergelegde addi.tionele conclusies zo aan de rechtbank
gekeerde vergoeding;
Overwegende dienvolgens dat de be- als ~~n de conclusies van de burgerlijke
streden beslissing, door aanlegster voor partlJ verweet nagelaten te hebben zijn
verklaring in aanmerking te nemen << na1 januari tot betaling· van het volleclig
normaal loon, in plaats van hierboven melijk dat hij het door Arnalste~n bevermeld verschil te veroordelen, de in stuurde rijwiel te genen tijde gezien
het middel aangehaalde artikelen ge- had ll, en stelde « da t geen enkel element
bewees dat .Arnalsteen zich in zijn geschonclen heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestre- zichtsveld zou bevonden hebben ll ·
Overwegende mitsdien dat, na t~ hebden beslissing; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op ben do:n gelden dat de rechter op zijn
de kant van de vernietigde beslissing; verklarmg geen acht mocht slaan, aanverzocht dat acht erop zou worveroordeelt verweerder tot de kosten · legger
verwijst de zaak naar de werkrechters~ den geslagen;
raad van Turnhout, kamer voor werk- . Overwegende derhalve dat de rechter
m hager berocp, na vastgestelcl te heblieden.
b:_n dat aanlegg·er verklaard had de wiel2 october 1959. - 1e kamer. ~ Voorn~der nict gezien te hebben, niet verzitter,
H. Vandermersch, raadsheer
phcht was te antwoorclen op het in de
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
eerste conclusies voorgebrachte verweer
H. Rutsaert. - Gelijlcluiclende concl·nsie,
hetwelk, in de additionele conclusies teH. Ganshof van der Meersch, advocaat- gengesproken zijnde, niet meer gehanclgeneraal. - Pleite1·, H. De Bruyn.
haafd was;
Over het tweede middel, afgeleid uit
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de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat de bel:!treden beslissing uitsluitend gesteund heeft op elementen, ontleend aan ue on<lerstelling
waarin het ongeval zich zou hebben voorgedaan terwijl de wielrijder op zijn rijwiel zat en reed, zonder de door aanlegger beschouwde onderstelling te onderzoeken waarin het rijwiel stilstond :
Overwegende dat de rechter uitdrukkelijk de onderscheiden onderstellingen behandeld heeft die aanlegger bij conclusies
deed gelden aangaande het tot stilstand
komen van de wielrijder, door erop te
wijzen, in verband met de onderstelling
waarin de wielrijder tot stilstand zou
zijn gebracht door de weerstand van de
plas modder, « dat de velgen van het
rijwiel, zoals de de!:!kundige vastgesteld
had, geen enkel spoor van een rijden in
madder droegen )) en, in verband met de
andere onderstellingen, cc dat zij slechts
van alle grond ontblote onderstellingen
waren ll, dit wil zeggen onderstellingen
zonder enige grondslag in de elementen
van het dossier, dan wanneer het buiten
elke twijfel stond dat de beklaagde de
botsing had kunnen vermijden, indien hij
oplettender gereden had;
Overwegende dat, warineer de conclusies van een partij slechts feitelijke beweringen inhouden, de beslissing die
wijst op feitelijke omstandigheden welke
die beweringen tegenspreken, regelmatig
gemotiveerd is;
Dat ieder van de middelen 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, verwer11t de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 october 1959. ~ 2• kamer. - Voorz-itte1·, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Richard. ~ Gelijlcl·uiclende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
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MIDDELEN

TOT

5 october 1959
VERBREKING.

STRAFZAKEN. VoORZIENING VAN DE VEROORDEELDE. VEROORDELING TOT EEN ENKELE
STRAI•'. J\'[IDDEL HIERUIT GENOMEN DAT
VERSCHEIDENE STRAFFEN UITGESPROKEN OlENDEN TE WORDEN. GE~IIS AAN BELANG. JYliDDEL NIET ONTVANKELIJK.

De aanleggeT tot een stTat ve·roordeeld
is n·iet ontvankeUjk bij gemis aan be-

lang, een middel te nemen hieTop gesteund dat de 1·echte1· oveT de gTond
versclwidene st1·atJen zot~ moeten ttitsp1·eken hebben (1).
(BAILLY.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 februari 1959 in hoger
beroep gewezen ·door de Oorrectionele
Rechtbank te Luik;
In .zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 58, 59, 60, 65 van
het Strafwetboek, 3, 10 van de besluitwet van 14 november 1939, 2 van de wet
van 1 augul:!tus 1899 gewijzigd door de
wetten van 1 augustus 1924 en van 27 mei
1957, en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis wegens de onderscheiden aanlegger ten laste gelegde misdrijven slechts een straf uitspreekt, dan
wanneer de correctionele rechtbank
twee onderscheiden straffen had dienen
uit te spreken. een wegens de overtredingen van het koninklijk beslnit van
8 april 1954, en een wegens de overtreding van de besluitwet van 14 november
1939, en doordat het vonnis de redenen
niet opgeeft waardoor de rechtbank ertoe gekomen is op aanleg·ger slechts een
straf toe te passen :
Overwegende dat het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang ;
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat deze beslil:!sing aanlegger geen nadeel berokkent; dat de
voorziening mitsclien niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger to.t de kosten.
5 october 1959. - 2• kamer. - VoorzUte1·, H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slar1geve1·, H. Polet. Gelijlcluidende concl1tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.

(1) Verbr., 3 december 1956 (A1·1·. Verb1·.,
1957, biz. 228).
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5 october 1959

1° VOORZIENING IN VERBREKING.TERMIJN. STRAFZAKEN, BESLISSING
OVER DE BURGERLIJKE VORDERING. - ARREST DAT ZICH BEPERKT EEN PROVISIONELE
VERGOEDING TOE TE KENNEN EN EEN DESKUNDIG ONDERZOEK TE BEVELEN. - VoORZIENING
V66R DE DEFINITIEVE VEROORDELING. ~ NIET
ONTVANKELIJK.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. BURGERLI.JKE VORDERING.
- ARREST BIJ VERSTEK GEWEZEN. - VERZET. - HOF VAN BEROEP DAT UITSPRAAK GEDAAN HEEFT OP HET VERZET BIJ NIEUWE BESORIKKING.- VOORZIENING VAN DE BETICHTE
TEGEN HET ARREST BIJ VERSTEK. - VOORZIENING ZONDER VOORWERP.

1° Is n·iet ontvanlcelijlc de voorziening
ingesteld, v66r de definitieve beslissing,
tegen een arrest clat, besUssencle op de
VOJ'(le·l"ing van cle btwgerNjlce paTtij, er
zioh bij beperlct een provis·ionele vergoecling toe te lcennen en een cleslcundig onrler.<::oelc te bevelen (1). (Wetboek
van Strafvordering, art. 416.)

2o Is zonder voorwe1·p de voorziening van
de veToorcleelde tegen een bij verstelc
ten opziohte van de b1wgerlijlce partij
gewezen a1·rest, wanneer op het verzet
va1~ cleze partij het hot bij niettwe besohilclc-ing ttitspmalc heeft geclaan (2).
(FORTEMPS, T. CHAVEZ EN NATIONALE
:!,fAATSCHAPPIJ VAN BELGISOHE SPOORWEGEN.)

Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegster veroordeelcl heeft tot storting
aan de burgerlijke partij Chavez, en
deze partij tot starting aan aanlegster
al11 burgerlijke partij, van provisionele
vergoeclingen; clat het bestreden arrest
het beroepen vonnis bevestigd heeft
waarbij voor het overige een geneeskunclige expertise gelast is ; cla t het bestreden arrest slechts voorbereiclencl is in de
zin van artikel 416 van het vVetboek van
strafvordering; clat cle voorziening ten
aanzien van deze punten der beslissing
mitsdien niet ontvankelijk is;
D. In zover cle voorziening gericht if!
tegen cle beslissing over de vordering van
de burgerlijke partij, Nationale maatschappij van Belgisclle spoorwegen :
Overwegencle clat het arrest jegens
deze burgerlijke partij bij verstek gewezen is;
Overwegencle clat, op verzet door deze
burgerlijke partij, een arrest uitgesproken is op 30 april 1959; dat cle voorziening, door aanlegster tegen het op 2S januari 1959 gewezen arrest ingesteld, doelloos geworden is en dienvolgens niet ontvankelijk i~ ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieRing; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.

5 october 1959. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. ~ Vm·slaggeve1', H. de Waersegger. Gelijklttidenrle oonolu.sie, H. Roger Janssens cle
Bisthoven, eerste advocaat-generaal.

ARREST.
HET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 28 januari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;

A. In zover cle voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publicke vordering :
Overwegencle clat de substantiele of op
straf
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat cle
beslissing overeenkomstig cle wet is;
B. In zover de voorziening door aanlegster, beklaagde, gericht is tegen cle
beslissing over de vorclering van cle burgerlijke partij Chavez, en 0. In zover
de voorziening door aanlegster als burgerlijke partij gericht is tegen verweerder Chavez
(1) Verbr., 29 september 1958 (Bull. en
1959, I, 109).
(2) Verbr., 9 april 1951 (ATT. VeTb1·., 1951,
biz. 449).
PASIC.,
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6 october 1959

1o VOORZIENING IN VERBREKING.VORM. DIRECTE BELASTINGEN. BETEKENING VAN IIET VERZOEKSOHRIFT TOT
VERBREKING. - EJXPLOOT DAT MELDT DAT DE
DEURWAARDER EEN AFSOHRI!<'T VAN HET VERZOEKSCRRIFT TOT VERBREKING BETEKEND
HEEFT. -ANDERE MELDING VAN HET EXPLOOT
DIE HfPLIOEERT DAT DE DEURWAARDER HET
ORIGINEEL VAN HET VEU'ZOEKSOHRIFT BETEKEND HEEB'1'. - VERZOEKSOHRIFT TOT VERBREKING GELDIG BETEKEND.

2° BELASTINGEN. -

GERECHTELIJKE PROCEDURES BETREFFENDE DE TEN BATE VAN DE
STAA'l' INGEVOERDE BELASTINGEN. - J\IIINISTER
VAN FINANCIEN DIE « EX OFFICIO ll OPTREEDT,
OP VERVOLGING EN TEN VERZOEKE VAN HE'!'
HOOFD VAN IIET BESTUUR DAT DE ZAAK AANBELANGT.

3° INKO:MSTENBEL.A,STINGEN. RoEP V66R HET HOF VAN BEROEP. -

BEPERKEN
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4°

VAN HET GESOHIL. HOF VAN BEROEP ALTIJD
GEMAOHTIGD, ZELFS VAN AMBTSWEGE, NA TE
GAAN OF DE AANSLAG NIET NIETIG IS WEGENS
FOROLUSIE.

(nELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN,
T. N. V. <<DE PUBLIOITE, D'EDITION, DE LIBRAIRIE E'l' D'IMPRIMERIE << SOPEL Jl.)

INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING. - NIJVERHEIDS-, HANDELSNIEERWAARDEN IN
OF LANDBOUWBEDRIJF. DE REKENINGEN OF INVENTARISSEN VOOR
30 MAART 1935 UITGEDRUKT. - MEERWAARDEN NIET RELASTBAAR TIJDENS HET FISOAAL
DIENSTJAAR 1936.

ARREST.

1° Het verzoelcsolwift tot ve1'brelcing, te·r
znlce direote belnsUngen, ·is geldig betelcend wnnnee·r tt,it de melcUngen 1:nn het
emploot vooTt'l'loeit dnt de cle·uTwnnnleT
het o1'ig·ineel vnn het ve1'Zoelcsohrift tot
1:erb1'elcing betelcend heett en het nfsohTift ervnn overgemnnlct heeft nnn de
'l'erweercle·r met nfsoh1'ift 1:nn het emploot (1), zelfs incl·ien een cle1· meld:ingen
d·mngt clnt cle cleurwnn1·cZer nfsohrift 1:nn
het ve1'zoelcsohrift tot 1:e1·brel.;ing betelcencl heett (2). (Wetten van 6 september
1895, art. 14, en 23 juli 1953, art. 1.)

2° In cle prooecl'lwe bet1·ej]encle cle ten
bette 1:nn de Stnnt ingevoercle belnstUngen, cloet de Stnnt 1:661· het ge1·eoht
z·ijn reohten gelclen tloo1· zijn or,rJctctn,
ae JI:Tin:ister vnn finnno'ien cl·ie ex officio
optreeclt, op ve1"Volg·ing en ten ve·rzoelce
vnn het hootd vnn het bestuu.or clat cle
znnlc cwnbelnngt, hetzij, ter znlce cliJ"eote belnsUngen, ae cUJ"eotem' cler il:ireote belns#ngen (3).

3° Het hof vnn boroeZJ, in lcennis gestelcl
vwn het beroep vwn cle belnsUngpUohUge tegen cle besUssing van de clkeotetw cleT clireote belnsUngen mng, in
wellce stnncl 1:an de zcwlc oolc en bHiten
cle bet1vistingen opgeworpen ·in cle 1'eolnmntie en cle vrnngsttt,lclcen wan1·vnn
ae clireotenr lcennis heett genomen,
nnga.nn, zelf ·vnn nmbtswege, of cle nnnslng n·iet ingelcoMenl wercl nn het versti·ijlcen cle·r tennijnen 1:nn nanslng· (4).

4° De ve1'1neenleringen, voortvloeiend nit
meenvnnnlen ttitgecl1'ttlct, v661' 30 mnnrt
1935, in cle 1·elceningen of in1:entn1'issen
vnn een nij'l'e·rheicls-, hnnclels- of lanclbouwbecl1'ijf, wn·ren niet belnstbcuw rJeclurencle het jisonal clienstjnn1· 1936.

(Samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 27, paragraaf 1, alinea 1; koninklijk besluit
van 31 maart 1936, art. 3 en 7.)
(1) Verbr., 11 december 1944 (A1'1·. YeTb1·.,
1945, blz. 57).
(2) Verbr., 23 juni 1959, motieven (A1·r.
Ye1·br., 1959, blz. 883).
(3) Verbr., 21 mei en 23 juni 1959 (A1'1'.
Verbr., 1959, blz. 745 en 883).
(4) Verbr., 17 november 1956 (A1·r. Ye~·b•·.,

HET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 5 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de eerste grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerster afgeleid uit
de schending van artikel 14 van de wet
van 6 september 1895, doordat uit de vermeldingen van het ter griffie van het hof
van beroep neergelegd exploot blijkt dat
aanlegger aan verweerster slechts een
afschrift van bet verzoekschrift tot verbreking betekend heeft, dan wanneer
evengemelde wetsbepaling de betekening
van het verzoekschrift zelf eist :
Overwegende dat, itl vermeldt de deurwaarder in zijn exploot van 14 juli 1958
dat hij aan verweerster een afschrift van
het verzoekschrift tot verbreking betekent, er uit een andere vermelding van
het exploot blijkt dat hij het origineel
van dat verzoekschrift betekende en dat
het aan verweerster overhandigd stuk
het afschrift daarvan waE ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
feitelijke grondslag mist;
Over de tweede grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerster afgeleid nit
de scbending van de artikelen 61 en .69,
1°, van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, tloordat het verzoekschrift tot verbreking ingediend is door
de directeur der directe belastingen te
Brussel, namens de Minister van financien, zonder dat er gezegd wordt dat de
Staat optreedt, en doordat het ongebruikelijk is dat de cUrecteur der belastingen
bij het hof van cassatie een arrest aanbrengt dat zijn eigen beslissing gewijzigd heeft :
Overwegende dat de Belgische Staat
vo6r het gerecht zijn rechten door zijn
officieel aangestelde organen, de hoofden
der ministeriele departementen, doet gelden; dat in de procedures betreffende de
ten bate van de Staat ingevoerde belastingen, de Minister van financien em
ojfic'io optreedt, op vervolging en ten verzoeke van de hoofden der onderscheiden
takken van bestuur die de zaak aanbelangt, in onderhavig geval van de directeur der directe bela sting en;
Dat de clirecteur hier niet meer handelt krachtens de eigen machten welke
artikel 6J van de samengeschakelde wet-

1957, blz. 181, en de noot 1, blz. 182); 16 april
1958 (ibid., 1958, blz. 616, en de noot); 16 december 1958 (ibid., 1959, blz. 338, en de noot).
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ten betreffende de inkomstenbelastingen
hem verleent, doch als orgaan van de
Staat;
,
Dat zijn optreden overeenkomstig de
wet is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan aangenomen worden ;
Over bet eer~te middel, afgeleid nit de
schending van artikel 66 van de wetten
en besluiten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij bet besluit van de Regent van 15 januari 1948,
hetwelk toepasselijk gemaakt is, ter zake
van nationale crisisbelasting, cloor artikel 6 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij
bet besluit van de Regent van 16 januari
1948, en, ter zake van de extrabela~ting·
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, wins ten en ba ten, door
artikel 19 van de wet van 16 october 1945
tot invoering van bewuste extrabelasting,
doordat het hof van beroep kennis genomen heeft van de vraag onder welk
dienstjaar de meerwaarden behoorden te
worden aangeslagen, die verweerster in
1942 en 1943 behaald had naar aanleiding
van de verkoop van een onroerend goed
en van een deel van haar materieel, dan
wanneer deze vraag ter sprake was gekomen, noch in de reclamatie, noch in de
kwestieuze beslissing van de directeur,
en dan wanneer het hof van beroep dus
daarvan geen kennis vermocht te nemen :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat, aangezien de artikelen 3 en 7 van
het koninklijk be~Iuit nr 277 van
31 maart 1936, waarvan het eerste artikel 27, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten wijzigt, het aanslaan toegestaan hebben van de meerwaarden in de
rekeningen vanaf 30 maart 1935 uitgedrukt, en aangezien de litigieuze meerwaarden in de balans van verweerster
per 31 december 1935 uitgedrukt zijn,
bedoelde meerwaanlen in de loop van
het dienstjaar 1936 hadden dienen te
worden aangeslagen;
Dat dergelijk, op de forclusie gesteund
middel, voor de eerste maul v66r het hof
van beroep en zelfs van ambtswege door
dit hof mocht opgeworpen worden;
Dat het middel naar rccht faalt;
Over het tweede middel, afgelcid uit
de schending van de artikelen 3, 4 en 7
van het koninklijk besluit nr 277 van
31 maart 1936. waarbij wijzigingen worden gebracht aan de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstcnbela~tin
gen, doordat het bestredcn arrest beslist
dat de meerwaarden die verweerster in
1942 en 1943 behaald heeft, naar aanleiding van de verkoop van een onroercnd
goed en van een cleel van haar materieel, niet konden aangeslagen worden op
het tijdstip van het behalen ervan, docb

hadclen moeten worden aangeslagen onder het clienstjaar 1936, omdat zij in de
rekeningen reeds waren uitgedrukt vanaf
de balans per 31 december 1934, dat zij
nog uitgeclrukt waren in de balans per
31 december 1935 en dat zij deswege
krachtens de bovenaangehaalde wetsbepaling·en belastbaar werden onder bet
dienstjaar 1U36, dan wanneer deze wet"bepalingen bedoelde meerwaarden niet
belastbaar maakten onder bet dien~tjaar
1936 vermits zij niet voor de eerste maal
waren uitgedrukt in de balans die verweerster voor dit clienstjaar opgemaakt
had, en dan wanneer zij in iecler geval
voor cUt dienstjaar belastingvrij konden
wezen als eenvoudig in de rekeningen
uitgcdrukte meerwaarden; die niet a1s
winsten waren behancleld :
Overwegende dat, naar luid van artikel 3 van het koninklijk besluit nr 277
van 31 maart 1936, onder toepassing van
artikel 27, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten valle]l, « de vermeerderingen, voortvloeiend uit meerwaarden en
minderwaarden,
betzij verwezenlijkt,
hetzij uitgedrukt in de rekeningen of inventarissen van de belasting~chuldige Jl,
en clat artikel 7 bepaalt dat deze bepaling toepasselijk is voor het vestigen der
aanslagen verbonden aan de van 30 maart
1935 af afgesloten halansen ;
Overwegende dat nit het bestreden arrest hlijkt dat verweerster op 15 december 1933 een kapitaalsverboging verrichte door middel van sommen welke
van een herschatting van bet actief
voortkwamen en dat deze meerwaarden
in de op 31 december 1934 afgesloten rekeningen voorgekomen hebhen;
Overwegende dat naar luid van het
hovengemeld artikel 7, de administra tie
die meerwaarden dus niet mocht aan~laan, vermits zij reeds voorkwamen in
de v66r 30 maart 1935 afgesloten rekeningen;
Dat het arrest dienvolgens met miskenning van deze wetshepaling heslist dat
voormellle meerwaarden belasthaar waren
in de loop van het dienstjaar 1936;
Da t het mid del gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het hestreden arrest, hebalve in zover het bet
beroev doelloos verklaard heeft dat ingesteld is tegen de aanslagen in de
hedrijfsbelasting welke op bet kohier
zijn gehracht onder artikel 6416 van het
dienstjaar 1948, hij navordering over
1944, en)n dezelfde helasting alsmecle in
de nationale crisishelasting welke op het
kohier gehracht zijn onder artikel 6413
van het dienstjaar 1948, bij navordering
over 1943; heveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
heslissing; veroordeelt verweerster tot de

'--'-'-- 109 "--'-'kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
6 october 1959. - 2e kamer. - Voorzitter, H., Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. De Bersaques.
Gelijklu.iclende
concl!tsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. __:__
Pleiters HH. Van Leyno-eele, Fontigny en

Van Bastelaer (beide laatste van de
Balie van beroep te Brussel.)

l"
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MIDDELEN

TO'l'

VERBREKING.

BURGERLIJKE ZAKEN. J\'IIDDEL AFGELEID
UI'!' DE SCHENDING VAN RET GEWIJSDE. lNGEROEPEN BESLISSING NIET BIJ DE VOORZIENING GEVOEGD NOCH OVERGENOMEN IN DE S'l'UKKEN WAAROP HE'!' HOF AOHT VERMAG TE SLAAN.
MIDDEL NIET ONTVAJY:KELIJK.

Is niet ontvankelijk, in b1wgerlijke zalcen,
het middel atueleid uit de schending
van het gewijsde, wanneer de beslisS'ing waarvan de lcracht mislcend zo1t
geweest zijn niet b·ij de voorziening is
gevoe,qd en het bestt·eden a1'1'est of de
andere stukken waarop het hot acht
verma,q te slaan de termen ervnn niet
overnemen en niet toelaten na te gaan
of ze een beslissing !titmaakt die lcracht
,;an ge·w·ijsde heeft (1).
(EOII'fGENOTEN QUOIRIN-DE BEL,
T. DE COLONIE RELGISCH CONGO.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 october 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Elisabethstad;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 25, 26 van het
decreet van 11 juli 1!f23 op de strafvordering, 82, 85, 109, 110 van evengemeld
decreet, 71 (gewijzigd door de besluitwet
van 24 september 1942) , 72, 84 van het
koninklijk besluit van 22 december 1934
op de rechterlijke inrichting en de bevoegdheid in Belgisch Congo, 22 van de
ordonnantie van de gouverneur-generaal
van 13 februari 1915, gewijzigd door de
orclonnantie van 18 juni 1941, 7, 9, 14, 15,
inzonderheid lid 2, van voormelde ordonnantie, en 226 van hoek III van het
Congolees Burgerlijk Wetboek (decreet
(1) Verbr., 16 mei 1957 (Arr. Verbr.,. 1957,
blz. 774. Raadpl. ook verbr., 16 januari 1959
(ibid., 1959, blz. 389).

van 30 juli 1888), doordat het 'bestreden
arrest, hoewel erkennend dat, krachtens
het op strafgebied gewijsde, de beslagleggingen die door de inspectiedierist in
het koelhuis van aanleggers gedaan werden nietig waren bij gebreke aan een
bevel tot huiszoeking, desniettemin de
door dit bestuur getroffen maatregelen
als geldig beschouwt, omdat krachtens
de bepalingen van de artikelen 7, 9, 15,
lid 2, van de ordonnantie van de gouverneur-generaal van 13 februari 1915, de
inspecteurs het recht hadden de ruimte
waar het vlees opgeslageh is binnen te
gaan, te visiteren, te inspecteren, te
controleren of onder toezicht te houden,
dan wanneer uit de op strafgebied gevallen beslissing bleek dat de visitatie
zelve van de opslagplaats van aanleggers onwettelijk was, en derhalve dat
alle ten gevolge van die onwettelijke visitatie genomen maatregelen, en onder
meer de eis van de inspectieclienst het
niet gecontroleerde vlees onbruikbaar te
maken, nietig dienden te worden verklaard, naardien deze onbruikbaarmaking
pas na een regelmatig beslag gerechtvaardigd was:
Overwegende dat aanleggerl' tot staving van hun voorziening de uitgifte
niet overgelegd hebben van « de op strafgebied gevallen beslising ll waarvan het
gezag van gewijsde volgens het middel
door het bestreden arrest zou zijn miskend;
Overwegende dat, al wijst het ap·est
erop dat de beslagleggingen van 18 juli
en 4 augustus 1953 als nietig moeten beschouwd worden om reden van het gezag
van het gewijsde door een burgerlijk
vonnis van 29 juli 1953 en een strafvonnis van 17 september 1953, het verklaart
dat alleen het be~!lag van 4 augustus 1953
vernietigd is bij gebrek aan een bevel tot
huiszoeking;
Dat uit het bestreden arrest niet blijkt
dat de op strafgebied gevallen beslissing
het beslag van 18 juli 1953 zou vernietigd hebben, noch dat deze beslissing de
visitatie zelf van de opslagplaats van
aanleggers door de inspecteurs-veeartsen
ook onwettelijk zou verklaard hebben;
Waaruit volgt clat, aangezien aanleggers het hof niet in staat gestelcl hebben
tot het beoordelen van de door hen in
het middel voorgebrachte grief, het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweecle micldel, afgeleicl nit
de schending van artikel 20 van de koloniale keure, wet van 18 october 1908 op
het beheer van Belgisch Congo, dubbelzinniglleid of tegenstrijcligheid in cle reclenen, gelijkstaande met een ontbreken
van reclenen, cloordat het bestreden arrest, a) eerste onderdeel, het gewijscle
door het strafgerecht en dienvolgens ae
0

-110nietigheid van de beslagleggingen van
18 juli, 3 of 4 augustus 1953 aanneemt
op de voet van het ontbreken van een
bevel tot huiszoeking bij de inspectiedienst, hoewel het overweegt dat deze
dienst desniettemin het recht had het
koelhuiO' van aanleggers binnen te treden; b) tweede onderdeel, enerzijds, de
rechten van de inspectiedienst schijnt te
beperken tot het verbod voor aanleggers
hun niet gecontroleerd vlees buiten hun
opslagplaats te brengen en erover te beschikken, hoewel het anderzijcls aan aanleggers verwijt zich te hebben verzet
tegen de onbruikbaarmaking van het niet
aan controle onderworpen vlees, hetgeen
een amlere verrichting is dan die waarvan het zoeven de wettigheid erkend
heeft; c) derde onderdeel, vaststelt dat
niet blijkt dat aanleggers belet geweest
zijn te beschikken over het vlees dat
door de gezondheidsc1ienet onderzocht
was, hoewel het ten andere aan aanleggers verwijt niet geprobeerd te hebben het
in beslag genomen vlees samen te brengen
in een gedeelte van de gekoelde lokalen
en zodoende het hun berokkende nadeel
te beperken :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is aan te nemen, enerzijds, dat, gezien
h.et gezag van het gewijsde, een beslag
als nietig naar de vorm, bij gebrek aan
een bevel tot lmiszoeking, moet worden
beschouwd, en te beslissen, anderzijds,
dat de inspecteurf"-veeartsen <lie clat beslag gelegd ha<lden, het recht hadden in
de opslagplaatsen van aanleggers binnen te treden om aldaar van bedoeld beslag onderscheiden controlemaatreg·elen
uit te voeren;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
niet aanneemt dat c1e inspeeteurs-veeartsen het recht hadden het vlees onbruikbaar te maken niettegenstamide de onwettelijkheid van het op dat vlces gelegde beslag, en het aanleggers niet
aanwrijft zich tegen deze onbruikbaarmaking verzet te hebben; dat het zich
beperkt tot de' vaststelling dat, zo aanleggers toegestemd hadden in deze onbruikbaarmaking welke, afgezien van de
vorm, verantwoord was ten aanzien van
het vlees dat onwettelijk aan het onderzoek door de gezondheidsdienst was onttrokken en dat niet voor consumptie geschikt was, zij iedere verzwaring van het
door hun eigen schuld onstane naUeel
zouclen vermeden hebben;
Over het derde onderdeel :
Overwegende clat het arrest, antwoord
verstrekkende op de beweringen van aanleggers volgens welke hun zonder nood-

zaak zou verboden ZlJll te beschikken
over het vlees dat regelmatig door de
gezondheidsclienst onderzocht was, en de
onmisbare maatregelen te treffen voor
een goede werking van de koelapparaten,
erop wijst dat « cleze beweerde verbiedingen niet dadelijk uit het dossier blijken;
dat niet blijkt dat machtigingen te dien
einde .zouden zijn gevraagcl en geweigerd ll; dat het, zonder tegenstrijdigheid
met het vorenstaande, vervolgens verklaart dat aanleggers « niets ernstigs gedaan hebben om de door een hoger belang geboden toezichtsmaatregelen die
genomen werden te kunnen verenigen
met een beperking van de schade, en,
onder meer, om het in beslag genomen
vlees te kunnen samenbrengen in een
gedeelte van de gekoelde ruimten ll ;
Da t de drie onderdelen van het mid del
feitelijke grondslag missen;
Over het c1erde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 258, 259 van
llet derde boek van het Oongolees Burgerlijk Wetboek (decreet van 30 juli 1888),
doordat de bestreden beslissing aan aanleggers verwijt niets e.rnstigs gedaan te
hebben om cle door een hoger belang geboden toezichtsmaatregelen die genomen
werden te kunnen verenigen met een beperking van de schade, onder meer door het
niet gecontroleerde vlees in een gedeelte
van de gekoelde ruimten samen te brengen
en door de visitatie van de koelkamers
voor het onclerlwud van de koelapparaten
toe te staan, dan wanneer, zo de door
het bestuur genomen maatregelen verantwoord waren ten aanzien van het niet
gecontroleerde vlees en zo het mogelijk
was het verdachte vlees samen te brengen en de installatie normaal in werking
te houden, het ann de inspectiedienst
toebehoorcle deze maatregelen te treffen,
vermits hij door het niet treffen ervan
aanleggers een nadeel berokkende :
Overwegende dat, in strijd met het in
het middel beweerde, het bestreden arrest niet beslist dat aanleggers zelf het
niet gecontroleerde vlees in een gedeelte
van de gekoelde ruimten hadden dienen
samen te brengen, doch enkel releveert
da t aanleggers niets ernstigs geclaan hebben om de uitvoering van die maatregelen mogelijk te maken;
Da t het middel, op een onjuiste nitlegging van het beklaagde arrest rustencle, feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
8 october 1959. - 1e kamer. - Voor.e'itter, H. Wauters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. lVIoriame. - Gelijklnidende oonol7tsie, H. R. Delange, advo-

-111caat-generaal. - Pleiters, HH. Van Lt)ynseele en Ansiaux.
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HUUR VAN WERK.- HUUR VAN NIJVERHEID. - AANNEMINGSCONTRAOT. EJENZI.JDIG
RECHT OP DE VERBREKING TEN VOORDELE VAN
DE BESTELLElt VAN RET WERK. UITOEFENING VAN DIT RECHT ONDERWORPEN AAN DE
SCHADELOOSSTELLING
VOORZIEN
BIJ ARTIKEL 1794 VAN RET BURGERL!.TK WETBOEK;
ZEDELIJKE SCHADE Dill, VOOR DE BESTELLER, UIT DE VERBREKING VOORTVLOEIT. GEEN VERGOEDING UI'l' DIEN HOOFDE, BEHOUDENS AFWIJKENDE OVEREENKOMST OF AQUILIAANSE FOUl' VAN DE BESTELLER.

Het artilcel1794 van het Btwgerlijlc Wetboelc onderwerpt het tbitoefenen van
het 1·echt voor de besteller va1t het
1,verk het aannemingscontnwt eenzijdig
te verbreken aan de voorwaanle flat
hij fle aanneme1· zotb schadeloosstellen
vom· al zijn witgaven, al zijn Mbeirl,
en al wat hij bij die aanneming had
kttnnen winnen; een zerlelijlw schade
flie vom·tvloeit, voo1· de aannemer, nit
de verbreking, lean alleen aanleifling
ge·ven tot vergoefling 'wannee,r een nUclntJclcelijlce of si'ilzwijgende ove1·eenlcomst afwijkt van het 1·echt van de
bestelle1· van het werlc at wanneer deze
een aqttiliaanse fmbt heett begaan in ae
witoetening van flit recht.
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER WATERLEIDINGEN,
'1'. WIKEl'.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het IJestreden
arrest, op 27 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1794, 1149, 1150,
1151, 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
en 97 van de Grondwet, doordat de bestreden beslissing, zonder te antwoorden
op de grieven die in dit opzicht bij regelmatige conclusies voorgebracht zijn
door appellante - thans aanlegster ~,
het beroepen vonnis bevestigd heeft
waarbij aanlegster veroordeeld is' tot betaling aan verweerder van een som van
25.000 frank, die de vergoeding omvat
van het zedelijk nadeel dat verweerder
beweerdelijk geleden heeft ten gevolge
van de verbreking van het tussen partijen gesloten aannemingscontract, dan
wanneer de besteller van het werk die
een aannemingscontract verbrePkt de

aannemer slechts dient ii'Chadeloos te stellen « voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid
en al wat hij bij die aanneming had
kunnen winnen >>, met uitsluiting van
elke vergoeding wegens zedelijk nadeel;
dan wanneer dergelijke vergoeding eventueel slechts kan worden verleend indien
bij de besteller van het werk een fout in
de verbreking zou worden vastgesteld,
wat ten deze niet het geval is :
Overwegende dat verweerder zijn eis
tot schadeloosstelling uit hoofde van zedelijk nadeel wegens de verbreking van
het aannemingscontract bij conclusies
steunde, zowel op de contractuele verbintenissen van verweerster als op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
waarvan, naar hij betoogde, de toepassing niet uitgesloten werd door artikel 1794 van hetzelfde wetboek;
Overweg·ende da t aanlegster, tot betwisting van het verschuldigd zijn van
de vergoeding van 25.000 frank clie door
de eerste rechter toegekend werd, onder
meer wegens het door verweerder ondergane zedelijk nadeel, bij conclusies deed
gelden dat « ... de aannemer recht heeft
op de vergoeclingen die het geleden nadeel en de gederfde winst omvatten; dat
hij op niets meer aanspraak kan maken;
da t de vergoeding we gens zedelijk nadeel ·
welke berust op de toepassing, bij analogie, van de voor een schuldige verbreking Yan een contract geldende regelen
dienvolgens onwettelijk iii' >>;
Overwegende dat het bestreden arrest
bij bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter aanlegster veroordeeld
heeft tot betaling van bedoelde vergoe<ling, als herstel van het « zedelijk nadeel dat hij (verweerder) noodzakelijk
geleden heeft bij al zijn leveranciers en
bij zijn vakgenoten ten gevolge van de
vertragingen clie hem in de uitvoering
van het werk opgelegd zijn, en daarna
door de verbreking van het contract >>;
Overwegende dat artikel 1794 van het
Burgerlijk Wetboek, h\)twelk ten voordele van de besteller van het werk het
eenzijdig recht op de verbreking van het
aannemingscontract invoert, hem als
voorwaarde waaraan de uitoefening van
dat recht onderworpen is oplegt de aannemer schadeloos te stellen « voor al zijn
uitgaven, zijn arbei<l en al wat hij bij
die aanneming had kunnen winnen »; dat
het geen ruimere verbintenis bepaalt;
Overwegende dat, waar het beii'treden
arrest aan verweerder een vergoeding
toekent wegens het zedelijk nadeel dat
onder meer uit de verbreking van het
aannemingscontract voortgevloeid is, zonder het bestaan vast te stellen van een
uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst welke afwijkt van het recht voor
aanlegster om bewust contract eenzijdig
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te verbreken, noch te wrJzen op enige
aquiliaanse fout die zij .zou begaan hebben wanneer zij dat recht heeft uitgeoefend, het zijn dispositief niet wettelijk
gerechtvaardigd heeft;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het, bij
bevestiging van het beroepen vonnis, aanlegpter veroordeeld heeft tot betaling,
aan verweerder, van een som van
25.ooo· frank uit hoofde van zedelijk nadeel, voortvloeiende onder meer nit de
verbreking van het tussen partijen gesloten aannemingscontract, en in zover het
over de kosten uitspraak gedaan heeft;
beveelt dat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
cle gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroorcleelt verweerder tot de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
8 october 1959. - 16 kamer. - Vom·zitter, H. vVonters, eerste voorzitter. VersZaggeve1', H. Gilmet. Gelijlclttidende oonolns·ie, H. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Simont
~n

Van Ryn.
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1° OVEREEJNKOMST. - INGE!lREKESTELLING VAN· DE SCHULDENAAR 1'EN GEVOLGE VAN
EEN FOUTIEVE VERTRAGING. - VASTSTELLING
OF BEWIJS VAN DE FOUTIEVE VER'l'RAGING, 0NDERSCHEIDEN BEGRIPPEN.
2° RElDElNElN VAN VONNISSEN EN
ARRElS'l'EN. - BURGERLIJKE ZAKEN, VAS'l'STELLING DAT EEN BEPALING VAN EEN ALGEMEEN LASTENKOHIER, DIE EEN RECHTSPLEGING INRICH'l', IN GEBIEDENDE TERMEN OPGESTELD IS. - VASTSTELLING DA'l', VOLGENS RET
GEJIIEENSCHAPPELIJK INZICHT VAN DE PAR·
·TIJEN, MEN AKTEN VAN PROCEDURE KAN AAN·
WENDEN DIE ER :&;rEDE GELIJK STAAN. -VAST. STELLINGEN DIE NIE'l' STRIJDIG ZIJN.
1 o De ingebrekestelz.ing van de sohu.Zdenaar ten gevolrJe van een fouUeve vertraging in hot vermtllen van z·ijn ve1'·
pliohtinl]en en ae vaststelUng of hot
bew·ijs van cleze totttieve vertraging ma.
ken ondersoheiden begrippen uit (1).
2° Zijn_. niet strijclig de vaststellingen,
enerzt;ds, dat de bepalingen van een
algemeen lastenlcohier die een prooe(1) Raadpl. de motieven van verbr., 13 juni
1958 (B1tll. en PAsrc., 1958, I, 1144) uiteengezet in het tweede onderdeel van 'het eerste
mid del.

d·zwe inr·ioht om aan de onde'i'1Wme'i' toe
te laten zijn verweermiddelen te doen
gelden, in gebiedende termen is opgestelcl, en, anderzijcls, dat, volgens het
gemeensohappelijke inzioht van de partijen. alcten van prooedtwe aie er mede
gelijkstaan en die dezelfde tVaMbo1·gen
bieclen, lcnnnen aangewend wo1·den.

(DONN!£, T. GEMEENTE BOOISCHOT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 jnni 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schencling van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest de gel·
digheicl en de regelmatigheid der betwiste
vertragingsboeten, en bijgevolg het afwijzen van eisers vordering strekkende
tot betaling· van het saldo van c1e aannemingsprijs wegens de uitgevoerde bestratingswerken, op die redenen grondt
dat artikel 31, alinea 1, van het toepasselijk algemeen lastenkohier een afwijking uitmaakt van artikel 1146 van het
Bnrgerlijk Wetboek en eiser dus in geval
van foutieve vertraging van rechtswege
in dezelfcle toestand heeft verkeerd als
ware hij door verweerster aangemaand
geworden om zijn verbintenis te vervullen; dat weliswaar naar lnid van de gebiedende termen van artikel 32 van hetzelfde lastenkohier alle tekortkomingen
en alle overtredingen alsmede de nietvoltooiing van de werken op de voorgeschreven datum. bij proces-verbaal dienen
vastgesteld te worden en een afschrift van
vermeld proces-verbaal client zonder verwijl bij aangetekende brief aan cle aannemer gezonden te worden en dat, bij
voorkomend verzuim van die maatregelen, het openbaar bestuur niet gerechtigd
is de aa~memer een tekortkoming te ver·
wijten; maar dat een schrijven van de
leirlende ambtenaar van 4 jannari 1!}53,
met een vorc1eringstaat waarop 351.063 fr.
in mindering worden gebracht met de
melding « voorlopige aftrek wegens vertrag-ing )) en het feit dat op 30 januari
1953 dezelfde ambtenaar eiser nitdrnkke·
lijk op zijn tekortkoming opmerkzaam
gemaakt heeft en hem een reeks werken
opg-esomd heeft die te beeindigen waren,
gelijk staan met het afschrift van een
beknopt schrijven getiteld proces-verbaal
waarin niets anders cliende venneld te
worden dan de vaststelling dat de werken niet voltooid waren, en alzo aan al
de vereisten beantwoorden van de door
artikel 32 ten voordele van de aannemer
overeengekomen procedure, eerste onclerdeel, dan wanneer er tegenstrijdigheid
bestaat tnssen, enerzijds, artikel 31 van
het lastenkohier als een afwijking te be-.

-113.Schouwen van artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek en bijgevolg elke foutieve vertraging als de aannemer van
rechtswege in mora i'tellende, en anderzijds, aan te nemen dat bij toepassing
van artikel 32 van hetzelfde lastenkohier
:alle tekortkomingen alsmec1e de niet-voltooiing op de voorgeschreven datum door
een welbepaalde procedure dienen vastgesteld te worden en dat bij verzuim ervan het openbaar bestuur niet gerechtigd is de aannemer een tekortkoming te
verwijten; tweede ondercleel, dan wanrieer er tegenstrijdigheid bestaat tussen,
enerzijds, de termen van artikel 32 van
het lastenkohier als gebiedend te beschouwen, ter bescherming <1er belangen niet
alleen van het openbaar bestuur, maar
·eveneens en zelfs bijzonder van de aannemer, en anderzijds, aan te nemen
dat andere en beweerd gelijkgestelde
schrijven en verklaringen toch voldoende
blijven en aan de vereisten van vermelde
bepaling beantwoorden, en dan wanneer
in het een en het ander geval die tegenstrijdige redenen gelijkstaan met een gebrek aan motivering en de rechter over de
grond alzo te kort is gebleven aan de verplichting zijn beslissing met redenen te
omkleden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het niet strijdig is,
enerzijds, vast te stellen dat, krachtens
artikel 31 van het algemeen kohier van
de lai'ten, de aannemer in gebreke gesteld
is door het feit van een foutieve vertrag·ing alsof hij door de schuldeiser
aangemaand geweest was om zijn verplichtingen te vervullen en, anderzijds,
te beslissen dat, wat betreft het vaststelle,n of het bewijs van het bestaan van
die foutieve vertraging, een bijzondere
procedure voorzien is bij artikel 32 van
vermeld kohier;
Overwegende immers dat de ingebrekestelling van de schnldenaar, ten ge"
volge van een foutieve vertl·aging in het
vervullen van zijn verplichtingen, en de
vai'tstelling of het bewijs van cleze foutieve vertraging onderscheiden begrippen
uitmaken;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat artikel 32 van het algemeen lastenkohier, dat, wat betreft de vaststelling
en het bewijs van de tekortkoming van
de aannemer aan zijn verplichtingen, een
bijzondere procedure bepaalt, in imperatieve termen opgesteld is; dat het aanstipt dat dit artikel tot voorwerp heeft
de belangen te beschermen niet alleen van
het openbaar bestuur maar ook deze van
de aannemer, en namelijk aan deze
laatste toe te laten zijn verdedigingsmiddelen in te winnen. en te doen gelden en
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dat, bij gebrek zich ernaar te gedragen,
het openbaar bestuur niet gerechtigd is
de aannemer .zijn tekortkomingen te verwijten;
Dat het arrest vervolgens er op wijst
dat nit de gemeeni'chappelijke bedoeling
van partijen l}lijkt dat deze geen «formalisme ll gewild hebben en aan gezegde
procedure geen << sacramenteel ll karakter
hebben gehecht; dat derhalve akten volstaan die met deze in artikel 32 bedoeld
gelijkstaan;
Overwegende dat het niet strijdig is
te beslissen, enerzijds, aut artikel 32 van
het algemeen lastenkohier, in zover het
voor de vaststelling en het bewijs van
de tekortkomingen van de aannemer een
procedure bepaalt die hem toelaat zijn
verweermiddelen te doen gelden, gebiedend is, en, anderzijds, dat, volgens het
gemeenschappelijk inzicht van de partijen, men akten van procedure kan aanwenden die er mede gelijk staan, dit wil
zeggen die aan de aannemer dezelfde
waarborgen verzekeren voor .zijn verdediging;
Waaruit volgt dat de twee onderdelen
feitelijke grondslag mii'sen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1139,
1146, 1152, 1226, 1230. 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
ue geldigheid en de regelmatigheid der
betwiste vertragingsboeten, en bijgevolg
het afwijzen van eisers vordering strekkende tot betaling van het salclo van de
aannemingsprijs wegens de uitgevoerde
bestratingswerken op die beslissende redenen grondt dat artikel 31, alinea 1,
van het toepasselijk algemeen kohier van
de lai'ten, · bepalingen en voorwaarden
voor de aannemingen van werken voor
cle Staat, op 18 mei 1933 goeclgekenrd en
luidende als volgt : « De aannemer wordt
ten aanzien van de uitvoering van zijn
aanneming in gebreke gesteld wanneer de
werken niet gans voltooid zijn binnen
de bij het bijzonder lastenkohier voorziene termijn of op de verschillende
tijdstippen die voor de gedeeltelijke voltooiing bepaald zijn ll - een afwijking
uitmaakt van artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek, dat eiser dus in geval
van foutieve vertraging in dezelfde toestand heeft verkeerd als ware hij door
verweerster aangemaand geworden om
'&ijn verbintenis te vervullen -, en dat
hi.i in vermeld geval zoncler aanmaning
gebonden is geworden tot het vergoeden
van de door de niet-uitvoering aan de
medecontracterende partij veroorzaakte
schade, dan wanneer die uitlegging van
bewuste bepaling van het toepasselijk
lastenkohier met dezer termen onverenigbaar is, welke maar tot doel en
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draagwijclte hebben een der verscheidene
gevallen van niet-uitvoering van de aannemingsovereenkomst te bepalen en generwijze een afwijking kunnen inhouden
van de noodzakelijkheid van een regelmatige in mora stelling om een verplichting tot schadevergoecling te laten ontstaan, welke afwijking wegens llaar uitzonderlijk karakter van strenge uitlegging is en slechts uit een ondubbelzinnig
en uitdrukkelijk becling zou kunnen afgeleid worden; dan wanneer llet bestreden arrest alzo de bewijskracllt van llet
lastenkohier miskend lleeft :
Overwegende dat de interpretatie, gegeven door het arrest en hernomen in het
middel, niet onverenigbaar is met de termen «in gebreke gesteld ll van cUt beding;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
ingewilligd worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 october 1959. - 1e kamer. - Voo•rzitter en verslaggever, H. de Olippele,
raadsheer waarnemend voorzitter.
GeUjlcltliclenae
oonolttsie,
H.
Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. Demeur en De
Bruyn.
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BURGERLIJRE ZAREN. AAN DE ARTEN VERSCHULDIGD GELOOF. DESRUNDIG VERSLAG.
JVliDDEL DAT DE RECHTER VERWIJT AAN DE
DESKUNDIGE EEN VAS'l'STELLING TOE TE E:ENNEN DIE DEZE NIE'l' GEDAAN HEEFT. V ONNIS
DA'l' DEZE VAS'l'S'l'ELLING AAN EEN DERDE TOESCIIRIJFT. i'IIIDDEL DA'l' FEITELIJRE GRONDSLAG MIST.

M·ist teitelijlce g1·ondslag het m·idclel aat
cle reohter ve1·w·ijt aan de cleslctmcl·ige
een vaststelling te hebben toegelcena,
wellce aeze niet gecla(Ln heett, en alzo ae
bewijslcraoht van het aeslcmulig ve1·slag
te hebben mislcena, wanneer ae 1·eohter
cl·ie vaststeUing aan een clerde heeft toegelcena.
{GEMEENSCHAPPELIJRE RAS BELGISCHE LANDSBOND DER BDUWBEDRIJVEN EN OPENBARE WEBKEN, T. VAN LAEBE.)
ARREST.

HITIT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 december 1957 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent;

Over het middel, afgeleid uit de. scherrcling van .de artikelen 1 van de bij koninklijk be;;;hiit van 28 september 1931 samen~
geschakelcle wetten op de vergoecling der
Schade voortspruitende uit de arbeiclsongevallen, 1315, 1316, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, en97 van de
Grondwet, doordat llet bestreden vonnis
aanneemt clat de in llet recllteroog van
cle verweercler vastgestelde staar van traumatische oorsprong zou zijn en uit een op
20 october 1955 overkomen arbeidsongeval
zou voortspruiten, en derwijze beslist
heeft in strijd met het uitdrukkelijk advies van de geneesheren-deskundigen die
door de eerste rechter ermede belast werclen de aarcl en het ontstaan van de kwaal
op te zoeken en te bepalen, om reden, namelijk, « clat de reclltbank ... , met de gerechtelijke experten, in acht neemt dat ...
llet ziende slaclltoffer dertien dagen na de
feiten blind is geworden en dat de nauwgezet bellandelende dokter op het kritisch
ogenblik een traumatische staar heeft
waargenomen en genoteerd ll, clan wanneer de verslagen van de gerechtelijke
deskuncligen van 28 september 1956 en
27 maart 1957 dergelijke vaststellingen
ontkennen of niet behelzen, en dan wanneer llus, door te verklaren het «met de
gerechtelijke experten ll die vaststellingen
in acht neernt, het bestreden vonnis de bewijskracht heeft geschonden welke aan de
verslagen van de aangestelde deskundigen
verschuldigd is (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) en, door onjuiste redenen en,.
bijgevolg, redenen welke de beslissing
niet wettelijk kunnen rechtvaardigen, tegen de besluiten van de gerechtelijke deskundigen in, als bewezen heeft erkend
dat de door verweerder voorgewende
schade zou voortgesproten zijn uit het
arbeidsongeval waarvoor hij in de zaak
vergoeding vroeg (schencling van de artikelen 1 van de sarnengeschakelde wetten
op de vergoeding der schade voortspruitende nit de arbeidsongevallen, 1315 en
1316 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet) :
Overwegende clat uit de stukken, waarop het hof acht verrnag te slaan, blijkt
clat verweerder, die beweert ingevolge een
op 20 october 1955 overkornen arbeidsongeval aan een staar in het rechteroog te lijclen, een vordering heeft ingesteld tot bekomen van de wettelijke vergoeclingen;
dat de eis door cle eerste rechter werd afgewezen doch door het bestreden vonnis.
wercl ingewilligd ;
Overwegende clat uit het tekstverband
van het vonnis blijkt dat de rechter
slechts in overeensternming met de gerechtelijke experten in acht neernt « dat een
kneuzing de staar kan veroorzaken ll
maar clat hij op de vaststellingen van d~
behandelende dokter steunt, waar hij ver-
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<der erop wijst « dat het ziende slachtoffer
dertien dagen na de feiten blind is gewor·den, en dat de nauwgezet behandelende
-dokter op het kritisch ogenblik een traumatische staar heeft waargenomen en genoteerd ll;
Dat het middel op een verkeerde interpretatie van het vonnis steunt en derhalve
feitelijke ~rondslag mist;
Om diE' redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
9 october 1959. - 1° kamer. - Voorzit:te·r, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. NeYen. - Gez.ijlcl·uidende conclttsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-gene:raal. - PleUers, HH. De Bruyn en Van
Ryn.
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1°

REDENEN VAN VONNISSEN EN
ARRESTEN. - VERPLIOHTING VAN l\1:0'1'1VERING. - VERPLIOHTING ONAFSOHEIDBAAR
VAN DE OPDRAOH'l' TOT BEREOHTING VAN EEN
GESOHIL.
2° OONTENTIEUS REOHTSOOLLEGE.
- AmHNISTRATIEF REOHTSOOLLEGE. - VERPLIOHTING ZIJN BESLISSINGEN TE :lriOTIVEREN.
3° OON'l'ENTIEUS REOHTSOOLLEGE.
- ADMINISTRATIEF REOHTSOOLLEGE. - ONDERZOEK VAN DE ZAAK EN UITSPRAAK VAN DE
HESLISSING IN OPENBARE TEREOH'l'ZlTTING. VERPLICHTING NIET VAN REOHTSWEGE TOEPASSELIJK.
4° MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID.

Groncltvet toepnssing mnnlct op de 1·echt~
bnnlcen in de zin vnn dit woord in de
artilcelen 92 en 93 vnn cle Groncl·wet, is
oolc vnn toepnssing op de ndministJ"atieve contentiettze rechtsoolleges (2).
3° De openbctnJ·heid van de terechtzittingen en de ttitspranlc vnn cle vonnissen in
openbnre te·rechtzitting, voorgesclweven
cloor de cu·tilcelen 96 en 97 vnn de G1'01Hlwet, z'ijn mnnt1·egelen slechts toepnssez.ijlc vnn rechtswege op de 1·echtbnnlcen
in de zin vnn dit wom·d in de art'ilcelen 92 en 93; ze zijn nlleen vnn toepnss·ing op eon ndministrnt-ief contentie·u.s
Techtscollege wanneeT een bijzonclere
wetsbepnz.ing hot voorz·iet (3).
4° De "tdtspmctlc in openbM·e te1·echtzUUng
vwn de beslissingen gewezen doo1· hot
Hoger Eoheiclsgereoht ingestelcl tor zalce
tJonsioenstelsel voo1· m·i:intveJ·lcers, ·is
cloor geen enlcele wetsbepaling voorgeschreven (besluitwet van 25 februari

1947, besluit van de Regent van 15 october 1947).
(BDOKMANS, T. NATIDNAAL PENSIOENFONDS
VOOR MIJNWERKERS.)
De volgende conolttsie wenl genomen
door cle H. proc'lt'I'Ott'r-geneJ·aal Hnyoit de
Te·J:micottJ't :

hot beschUct dnt ellc vonnis met J'odenen
is omlcleed, vermeldt eon reael cUe onafscheidbn.wr ·is van de opclrncht tot beJ"ooht-ing vnn een geschU (1).
2° De J'egel dctt ellc ·vonnis met reclenen is
omlcleed, wanrvnn hot ctJ"t'ilcel 97 vnn de

Naar luicl van het micldel van de voorziening werd de bestreden beslissing in
strijcl met artikel 97 van de Grondwet gewezen, claar ze niet in openbare terechtzittiilg wercl uitgesproken.
Alzo wordt een bijzonder kiese vraag
opgeworpen. Is artikel 97 van de Gronclwet, in zover het bepaalt dat « elk vonnis
in openbare terechtzitting wordt uitgesproken ll, van toepassing op de door aclministratieve contentieuze rechtscolleges
gewezen beslissingen ?
Deze. vraag is van kiese aarcl, vermits,
enerzijcls, door talrijke arresten van het
hof erop werc1 gewezen clat de beslissingen
van cle bestenclige cleputaties, op het stuk
van belastingen, in openbare tereclltzitting
moesten uitgesvroken worden (4), alhoewel die verplichting door geen bi:izonclere
wettekst was opgelegcl (5), dan wanneer
het tegenovergestelde werd beslist in verband met de arresten van het Reken-

(1) (2) en (3) Zie verwijzingen vermeld in de
conclusies van het openbaar ministerie.
(4) Cass., 9 december 1876 (Bull. en PAsrc.,
1877, I, 44); 2 januari, 8 januari, 21 januari,
5 februari en 5 maart 1877 (ibid., 1877, I, 62,
69, 102, 121 en 138); 26 januari 1880 (ibid.,
1880, I, 61); 25 juni 1883 (ibid., 1883, I, 287);
22 november en 27 december 1886 (ibid., 1887,
I, 6 en 33); 23 mei 1893 (ibid., 1893, I, 243);
26 februari 1900 (ibid., 1900, I, 162). In dezelfde zin, twee arresten betreffende beslissin-

gen van de bestendige deputatie uitspraak
doende over een beroep ingesteld tegen de beslissingen van de « conseils de recensemen t de
Ia garde civique » : cass., 22 juli 1872 (Bull.,
en PAsrc., 1872, I, 451) en 7 mei 1875 (ibid.,
1875, I, 268).
(5) Dergelijke verplichting wordt slechts opgelegd op het stuk van verkiezingen (wet van
5 mei 1869, art. 17; samengeordend koninklijk
besluit van de gemeentelijke kieswet, 4 augustus 1932, art. 75).

-

\TERZEKERING TEGEN DE GELDELIJKE GE-

VOLGEN VAN OUDER.DOM EN VROEGTIJDIGE DOOD.

- MIJNWERKERS. - HOGER SOHEIDSGEREOH'l'. - BESLISSINGEN NIET IN OPENBARE
TEREOH'l'ZI'l'l'ING UITGESPROKEN.
1° A1·tUcel 97 van cle Gronclwet, ·in zover

-116hof (1), en vermits, anderzijds, eenparig
aangenomen wordt dat de door hetzelfde
artikel 97 voorgeschreven verplichting om
elk vonnis met redenen te omkleden, zonder enig voorbehoud, alle contentieuze
rechtscolleges betreft (2).

* * *
Tot opheldering van clit vraagstuk client
de nadruk erop gelegd· dat, alhoewel de
grondwetgever bij eenzelfde artikel - artikel 97 - en het motiveren van de vonnissen en het openbaar uitspreken ervan
heeft voorgeschreven, beicle verplicl1tingen
nochtans niet hetzelfclc karakter vertonen.
De verplichting tot motiveren is een
wezenlijlce waarborg voor de partijen tegen de willekeur van de rechter (3), zodat
deze verplichting onafscheiclbaa1' is van
de opdracht tot berechting van een betwisting (4). Bovendien stelt de motivering de hogere rechter, die eventueel in
hoger beroep of in cassatie zal moeten
uitspraak doen, in staat zijn controle op
de gewezen beslissing uit te oefenen (5).
Daarentegen heeft de tweede door artikel 97 opgelegde verplichting - het uitspreken in openbare terechtzitting

slechts tot voorwerp een publieke controle
op de gewezen beslissing in te voeren (6).
Zij is derhalve geen bestanddeel van cle
opcl'l'acht zelf recht te spreken en is evenmin van die opclracht onafscheidbaar.
Met andere woorden, vloeit de motiveringsverplichting nit de aard zelf van de
rechtsprekencle functie voort, clan is de
openbaarheid van de nitspraak alleen een
controlemaatregel, die echter van groot belang kan zijn, maar geen essentieel vereiste is voor het bestaan van een handeling van contentienze rechtspraak.
Hoe zou men trouwens knnnen verantwoorclen dat, - zoals door het hof wercl
beslist (7) - de openbaarheicl van de terechtzittingen die a an het vonnis voorafgaan (Gi·onclwet, art. 96), niet door de
aclministratieve rechtscolleges behoeft nageleefd te worden, tenware zij door een
bijzonclere wettekst zon voorgeschreven
zijn, en clat daarentegen de openbaarheid
van het vonnis zelf op de beslissing van
die rechtscolleges van rechtswege toepasselijk zon zijn ? Maakt cle eerste, althans
in de meeste gevallen, geen meer doeltreffende controlemaatregel nit dan cle·
tweede ? (8).

* * *

(1) Cass., 2 januari 1880 (Bull. en PAsrc.,
MEERSCR, noot onder cass., 21 december 1956,
1880, I, 52) en 9 mei 1882 (ibid., 1882, I, 136).
Bull. en PAsrc., 1957, I, 438); vloeit uit de naOpvallend is dat de Commissie van de Kamer
tuur zelf van de rechtsprekende functie voort
van volksvertegenwoordigers, wanneer zij, na
(LENNAERTs, Administ?·atief Lexicon, yo Admide verbreking van een arrest van het Reken- nist,·atieve 1'echtscolleges, nrs 66 en 107; «De
hof, als rechtscollege op verwijzing zitting
administratieve rechtscolleges en de artikehoudt, haar arresten evenmin in openbare
len 96 en 97 van de Grondwet >>, 'l'ijdsch1'. vow
terechtzitting uitspreekt (Kamer, 3 maart 1948,
bestmtrwetenschappen, 1957, blz. 276 tot 279);
Rec. ju1·ispr. d1·oit adm., 1948, blz. 77).
is een hoofdvereiste van de goede rechtsbede(2) Inzonderheid, wat de beslissiugen aan- ling (MAST, O'verzicht van het grondwettelijk
gaat van het Hoger Scheids.gerecht : cass.,
,·echt, blz. 257).
22 october 1954 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 151);
(5) Cass., 30 maart 1868 (Bull. en PAsrc.,
van de bestendige deputatie op het stuk van
1868, I, 267) ; LENNAERTS, aangehaald in voorafpatent : cass., 16 en 30 maart 1868 (ibid.,
gaande noot.
1868, I, 266 en 267), of van andere belastin(6) « Cette disposition etablit le controle de
gen : cass., 13 mei 1946 (Arr. Yerb1·., 1946,
blz. 182), 26 september 1950 (ibid., 1951, ,]a publicite » (TRONISSEN, nr 425; ORBAN, bd. II,
ur
312').
blz. 25) en 24 april 1958 (ibid., 1958, blz. 666).
(7) Cass., 22 januari 1900 (Bull. en PAsrc.,
In dezelfde zin, de rechtspraak van de Raad
1900, I, 108) en de conclusies van advocaat-gevan State : 14 januari en 3 juni 1955 (Recueil
des a1•rf!ts et a·vis d1t C onseil d'Etat, 1955, neraal Van Schoor, blz. 112, Zie ook de parlementaire handelingen nopens de wet van
blz. 41 en 492).
22 juni 1865 (Pasinomie, 1865, blz. 174, noot 1);
(3) Cass., 12 mei 1932 (Bull. en PAsrc., 1932,
I, 166); WrGNY, Droit constit1,tionnel, bd. II, GrRoN, v 0 Pouvoi1· jud·iciah·e, nr 34; Raad van
State, 14 januari en 3 juni 1955 (Recueil des
blz. 760; ERRERA, b\z. 245.
a1·rf!ts et avis rlu Conseil cl' Etat, 1955, blz. 41
(4) « L'obligation de motiver est jnseparable
en 492).
de la fonction juridictionnelle >> (MELCHIOR, noot
onder Raad van State, 12 september 1952, Rec.
(8) Men merke op dat DEBRA (noot onder
jurisp?', ,z,·oit arlm., 1953, blz. 98) ; (( resulte de Raad van State, 16 december 1954, Recueil
la nature meme des decisions dont !'objet est
j1u·ispr. rl1·oit arlm., 1955, blz. 100 en 101), die
de juger une contestation » (cass., 16 maart
van om·deel is dat de beslissingen van de con1868, B1tll. en PAsrc., 1868, I, 266); « tient a la
tentieuze administratieve rechtscolleges in opennature de la fonction des juridictions conten- bare terechtzitting zouden moeten uitgesproken
tieuses » (Raad van State, 6 maart 1953, Re- · worden, ook betoogt dat de betwisting in opencueil des a1·rets et avis d1t C onseil d'Etat, 1953,
bare terechtzilting zou dienen onderzocht te
blz. 291; advocaat-generaal GANSROF vAN DER
worden.
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de beslissingen van het Hoger Scheidsgerecht in openbare terechtzitting nitgesproken znllen worden.
Ik conclndeer dat het middel naar recht
fa alt.

Uit het voorafgaande meen ik te mogen
afleiden dat de eerste bepaling van artikel 97 van de Grondwet (de motiveringsverplichting) slechts een toepass·ing is van
een algemeen rechtsbeginsel, hetwelk derhalve voor alle contentienze rechtscolleges
geldt, dan wanneer de tweede bepaling
(de openbaarheid van de uitspraak) net als artikel 96 - zelf een verplichting
invoert, waarvan zij derhalve de enige
wettelijke grondslag is.
Welnn, eens aangenomen dat het tweede
lid van artikel 97 niet eenvondig de niting
van een algemeen rechtsbeginsel is, maar
een bijzonclere regel invoert, dan vloeit
ernit vDort dat het van rechtswege aileen
toepasselijk is op de « rechtbanken >> waarover hetzelfde hoofstnk van de Grondwet (1) in 't bijzonder handelt, dit wil
zeggen de door de artikelen 92 en 93 bedoelde << rechtbanken >>, met andere woorden de rechtbanken die tot cle rechterlijke
Orde beh01·en.
Wat cle andere contentienze (2) rechtscolleges aangaat, dit wil zeggen de contentienze aclministratieve rechtscolleges, behoDrt het de gewone wetgever toe de formaliteiten te bepalen welke hij nodig of
nnttig acht in verband zowel met de nitspraak van de beslissingen van die rechtscolleges als met het onderzoek van de
daarbij aanhangig gemaakte geschillen
(art. 116.) De beslissingen van een contentiens aclministratief rechtscollege hoeven,
mijns inziens althans, slechts in openbare
terechtzitting uitgesproken te worden ingeval nit de wettelijke regeling, waarbij
dit rechtscollege wordt ingericht, blijkt
dat dergelijke openbaarheid wordt voorgeschreven.
Deze interpretatie strDokt volkomen met
de leer niteengezet door procnrenr-generaal Mesdach de ter Kiele (3), door professor de Visscher (4) en Lennaerts (5),
alsook met de rechtspraak van de Raad
van State (6).
Door geen enkele bepaling van de beslnitwet van 25 febrnari 1947 of van het
beslnit van de Regent del. 15 october 1947

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 8 september 1958 gewezen door
het Hoger Scheidsgerecht ingesteld krachtens artikel 78 van de beslnitwet van 25 febrnari 1957 tot samenordening en wijziging van de rechten betreffende het pensioenstelsel voor de mijnwerkers;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 72, 73, 75 en 76 van de besluitwet van
25 februari 1947 tot samenvoeging en wijziging van de wetten .betreffende het pensioenstelsel voor de mijnwerkers, dDordat
noch de bestreden beslissing noch het proces-verbaal van de terechtzitting waarop
zij werd nitgesproken vaststellen dat die
beslissing in openbare terechtzitting werd
uitgesproken, dan wanneer elk vonnis in
openbare terechtzitting moet uitgesproken
worden, en de bestreden beslissing van
het Hoger Scheidsgerecht een vonnis van
een met eigenlijke rechtspraak belast
rechtscollege uitmaakt :
Overwegende dat artikel 97 van de
Grondwet, in zDver het bepaalt dat elk
vonnis de gronden vermeldt waarop het
rust, een regel invoert die voor partijen
een wezenlijke waarborg tegen de willekeur van de rechter uitmaakt en die bijgevolg onafscheidbaar is van de opdracht
tot berechting van een geschil;
Dat bewuste regel, bijgevolg, voor elk
contentieus rechtscollege van toepassing
is;
Overwegencle dat, in zover vDormeld artikel bepaalt dat het vonnis in openbare
terechtzitting nitgesproken wordt, het tot
cloel heeft een openbaar toezicht over de
gevelde beslissing· mogelijk te maken; dat,
naardien dit toezicht niet van de opdracht

(1) Hoofdstuk II van de titel II.
(2) Dat de tweede bepaling van artikel 97
alleen de contentieuze zaken betreft staat buiten kijf (zie cass., 8 juli 1935, Bull. en PAsrc.,
1935, I, 305).
(3) Oonclusies v66r cass., 2 januari 1880
(Bull. en PAsrc., 1880, I, 40).
(4) «Plan du com·s de droit public >>, blz. 269
en vlg. Zie ook MELCHIOR (Ree. ju1·isp1·. d1·oit
adm., 1953, blz. 100 en 101).
(5) Administratieve •·eehtseolleges, nrs 65 ·en
66; Tijdselwift voor bestuu1·swetenschappen,
1957, blz. 276 tot 279.
Oont?·a : DEBRA, hierboven aangehaald; DE>IBOUR, A etes de la tutelle administrative en
dToit belge, biz. 34.

(6) Zie o. a. Raad van State, 12 september
1952 (VeTzameling der m·resten en adviezen
van de Raad van State, 1952, biz. 934) : « Overwegende dat de aan de hoven en rechtbanken
opgelegde verp!ichting, de vonnissen op openbare terechtzit.tingen uit te spreken, niet van
rechtswege voor administratieve rechtscolleges
geldt "; Raad van State, 6 maart 1953 (ibid.,
1953, blz. 314) ; 14 januari en 3 juni 1955·
(Recueil des a?Tets et avis du 0 onseil d'Etat,
1955, blz. 41 en 492); 14 mei 1957 (T' erzameling
de1• arresten en adviezen van de Raad van
State, 1957, blz. 342) : « Overwegende dat dit
grondwettelijk voorschrift alleen op de hoven
en rechtbanken van de gerechtelijke orde van
toepassing is "·

ARREST.
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tot berechting onafscheidbaar is, vermelde
bepaling, evenals de door artikel 96 voorgeschreven openbaarheid van de terechtzittingen, van rechtswege slechts toepasselijk is op de rechtbanken in de zin van
dit woorcl in de artikelen 92 en 93 van cle
Gronclwet, weze op tle rechtbanken van de
rechterlijke Orcle;
Overwegencle dat geen enkele bepaling
van de besluitwet van 25 februari 1947 of
van het besluit van de Regent van 15 october 1947, uitclrukkelijk of impliciet,
voorschrijft dat cle beslissingen van het
Hoger Scheiclsg·erecht in openbare terechtzitting zullen uitgesproken worden;
Dat, mitsdien, het miclclel naar rccht
faalt;
Om clie redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanlegg·er tot cle kosten.
9 october 1959. - 1 6 kamer. - Voorzitte1', H. Vandermersch, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Louveaux.
Gelijlcl~t·idende
oonol~t.sie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Ple-iters, HH. Pirson en
Demeur.

26

KAMER. -

12 october 1959

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAREN. - ARTIRELEN 479 EN VOLGENDE
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING
NIET VAN Cl'OEPASSING OP EEN BETIOHTE.
-- JDERSTE YOORZITTER VAN HET TIOF VAN BEROEP DIE NOOHTANS, OP VORDERING VAN DE
PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF, EEN MAGISTRAAT AANGEWEZEN HEEFct' OM DE FUNCTIES
VAN ONDERZOEKSRECHTER Cl'ER ZAKE TE VERVULLEN. - il1AGISTRAAT ALDUS AANGEWEZEN
ZI.JNDE DE ONDERZOEKSRECHTER VAN DE
RECHTBANK BEVOEGD OM KENII'IS TE NEMEN
VAN DE VERVOLGING EN ONDERZOCHT HEBBENDE
OP VORDERING VAN DE PROOUREUR DES KONINGS BIJ DEZE RECHTBANK. - 0NDERZOEK
NIET AANGETAS1' DOOR NIETIGTIEID.
2° VERWIJZING NA VERBREKING. 00RREOTIONELE- EN POLITIEZAKEN. - VERBRE.KING WEGENS ONBEVOEGDHEID. - VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE RECHTER.

1° W anneer, alhoewel de bepaHngen van
hoofdstnlc III van titel IV van het
boelc II van het Wetboelc van strnjvordedng betreffende rle ve1·volg·ing en
het onderzoelc van de miscladen en de
wanbedrijven ge11leegd floor fle magis(1) Raadpl. verbr., 28 juli 19<l3, twee arresten
(An·. Tle1·br., 1943, blz. 168 en 170); 8 november 1943 en 10 januari 1944 (B1tll. en PAsrc.,
1944, I, 45 en 138) ; 8 november 1948 (ibid.,
1948, I, 610); 16 november 1953 (Arr. Verbr.,
1954, blz. 179). Wat betreft de laatste alinea

t1·aten van fle 1·eohterl'ijlce maoht,, niet
van toepassinrt wa1·en voor cle beUohte,
fle eerste voorzitter van het hof van
beroep, op vorfledn g van fle proowre~w
generaal bij flit hof., een marrisM·aat
aan,qewezen heeft om fle t~moties van
onclerzoelcsreohte1· te verv·ullen, wor-dt
het onderzoelc floor fleze aanwijzing
niet met n·ietigheifl a.angetast, inflien de
alflns aangewezen magisM·aat ae onderzoelcsreohter is van de reohtbanlc bevoegcl om, lcenn,is te nemen van fle vervolg·ing, en deze magistraat floor fle
pr-oo·twe7tr' cles konings bij fleze reohtbanlv gevo1·denl tverd te onflerzoeken.
2° Wnnneer het hot wegens onbevoegclheitl een besliss·ing gewezen in oor1·eotionele- of politiezalcen ve1·b1·eeli;t, 1Jer1.v·ij st het de zanlc naar cle 1·eohte1· die
er lcennis van moet nemen (1). (Wet-

boek van strafvordering, art. 429, alinea 5.)
(VAN HILLE EN PIOQUE,)
ARREST (2).
RET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
A) Wat betreft de voorziening van aanlegger Picque :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 8 van cle
Grondwet, 1 van de wet van 17 april1878,
22, 61, 69, 127, 479, 480, 502, 538 van
het Wetboek van strafvordering, 10, 11
van cle wet van 25 juli 1867, 7, paragraaf 6, van i:le wet van 24 december
1953 betreffende de herziening van de
tuchtstraffen wegens hun geclragingen tijclens de vijanclelijke bezetting genomen
ten aanzien van de personen becloeld bij
artikel 1, 2°, van de besluitwet van 8 mei
1944 betreffende de openbare ambten, en
ten aanzien van sommige leden van de
rechterlijke orcle, van de officieren en
agenten van de gerechtelijke politie bij
de parketten en van het personeel van
de parketten en van de griffies, en van
artikel 3 van het koninklijk besluit van
26 juli 1956 inhouclende schorsing en opruststelling van Van Hille, meclebetichte
van eiser, cloordat het bestreden arrest
het onderzoek, door onderzoeksreehter
De Brauwere in 1958 tegen eiser gevoerd
van artikel 429 van het Wetboek van strafvordering, raadpleeg verbr., 28 januari 1924 (B1tll.
en PAsrc., 1924, I, 174) en de conclusies van de
H. eerste advocaat-generaal Paul Leclercq.
(2.) Het Hof heeft in deze zaak een eerste
arrest op 5 januari 1959 gewezen (Ar1·. Ve1·br.,
1959, blz. 376).
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op grond van de macht welke hem door
de eerste voorzitter van het Hof van beroep te Gent werd gedelegeerd, rechtsgeldig heeft verklaard om reden dat, bij
het instellen van de publieke vordering
tegen eiser, het gebleken is dat zijn medebetichte met een van de hoedanigheden
IJekleed was die hem aanwees op het
voorrecht van rechtsmacht voorzien IJij
de artikelen 479 en 480 van het Wetboek
van strafvordering, dat op dat ogenblik
er enkel met een toestand rekening kon
gehouden worden die alle kenmerken van
de werkelijkheid vertoonde, en dat, indien bij arrest van het hof van verbreldng van 5 januari 1959 definitief uitgewezen werd dat die medebetichte niet
over het voorrecht van rechtsmacht beschikte, deze nieuw bepaalde toestand
geen terugwerkende nietigheid van de tot
dan toe rechtmatig gevolgde procedure
kon teweegbrengen, zulks ten onrechte,
omdat uit de artikelen 10 en 11 van de
wet van 25 juli 1867, 7, paragraaf 6, van
voormelde wet van 24 december 1953, en
nit het besluit van de Regent van
15 maart 1945, en nit artikel 3, van voormeld koninklijk besluit van 26 juli 1956
blijkt, en op het ogenblik van de vervolgingen in 1958 bleek, dat de medebetichte
van eiser niet het voorrecht van rechtsmacht voorzien bij artikelen 479 en 480
van het Wetboek van strafvordering genoot, zodnt de eerste voorzitter en de
onderzoeksrechter onbevoegd waren :
Overwegende dat wanneer een onderzoeksrechter van de bevoegde reclltbank,
daartoe door de procureur des konings bij
die rechtbank gevorderd, ten Iaste van
de verdachte een onderzoek ingesteld
heeft na, bovendien, op vordering van de
procureur-generaal bij llet hof van beroep, door de eerste voorzitter van dat
llof aangeduid geweest te zijn, die hoge
magistraten ten onrechte in de mening
verkeerd hebbende dat de artikelen 479
en volgende van het Wetboek van strafvordering in de zaak van toepassing waren, het aldus gedane onderzoek niet,
wegens die « aanduiding )}, door nietigheid aangetast is;
Overwegende immers dat in dergelijke
geval de onderzoeksrechter optreedt
krachtens de hem door de wet toegekende
machten waarvan de uitoefening door
geen enkel wettelijk beletsel verhinderd
wordt;
Dat de ten overvloede door de eerste
voorzitter van het hof van beroep gedane << aanduiding ll van de onclerzoeksrechter niet tot gevolg heeft bedoelde
machten te wijzigen;
Overwegende dat nit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan
blijlrt; aan de ene zijde, dat llet onderzoek ten laste van aanleggers gedaan
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wercl door rechter De Brauwere, op
13 september 1958 door de voorzitter van
de Rechtbank van eerste aanleg te Gent
gelast, bij toepassing van het tweede lid
van artikel 23 van de wet van 18 juni
1869, zoals dit lid door artikel 1 van het
koninklijk besluit nr 303 van 30 maart
1936 vervangen werd, om met ingang van
15 september 1958 tijdelijk het ambt van
onderzoeksrechter te vervullen en, aan
de andere zijde, dat op 16 september 1958
de procureur des konings te Gent onderzoeksrechter De Brauwere tot het instellen van een onderzoek ten laste van
beicle aanleggers gevorderd heeft;
Overwegende dat, welke ook de waarde
weze van de door het arrest ingeroepen
en door het midclel gecritiseercle motieven, het dispositief van het arrest als
wettig gerechtvaardigd voorkomt;
Dat derhalve het middel niet lmn aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleitl nit de
schending van de artikelen 214, 429, 431,
432 van het Wetboek van strafvordering,
1350 en 1351 van het Burgerlijk Wetboek
en van het gezag van gerechtelijk gewijsde van het arrest op 5 januari 1959
door de tweede kamer van het hof van
verbreking in zake van eiser en van
Van Hille tegen het openbaar ministerie,
doordat het bestreden arrest de beschilrking van de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Gent van
27 maart 1959 heeft bevestigd voor zover
gezegde raadkamer zich bevoegd had verklaard, zulks ten onrechte, omdat voormeld arrest van het Hof van verbreking
llet arrest van de eerste kamer van het
Hof van beroep. te Gent van 30 october
1958 had verbroken, oo grond van de aangehaalde artikelen van het Wetboek van
strafvordering, de zaak naar een rechtsmacht buiten het rechtsgebied van het
Hof van beroep te Gent diende verzonden
te worden :
Overwegende dat in het geval waarin
llet hof, zoals bij het arrest van 5 januari
1959, de verbreking uitspreekt om reden
van onbevoegdheid van een hof van beroep, het bij toepassing van het vijfde
lid artikel 429 van het Wetboek van
strafvordering, het geding verwijst naar·
de rechter die kennis ervan moet nemen
en het deze aanwijst ;
Overwegende dat, in strijd met hetgeen
in het middel aangevoerd wordt, de rechter naar welke de zaak moest verwezen
worden, derhalve, geen hof is van dezelfde aard als dat welke llet vernietigde
arrest gewezen heeft, te dezen « een
rechtsmacllt buiten het rechtsgebied van
het Hof van beroep te Gent ll;
Overwegende dat het middel naar recht
faalt;
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B) Wat betreft de voorziening van
aanlegger Van Hille :
Overwegende dat de door die aanlegger voorgestelde middelen dezelfde zijn
als deze door Picque aangevoerd behalve
dat, wat het eerste middel betreft, aanlegger de schending van de artikelen 8
van de Grondwet, 1 van de wet van
17 april 1878, 22, 61, 69, 127, 502 en 538
van het Wetboek van strafvordering niet
inroept;
Overwegende dat, om eensluiclende redenen, die middelen moeten afgewezen
worden;
En overwegende dat, ten aanzien van
beide aanleggers, de substantiele of op
straf van nietigheid voorg·eschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
12 october 11)59. - 2" kamer. - Voorzitter·.• H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever, H. Belpaire. - Gelijlclu:iclencle conclitsje, H. F.
Duman, advocaat-generaal. ~ Pleiter,
H. Struye.
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12 october 1959

VERKEIDR. vVEGcoDE vAN 8 APRIL 11J54.
VOORRANG. KRUISPUNT UITGEMAAKT
DOOR EEN HOOFDWEG EN EEN ONDERGESCHIKTE
WEG. AANRI,JDING OP J:NIGE METERS NA
HET KRUISPUNT. BESLISSING DIE VASTSTELT DAT DE AANRIJDING VOORTVLOEIT UIT
HET NIET NALEVEN, OP HET KRUISPUNT, DOOR
DE BESTUURDER DIE OP DE SECUNDAIRE WEG
RIJDT, VAN DE VOORRANG VAN DOORGANG. BESLISSING DIE WETTELIJ'K DAARUIT AFLEIDT
DAT DEZE BESTUURDER DE INBREUK VOORZIEN
BIJ ARTIKEL 16-2 VAN DE WEGCODE HEEFT
GEPLEEGD.

De feitenr·echter clie vaststelt clat een
nanrijfUng, voo?'gevallen op enige rneters
na een lcntisp1mt it'itgemaalct cloor een
hoojflweg en een sec1/.nclair·e weg, toe te
sch?'ij ven is awn het fe-it clat cle best1t1Wcler· die op de secqmclai?'e weg r·eecl, cle
gebntilce?' van de hoofclweg niet heeft
laten vom·gaan op het lcntiszmnt, mag
clafwnit wettelijlc het bestann vnn cle inbTeitk op nr·tikel 16-2-b vnn cle Wegcocle
van 8 npril 1954 njte·iclen (1).

(1) Raaclpl. verbr., 17 juni 1957 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 1245) en 15 september 1958
(Arr. Yer·br·., 1959, blz. 37).

(CREMERS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 februari 1959 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 2, 4o, en 16 van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 houdende het Algemeen
Reglement op de politie van het wegverkeer, doordat het bestreden vonnis aanlegster veroordeekl heeft wegens inbreuk
op artikel 16 van voormeld koninklijk besluit om « bestuurster zijnde clie een weg
naderde, die hoofdweg was ten opzichte
van die waarop zij zich bevond, de best.uurcler die op die hoofdweg reed niet te
hebben laten voorgaan, dan wanneer, eerste ondercleel, het vonnis niet vaststelt
waarom de ene weg hoofdweg is ten opzichte van de andere, zodat moet aangenomen worden dat beide van een gelijke
waarcle zijn, en clan wanneer, tweede onderdeel, gezegd artikel 16 ter zake geen
toepassing vindt, daar de voorrang op de
krnispunten en niet op de openbare wegen
toepasselijk is en het ongeval zich buiten
een kruispunt heeft voorgedaan :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende clat het bestreden vonnis
uitdrukkelijk de redenen van het vonnis
a q1to voor herhaald houclt; dat het vonnis n q1to er op wijst clat <<de weg gevolgd
cloor beklaagde (hier aanlegster) een ondergeschikte weg is daar hij voorzien is
van een omgekeerde driehoek ll ;
Dat clit onderdeel van het micldel feitetelijke gTonclslag mist ;
Over het tweecle onclerdeel :
Overwegencle dat het bestreclen vonnis
vaststelt clat « betichte (hier aanlegster)
slechts acht meter op cle hoofdweg afiegcle; dat haar links afclraaien, haar oprijclen op de hoofdweg aan het kruispunt en
het claarna afieg·gen van acl1t meter op de
hoofdweg, gelijktijclig gebeurclen; clat het
zoncler belang ter zake is dat zij (aanlegster) erin gelukte acht meter op de l1oofc1weg na het kruispunt af te leggen, claar
het niet eerbiecligen van de voorrang van
Vanbrabant aan het kruispunt cle oorzaak
van het ongeval is, en betichte (hier aanlegster) niet op de hoofdweg kon komen
zonder op het kruispunt, waar zij geen
voorrang had, te komen ll ;
Overwegende dat nit die vaststellingen
het vonnis wettelijk heeft mogen afieiclen
clat aanlegster de overtrecling voorzien
dooi· artikel 16-b van de W egcocle van
8 april 1954 begaan had;
Dat dit onclerdeel van het middel niet
kan aangenomen worden ;
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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 ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
12 october 1959. - 2• kamer. - VoorzUte1', H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Wauters. - Gelijkluidende oonclttsie, H. Dumon, advocaat-generaal.
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VER,ANTWOORDELIJKHEID (BTJITEN OVEREENKOJ\IIST ONTSTAAN).
STRAFZAKEN. BURGERLIJRE VORDEFOUT VAN BETICHTE. 00RZAAK
IUNG. VAN DE SCHADE. FOUT VAN EEN DERDE. BETIOHTE NIETTEMIN . GEHOUDEN JEGENS HET
SLACHTOFFER TOT DE GEHELE SCHADELOOSSTELLING. FOUT VAN HET SLACHTOFFER. GEDEELTELIJKE SCHADELOOSSTELLING.

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. BETICHTE . VEROORDEELD WEGENS
EEN MISDRIJF DAT DE SCHADE VEROOR,ZAAKT
HEEFT. SCHADE ONDERGAAN DOOR EEN GOED
VAN EEN ECHTELIJKE GEMEENSCHAP. SAMENLOPENDE FOUT VAN HET HOOFD VAN DE GEMEENSCHAP. GEDEELTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BETICHTE.

3°

VERBliEKING. UITGESTREKTHEID. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDElUNG.
'l'-WEE BURGERLIJKE PARTIJEN, MEDEEIGENAARS VAN HE'l' DOOR DE FOUT VAN DE BETICH'l'E BESCHADIGD GOED. BESLISSING DIE,
ZONDER ZICH UI'l' TE SPREKEN OVER HET AANDEEL VAN IEDER DEZER MEDEEIGENAARS IN DE
VERGOEDING, SLECHTS TEN LAS'l'E VAN BETICH'l'E
EEN GEDEELTELIJKE SCHADELOOSSTELLING I.EG'l'
TEN BATE VAN DE TWEE BURGERLIJKE PAR'l'IJEN OM REDEN DAT EEN VAN DE MEDEEIGENAARS EEN SAMENLOPENDE FOUT HEEFT BEGAAN. ONWET'l'ELIJKHEID VAN DEZE BESLISSING IN ZOVER ZE DE VORDERING BETRE~"'l' VAN DE MEDEEIGENAAR DIE GEEN FOUT
HEEFT BEGAAN. - . VERBRERING UITGESPROKEN OP DE VOOR"ZlENING VAN DEZE LAATS'l'E. VERBREKING VAN DE BESLISSING OP DE VORDERING VAN DE TWEE BURGERLIJKE PARTI.JEN.
VERBREKING DIE ZICH NIET UITSTREKT
NOCH TOT HET BESCHIKKEND GEDEELTE DAT
HET TOTAAL BEDRAG VAN DE SCHADE VAS'l'STEL'l'
NOCH TOT DIT WELK BESLIS'l' DAT DE VERANTWOORDELIJKE PARTIJ ALLEEN RECH'f HEEFT
OP HET VIERDE VAN DE DOOR HAAR GELEDEN
SCHADE.

1o Wannem· de to·ut door hem begaan de

sohade geleden door de btwge1·lijlce
partij veroo1·zaa1ct heett, ·is cle bet-iohte
jegens het slaohtoffer geho1tden, tot de
gehele sohadeloosstelling zelts indien de
sohade oak als oorzaalc heett de samenlopende to1tt van een de1·cle, clie niet het
slaohtottm· zelt is (1).
·
2° TVanneM een sohacle berolclcencl we1·cl
aan een goecl, dat aan een eohteUjke gemeensohap toebehoort, cloor de samenlopencle tout van het hootcl van cleze gemeensohap en van cle clacler van een
misclrijt, is cle vemntwoorclelijkheicl
van deze laatste sleohts gecleeltelijlc.
3° Wanneer cle te'itenreohter beslist heett
clat de betiohte alleen IJehottclen was tot
cle gecleeltelijlce vemoecl·ing van cle
sohacle veroorzaalct awn een goecl clat
onvercleelcl toebehoo1·t aan twee eigenaars clie zioh b 1wge1·lij lee pa1·tij en
haclclen gestelcl tegen cleze betiohte, ant
reclen dat een van cleze b1wge1·Ujlce partijen, door haar sa1nenlopende tout,
oolc deze sohacle hacl veroorzaalct, en cle
1·eohte1" het aancleel vttn iecler cler mecleeigenaars in het onvercleeld goecl niet
bepaalcl heett, rl·raagt cle ve1'brelcing, op
de voo1·ziening van cle bnrgerlijlce pa1·tij
clie niet mecleclacle1· is van cle soharle, 1titgesprolcen wegens cle omvettelijlcheid. te
ha1·en opZ'ichte van cle betJerlcing van
cle ve'/'antwoorrlelijlcheicl van cle betichte, het geschU onve1·cleelbaar z·ijncle,
op cle besUss·ing bet1'effencle cle vo1·rlering van cle twee burgerUjlce part-ijen,
maar strelct z·ich 1tit noch tot het clisposUiet clat het totaal beclmg van
cle schacle bepaalt, noch tot clit welk
beslist cla.t cle bm·gerlijlce pa~·tij, mecletlacler van tle schatle, alleen 1·echt heett
op een vergoetling itie gez.ijlcstaat met
een vie1·cle van cle cloor haar geleclen
schacle.
(DIRICKX, T. OPENBAAR MINISTERIE, GRAU,
GROSFILS EN VAN MARCKE; VAN MARCRE .• T.
OPENBAAR MINISTERIE, GRAU, GROSFILS, DlRICKX, YANGROOTENBRIEL EN PURNELLE; VANGROO'l'ENBRIEL EN PURNELLE, T. VAN MARCKE.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 december 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Wat betreft de voorzieningen van Eva
Vangrootenbriel, gemachtigd door haar
echtgenoot Pierre Dirickx, en van Angele
Purnelle, burgerlijke partijen :
Over het eerste miudel, afgeleid nit de
(1) Verbr., 28 januari 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 620); 21 april 1958 (ibid., 1958, I, 918).
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van het Burgerlijk Wetboek, doordat,
waar lle burgerlijke partijen Van Grootenbriel en Purnelle de veroordeling tegen Van Marcke hadclen gevorclerd tot
herstelling van hun totale schalle, het
lwf van beroep betichte Van M:arcke
heeft veroordeeld tot betaling van een
vien1e >an de schade door de burgerlijke
partijen Van Grootenbriel en Purnelle
geledcn., dan wanneer, volgens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, ieder persoon, die verantwoordelijk is voor de scllade, de verplichting
heeft c1czc totaal tc llerstellen en !let hof
van beroep, waar het oordeelde dat Walter Van M:arcke een font had bedreven
llie in oorzakelijk verband met het on~
geval staat, deze laatste tot de totale
herstelling van de schade van de burgerlijke partijen moest veroordelen, vermits het bedreclen arrest niet heeft vastgesteld noch dat de burgerlijke partijen
Van Grootenbriel en Purnelle persoonlijk
verantwoordelijk waren voor het ongeval,
noch dat zij krachtens artikel 1384, alinea 1 of 3, van het Burgerlijk vVetboek,
voor de door beticllte Dirickx berokkende
schade verantwoorclelijk waren, nocll clat
zij als rechthebbenden van betichte Dirickx moesten worden aangezien, clie g·evallen de enige zijncle waarin zij niet de
herstelling van .llet gec1eelte llunner schade
zouden llebben kunnen bekomen dat proportioneel met het aandeel van de verantwoordelijkheid van betichte Dirickx
overeenstemt :
Overwegende dat beticllte Pierre Die
rickx en zijn echtgenote Eva Vangrootenbriel, alsmede Angele Purnelle zich gezamenlijk, als medeeigenaars van een
door het ongeval beschacligd voertuig,
Jmrgerlijke partij hebben gestelcl tegen
betichte Van Marcke tot herstelling van
de aldus opgelopen schacle;
Overwegende dat het middel het arrest
verwijt a an aanlegster0, alhoewel zij ten
aanzien van bet.ichte Pierre Dirickx derden zijn, de volledige herstelling te hebben geweigerd van een nadeel tot het veroorzaken waarvan beti.chte Van Marcke
heeft bijgedragen;
Overwegende dat het arrest, na de
verantwoordelijkheid van de door het ongeval veroorzaakte schade voor de drie
vierden ten laste van betichte Dirickx- en
voor een vierde ten laste van betichte
Van Marcke te hebben gelegll en na het
bedrag van lle aan bedoeld voertuig toegebrachte schade te hebben bepaald, beslist dat, overeenkomstig het verantwoordelijkheidsaandeel, slechts een viei·de van
gemeld bedrag aan de gezame1ilijke burgerlijke parti.i Dirickx-VangrootenbrielPurnelle moet worden toegewezen en dat
de aanspraak van de derde schadelijflster

Purnelle insgelijks tot een vierde te beperken is; dat het er verder opwijst
cc dat de onderling·e eigendoml!aanspraken
onomlijnd blijven (stuk 22) >>;
Overwegem1e dat stuk 22 het procesverbaal is waarin de verklaringen van
Vangrootenbriel en van Purnelle werc1ei!
opgenomen luidens welke beide zeggen medeeigenaars van het voertuig te zijn, de
eerstgenoemde, evenals haar echtgenoot
Pierre Dirickx, niet van goederen gescheiden, om hetzelve met penningen van het
huishouden te hebben gekocht, de tweede
genoemde om het samen met cUe echtgenoten te hebben gekocht;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest, door verwijzing naar
stuk 22, volgt dat krachtens het wettelijk
vermoeden van gemeenschaD, aan de ene
zijde, de sclmldvordering die in voordeel
van de gemeenschap Dirickx-Vangrootenbriel en ten laste van Van Marcke is
ontl!taan uit de schade toegebracht aan
het voertuig waarin cUe gemeenschap samen met Purnelle gerechtigd is, in die
gemeenschap is gevallen, en, aan de andere zijde, die gemeenschap ertoe gehouden is, ten aanzien van Van Marcke, de
gevolgen van het door Dirickx begane
wanbedrijf te dragen;
Dat het arrest bijg·evolg wettelijk heeft
beslist dat de echtgenoten Dirickx-Vangrootenbriel slechts op een vierde van de
door hen geleden scha(]e aanspraak konden maken;
Overwegende, intengendeel, dat vermits, zoals door het arrest wordt vastgesteld, Purnelle een derde schadelijdster
is, die aanlegster recht heeft op de algehele vergoeding door Van Marcke van de
door haar geleden schade en niet slechts
op een vierde ervan;
Dat het middel, in .zover het door aanlegster Pnrnelle voorgesteld wordt derhalve gegrond is;
Overwegende dat waar het hof van beroep in gebreke is gebleven het aandeel
van ieder van de medeeigenaars van het
onverdeeld beschacligd goed te bepalen en
gelet op de omsbi.ndigheid dat tnssen hen
het geschil ondeelbaar is, de beslissing
van het arrest over de toe te kennen
vergoeding wegens de schade toegebracht
aan !let autovoertnig client verbroken te
worden in de mate hierna bepaald;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ingesteld door Pierre Dirickx,
door Walter Van Marcke en door Eva
Vangrootenbriel; veroordeelt die partijen
tot de op hun voorziening gevallen kosten; rechtdoende op de voorziening van
Angele Ptunelle, verbreekt het bestreden
arrest in zover het over de vordering van
de gezamenlijke burgerlijke partij Dirickx-Vangrootenbriel-Purnelle, als medeeigenaars van de door het ongeval be-
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schadigd voertuig doch wiens onderlinge
eigendomsaanspraken erin onomlijnd blijven, uitspraak gedaan heeft behalve .Jlochtans in zover het de door dit voertuig
ondergane schade op 61.634 frank vastgesteld heeft en in zover het beslist heeft
dat de echtgenoten Dirickx-Vangrootenbriel slechts recht hebben, overeenkomstig het verantwoordelijkheidsaandeel
van Van Marcke, op een vierde van hun
gerechtigdheden in bedoeld bedrag; beveelt dat melding van onderhavig arrest
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing zal gemaakt worden ; veroordeelt Van Marcke tot de op de voorziening van Purnelle gevallen kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
12 october 1959. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Belpaire. ~ GeUjklttidende oonolttsie, H. F.
Dumon, advocaat-generaal. PleUer,
H. Struye.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 februari 1959 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Oudenaarde ;

Over het middel, afgeleid uit de scheuding .van de artikelen 97 van de Grandwet, 14 van de titel II van het decreet
van 16-24 augustus 1790 op de rechterlijke
inrichting, 149, 152 en 153 van het Wetboek van strafvordering en van de rechten
van de verclediging, bepaalclelijk van de
vrijheid van de verdecliging v66r de rechtbanken, gehulcligd bij artikel 2_,_ alinea 2,
van het decreet van 20 juli 1831 op de
drukpers, doordat, om het vonnis van_
24 januari 1959 te niet te doen, waarbij
de politierechter het verzet tegen het vonnis van 25 october 1958 ontvankelijk had
verklaard, en om dit verzet niet ontvankelijk te verklaren, het bestreden vonnis
beslist heeft dat het vonnis van 25 october 1958 op tegenspraak wercl gewezen en
die beslissing steuncle op de overweging
dat de bescheiden van de bundel laten
blijken dat aanlegger in de loop van de
procedure verschenen was in de persoon
van zijn gemachtigcle, dan wanneer het
niet vastgesteld heeft dat de verdediging
van aanlegger aangaande de onder de betichting A ten laste gelegcle feiten voorgeclragen werd en dit immers niet kon
vaststellen zonder de bewijskracht en van
het proces-verbaal van de terechtzitting
en van het vonnis van 25 october 1958 te
miskennen, waarin uitdrukkelijk stond
vermeld dat de gevolmachtige verklaard
had uitsluitend te verschijnen om de verdediging voor te stellen nopens de betichting B, en clan_ wanneer de betichte die
ter zitting in eigen persoon of in persoon
van een bijzonder gemachtigde verschijnt
het recht heeft vrijwillig passief te blijven en te verklaren dat hij zich van alle
daden van verdediging onthoudt :
Overwegende dat uit de stukken van
rechtsvordering blijkt : - dat, bij het .op
25 october 1958 gewezen vonnis, de politierechtbank aanlegger tot twee straffen_
heeft veroorcleelcl door, luidens de melclingen van dit vonrns, bij verstek uitspraak
te doen over de betichting A en, op tegenspraak, over de betichting B; - dat aanlegger tegen dit vonnis verzet heeft aangetekend voor zoveel he1 hem bij verstek
had veroordeeld ; - en dat, bij het vonnis
van 24 januari 1959, waartegen het openbaar ministerie in boger beroep is gegaan
de politierechtbank het verzet ontvanke~
lijk heeft verklaard en binnen de perken_
ervan uitspraak heeft gedaan ;
Overwegende dat, nit de omstandigheid
dat aanlegger in de persoon van zijn gevolmachtigcle verschenen was in de loop
van de procedure die aanleiding had gegeven tot bedoeld vonnis van 25 october

(1) Verbr., 28 maart 1949 (An·. Ye1'b1'.,
1949, blz. 202) en de noot.
(2) Raadpl. GARRAUD, Tmite the01·ique et pmtique d'inst?·uction cri'lninelle, bd. V, nr 1635.

N ochtans indien de twee feiten wegens wellrede betichte vervolgd was onverdeelbaar zijn,
zal het vonnis in zijn geheel bij tegenspraak
gewezen zijn.

2e

KAMER. -

12 october 1959

VONNISSEJN EJN ARREJSTEJN. - STRAFZAKEN. - POLITIERECHTBANK. - BETICHTE
NOCH ONDERVRAAGD NOCH ONDERHOORD IN
ZIJN MIDDELEN VAN VERDEDIGING. - VONNIS
BIJ VERSTEK.
Is b·ij ve1·stelc het vonnis clo01· de politie1'echtbanlc geveld zonde1· dat betiohte of
zijn bijzoncle1·e gevolmaohUgde onde1'm·aagd of onderhooHl we1·d in zijn middelen van verdediging; zo is het oolc
wannee1· de b'ijzondere gevolmaohtigde
het ve1·hoo1· van de get·wigen heeft bijgewoond en de vo1·deringen van het
openbaa·l' m·inisterie heett gehoonl (1)
en zelf wwnnee·l', ten aanzien van een
ancler feit wegens hetwellc de betichte
terzelfderti.fd ve1·volr;cl wercl, het vonnis
bij tegenspraalc besz.ist heett, claar de
b'ijzonclere gevolmaohtigcle ove1· flit feit
onclerv1·aagcl of onclerhoo1'cl was ge1,()eest in zijn micldelen van ve1·flecl·iging (2).

(R. DEMARET.)
ARREST,
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1958, de correctionele rechtbank beslist
heeft dat dit vonnis op tegenspraak werd
gewezen en, na het beroepen vonnis van
24 januari 1!l5!l te niet te hebben gedaan,
het verzet niet ontvankelijk heeft verklaard;
Overwegende dat het vonnis door de
politierechtbank geveld zoncler clat betichte of zijn bijzondere gevolmachtigde
ondervraagcl wercl of in zijn micldelen van
verdecUging gehoord, zelfs wanneer de bijzondere gevolmachtigcle het getuigenverhoor heeft bijg·ewoond en cle vorclering van
het openbaar ministerie heeft gehoord een
vonnis bij verstek is ;
'
Ovei·wegende dat ten deze zowel het
proces-verbaal van de terechtzitting als
het vonnis van 25 october 1!l5S uitdrukkelijk vermelclen dat op de terechtzitting
aanlegger vertegenwoordigd werd door een
bijzonclere gevolmachtigde die verklaard
heeft uitsluitencl te verschijnen en de vel'dediging voor te dragen in verband met de
betichting B;
Dat hieruit volgt, wat de betichting A
aangaa1; wegens welke aanlegger tot een
afzonderlijke straf veroorcleeld werd, dat
deze gevolmachtigde noch onclervraagd
noch in de middelen van verdediging gehoord werd;
Overwegende dat, door te beslissen zoals
het deed op grond van de overweging die
het uit, het bestreclen vonnis de in het
middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om cUe redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat van omlerhavig
arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; laat
de Staat de kosten ten laste behoudens
de kosten van aanzegging v~n de voorziening, formaliteit die door de wet niet
voorgeschreven is; verwijst de zaak naar
de Oorrectionele Rechtbank te Dendermonde, zetelencle in boger beroep.
12 october 1!l5!l. - 26 kamer. - Voo,rz'itter, H. de Olippele, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. van
Beirs. - Gelijklniaenae conclltS'ie, H. F.
Dmnon, aclvocaat-generaal.
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JAOHT. -WET YAN 28 FEBRUARI 1882, ART.IXEL 5. - MET WETEN HONDEN TE HEEREN
LATEN JAGEN OF RONDLOPEN OP GRONDEN
WAAR RET JAOHTRECHT AAN EEN ANDER TOEBEHOORT. - HOEDANIGHEID VAN EIGENAAR
VAN DE HONDEN NIET VEREIST.
Het a,rt17cel 5 van ae wet van :28 febntaTi
1882 op ae jacht, aat een m'isadjf maalct

van het feit van met weten zijn honaen
te hebben laten jagen of 1·onalopen op
ae g'ronaen wcuw het fachtrecht aan een
anaer toebehoort, is n'iet ttitslwitena van
toetJass'ing op hen aie eige1wa1·s Z'ijn van
aie honaen (1).

(POPPE, T. VUYLSTEKE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 3 april 1!l5!l in boger beroep gewezPn door de Oorrectionele Hechtbank te
Dendermonde ;
L In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencUng van artikel 5 van de wet van
28 februari 1882 op de jacht, doordat aanlegger veroorcleeld werd om zijn honcl te
hebben laten jagen of roncllopen, dan wanneer de hond hem niet toebehoorcle :
Overwegencle dat, in strijcl met het in
het midclel aangevoerde, de bepaling van
artikel 5 van de wet van 28 februari 1882
op de jacht, die hen straft « cUe, met hun
wcten, hun honclen hebben laten jagen of
roncllopen over gronden waar het jachtrecht aan een ancler behoort JJ niet alleenlijk op hen die eigenaars van die honclen
zijn van toepassing is;
Dat het midclel naar recht faalt;
Over het tweede micldel, afgeleicl uit de
schending van artikel 5 van de wet van
2S februari 1882 op de jacht c1oorc1at de
dagvaarding niet vermeldde (lat aanlegger
« met zijn weten JJ zijn honcl had laten
jagen of rondlopen, dan wanneer voormeld
artikel 5 dit feit enkel als strafbaar voorziet wanneer het wetens gepleegd worclt
en clan wanneer ter zake uit het dossier
blijkt dat de honcl nit zijn kooi ontvluchtte in afwezigheid van aanlegger,
zodat het strafbaar feit niet met zijn weten geschieclde :
Overwegencle dat het bestreclen vonnis
bij overncming der reclenen van de eerste
rechter vaststelt « dat uit het feit dat het
hondenhok niet behoorlijk gesloten was
client afgeleid dat verdachte er wetencle
van was dat de hond gemakkelijk uitbreken kon en zo naar de jachtgronden van
de burgerlijke partij kon lopen JJ ;
Overwegencle dat zocloencle het vonnis
vaststelt dat de overtrecling << wetens JJ
door aanlegger gepleegd werd; clat de
rechter overigens nit zijn feitelijke vast(1) Raadpl. BRAAs, Legislation de la chasse
en Belgique, blz. 99. Wat betreft het artikel 552, 6°, van het Strafwetboek, zie RIGAUX
en TRoussE, Les 0 odes de police, bd. I, blz. 94.
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stellingen, vermocht af te leiden dat :ianlegger « met zijn we ten >> zijn hond had
laten jagen of rondlopen >>;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantHlle of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering:
Over het derde middel, afgeleid uit de
.schending van de artikelen 1385 van het
Burgerlijk Wetboek en 3 van het Wetboek
van strafvordering, doordat het bestreden
vonnis aanlegger veroordeeld heeft tot het
betalen Yan een som van 500 frank aan de
burgerlijke partij, dan wanneer deze geen
bewijs leverde van het bestaan en de omvang van haar schade, en haar eis clien-volgens diende afgewezen te worden als
onontvankelijk, minstens ongegrond :
Overwegende dat het vonnis doet gelden
<< dat de burgerlijke partij zeker geen hager schadebedrag bewijst dan hetgeen
haar werd toegekend en door deze rechtbank als billijk wordt aangenomen » · dat
het aldus, bij gebrek aan conclusies' van
aanlegger, zijn beslissing voldoende en
wettelijk motiveert;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 october 1959. - 2 6 kamer. - Voorzitte?·, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Wauters. - Gelijlcluidende oonolusie,

H. F. Dumon, advocaat-generaal.
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1° VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 1954.

- TEKEN N' 1a (OMGEKEERDE DRIEHOEK).
- BINDENDE KRACHT. - VOORWAARDE ..
2° VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL 1954
ARTIKEL 7-2. - VERREERSTEKENS. - TE~
KENS REGELMATIG NAAR DE VORM. - BEGRIP.
1 o H et telcen n'" 1a, voorzien

bij het
artilcel .93 en de bijla.oe 1 van de W egoode van 8 april 195!1 • heeft bindencle
lcraoht voor cle weggebrudker van het
ogenblilc at clat het repelmatirJ is 1wa1·
cle vonn, voldoencle ziohtbaa1·, en elke
verwarring 1titsluit (1), zelfs indien het

(1) Verbr., 31 october 1955 (A1·r. Verbr.,
1956, biz. 150) en 7 november 1955 (Bttll. en
PASIC., 1956, I, 218).

link's geplaatst. is ten opziohte van de
riohtinu pevolgd floor cle weggebntikers
die het aanbelangt.

2° Een met het oog op cle 1·egeUnp va·n
het ve1·lcee1· peplaatst teken is naar de

zi1~ van het a1·tilcel 7-2 van de'Wegcode
van 5 apdl 1954, « rege1mati.IJ naar cle
vo1·m >> wanneer het overeenstemt met
het moclel voo1·z·ien in ae bijlagen van
gemelcle code (2).

(ELOOT EN COPPENS, T. CLAEYS EN POLFLIET.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 april 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
I. Wat betreft de voorziening van Eloot
betichte :
'
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 7 lid 2 en 94
lid 1 en 2, van de Wegc~de,
van d~
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat het teken
nr 1a, dat geplaatst was op de door
eerste eiser gevolgde weg, op meer dan
honderd meter van het kn1ispunt stond
waarop het verkeersongeval zich voordeed, en bovendien links geplaatst was
en na daaruit afgeleid te hebben dat
het teken aan de vereisten van artikel 94 .van de Wegcode niet voldeed beslist heeft dat gezegd teken regel~atig
was naar de vorm, dat het voldoende
zichtbaar was en dat het door eerste
eiser moest opgemerkt worden - daaruit
afgeleid heeft dat eerste eiser ertoe gehouden was het teken in acht te nemen
en de prioriteit van verweerder Claeys
moest eerbiedigen - en eiser op straf
- en burgerlijk gebied veroordeeld heeft,
dan wanneer een gevaarsteken dat niet
rechtfl doch links geplaatst is niet als
regelmatig naar de vorm kan beschouwd
worden, dan wanneer alleszins een gevaarsteken niet « voldoende zichtbaar »
mag genoemd worden voor een « normaal
aandachtige weggebruiker », waar het
gaat om een teken dat geplaatst is op de
linkerzijde van de weg, waarop de «normaal aandachtige weggebruiker » geenszins . verplich t is zijn aandach t te vestigen, dan wanneer minstens het bestreden
arrest eerste eiser slechts schuldig had
kunnen verklaren indien het vastgesteld
h_ad dat hij in feite het verkeersteken geZlen had en dat er « geen mogelijkheid
van twijfel of verwarring bestond >> dan
wanneer het zulks niet vastgesteld heeft,
dan wanneer, ten slotte, het bestreden
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(2) Verbr., 31 october 1955, motieven (An.
Ve1·br., 1956, biz. 150).
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arrest de conclusies van eiser niet beantwoord heeft in zover zij staande hielden
dat << eerste eiser, welke vreemd is aan
de streek, het teken niet had opgemerkt ll, en dat het teken dat links geplaatst is « volledig aan de aandacht van
de weggebruikers ontsnapte ll, dan wanneer het bijgevolg niet volcloencle gemotiveei'd is :
Overwegende dat bet arrest, onder verwijzing naar artikel 7-2 van het koninklijk besluit van 8 april 1954, naar luid
waarvan de weggebruikers de met het
oog op de regeling van het verkeer ge]Jlaatste tekens in acht moeten nemen
zodra deze laatste regelmatig naar de
vorm en voldoende zichtbaar zijn, beslist dat het teken n" 1a, geplaatst op
de weg gevolgd door aanlegger en door
cleze nog steeds beschouwd, spijts de bijzondere bepalingen van de artikelen 1
en 2 van hef koninklijk besluit van
15 juni 1954, als zijnde een gevaarsteken,
regelmatig is om reden « de regelmatigheid naar de vorm niet betrekkelijk is
tot de zijde der baan waarop de verkeerstekens geplaatst zijn of tot hun
afstand van het kruispunt, maar wei tot
het overeenstemmen met de modellen die
in de bijlagen van het reglement voorkomen als voorzien in artikel 115 ll;
Dat die beslissing overeenkomstig het
begrip « regelmatig naar de vorm ll is;
Overwegende da t het arrest er bovendien op wijst dat « gelet op de plaatselijke omstandigheden, en namelijk de
geringe breedte van de door verdachte
gevolgde weg·, het teken nr 1a, links van
de baan aangebracht, voldoende zichtbaar
was en dan ook door hem moest opgemerkt worden ll;
Dat het arrest aldus vaststelt dat bedoeld teken voldoende zichtbaar was voor
een normaal aandachtige weggebruiker
en verwarrii].g uitsloot;
Overwegende dat het arrest, door de
vaststelling, op grond van hoger aangehaalde redenen dat aanlegger in gebreke
is gebleven « het teken n" 1a, in acht
te nemen ll, beslist dat het bedoelde omstandigheden .zijn die in acht clienen te
worden genomen doch niet het feit te
weten of aanlegger al <1an niet het teken
heeft gezien;
Dat het aldus de conclusies van aanlegger beantwoordt ;
Overwegende dat geen van cle onderdelen van het middel kan aangenomen
worden·
En m;erwegende da t, met betrekking tot
de beslissing over de publieke vordering,
de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en clat de veroordeling
overeenkomstig de wet is ,
Dat, met betrekking tot de beslissing

over de burgerlijke vorderingen, aanlegger geen bijzonder middel voorstelt;
II. Wat betreft de voorziening van.
Coppens, burgerlijk verantwoordelijke :
Overwegende dat uit de stukken.
waarop het llof vermag acht te slaan.
niet blijkt dat de eis tot verbreking werd·
betekend aan de partijen tegen dewelke·
hij is gerich t;
Dat die eis dus onontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt ae voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
12 october 1959. - 28 kamer. - Voo·r-·
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,.
H. Belpaire. - Gelijkl~tidende concl·ztsie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Struye.
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INKOMSTENBELASTINGEN.- WEr
VAN 18 OCTOBER 1945 BETREFB'ENDE DE FISCALE AMNESTIE, ARTIKEL 1, PARAGRAAF 1. VOORWER-P.

2°

VERBREKING. DIRECTE BELASTINGEN. MATERIELE MISSLAG IN DE BESTREDE.l\' BESLISSING. HoF GEMACRTIGD DEZE
TE VERBETEREN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN. BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP TEGEN DE;
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN. PERiKEN VAN DE BETWISTING AAN RET
ROF VAN BEROEP ONDERWORPEN.

1° Het 1wtilcel 1, paTagTaaf 1, van de

~vet

van 18 october 1945 bet1·effende cle jiscnle amnest·ie heett slechts tot voo1·we1·p·
cle belastingtJUchtige vdj te stellen van
cle veThogingen, gelclboeten en ancle1·e·
straffen opgelopen wegens n·iet-aangifte
of ontoeTe·ikencle aang·ifte van zelceTe inkomsten, en ontlast hem niet van cle belnst-ingschttld op cleze inkomsten (1).
2° Voo·r cle beoorcleUng van een miclclel tot
verb1·eking, heeft het hof cle macht een
misslag begaan cloor het hof van be1·oep·
b-ij het opstellen van de mot-ieven van
een a1Test gewezen te1· zalce clirecte
belnst-ingen te ve1·beteren, wan~wer deze·
m·isslag lclaa1·blijlcez.ijk voo1·komt ttit het
geheel van cle tekst van cle besUssing (2).
(1) Verbr., 27 september 1955 (A1·r. T'erbr.,.
1956, blz. 43).
(2) Verbr., 13 juli 1955 (A1·1·. Ve1·b1·., 1955,
blz. 939); vergel. verbr., 8 april 1957 (ibicl.,
1957, blz. 669) en 23 februari 1959 (Bull. en.
PASIC., 1959, I, 639).
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jaar 1943, artikel 250, op een belastbaar
inkomen van 115.792 frank, daar de aangifte, gedaan ingevolge de wet van 18 october 1945, als enig uitwerksel zou hebben, de aangever van verzwegen belastbare inkomsten vrij te stellen van verhogingen, geldboeten en andere straffen
opgelopen wegens niet-aangifte of ontoereikencle aangifte van de bewuste inkomsten, dan wanneer : 1 o het arrest gewezen
op 24 januari 1956 door het Hof van beroep te Gent, hierin gevolgd door het I-Iof
van verbreking, vaststelde dat de aanRlag
wetten betreffende de inkomstenbelas- over dienstjaar 1949, navordering over
1943, artikel 10.034, en dus ook de aanslag
tingen, art. 66 en 67).
over dienstjaar 1954, navordcring over
1943, artikel 408.256, welke ingevolge ar(DEHOUCK, T, RELGISCHE STAAT,
tikel 65 van de samengeschakelde wetten
MINISTER VAN FINANCIEN.)
werd ingekohierd en geen afzonderlijke
nieuwe aanslag uitmaakt maar cc gei:ncorARREST (2).
poreerd ll wordt in de aanslag over dienstjaar 1949, navordering over 1943, artiHET HOF ; - Gelet op het bestreden kel 10.034, slechts verband hielden met de
arrest, op 19 maart 1958 gewezen door het 92.000 frank aangegeven in de fiscale amHof van beroep te Luik;
nestie, en niet met de 115:792 frank belast
Over het eerste middel, afgeleid uit de over dienstjaar 1943, artikel 250, en dus
schencling van de artikelen 97 van de slechts verband hielden met de aangifte
Grondwet, 1317 tot 1322 en 1350 tot 1351 in de fiscale amnestie, en niet met de oorvan het Burgerlijk Wetboek, 32, para- spronkelijke aangifte welke opgedreven
graaf 1, 39, 51, 53, paragraaf 1, 55, para- werd tot 115.792 frank en die vaststellingraaf 1, vooral lid 1, 74 (oud dit is voor gen kracht en gezag van gewijsde hebben
de wijziging door de wet van 8 maart bekomen; 2° de aangifte ingevolge arti1951) van de wetten betreffende de inkom- kel 1, paragraaf 1, van de wet van 18 ocstenbelastingen, samengeschakeld bij be- tober 1945 dezelfcle waarde heeft als de
sluit van 31 juli 1943 en, voor zoveel als aangifte, voorzien bij artikel 53, paraiwdig, bij besluit van de Regent van 15 ja- graaf 1, van de samengeschakelde wetten,
nuari 1948, 2 van de wet van 15 mei 1846, en de aclministratie ingevolge artikel 55,
gewijzigcl door artikel 5 van de wet van paragraaf 1, van die wetten het cijfer van
9 april 1935, opnieuw gewijzigd door ar- de aangegeven inkomsten als belastingtikel 1 van de wet van 31 maart 1947, en grondslag moest nemen, en waar artikel 2
van artikel 1, paragraaf 1, van de wet van de wet van 15 mei 1846, gewijzigd
van 18 october 1945 betreffende de fiscale door de wetten van 9 april 1935 en
amnestie, doordat het bestreden arrest 81 maart 1947, voorschrijft dat een juiste,
verklaart dat de aanslag over dienstjaar volledige en tijdige aangifte, zoals deze
1949, navordering over 1943, artikel10.034. in de fiscale amnestic, binnen het dienstwelke gevestigd is op een supplement ten jaar aanleiding moet geven tot inkohiebelope van 92.000 frank, tijclig aangege- ring en uitvoerbaarverklaring van de aanven in de fiscale amnestic, en reeds belast slag, die regel ook geldt voor onderhavige
over dienstjaar 1946, navordering over aangifte in de fiscale anmestie daar deze
1943, artikel 40, wel buiten het dienstjaar juist meebrengt dat er een varl de cc rechwaarvan sprake in artikel 2 van de wet . ten verkregen door de Staat ll, ontstaat,
van 15 mei 1846 (gewijzigd door de wetten welke tot het dienstjaar 1946 behoort en
van 9 april 1935, en 31 maart 1947) mocht welke v66r 31 juli 1947 moest aanleiding
geschieden, omdat in dit verband niet de geven tot inkohiering van de aanslag, hettijclige, regelmatige en volledige aangifte geen trouwens gebeurd is, maar wat dan
gedaan ingevolge de fiscale amnestic zou ook meebrengt dat de verbetering van een
in aanmerking komen, maar de persoon- font, aan de administratie te wijten, bij
lijke aangifte welke, na rectificatie aan- aanslag over het clienstjaar .1949, navorleicling gaf tot een aanslag over dienst- dering over 1943, artikel 10.034 cUt is in
de buitengewone termijn van 'artikel 74
van de samengeschakelde wetten, niet
(1) Verbr., 14 januari 1958 (A1·r. Ve1'b1·., meer mogelijk is, clit laatste artikel niet
1958, biz. 292) ; 30 september 1958 (Bull. en toepasselijk zijnde, zodat beide bedoelde
aanslagen nietig zijn wegens forclusie :
PASIC., 1959, I, 112).
(2) Een eerste arrest werd door het Hof in
Overwegende dat uit het arrest niet
deze zaak gewezen op 15 januari 1957 (Bull. blijkt dat het Hof van beroep te Luik
en PASIC., 1957, I, 546).
zelfs impliciet, zou hebben beslist, i~
go In lcennis gesteld van het be·roep van
de belasUnrnJUchUge te,qen de beslissing
van de clirecteu1· cler cl'irecte belastingen, mng het hof vnn be·roep, beho~tclens
torcl·us·ie of geval vnn ovennacht d·ie de
belast-i-ngschulclige belet heett in zijn 1'ec7amaUe een bettv·isUng voo1· te brengen,
alleen lcennis nemen, op st1'Ctf van
1nachtsoversclw·ijd·ing, van de bet1:visUngen door cle reclanwtie aan de clirectenr
onclenvorpen, en van de vraagst<ltlclcen
op welke deze lcwtste van ambtswe,qe
heeft beslist (1). (Samengeschakelde
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gewijsde gegane beslissing van het Hof
van beroep te Gent, dat de betwiste aanslagen over dienstjaar 1949, navordering
over 1943, artikel 10.034, en over dienstj aar 1954, na vordering over 1943, artikel 408.256, zouden gevestigd zijn op een
andere grondslag dan deze voortvloeiend
nit de aangifte in de fiscale amnestie;
Dat het eerste onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Overwegencle dat de bepaling van artikel 1, paragraaf 1, van de wet van 18 october 1945 betreffende de fiscale amnestie
die slechts tot voorwerp heeft de belastingplichtige vrij te stellen van de verhogingen, geldboeten en andere straffen
opgelopen wegens niet-aangifte of ontoereikende aangifte van zekere inkomsten,
vreemd is aan het verschulcligd zijn van
de belasting op die inkomsten;
Overwegende clat llet arrest clerhalve
wettelijk lleeft beslisf clat de wet van
18 october 1945 geen afbreuk doet aan de
algemene voorschriften van artikel 74 van
de samengeschakelde wetten en dat, daar
de in uitvoering van die wet g·edane aangifte de erkenning van verzwegen inkomsten over dienstjaar 1943 inhield, de verschulcligde belastingen geldig in 1949 konden nagevorderd worden bij toepassing
van de wet van 30 juli 1947 houdende verlenging van de termijnen voorzien in gemelcl artikel 74 voor zover zij betrekking
hebben op de inkomsten uit de jaren 1940
tot 1944, wet die in werking is getreden
op 1 juni 1949, datum van het besluit van
de Regent uitvaardigend dat het leger op
vredesvoet wordt gebracht, en waarop de
besluitwet van 17 december 1942, welke
bedoelde termijnen had geschorst, buiten
werking is getreden;
Dat het tweede onderdeel van het middel naar recht faalt;
Over llet tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 2 van de wet van 15 mei
1846 en 65 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest beweert dat
de conclusies van eisers zouden opwerpen
dat cle administratie op 23 november 1954,
datum van het inkollieren der betwiste belasting, door forclusie zou belet geweest
zijn gezegde aanslag nog te vestigen, clan
wanneer die conclusies opwierpen dat de
aanslag over clienstjaar 1949, navorclering
over 1943, artikel 10.034, door forclusie
zou getroffen geweest zijn, en dientengevolge, ook de aanslag over dienstjaar
1954, navorclering 1943, artikel 408.256, omdat die laatste slecllts een verbetering
was, krachtens voormeld artikel 65, van
de uitvoerbare titel die in dienstjaar 1949
werd gevestigd, zoclat artikel 97 van de

Gronclwet werd geschonclen wegens dubbelzinnigheid van de motivering en gebrek aan adequaat antwoord op de conclusies :
Overwegende clat klaar nit het tekstverbancl van het arrest blijkt clat het aan een
materiele misslag te wijten is dat het arrest, in de door het midclel bedoelde passus, gewag maakt van een op 23 november
1954 ingekohiercle aanslag, wanneer het in
werkelijkheid gaat om de op 25 november
1949 ingekohiercle aanslag, aangeduicl onder cle hoofding « nopens de aanslag,
clienstjaar 1949, navordering 1943, artikel 10.034 ll, terwijl de op 23 november
1954 ingekohiercle aanslag cleze is die
worclt besproken onder de hoofding « nopens de aanslag, clienstjaar 1954, navordering 1943, artikel 408.256 ll ;
Dat het middel feitelijke .grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, ()1, paragraaf 3, 65 en 66
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
van 31 juli 1943 en, voor zoveel als noclig,
bij besluit van de Regent van 15 januari
1948, doordat het bestreden arrest verklaart dat de eis betreffencle het karakter
van ambtshal1;e aanslag van de aanslag
over dienstjaar 1949, navordering over
1943, artikel 10.034, een nieuwe eis is, en
de opwerping dat eisers omwille van overmacht niet wisten dat er ambtshalve wenl
getaxeerd niet opgaat, omdat 1° eisers
maar inlichtingen hieromtrent moesten gevraagd hebben; 2° en omdat waar de annslag over dienstjaar 1949, navordering
over 1943, artikel 10.034, een supplement
zou zijn van de aanslag over dienstjaar
1943, artikel 250, welke eveneens ambtshalve werd gevestigd, eisers dienden te
weten dat de supplementaire aanslag hetzelfde karakter behield als de originele,
dan wanneer men vooreerst niet vermag
in te zien waarom de betrokkenen inlichtingen zouden moeten vragen omtrent de
procedure, waar ze in de mening moesten
verkeren clat alle aanslagen niet ambtshalve waren gevestigd gezien de aanslag
over dienstjaar 1949, navordering over
1943, artikel 10.034, de belastbare basis
niet wijzigde en er dus geen bericht nr 279
noclig was, maar er toch een werd gestuurd, en daar die aanslag trouwens
verband hield met de aangifte in cle fiscale amnestic, welke tijclig en regelmatig
was, en kraclltens welke trouwens regelmatig en gewoon belast was over dienstjaar 194(), navordering 1943, artikel 40, en
waar bovendien in verband met de aanslag over dienstjaar 1943, artikel 250, een
bericht van wijziging was gestuurd, en
dan wanneer vervolgens de aanslag over
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dienstjaar 1949, navordering over 1943,
artikel 10.034, geen verband hield met de
aanslag over dienstjaar 1943, artikel 250,
maar met deze over dienstjaar 1946, navordering over 1943, artikel 40, welke niet
ambtshalve werd gevestigd; dat het arrest niet antwoordt op de vTaag in conclusies gesteld strekkende tot het aanduiden van het stuk waaruit blijkt dat de
aanslag over dienstjaar 1946, navordering
over 1943, artikcl 40, ambtshalve werd gevestigd, zodat de gedane vaststellingen
niet voldoende zijn om de opwerping
steunende op de overmacht te weerleggen,
wat de schending van artikel 97 van de
Grondwet meebrengt :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat aanleggers nagelaten hebben, vooraleer hun reclamatie in te dienen, bij de
administratie inlichtingen nopens de gevolgde aanslagprocedure in te winnen ;
Dat, op grond van die vaststelling
waardoor de conclusies van aanleggers
beantwoord worden, het arrest wettelijk
heeft kunnen beslissen dat aanleggers zich
niet in de feitelijke onmogelijkheid hebben bevonden om v66r het verstrijken van
de termijn van reclamatie kennis van de
aanslagprocedure te hebben, en om, Oijgevolg, de geldigheid van die procedure in
hun reclamatie te betwisten;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
13 october 1959. - 2• kamer. - VoorzUte·J·, H. de Olippele, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Vet·slaggevet·, H. Belpaire. - Gelijkluiclenfle conclttsie, H. Depelchin, aclvocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Delafontaine (van de Balie te Kortrijk) en Van Leynseele.
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INKOMS'l'ENBELASTINGEN.

BE-

DRIJFSBELAS'riNG. AFTREKBARE BEDRIJFSLASTEN. AFSOHRIJVINGEN. AFSOHRI,JVINGEN DIE, OM AFTREKBAAR TE ZIJN, MOETEN
OVEREENSTE1\1:MEN MET EEN \V AARDEVERMINDE-

RING DIE ZIOH GEDURENDE DE BELASTBARE PE~
RIODE WERKELIJK HEEFT VOORGEDAAN. AmiiNISTRATIE DIE ZIOH ERTOE BEPERKT
VOOR TE HOUDEN DAT JGR GEEN WAAHDEVER}.fiNDERING IS ONTSTAAN. HOF VAN BEROE?
NIET GEHOUDEN ER UITDRUKKELI.TK OP TE
WIJZEN DAT DE WAARDEVERMINDEHING ZIOH
GEDURENDE DE BELASTBARE PERIODE HEEFT
VOORGEDAAN.

Wanneet·, 01n het aftrelcbaar karakter
van een afschrijving te betwisten, fle
VERBR.,

1960. -

9

aflministmtie z·ich ertoe beperkt heeft
voor te hottflen flat het bestanflfleel
waat·op zij geflt•agen heett ,qeen waarflevenn·indet·ing heett onflergaan, is het
hot van beroep niet gehottflen, inflien
het beslist clat flit bestanfldeel werlceUjk een waarflevet·minflet··ing heett onflet·gaan, er nitflntlclcelijk op te wijzen
flat fleze is ontstaan gefltwen fle rle belast bare periofle (1). (Samengescha-

kelde wetten betreffende de inkomsten·
belastingen, art. 26, paragraaf 2, 4°.)
(BELGISOHE

STAAT, MINISTER VAN
T. LOGTENBURG.)

FINANOIEN,

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 maart 195S gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
·
Over het middel, afgeleid uit de schellcling van de artikelen 97 en 112 van de
Gronclwet, 25, pantgraaf 1, 1 °·, 26, paragrafen 1 en 2, 4°, 32, paragraaf 1, 42,
paragraaf 1, 66 en 67 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, doordat het
bestreden arrest, na in de zaken 5332
en 5333 vooraf te hebben aangestipt dat
van de 18 klanten door verweerder in
1949 overgenomen er slechts 3 overblijven
en dat zulks volstaat om die bepaalde
elementen af te schrijven vermits ze
langzamerhancl verdwijnen, zonder meer
beslist dat de basissen van de aan~lagen
van het dienstjaar 1955, navorderingen
1953 en 1954, artikelen 505.434 een 503.165,
elk met 50.000 frank zullen worden verminderd; dan wanneer de feitenrechter,
door de herziening van laatstvermelde
aanslagen te bevelen zonder na te gaan
of de door verweerder ingeroepen afschrijvingen overeenstemmen met een
waardevermindering welke zich geclurende de belastbare periodes werkelijk
lweft voorgedaan, zijn arrest niet wettelijk heeft gemotiveerd en alleszins aan
zijn plicht is te kort gekomen de werkelijke belastingschuld van de belastingplichtige te bepalen :
Overwegende dat het midclel het arrest
slechts aanvecht in zover het het bedrag van de afschrijving op 50.000 fr.
heeft bepaald zonder na te gaan of die
som overeenstemt met een werkelijke
waardevermindering gedurende de betrokken belastbare periode van de in het
bedrijf gestoken activa;
Overwegende weliswaar dat in zake
afschrijving de rol van het hof van be(1) Raadpl. verbr., 6 mei 1952 (A1·r. Ve1'b1·.,
1952, biz. 490); 4 november 1955 (ibid., 1956,
biz. 166); 18 juni 1957 (ibid., 1957, blz. 883).
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roep er onder meer in bestaat na te
gaan of de door de belasting])licht1ge ingeroepen afschrijvingen overeenstemmen
met een waardevermindering die zich
gedurell(le cle belastbare tijcl werkelijk
heeft voorgedaan;
Maar overwegencle dat cle rechter, om
de beslissing wettig te rechtvaardigen
waarbij verklaard worclt dat hij een
afsclnijving toestaat die overeenstemt
met een werkelijk ondergane waardevermindering, er niet toe gehouclen is uitdrukkelijk ero11 te wijzen da t elk der
door cle wet gestelde verei~ten tot cUe
afschrijvingen vervuld is tenzij hij daartoe door cen van de partijen uitgenodigd
worclt;
Overwegcnclc cla t uit de bij de voorziening gevoegcle conclusies blijkt clat,
ten deze, aanlegger :dch ertoc beperkte te
beweren dat het actief, waarop verweercler een afschrijving wou toepassen, geen
waarclevermindering had ondergaan;
Overwegende clat het hof van berocp,
door te beslissen dat clit actief werkelijk
een waardevermindering had ondergaan,
zijn clispositief wettig heeft gerechtvaarcligcl; dat het er niet toe gellouden was,
bij gebrek aan betwisting dienaangaande,
bovendien uitdrukkelijk erop te wijzen
clat die waardevermindering zich gedurende het belastbaar tijdperk had voorgedaan;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 october 1959. - 2• kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Louveaux. - Gelijlcl·uiclencle conol1tsie, H. Depelchin, advocaat-g·eneraal.
Pleite·l', H. Van Leynseele.
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VENNOO'.rSCHAPPEN. --;- NAAliiLOZE VENNOOTSCHAP. - 0RGANEN. - RAAD VAN BEHEER. - VOORZITTER VAN DEZE RAAD 'ZONDER
'MACHT OM, IN DEZE ENIGE HOEDANIGHEID, ZE
INDIVIDUEEL TE VERTEGENWOORDIGEN.
De ~·aad van behee1· van een naamloze
·vennootsolw1J is een m·gaan ervan,
maar de vom·zUter· van deze raad is,
in deze enige hoeda1VirJheid, zoncler
maoht om ze individueel te vertegen1Voordigen (1). (W etboek van koophan(1) REsTEAu, T1·aite des societes anonymes,
bd. II, nr 875; FREDERICQ, Tmite de rl?·oit comm.e?·cial belye, bd. V, nr '124; VAN RYN, P·rin-

del, boek I, titel IX, art. 53 tot 55
en 63.)
(N, V. IMPLAS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 21 mei Hl57 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1, 13, 26, 53,
54, 55, 62, 63 van de wetten op de vennootschappen, samengeordend bij koninklijk besluit van 30 november 1935, van de
artikelen 1101, 1119, 1122, 1134, 1984, 1998
van het Burgerlijk vVetboek, en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben clat de
persoon g·enaamd Van Gelder zich cc ten
dele gedekt door de verzoekende vennootschap ll bezig gehouclen heeft met ong'eoorloofde handel in deviezen, beslist dat de
uit die verrichtingen voortvloeiencle winst
in de belastbare winsten van aanlegster
mag begrepen wor!len, hoewcl die vennootschap deed gelden cc clut de litig·ieuze
venichtingen buiten haar weten zijn geschiecl en dat alleen Van Gelder het
voorcleel ervan genoten heeft ll, om de reden dat cc de kwestieuze verriclltingen uitgevoerd zijn door de voorzitter van de
raacl van beheer, clit is door hct orgaan
van de vennootschap dat de macht hac!
cleze tc verbinclen ll, en dat bijgevolg,
cc aangezien de vennootschap cloor de daclen van haar orgaan galclig ver bonden is,
de administratie de claaruit voortvloeiende winsten ten laste van de vennootschap vermag aan te slaan, zonder
dat zij rekening hoeft te houclen met de
bestemming die Van Gelder tenslottc aan
de voorzitter van de raad van beheer van
die winsten g·egeven heeft ll, clan wanneer
een naamloze vennootschap niet het orgaan van cle vennootschap is en als zodanig de macht niet heeft om de vennootschap te vcrbinden :
Overwegende dat aanlegster, na van
ambtswege aangeslagen te zijn op de
winsten verkregen in (le handel in deviezen waarmee Van Gelder, voorzitter van
haar raad van beheer, zich bezig gehouden had, bij conclusies v·66r het hof van
beroep had doen gelden cc clat de fictieve
of bedrieglijke verrichting·en die Van
Gelder uitgevoerd heeft, zelfs onder de
naam van de vennootschap Implas, geheel buiten haar weten om en zonder
enig voordeel voor haar plaats gehad
hebben Jl;
cipes ile il1·oit commercial, bd. I, nr 582; Rep.
zn·at. il1·. belye, yo Societes anonymes, nr 679.

-131Overwegende dat het bestreden arrest
op dit punt geantwoord heeft « dat de
kwestieuze verrichtingen uitgevoerd zijn
door de voorzitter van de raad van bebeer, dit is door het orgaan van de vennootschap hetwelk de ma.cht had de.ze te
verbinden; dat het derhalve niet clienend
is dat de andere vennoten daarvan kennis gedragen hebben of niet ll;
Overwegende dat, buiten de algemene
vergadering van de aandeelhouders,
krachtens de artikelen 53 tot 55 van de
wetten op de vennootschappen, samengeordend bij het koninklijk besluit van
30 november 1935, slechts de raad van
beheer het orgaan· van een naamloze vennootschap uitmaakt; dat cle beheerders
die deze raad vormen geen macht hebben, individueel en in deze hoedanigheid,
om de vennootschap te vertegenwoorcligen
en te verbinden;
Overwegende, dienvolgens, dat, waar
het beslist dat aanlegster geldig verbonclen is door de daden van de voorzitter
van haar raad van beheer, << haar orgaan ll, en waar het de door de voorziening aangevallen beslissing op deze enkele beschouwing doet rusten, het bestreden arrest de bovengemelde, in het middel aangeduide artikelen 53 tot 55
geschonden heeft;
.Om die redenen, en zomler dat er termen zijn tot het ouder.zoeken van het
tweede, subsidiair ingeroepen middel,
verbreekt het bestreden arrest in zover
het in de belastbare winsten over het
boekjaar 1947 een som van 1,176.488 frank
nit hoofde van de verrichtingen « handel
in deviezen ll opgenomen heeft; beveelt
dat van onderhavig arrest melding 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.
15 october 1959. -

1° kamer. -

Voo;·-

z-itter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTerslaggever, H. Gilmet. Gelijlclnidencle aonolusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Fally

(van de Balie van beroep te Brussel).
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BEvVI.JS. - REORTSTREEKSE BELASTINGEN.
- BELASTBARE GRONDSLAG DOOR DE AD:NIINISTRATIE VASTGESTELD BIJ ~UDDEL VAN VERMOEDENS. - ARREST DAT BESLIS1' DAT DE BELASTINGPLIORTIGE RET TEGENBEWIJS NIET LEVERT. - ARRES1' DAT DE LAST VAN RET BEWIJS NIET OMLEGT.

Le,qt de bew·ijslast niet om het an·est
dat, cle belastbare grondslag vastgestelcl zijn cle geweest cloo;· cle administratie bij miclclelvwn vennoedens, beslist
<lat de belast-ingpZioht-i,qe niet het tegenbew·ijs leve;·t. (Samengeschakelde wet-

ten betreffende de illkomstenbelastingen,. art. 55.)
(ETIENNE-OOLLARDIN,
•r. BELGISORE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet on het bestreden
arrest, op 25 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, en 55 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, doordat het bestreden arrest aanneemt dat de jonge weidieren als hoornvee vallen aan te zien
voor zoveel zij als zodanig zijn aangegeven en zomede daarop de invoerrechten,
slacht- en expertisegelden geheven zijn
evenals op het hoornvee, dan wanneer
hetzelfde arrest van de andere kant acht
dat het de controleur, die verplicht is de
litigieuze dieren te rekenen hetzij tot de
categorie van het hoornvee, hetzij tot die
van de kalveren, niet kan aangewreven
worden de laa tste categoric gekozen te
hebben ann de hand van een onderzoe1'
bij de beenhouwers waaruit bleek dat
dezen bedoelde jonge weiclieren kochten
tegen dezelfde prijs als de kalveren, en
doordat hieruit valt af te leiden dat het
bestreden arrest, hetzij overgaat tot omlegging van de bewijslast zoals deze last
geregeld is bij artikel 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, hetzij een tegenstrijdigheid, of althans een clubbelziillligheid in
de redenen inhoudt :
Overwegende dat het middel het arrest
critiseert in zover clit beslist dat de ambtenaar-taxeerder, onder toepassing van
de forfaitaire grondslagen van aanslag
die door de administratie in overleg met
de betrokken bedrijfsgroepering vastgesteld zijn, zoals bij artikel 28 van de
samengeschakelde wetten bepaald is, op
de voet van een feitelijk vermoeden de
slachtdieren die de belastingschuldige onder de benaming « jonge weidieren ll opgegeven had, heeft kunnen rekenen tot de
categoric der « kalveren ll en niet tot de
categoric van het « hoornvee ll;
Overwegende dat het arrest, door een
soevereine beoordeling aanneemt da t de
inlichting, ingewonnen in de loop « van
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weidieren kochten tegen dezelfde prijs
als de kalveren Jl, een gelt1ig vermoc<len
uitmaakt waarop de administratie krachtens artikel 55 van <1e samengeschakelc1e
wetten mocht steuncn;
Ovorwegcn<1e dat llet arrest daarentegen vast~tclt dat aanlegger zich, tot bcstrijc1ing van dit vermoeden, niet heeft
knnnen beroopen op een attest hetwelk de
verklaring welke het inhouclt afhankelijk stelt van het bestaan van omstandigheden waarvan de vervnlling niot bewezen is;
Dat het arrest in cUt opzicht bovendien erop vvijst dat, ingeval de aldus beschonwde feiten zich zouden hebben voorgeclaan, de documenten in het bezit van
aanlegger, en welke cleze niet heeft overgelegd, dat aan het licht zonden brengen;
Overwegende dat het arrest, om uitspraak te doen zoals het gedaan heeft,
a an de op de deb a tten overgelegde documenten geen zin en draagwijdte die met
de termen ervan onverenigbaar zijn toegeschreven heeft;
Overwegende dat het arrest, door vast
te stellen dat aanlegger het tegenbewijs
niet leverde dat onder mecr door artikel 55 toegestaan is wanneer het de administratie ertoe machtigt voor het schatten van de belastbare grondslag op vermoedens te steunen, de door gemeld artikel 55 geregelde bewijslast niet omgelegcl
heeft;
Dat de gronden van de arrest vrij zijn
van duisterheid, dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 october 1959. - 1 6 kamer. - TToorzittor, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Vot·slaggovor, H. van Beirs.
- Gol'ijkluiclonclo oonolt~s,io, H. Depelchin,
advocaat-generaal. Ploitor, H. Van

Leynseele.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN. -

BEDRIJFSBELASTING. - BEZOLDIGINGEN VAN PERSONEN BEZOLDIGD DOOR EEN DERDE. - BEGRIP.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. - VERRAAL VOOR RET ROF VAN IlEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN.
- PERKEN VAN RET GESCRIL AAN RET ROF
VAN BEROEP ONDERWORPEN.

1 o De bosoh,ikkinu ll'io awn flo boclrijfsbolast'ing << flo vorsohiUonrlo bozolrligingen
vcm al clo porso11on bezolcl'iucl cloo1· een
aenle Jl onclonverzJt, 'impliooe,rt het bestaan van verbwna van onclorgosohUctheicl tusson rle belasUnrnJliohf'ige en lliij
die zijn (l'iensten benu,ttiut (1). (Samen-

geschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1,
2°, a).
2° In kennis gestelrl 'Van het verhaal van
rle belastingpUchtige te[Jen rlo besUsshlff
vwn rle clirecteH.'/' cler belasf'in[Jen, vormn[J het hof van beroep, buiiten het [JC'Val vnn fon;lusie, alleen kenn'is te nomen
vnn cle betwisUn[Jen onclerWO'I'pen clOG'/'
cle 1·eolnmaUe aan cle cl'irectun1·, en van
de V1'aa[Jst11kken OZJ tvellce rleze van
ambtstve[fe heott 1dtszJmnlc [Jedaan (2).

(Samengeschakelcle wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 66 en 67).
(DARVEAUX, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST (3).
HET HOir; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste mic1de1, afgeleid uit de
schending van cle artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 2, 3, 4, 11 en 13 van de wet
van 15 october 1945 tot invoering van een
speciale belasting op de winsten voor,tvloeiend uit leveringen en prestaties aan
de vijand, in artikel 1 aangevuld door artikel 5 van cle wet van 30 mei 1949, en 25
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948,
doorclat het bestreden arrest, hoewel verklarenc1 « dat het niet aanslaan in cle gewone belastingen ten deze niets afdoet ll,
beslist heeft dat << verzoekster terecht als
belastingschulclige in cle speciale belasting
beschouwd werd ll, onder overweging dat
<c uit de elementen van het dossier blijkt
dat de persoon genaamd Seiler, zoals de
bestreden beslissing verduidelijkt, in cleze
activiteit geholpen werd door verzoekster
en dat deze, cUe in cle om·log geen enkele
andere activiteit had, van 1942 tot 1944
baten behaalcl heeft clie voortvloeien nit
de handel welke aldus door Seiler in
dienst van cle vijand uitgeoefencl werd ll,
dan wanneer, eerste ondercleel, waar het
(1) Verbr., 1() december 1941 (B,zz. en PAsrc.,
1941, I, 445).
(2) Verbr., 13 october 1959, suzmi-, blz. 126.
(3) Een eerste arrest werd door het Hof ter
zake geveld op 1 october 1957 (A1'1', Ym·br.,
1958, blz. 42).
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dienste v::m de vijand door aanlegster geholpen werd, en waar llet boveuclien ver{luidelijkt dat de door aanlegster zodoende
aan Seiler verstrekte hulp, enerzijds, haar
enige activiteit gedurende de jaren 1942
tot 1944 uitmaakte, en, anderzijds, de
enigP. bron van iukomsten opleverde die
haar in staat gesteld heeft tot het bekomen van een deel << van de baten die voortgevloeid zijn uit de door Seiler in dienst
van de vijand uitgeoefende handel)), llet
bestreden arrest nooclzakelijk bevonden
lweft dat de onder de speciale belasting
vallende inkomsten door aanlegster bekomen werden dank zij een ononderbroken
bedrijfsactiviteit, zodat de overweging
volgens welke cc llet niet aanslaan in de
gewone belasting ter zake niets nfdoet ))
een tegenstrijdigheid in de redenen van
het bestreden arrest impliceert, welke deze
redenen alle dr aagwijdte doet verliezen
(schending van nrtikel 97 van de Grondwet), dan wanneer, tweede onderdeel,
aangezien de baten die aanlegster behaald
heeft dank zij de activiteit welke zij van
1942 tot 1944 uitgeoefend heeft in het ranm
van de « hulp )), door haar aan Seiler verstrekt bij de door deze in dienst van de
vijand uitgeoefende handel, de bezolcliging
uitmaken van een door een derde bezoldigde persoon, bedoelde baten aan de Speciale belnsting enkel onderworpen waren
in zover zij een bezoldiging uitmaakten
die een normale bezoldiging te boven ging,
zoda t aanlegster niet nan de speciale belasting onderworpen mocht worden verklaard zonder dat er aangetoond was dat
de bezoldiging cUe zij had ontvangen de
normale bezoldiging overschreed (schencling van artikel 1, paragraaf 3, lid 2, van
de wet van 15 october 1945), dan wanneer,
derde onclerdeel, in ieder geval, ten aanzien van het middel dat ontwikkeld is in
de namens aanlegster v66r de rechters
over de grond genomen conclusies en dat
hieruit is afgeleid clat aanlegster die, naar
luid van een definitief geworden rechterlijke beslissing, tijdens de jaren 1942 tot
1943 zich niet bezig gehouden had met
enige « winstgevencle betrekking, bedoeld
in artikel 25 van de samengeschakelde
wetten )), « tegen haar aanslag in de speciale belasting terecht )) opkwam, vermits,
enerzijds, « haar door de administratie
geen enkele afzonderlijke en toevallige
verrichting verweten was, doch een ononclerbroken activiteit in de jaren 1942 en
1943 )l, en vermits, anclerzijds, « de zetting
van de bedrijfsbelasting en de speciale
belasting identiek zijn, op de enige uitzondering na dat de speciale belasting de
afzonderlijke en toevallige verrichtingen
insluit )), het bestreden arrest, door eenvoudig te verklaren cc dat het niet aanslaan in de gewone belasting ter zake
niets afdoet )), en bij gebreke van elke an-

dere bepaalde aanduiding nopens het ononderbroken of toevallig karakter van de
activiteit die aanlegster ontwikkeld heeft
bij wijze van hulp die zij aan Seiler bij
zijn activiteit in dienst van de vijand verstrekte, een dubbelzinnigheid blijft vertonen, in zover het niet mogelijk is in te
zien of, naar de mening van de rechters
over de grond, de door aanlegster behaalde baten door haar ontvangen werden
dank zij een betlrijfsactiviteit of een onomlerbroken winstgevencle betrekking, van
zulke aard dat daardoor de aanslag te
haren laste in de bedrijfsbelasting gercchtvaardigd was ofwel, integendeel, onclanks de stellige op cUt punt bij conclusies
opgcworpen ontkenning, clank zij afzonderlijke en toevallige verrichtingen in
clier voege dat het bestreden arrest geen
passend antwoorcl verstrekt op de bij conclusies ontwikkelde middelen (schencling
van artikel 97 van de Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat aanlegster van 1942 tot 1944
echtelijk geleefd heeft met een persoon
genaamd Seiler, Duits o'lficier, die aanzienli,ike leveringen nan vijandelijke organismen cleed, clat Seiler cc in lleze activiteit geholpen werd door verzoekster
(hier aanlegster) en clat cleze, clie tijdens
cle oorlog generlei activiteit hacl, van 1942
tot 1944 baten heeft behaalcl clie voortvloeiden uit de aldus door Seiler in dienst
van de vijand uitgeoefende handel )) ;
Overwegende dat aanlegster doet gelden
dat nit deze vaststellingen blijkt dat zij
tijclens de oorlog een ononllerbroken bedrijfsactiveit heeft uitgeoefend, welke de
da8.ruit gesproten litigieuze inkomsten
aan de bedrijfsbelasting onderhevig
maakte, zoclat de rechter niet kon beslissen, zonder in een tegenstrijdigheicl te vervallen, dat cc het niet aanslaan in de gewone belasting ter zake niets afdoet )) ;
Overwegende dat de omstancligheicl dat
aanlegster Seiler in de uitoefening van
zijn handel met de vijancl zou geholpen
hebben niet noodzakelijkerwijze impliceert
dat zij een beclrijfsactiviteit zou hebben
uitgeoefend ;
Dat de rechter erop wijst dat aanlegster
geen andere activiteit heeft uitgeoefend,
om aan te tonen dat de activa die bij het
eincle van bet belastbaar tijclperk in haar
bezit gevonden werden geen andere oorsprong konclen hebben dan de nit de handel van Seiler met de vijancl voortgevloeicle winsten;
Dat het arrest dus de aangevoerde tegenstrijdigheicl niet vertoont, en dat clit
onderdeel van het midcTel feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede onclerdeel :
Overwegende clat noch uit het arrest,
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acht te slaan blijkt dat aanlegster met
Seiler verbonden geweest is door een contract hetwelk enige ondergeschiktheid te
zijnen opzichte impliceert, voorwaarde die
vereist is opclat zij in de categoric zou
vallen van de in paragraaf 1, 2°, letter a,
van artikel 25 van de samengeschakelcle
wetten aangeduicle personen op welke artikel 1, paragraaf 3, lid 2, van cle wet van
15 october 1945 toepasselijk is;
Dat het tweede omlenleel van het middel niet kan ingewilligd worden;
Over het derde onderdeel :
Overwegende clat het arrest, door erop
te wijzen clat het niet aanslaan in de gewone belasting·en ter zake niets afcloet,
cloelt op het feit dat de acti viteit van aanlegster bestaan heeft in afzonderlijke verrichtingen, die niet heoogd zijn door artikel 25, paragraaf 1, 1° of 3°, van de samengeschakelde wetten;
Dat het clercle onderdeel van het midclel
feitelijke g·ronclslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 61, paragraaf 3, 65, 66 en 67
van de wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, sameng·eschakeld bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek, cloordat het bestreden arrest, na
vastgestelcl te hehben « dat verzoekster in
haar conclusies v66r het hof suhsidiair
aanvoert dat de verminclering verricht op
de voet van de gelden welke g·ecliend hebben tot het overnemen van de S.A.R.
130.000 frank had dienen te hedragen in
plaats van 100.000 frank ll, verklaart
« dat clit een nieuwe, niet ontvankelijke
eis geldt ll, onder overweging « dat de
stellingen van verzoekster in haar reelamatie niet op de tot het overnemen van
de S.A.R. gebezigde sommen sloegen, en
dat de directeur in zijn heslissing deze
vraag niet van amhtsweg·e opwierp ll, clan
wanneer, eerste ondercleel, deze heslissing
rust op een uitlegging van de procedurealden waarcloor de hewijskracht van deze
akten miskend is, in zover, enerzijds,
daar aanlegster de totale vrij stelling gevorderd heeft van de in cle speciale belasting te haren laste gevestigcle aanslagen,
haar stellingen noodzakelijkerwijze sloegen op de tot het overnemen van de S.A.R.
gehezigcle sommen, zoals zij het mogelijk
gemaakt hadden, het beclrag van de belastbare grondslag te bepalen, en in zover,
anderzijds, de directeur, die uitdrukkelijk de schattingen overgenomen had
welke de controleur in staat gesteld hadclen tot het hepalen van het bedrag van
de in de speciale belasting belasthare inkomsten, en onder meer cle schatting van
de tot het overnemen van de S.A.R. gehezigde sommen, ten belope van een heclrag

van 130.000 frank, noodzakelijkerwijze
kennis genomen had van de vragen hetreffende de schatting van cle tot het overnemen van de S.A.R. gebezigde sommen
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek), dan
wanneer, tweede onderdeel, aangezien de
nieuwe, buiten de perken van de oorspronkelijke stellingen vallende eis alleen dan
niet ontvankeiijk is wanneer hij voor de
eerste maal v66r het hof van beroep voorgehracht wordt, de oorspronkelijke eis,
voorgehracht cloor aanlegster, die hetoogd
had dat de litigieuze aanslag gevestigcl
was met inachtneming van de sommen
welke aan haar patrimonium vreemd waren en integendeel van het gesequestreercle patrimonium van de Duitse · O'flicier
Seiler cleel uitmaakten, namelijk cle sommen van 150.000 frank (intekening op de
O.E.P.I.), van 130.000 frank (overneming
van de S.A.R.) en van 38.200 frank (aangegeven biljetten), niet buiten de grenzen
van het aan het hof voorgelegd geschil
viel, zodat aanlegster ontvankelijk bleef
om de totale vrijstelling te vorderen van
cle belastingen die te haren laste gevestigcl
werclen op de voet van een helasthaar inkomen dat sommen omvatte welke aan
haar patrimonium vreemd gebleven waren, en zulks precies ten belope van de
sollllllen waarop de administratie aanvankelijk clie elementen van het helasthaar
inkomen geschat had (schending van artikel 66 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen) :
Overwegende dat nit de reelamatie niet
hlijkt dat aanlegster subsidiair het bedrag
van de in het middel aangecluicle som betwist heeft; dat er evelllllin uit de beslissing van de directeur der helastingen
waartegen het beroep ingestelcl is blijkt
clat de directeur van deze vraag amhtshalve kennis heeft genomen;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
15 october 19>39. - 1 6 kamer. - Voo?·zUter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever. H. De Bersaques. - GeUjkljt·iflcncle concl·us'ie, H. Depelchin, aclvocaat-generaal. - Pleite1·s,
HH. Van Ryn en Fally (deze laatste van
de Balie van beroep te Brussel).
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REDFJNIDN VAN YONNISSEN FJN
ARRES'l'EN. - BURGERLI.JKE ZAKEN. 00NCLUSIE DIE EEN VERWEER EN UE RED EN DIE

-135HET GRONDT UITDRUKT. ARREST DAT ZICH
ER TOE BEPERKT HE11 VER\:VEER 'IEGEN 'l'E
SPREKEN. ARREST NIET GEMOTIVEERD.

2°

VOORZIENING IN VERBREKING. BURGERL!.JKE ZAKEN. EINDARREST OP
~'USSENGESOHIL. NAKO:MEND ARREST DAT
DEFINITIEF UITSPRAAK DOE~' OVER DE GROND.
0N'l'VANKELIJKIIEID VAN DE VOORZIENING
TEGEN HET EERSTE ARREST NIET ONDERWORPEN AAN HE'l' INDIENEN VAN EEN VOORZIENING
TEGEN HE'.r TWEEDE ARREST.

3°

VERBREKING. - UITGES'.rREKTHEID. BURGERLl.JKE ZA'KEN. EINDARREST OP
TUSSENGESCHIL. VERBRF..KING VAN EEN BESOHIKKEND GEDEELTE. VERBREKING DIE
DE VERNIETIGING 1t£EDEBRENGT VAN DE R.EOHTSPLEGING DIE HET GEVOLG IS VAN HET VERBROKEN BESOHI:Kll:END GEDEELTE VAN HET ARREST.

1° Is niet met 1·eclenen omlcleecl het arrest flat z·ich e1· toe 1Jepe1·lct een ve7·weer voorgestelcl 'in concl·usies tegen te
sprelcen, clan wanneer cleze fle 1·eaen ttUclrttlclcen cUe, volgens cle cond·uant, flU
verweer g·ronclt (1).

2° In lJtwgerlij lee zalcen is cle ontvanlceUjlcheia van een vo01·z·iening tegen een
eincla1Test op t·nssen,qeschil niet onclerworpen aan het in(z.ienen van een voorz·ienin{j tegen het nalcomenfl a1·rest clat
cle;tinitief ove1· cle {jronfl ttitspmaJ.;
cloet (2). (Impliciete oplossing.)

3° ln lJttrgerlijlce zalcen l!ren{jt cle ve1·lJre7cin{j 1:an een beschilclcenfl gefleelte van
een ein(larrest op tnssen{jeschil cle ve1··
nietigin{j melle van tle 1·echtsple{j·ing· tl·ie
het {fevol{j is van het veTbrolcen lJeschilclcenfl {jetleelte (3).

(1) Verbr., 5 december 1958 en 6 april 1959
{Arr. Yerb1·., 1959, biz. 293 en 597).
(2) Het vloeide vo01't uit de verklaringen aan
het hof vel'leend' door de partijen, dat, na bet
indienen van de voorziening tegen het bestreden arrest, dat de vordering door verweerster
aan de feitenrechter onderworpen ontvankelijk
had verklaard, dat de rechter het onderzoek
van de zaak voortgezet had en een arrest geveld had over de gegrondheid van de vordering.
De omstandigheid dat de aanlegsters zich
niet, of nag niet, hadden voorzien tegen deze
laatste beslissing, maakte de door haar ingediende voorziening tegen bet eindarrest op tussengeschil niet onontvankelijk (verbr., 22 februari 1906, Bull. en PASIC., 1906, I, 141, alsook
de verwijzingen in de noot vermeld).
D'e toestand is niet dezelfde in strafzaken en
in de andere zaken, zoals rechtstreekse belastingen, (verbr., 14 januari 1958 (A1·r. Ym·br.,
1958, biz, 291, en de noot), op welke artikel 416
van bet W etboek van strafvordering toepasselijk is. Het vloeit inderdaad voort uit gemeld
artikel, zoals het ge!nterpreteerd wordt, dat

(COJ\LiiHSSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND EN S~'AD
HASSELT, T. VENNOOTSOHAP BIJ WIJZE VAN
GELDSOHIETING OP AANDELEN <<UNION LUIBOURGEOISE ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 maart 1fl58 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet; 1° doordat het be~>treden arrest geen
antwoord verstrekt op de door de commissie van openbare onderstand, hier
aanlegster, genomen concl usies, naar
welke de conclusies der stad Hasselt verwezen, en luidens welke de vordering van
verweerster, waarvan de oprichting luidens het arrest van 23 februari 1869 dagtekent, niet ontvankelijk was, om reden
dat haar beheerders Paul Tits en
Jacques Tits, die voor haar in de dagvaarding optreden, respectievelijk waren
benoemd geworden door de algemene vergadering van 20 november 1927, waar
slechts 124 der 229 bestaande of vermoedelijk bestaande aandelen vertegenwoordigd war en, en door de alg-emene vergadering van 25 januari 1931 waaron slechts
122 aandelen op 229 vertegenwoordigd
waren, terwijl de aanstelling der beheerders bij de stichting met name geschiedde
en iedere nakomende aanstelling van een
beheerder van een commanclitaire vennootschap op aandelen een wijziging van
de statuten is, en de artikelen 25 en 23
der statuten voorzien dat een wijziging
van de statuten slechts kan geschieden
wanneer de drie vierden der uitgegeven
actieli' op de algemene vergadering zijn
wanneer een arrest geen einde stelt aan het
geschil en niet gewezen werd op een geschil
nopens de bevoegdheid, een voorziening ertegen alleen ingediend kan worden na het arrest
dat een einde stelt aan het geschil, en ingediend moet worden samen met een voorziening
tegen dit ]aatste arrest (verbr., 6 october 1958,
gewezen in strafzaken, Bull. en PAsrc., 1959,
I, 131, en de noot 2; 17 november 1940, gewezen ter zake rechtst1:eekse belastingen, ibitl.,
1940, I, 217).
Integendeel blijkt de in burgerlijke zaken
toepasselijke regel gevolgd te moeten worden in
de zaken beheerst door voormeld artikel 416,
wanneer het eerste arrest een beslissing is die
uitspraak doet over een geschil nopens de bevoegdheid, daar, in zulk geval, het indienen
van een voorziening niet onderworpen is aan
het bestaan van een arrest dat een einde stelt
aan bet geschil.
(3) Raadpl. verbr., 5 maart 1954 (A,., •.
Ve1'b1·., 1954, blz. 456); 14 februari 1958, beweegredenen (ibid., 1958, blz. 412, en bijzonder
413, kol. 1).
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meerderheid, voorzien bij de artikelen 25
en 23 der statnten, niet behaald werd,
en bijgevolg de aanstelling als beheerders van de heren Paul en Jacques Tits
ongelclig is en nietig client verklaard;
2° doordat het bestreden arrest, ten allerminste, met te beweren « dat het uit de
gedingstukken blijkt dat de aanstelling
als beheerder op 20 november 1927 wat
aangaat Paul Tits en op 25 januari 1931
wat betreft Jacques Tits regelmatig geschiedden ll, de hog·erbedoelde conclusies
niet voldoende beantwoordt en het bof
van verbreking niet toelaat zijn controle
over de wettelijkheid van de getroffen
bel:'lissing uit te oefenen, vooral waar de
appellante zelf in haar « tweede bijkomende conclusies ll antwoordde dat << deze
aanstellingen zijn geschied op 20 november 1927 voor hetgeen betreft de beer Paul
Tits en voor de beer Jacques Tits op
5 jannari 1931 in de op de aangestipte
datums gehouden algemene vergaderingen
der aandeelhouders ... ; aangezien deze
aanstellingen op geen g·ebiecl de in artikel 23 en artikel 25 voorziene bijzonclere meerclerbeden vereisten ll, .zoclat het
onmogelijk is te bepalen of bet arrest
beslist heeft clat de benoemingen van
Paul en Jacques Tits geen wijziging nitmaken van de statuten, welke eisten dat
de drie vierden der nitgegeven acties op
de algemene vergadering vertegenwoordigd waren, dan wel of het arrest integendeel beslist heeft dat dit quorum van
drie vierden der aandelen in feite op bedoelde algemene vergacleringen van 1927
en 1931 bereikt werd, dan wel of tenslotte het beslist heeft dat, in strijd met
hetgeen de conclusie der commissie van
openbare onderstancl voorhield, de artikelen 25 en 23 der statuten niet voorzien
dat een wijziging· der statuten slechts kan
geschieden wanneer de drie vierden der
uitgegeven acties op de algemene vergadering vertegenwoorcligd zijn :
Overwegende dat in hun conclusies
voor de rechter over de grond aanlegsters de niet-ontvankelijkheid van de
door de commanditaire vennootschap
« Union Limbourgeoise ll J. Ouwerx & 0°
ingesteldc eis opwierpen, om reden dat de
personen, die voor laatstgenoemde als beheerders in het gecling waren opgetreden,
daartoe niet bevoeg·d waren, naardien zij
niet waren aangestelc1 geweest door een
algemene vergadering waar de drie vierden van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigd waren, zoals voor een wijziging·
der statuten vereist is (artikelen 23 en 25
der statuten); clat aanlegsters er desbetreffend in bun conclnsies op wezen dat,
volgens de verslagen van de algemene
vergaderingen van 20 november 1927 en
25 januari 1931, bij de aanstelling van

Paul Tits en van Jacques Tits er op
229 uitgegeven aandelen slechts 124 in het
eerste geval en 122 in het tweede geval
vertegenwoordigd war en;
Overwegende dat bet bestreden arrest
zich ertoe beperkt c1aarop te antwoorclen
dat « uit c1e stukken van bet g·eding blijkt
da t de aanstelling als beheerder op 20 november 1927 wat aangaat Paul Tits en op
25 januari 1931 wat betreft Jacques Tits
regelma tig geschiedde lJ ;
Overwegende c1at bet arrest alclus
geenszins de conclusies van aanlegsters
passen<l beantwoord heeft;
Dat bet mid del gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van de · artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 van bet
Burgerlijk Wetboek betreffende de bewijskracbt der conclusies, doordat bet bestreden arrest beslist dat de eerste recbter ten ongelijke de ingeleide eis wegens
gemis nan publicatie in bet Btaatsblad
onontvankelijk verklaard beeft, daar dit
bepaalcl middel niet door de partijen opgeworpen werd en de rechtbank niet het
recht bezat het van ambtswege in te roepen, en aldns onder afwijzing der toepassing van artikelen 9, 10 en 11; derde
lid, der samengeordende wetten op de
handelsvennootscbappen de eis van beroepster ontvankelijk verklaart, dan wanneer in aanleg van hoger beroep de
conclusies der commissie van openbare
onderstand, aanlegster, naar welke de
conclusies der stacl Hasselt verwezen, tot
doel strekten de vorclering te boren niet
ontvankelijk verklaren om reden << dat
beroepster als een commanditaire vennootschap op aanclelen werd gesticbt lJ en
dat « kracbtens artikel 9 der wet op de
bandelsvennootschappen der autbentieke
akte van oprichting der vennootschap in
haar gebeel in bet Bel.qisch Btaatsblad
moet worden gepubliceerd; dat, krachtem;
artikel11 der zelfcle samengeordende wetten, een rechtsvordering ingespannen
door een vennootscbap welke de voorgeschreven publica tie niet beeft gedaan, niet
ontvankelijk is; en beroepster niet bewijst
de nodige en onontbeerlijke publicaties te
hebben gedaan JJ; zodat bet bestreden arrest : 1 o geen antwoord heeft verstrekt
op bedoelcle conclusies welke het bof verzochten, overeenkomstig artikel 11 dm·de
lid, der samengescbakelde wetten' op de
bandelsvennootschappen zelf de vordering niet ontvankelijk te verklaren
(schending van artikel 97 der Grondwet) ;
2° de bewijskracht van de v>66r het hof
van beroep genomen conclusies beeft miskend met niet te erkennen dat zij uitdrukkelijk de niet-ontvankelijkheid aanvoerden cler op artikel 11 van de samengeschakelde wetten OD de bandelsvennootschappen gesteunde vordering (scbending
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van de artikelen 1317, 1319, 1320 en
1• KAMER. - 16 october 1959
van het Burgerlijk Wetboek) :
Wat beide onderdelen betreft :
NALATENSOHAP.- BEDING O:WITRENT EEN
Overwegende dat, in strijd met de beNIET OPENGEVALLEN NALATENSCHAP, - BEweringen van het middel, het hof van
GRIP.
beroep antwoord heeft verstrekt op de
conclusies van aanlegsters met betrekking Het beding omtrent een niet opengevallen
tot de opgeworpen en uit de niet-bekendnalatenschap, verboden doo1· het artimaking van de stichting~akte van de
lcel 1130, alinea 2, van het Btwge1'lijk
vennootschap afgeleide grond van nietTVetboek, is het becUng dat een recht
·ontvankelijkheid van de vordering van
toekent op een n·iet opengevallen nalaverweerster, door erop te wijzen dat,
tenschap in haar geheel of op een deel
zelfs zo de voorscbriften van de huidige
ervan, tveze het zelfs op een bepaald
wetgeving niet werden nageleefd, de vengoerl maar beschomvd in zover het afnootschap niettemin regelmatig bestond,
hangt van een nog niet opengevallen
naardien zij' v66r bet bestaan van genalatenschnz; (1) (2).
zegde wetgeving gesticbt werd; dat het
arrest de bewijskracht van bedoelde con(VAN HAVERE, T. SMET.)
clusies niet geschonden heeft ;
Dat het middel feitelijke grondslag
ARREST.
mist;
Wat de eis tot gemeenverklaring van
HEJT HOF; - Gelet op het vonnis door
11et arrest betreft :
Overwegende dat de eis gegrond voor- de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde op 5 mei 1958 gewezen in hoger
komt;
Om die redenen, verbreekt bet bes-tre- beroep;
Gelet op het eerste midclel, afgeleid uit
den arrest behalve in zover het beslist
-dat verweerster een handelsvennootscbap de schending van de artikelen 97 van de
met rechtspersoonlijkbeid is en verwerpt Grondwet en 1717 van het Burgerliik Wetde voorziening· wat deze laatste beslissing hoek, doorclat het bestreclen vonnis, zowel
betreft; vernietigt de rechtspleging die de hoofdvordering van eiser strekkende
bet gevolg is van het verbroken disposi- tot de uitclrijving van verweerders, en
tief; verklaart onderhavig arrest binden!l meer bepnaldelijk van tweede verweerder,
voor verweerder, JVIer Beelen, q·u.aUtate als de subsidiaire vordering strekkende
tot geldigverklaring van de opzeg, onge.qua; beveelt dat melding ervan zal gemaakt worden op de kant van de gedeel- grond verklaard heeft om reden dat tweetelijk vernietigde beslissing; veroordeelt cle verweercler de regehnatige pachter van
verweerster
«Union
Limbourgeoise >> het betwiste perceel land gelegen te
J. Ouwerx & co tot de helft der kosten Nieuwkerken-Waas, Klein Stokkelaer,
llehalve die van de oproeping tot bindencl- sectie B, nr 799 was en dat zijn rechten
verklaring van het arrest, dewelke ten door de aanvankelijke pachtovereenkomst
laste van de opgeroepene qu.aUtate qna van 14 februari 1911 geregeld werclen, op
geleg·d worden, en veroordeelt aanlegsters groncl van de overweg-ing, enerzijds, clat,
tot de andere helft; verwijst de zaak na het overlijclen van Charles Van Havere in 1941, de pacht van het betwist pernaar het Hof van beroep te Brussel.
ceel tot eincle 1956 voortgezet werd door
16 october 1959. - 1e kamer. - Yoor- eerste verweerster, die deze pacht vervolz'itte1·,
H. Vamlermersch, raadsheer gens aan haar afstammeling, tweecle verwaarnemend voorzitter. - YerslarJgeve1·, weerder, afstoncl, en, anderzijcls, dat, na
H. Rutsaert. - GeUjlclt~idende concl1~sie, het overlijden van Charles Van Havere in
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu- 1941, {le pacht van het betwist perceel in
Teur-generaal. ~ Pleite1·, H. Veldekens. onverdeeldheid op al de partijen ter zake
overging-, dat zij claarna ten gevolge van

(1) DE PAGE, bd. IX, nrs 554, en 557; LAuRENT, bd. XVI, nr 90; PLANIOL en RIPER'r,
bd. IV, nr l9bis,· AuBRY en RAu, bd. IV, § 334,
en de noot 16; BAUDRY-LACANTINERIE, Successions, nr 1010; BEUDANT, bd. VIII, blz. 129;
CAPITANT, «La prohibition des pactes sur suc·cessions non ouvertes », Rev. m·it., 1933, blz. 99
tot 104; GurHO, noot onder Fr. verbr., 2 augustus 1950 (Sern. ju,·id., 1951, II, n'' 6059);
Fr. verbr., 11 januari 1933 (Dall. ph·., 1933,

I, 10) en 3 december 1958, vier an·esten, burgerlijke kamer, eerste sectie (Bull., 1958,
nr 535).
Zie nochtans DEKKERS, « Pactes successoires
et syndicats d'actionnaires », Ann. not. et
em·eg., 1956, blz. 69 tot 77; NAsT, Etude SU1'
la p1·ohibition des pactes SU1' success·ions futu1'es, 1905, blz. 17'8 tot 181; GENY, 8ern. ju1·id.,
1928, blz. 702.
(2) Raadpl. nog noot 2 in Bull. en PAsiC.,
1960, I, 202.
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op eerste verweerster overging die ze
daarna aan tweede verweerder afstontl,
zulks ten onrecllte omdat deze tegenstrijdiglleid in de motivering aan het hof niet
toelaat te bcpalen welk het juridiscll stelsel is waarop de rechters hun beslissing
hebben gesteund en in we•lke mate deze
beslissing naar recht gegrond is, en omdat
deze motivering niet toelaat te bepalen in
welke mate de opeenvolgende pachtoverclrachten de bepalingen van artikel 1717
van het Burgerlijk Wetboek al dan niet
geschonden hebben noch in welke mate
tweede verweerder zich op de akte van
14 februari 1911 kan beroepen, hetgeen
een schending van artikel 97 van de
Grondwet uitmaakt;
Over het eerste ondercleel :
Overwegende dat het bestreden vonnis
niet, zoals in llet middel wordt aangevoerd, vaststelt dat na het overlijden van
Charles Van Havere de << pacht )) van het
betwist perceel tot einde 1946 door eerste
verweerster werd voortgezet, c1och wel da t
deze de « uitbating )) van bedoeld perceel
heeft voortgezet; dat het vonnis verder
nacler bepaalt dat het pachtrecht in onverclcelclheid behoorcle aan al de erfgenamen en rechtopvolgers, die de hofstede en
de landerijen, waaronder bedoeld perceel,
voor gezamenlijke rekening onder de leiding van de weduwe Van Havere-Smets,
hier eerste verweerster, exploiteerden;
Dat dit onclerdeel van het middel mitsclien feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat de verkavelingsakte en de door eerste verweerster aan
tweede verweerder toegestane pachtafstand in 1946 hebben plaats gehad;
Waaruit volgt dat de pachter, krachtens
artikel 1717 van het Burgerlijk Wetboek
zoals het alsdan in voege was, het recht
had de pacht af te staan zoncler de bepalingen te moeten naleven welke door de
wet van 7 juli 1951 aan dit artikel werden
toegevoegd ;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 6, 1130, 1131,
1133, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetbock en van de bewijskracht van de op
14 februari 1911 v66r notaris De Kesel te
Nieuwkerken-Waas verleden akte, doordat
het bestreden vonnis beslist heeft dat het
in die akte voorkomend beding bepalend
dat : « Bij het overlijden van de pachter
deze pacht (van een perceel zaailand) nit
volle recht aan de er in bedongen prijs en
voorwaarden, zal overgaan aan degene of
degenen zijner rechthebbenden die de hofstede gelegen te Nieuwkerken, thans eigen-

dom van de pachter, zal verkrijgen of uit~
baten )), geen verboden beding op een niet
opengevallen
nalatenschap
uitmaakt,.
zulks ten onrechte, omdat nit de bewoordingen van dit be ding blijkt da t het
rechtsgevolgen hecht aan het feit dat een
bepaald goed (de hofstede thans eigendom
van de pachter) zich na zijn overlijden in
zijn nalatenschap zal bevinden en alclus.
op een zijner rechthebbenden zal overgaan, hetgeen een beding uitmaakt dat
onder de toepassing van de algemene bewoordingen van artikel 1130 valt :
Overwegende dat een beding betreffende
een niet opengevallen nalatenschap, naar·
de zin van artikel 1130 van het Burgerlijk
vVetboek, een beding is hebbende als voorwerp het toekennen van een recht op een
toekomstig·e erfenis, hetzij op de erfenis.
iii haar geheel of op een deel ervan;
Overwegende dat het door llet middel
gecritiseerd beding niet als voorwerp had
aan wie ook cnig recht op hetzij het geheel hetzij een deel van de toekomstige·
nalatenschap van Charles Van Havere,
toe te kennen, of, meer bepaaldelijk, op·
de te Nieuwkerken gelegen hoeve, beschouwd als zijnde een goed afhangende
van die nalatenschap;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser tot de kosten.
16 october 1959. - 1e kamer. - Voo1'z-itter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,.
H. Louveaux. - Gelijlcl1ticlencle conclgsie,.
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Ple-ite1's, HH. Struye en
Van Leynseele.
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16 october 1959

VERBREKING. UITGESTREKTHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN, - VONNIS DAT VASTSTELT DAT DE AANLEGGER IN YERBREKING EE~
FOUT GEPLEEGD HEEFT. - VONNIS DATER UIT
AFLEIDT DAT DE AANLEGGER GEHEEL DE SOHADE:
AAN VERWEERDER DOOR DEZE FOUT YEROORZAAKT, ~IOET VERGOEDEN, EN DAT ZIJN YORDERING TEGEN DE YERWEERDER NIET GEGROND IS.
- VONNIS YERBROKEN OMDAT DE REOHTER
DE CONCLUSIES VAN AANLEGGER NIET BEANTWOORb HEEFT DIE VOORHOUDEN DAT DE YERWEERDER GEDICELTELIJK YERANTWOORDELIJK
IS YOOR DE DOOR PARTI,JEN GELEDEN SCHADE ..
- VERBREKING DIE ZICH NIET UITSTREKT
TOT HET BESCHTKKEND GEDEELTE DAT BESLIST'
DAT DE AANLEGGER EEN FOUT HEEFT GEPLEEGD·
DIE IN OORZAKELI.JK YERBAND STAAT MET DE.
SCHADE.
TVanneer een vonnis clat, wegens een fottt'
gepleegcl clooT cle aanleggeT in ve1·b1'6-

-139.king, ileze veroorileelt tot ile gehele
ve1·goeil·ing van ile schacle veroorzaakt
.aan cle ve1·weenle1·, en cle vot·ilering van
.aanlegger tot ve1·goeiling van ile door
.hem geleden schacle vet·werpt, ve1·b1'0ken
wo1·1Zt om cle 1·eclen alleen clat ile 1'ech-tm· niet geantwoo1·1Z heeft OZJ ile con·Cl1tsies van aanlegger clie voorho1tden
·flat een cleel van ile ve,·wntwoorilelijlc.heid OZJ cle venveenler valt, strelct ile
vm·b1·eking zich niet 1tit tot het beschUcJcencl gecleelte clat ve1·lclaart clat cle
·actnlegger een to1rt heett .f!epleegcl (z.ie
met cle schacle opgelopen 1Zoo1· cle pa1·.Ujen ·in oo1·zakeUjlc verbancl staat (1).
(DE GROOT, T. REMAUT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
-vonnis, op 24 maart 1958 in hager beroep
:gewezen door de Rechtbank van eerste
nanleg te Antwerpen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 97 van de Grandwet, 26 van de Wegcode en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre·den vonnis beslist heeft dat eiser ver.antwoordelijk was voor de schadelijke
gevolgen van de kwe~tieuze aanrijding,
hem veroordeeld heeft om aan verweer·der een schadevergoeding te betalen en
·zijn eigen eis tot schadevergoeding afgewezen heeft, om reden dat uit de elementen der zaak moest afgeleid worden dat
het lichtsignaal van rood op groen oversloeg voordat verweerder aan het kwestieus kruispunt zelf gekomen was, en
dat het lichtsignaal in de richting vanwaar eiser kwam reeds vijf seconden
vroeger van groen op oranje overgegaan
was, en dit toen eiser nog niet aan het
·kruispunt zelf gekomen was, dat eiser
bijgevolg had kunnen en moeten stoppen
•dat hij clit niet gedaan had en deze over~
.treding de oorzaak van de t'Chade geweest
was, doch zonder te ontkennen dat verweerder geen aandacht gegeven had op
wat voor hem gebeurde, en alleszins zon·der de conclnsies van eiser te beantwoorden in zover zij staande hielden dat << verweerder volgens eigen bekentenis geen
:aandacht had gegeven op wat v66r hem
op de weg zich bevond, daar hij volledig
geconcentreerd was op de verkeerslichten,
·en dat dit onbetwistbaar een font is op
voet van artikel 26 van de Wegcode en
1382 van het Bnrgerlijk vVetboek ll, eerste
•onderdeel : dan wanneer het feit voor
(1) Verbr., 24 juni 1957 (Arr. Yerb>·., 1957,
'blz. 906) en 17 maart 1958 (ibid., 1958,
iblz. 530); verge!. verbr., 10 september 1958
·(ibid., 1959, biz. 20).

een weggebrniker geen aandacht te geven
op andere weggebrnikers die voor hem
op de weg rijden en zijn snelheid niet te
regelen om een aanrijding te vermijden
een overtreding is van artikel 26 van de
W egcode; tweede onderdeel : dan wanneer de rechterlijke beslissingen, om wettelijk g·emotiveerd te zijn, al de door de
partijen in regelmatig neergelegde conclns<ies ingeroepen middelen en excepties
moeten beantwoorden, dan wanneer, minstens, nit de bewoordingen van het bestreden vonnis onmogelijk kan nitgemaakt worden of de rechters over de
grond in feite hebben willen beslissen dat
het onjnist was dat verweerder zijn snelheid niet overeenkomstig artikel 26 van
de Wegcode geregeld had, dan wel of zij
in rechte hebben willen beslissen dat
telkens als een weggebrniker een krnispnnt met groen licht oprijdt hij geen rekening moet houden met de voorschriften van gezegd artikel 26 en geen aanclacht moet geven op de hinclernissen die
zich « op zijn weg voordoen ll, clan wanneer cleze onclnidelijkheicl en clnbbelzinnigheid in de motivering van het bestreclen vonnis aan het hof van verbreking
niet toelaten zijn controlerecht over de
wettelijkheid van de bestreclen beslissing
nit te oefenen en met het gebrek aan de
door artikel 97 van de Grondwet vereiste
moti vering gelijk staan :
Over het tweede onclerdeel :
Overwegende dat het bestreclen vonnis
aanleg·ger alleen verantwoordelijk verklaard heeft voor de schadelijke gevolgen
van de aanrijding die zich op het krnispnnt van de Frans Beirenslam~ en de
Herentalslaan te Borsbeek heeft voorgedaan tnssen de scooter van eis<er en de
door verweerder bestnnrde personenanto,
op grond van de enkele overweging dat,
toen partijen het kruispunt zijn opgereclen, !let lichtsignaal groen was in de
richting van waar verweercler aankwam,
wijl !let reeds van groen naar oranje
was overgegaan in de richting van waar
aanlegger reed, clat cleze « bijgevolg had
kunnen en had moeten stop11en aan !let
kruispnnt ll;
Overwegencle clat in zijn regelmatig
v66r de rechtbank van eerste aanleg
neergelegde conclnsies aanlegger onder
meer had aangevoerd clat « wel vaststaat
dat verweercler, volgens eigen bekentenis,
geen aandacht heeft gegeven op wat zich
v·66r hem op de weg bevond, daar hij
volledig op de verkeerslichten geconcentreerd was<, dat cUt onbetwistbaar een
font is, zo op voet van artikcl 26 van
de Wegcode als op voet van artikel 13S2
van het Bnrgerlijk Wetboek ll, en dat
« in het voor verweerder meest gunstig
geval, hij nog steeds de font heeft be-
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gaan geen aandacht te schenken op wat
v·66r hem op de baan gebeurde en moedwillig geen rekening te houden met de
weggebrnikers clie volledig ten rechte het
krnispunt evacueerden >>;
Overwegende dat die conclusies, welke
er toe strekten zo niet de gehele verantwoordelijkheid voor de schadelijke gevolgen van de uanrijding minstens een deel
dezer verantwoordelijkheid aan verweerder toe te schrijven, door het bestreden
vonnis niet werden beantwoord; dat dit
vonnis derhalve liet artikel 97 van de
Grondwet geschonden heeft;
Om die redenen, en zonder acht te
~la-an op het eerste onderdeel van het
middel waarvan het aannemen tot geen
meer uitgebreide verbreking aanleiding
geven kan; verbreekt het bestreden vonnis, behalve in zover het beslist heeft dat
aanlegger een fout heeft begaan die in
oorzakelijk verband is met de door partijen ondergane schade; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van het gedeeltelijk
vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, zetelende in hoger
beroep.

Over het micldel, afgeleid uit de schending van de artikelen 11 en 17, paragraaf 2, van de dienstplichtwetten, gecoordineerd op 2 september 1957, doordat de
bestreden beslissing op het vcrslag van de
deskundige en op de door aanlegger overgelegde geneeskundige attesten steunt om
zijn aanvraag tot aanwijzing voor het
speciaal kontingent te verwerpen, dan
wanneer nit die attesten blijkt dat zijn
echtgenote verkeert in de voorwaarden,
omschreven in artikel 17, paragraaf 2,
van bovengemelcle gecoordineerde wetten :
Overwegende dat het middel aan de
hoge militieraad verwijt aan de door aanlegger overgelegde geneesknmlige attesten
de bewijswaarde niet te hebben toegekend
welke daaraan behoorde te worclen gehecht;
Overwegende dat de bewijswaarde van
de overgelegde attesten soeverein in feite
beoordeeld wordt door de militieraden;
Dat het middel dat tegen deze beoordeling opkomt niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
'

16 october 1959. - 1° kamer. - Voorzitte·r en Ve1·slaggever, H. Vandermersch,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Geli:ilcl~tiflentle conclusie, H. Raoul Hayoit

raal.

de

Termicourt,

procnreur-generaal.

Pleiters, HH. Strnye en Anciaux.
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19 october 1959. - 2• kamer. - Voo1·zitter, H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Louveaux. GeUjlcl·zddenae
conchtsie, H. R. Delange, advocaat-gene-

19 october 1959

BEWI.JS. - MILITIE. - ATTESTEN. -BEWIJSW AARDE. SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE MILITIERECHTSMACHTEN.
De militie1·echtsmachten beoonlelen soeverein in feite de bew·ijswaa1·de van de
Mtesten die h1tn ove·rgelegtl worden (1).

{GEORGES.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de beslissing
van de hoge militieraad, op 19 juni 1959
gewezen;
(1) Verbr., 16 april 1956 (Arr. Verb1·., 1956,
blz. 671). Vergel. in zake rechtstreekse belastingen, verbr., 14 october 1958 (ibid., 1959,
blz. 132).
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19 october 1959

VOORZIENING IN VERBREKING.
VORM. - MILITIE. - VOORZIENING NIET GEZONDEN TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN VERBREKING. - VOORZIENING NIET ON'l'VANKELIJK.

Is n·iet ontvanlceUjlc cle voo1·ziening tegen
een beslissing van cle herlcendngs1·aaa
clie niet gezonden is aan cle g1"ij]ie van
het H of van verbrelcing (2).

(HERPAIN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 17 april 1959 gewezen door
de herkeuringsraad van de provincie Brabant;
Overwegende dat de voorziening gezonden is aan de gouverneur van de provincie, « voor de gritffie van het Hof van cassatie, Eikstraat, 22, te Brussel >>;
(2) Verbr., 4 november 1957 en 21 augustus
1958 (Bull. en PASIC., 1958, I, 223 en 1245),

-141Overwegende dat deze toezending niet
voldoet aan het voorgeschrevene bij artikel 51, paragraaf 2, van de dienstplichtwetten, gecoordineerd op 2 september 1957,
waarvan de naleving op straffe van nietigheicl door paragraaf 4 van hetzelfde
artikel geeist is;
Waaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening.
19 october 1959. - 2• kamer. ~ Voorz'itter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Louveaux. GeUjkl1tidende
conclusie, H. R. Delange, aclvocaat-generaal.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. -

STRAF-

ZAKEN. BEGEVING VAN DE EERSTE RECHTER
TER PLAATSE. NALEVING VAN DE REGELS
BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTINGEN NIET VASTGES'l'ELD. - - RECHTER IN HOGER BEROEP DIE ZIJN BESLISSING
VESTIGT OP DE VASTSTELLINGEN DOOR DE EERSTE RECHTER TIJDENS ZIJN BEGEVING TER
PLAATSE GEDAAN. NIETIGHEID.

Wanneer, cle eerste rechter zich te1· plaatse
begeven hebbende, noah het proces-ve?·baal van deze onde1·zoe1csmaat1·egel,
noah het vonn·is a quo vaststellen dat cle
1·egels betreffencle de openbawrheid van
cle te1·echtZ'ittin{len 1Utgeleefcl wenlen, is
het vonnis zelfs in hoge1· beroep gewezen, clat zijn besch'ilclcencl gedeelte
ste·unt namelijk op de vaststelUngen
door de ee1·ste rechter gedaan U.idens de
begevin,q ter plaatse, doo·r nieti,qheid
aan,qetast (1).
(~fAERTENS DE NOORDHOUT EN (( COMPAGNIE

CENTRALE D'ASSURANCES ll, T. DETROZ.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis,. op 6 maart 1959 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Luik;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering, ingesteld ten laste van eerste aanlegger :
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 96 en 97 van de
(1) Verbr., 21 augustus 1958 (A1·r. Fm·b1·.,
biz. 894).

Grondwet, 154, 155 en 189 van het Wetvan strafvorclering, doordat het bestreden
vonnis het beroepen vonnis bevestigt in
zover dit verweerder Detroz vrijgesproken
en eerste aanlegger veroordeeld had wegens overtrecling van artikel 26-1 van de
Wegcode, op de voet van een proces-verbaal van begeving ter plaatse van 14 october 1958 hetwelk niet vaststelt of de
terechtzitting in het openbaar ter plaatse
gehouden is, dan wanneer de openbaarheid van de debatten een substantiele formaliteit uitmaakt, dan wanneer, zo zij
niet vastgesteld is, zij geacht wordt nagelaten te zijn, en dan wanneer het vonnis
in hoger beroep de nietigheid overgenomen
heeft die in het beroepen vonnis schuilde, ·
waar dit op een nietige rechtspleging
steunde:
Overwegende dat de Rechtbank van politie te Louveigne, na bij een op 11 september 1958 gewezen vonnis een begeving
ter plaatse gelast te hebben, deze onderzoeksmaatregel op 14 october 1958 uitvoerde;
Overwegende dat het op deze datum opgemaakte proces-verbaal niet vaststelt dat
de regelen betreffende de openbaarheid
van de terechtzittingen bij de begeving ter
plaatse nageleefd zijn of dat het sluiten
van de deuren regelmatig uitgesproken is;
Overwegende dat deze substantiele formaliteit, waarvan de naleving evenmin nit
het beroepen vonnis blijkt, derhalve als
niet vervuld client te worden aangezien;
dat het ontbreken ervan nietigheid met
zich brengt van dit vonnis dat steunt op
de bij de bezichtiging van de plaats gedane vaststellingen om de omstandigheden
te beschrijven waarin het ongeval zich
voorgedaan heeft en zijn dispositief te
rechtvaardigen;
Overwegencle dat het bestreden vonnis,
door de veroordeling van eerste aanlegger
nit hoofde van overtreding van artikel 26-1
van het verkeersreglement te bevestigen,
zonder de door de eerste rechter gedane
vaststellingen nit de elementen van zijn
overtuiging te weren, de nietigheid overgenomen heeft die in het beroepen vonnis
schuilde;
Dat het middel mitsdien gegrond is;
1I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen over de burgerlijke
vorderingen :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing, gewezen over de tegen eerste
aanlegger ingestelde publieke vordering,
de vernietiging met zich brengt van de
over de burgerlijke vorderingen gewezen
beslissingen, die het gevolg van de eerste
zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, behalve in zover het het hoger beroep van het openbaar ministerie

-
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tegen aanlegger ontvangt, het over de tegen verweerder Detroz ingestelde publieke
vordering uitspraak doet, het eerste aanlegger vrijspreekt van de hem door de
rechtstreekse clagvaarcling ten laste gelegde overtreding van artikel 15 van het
verkeersreglement en het verweerder Detroz tot de kosten van deze dagvaarcling
veroordeelt; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder Detroz
tot cle helft der kosten, de wederhelft de
Staat ten laste blijvende; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Hoei, zitting houdend in hoger beroep.
19 october 1959. - 26 kamer. - Voorz·itte1·, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. Gelijkltticlencle
concl·usie, H. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn.
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VEJRKEJEJR. VERVALLENVERKLARING VAN
HE;T RECHT EEN VOERTUIG TE STUREN. J\IIISDRIJF. - BESTUREN VAN EEN VOERTUIG
OP DE OPENBARE WEG. - WEZENLIJK BESTANDDEEL VAN RET MISDRIJF.
De inbrmtk op cle ve1·vallenverlclaring
van het recht een voert·nig te stttren,
bete·ugelcl bij a1·tikel 2 van cle wet van
1 a1wnst1ts 1924, is clan enlcel begaan inclien cle ve1·vallen verlclaa1·cle pe1·soon
een voert·nig op cle opimba1·e weg, of op
een weg voo1· het openbaa1· verkee1· openstand, st1w.1·t (1).

(LAURENS.)

dat voertuig op de openbare weg be~tuurd
heeft :
Overwegende dat de wet van 1 augustus
1899, gewijzigd door de wetten van 1 augustus 1924 en 16 december 1935, tot gevolg heeft het openbaar wegverkeer te
regelen, en niet toepasselijk is op het
verkeer op de private wegen, wanneer
deze niet voor het openbaar verkeer openstaan; ·
Overwegende, derhalve, dat hij die een
voertuig bestuurt niettegenstaande de tegen hem uitgesproken vervallenverklaring, enkel strafbaar is, bij toepassing
van artikel 2 van voormelde wet, indien
hij dat feit begaat op een voor het openbaar verkeer openstaande weg;
Overwegende dat, waar het bestreden
vonnis enkel vaststelt dat aanlegger een
voertuig bestuurd heeft, nietteg·enstaande
de tegen hem uitgesproken vervallenverklaring, zonder te verduidelijken of hij
dit op een openbare weg gedaan heeft,
het niet wijst O!J alle elementen die het
als bewezen aangeziene misdrijf uitma. ken, en dienvolgens de uitgesproken veroordeling niet wettelijk rechtvaardigt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vormis; 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 de Correctionele
Rechtbank te Dinant, uitspraak doende
in hoger beroep ..
19 october 1959. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaygever, H. Richard. - Gelijkltt'iclencle conclus·ie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
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ARREST.
BET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 mei 1959 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Namen;
Over het middel, van ambtswege afgeleid uit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 1 en 2 van de wet van
1 augustus 1899, 1 augustus 1924 en 16 december 1935, doordat het bestreden vonnis aanlegger veroordeeld heeft ter zake
van llet bestuurd llebben van een motorvoertuig niettegenstaande de tegen hem
uitgesproken vervallenverklaring, dan
wanneer het vonnis niet vaststelt dat hij

1° VOORZIENING IN VERBREKING. STRAFZAlKEN. - ARRES'r VAN BUITENVERVOLGINGS'l'ELLING. - VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN. - DRAAGWIJD'l'E.
2° lVIIDDELEN VAN VERBRFJKING. STRAFZAKEN. - ARREST VAN BUI'l'ENVERVOLGINGSTELLING. - VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ. - J\IIIDDELEN ALLEEN GERICHT 'l'EGEN DE JlESLISSING VAN BUITENVERVOLGINGS'l'ELLING. - j'lfiDDELEN NIE'l' ONTVANKELIJK.
3° VOORZIENING IN VERBREKING. VoR~L STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE
PARTIJ AANLEGSTER. - VOORZIENING NlliT BETEKEND. - NIET ONTVANKELIJK.
1° Een b1wgerUjke parUj is sleohts ont-

(1) Verbr., 21 augustus 1958 (A''''· T'e,.b,..,
1958, blz. 892).

vanlceUjk zioh alleen te voo1·zien terten
een cwrest van b·uitenvervolgingstelUng,

-143in zove1· het cleze pa1·tij vemorcleelt tot
schacleve1·goeclingen, tot (le kosten van
cle pu,bVielce vo·!'cle1·ing en tot cleze van
(le bwl'ge·rlij lee vo1·cle1·ing (1).
2° De bnrgerlijlce partij ri/ie z·ich voorziet
tegen een a1Test van bnitenve1·volgingsteUing clat haar ve1·oonleelt tot schaclevergoe(lingen alsme(le tot cle lcosten,
is niet on.tvanlceVi.ilc, tot staving van cle
voo1·ziening, m·iclclelen in te roepen ge1'icht, niet tegen (lit beschilclcencl gecleelte, cloch teuen cle besUss-ing van bnitenve1·volg·ingstelling (2).
3° Is niet ontvanlceUjlc cle voorzien·ing ·ingestelcl door een b1wge1·Ujlce partij clie
niet betelcencl wenl aan cle partijen
waartegen zij gedcht is. (Wetboek van

strafv., art. 418.)
(DE BUCK, T. 'ZURSTRASSEN EN ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 mei 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat dit arrest ontvankelijk doch niet gegrond verklaart het verzet van aanlegger, burgerlijke partij, tegen de op 16 december 1958 door de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel gewezen beschikking van
buitenvervolgingstelling, deze beschikking
bevestigt en aanlegger veroordeelt in de
kosten van zijn verzet en, bovendien, tot
het betalen aan elke van de verdachten
van de som van een frank als schadevergoeding;
Overwegende dat de burgerlijke partij
slechts ontvankelijk is om zich aileen tegen een arrest van buitenvervolgingstelling te vooTzien in zover dit arrest haar
veroordeelt tot schadevergoecling, tot de
kosten der publieke vordering en tot de
kosten van de burgerlijke vordering;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij aanlegger tot de
kosten der publieke vordering veroordeeld
is :
Gelet op de micldelen, afgeleicl uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, cloorclat het bestreden arrest geen
antwoord verstrekt heeft op de conclusies
van aanlegger waarin cleze wees op de feitelijke en juTidische elementen welke zijn
klachten gegrond maakten en waarbij hij
(1)
1959,
(2)
1940,

Verbr., 6 april 1959 (Bull. en PASIC.,
I, 782).
Verbr., 5 februari 1940 (Bull. en PASIC.,
I, 36, en de noot 2) ; 17 november 1954
(ATr. Verbr., 1955, blz. 176) en 17 juni 1957
(ibid., 1957, blz. 877).

verzocht om inbeslagneming van de stukken die hij van valsheicl betichtte; van
artikel 45 van de Grondwet, doordat het
arrest « de grondwettelijke waarborging
van de parlementaire onschendbaaTheid
als een voorrecht wil voorstellen >> ; van
artikel128 van het Wetboek van strafvordering, doordat bet arrest onvolledig uitspraak gedaan heeft, clit wil zeggen « ten
opzichte van een geheel van feiten, hoewel
door aanleggers klacht bij het parket drie
gehelen van feiten werclen aangebracht »,
bovenclien uitspraak gedaan heeft over
een onvolledige rechtspleging en zoncler
dat een instructie is gevoerd; van de artikelen 226 en 227 van hetzelfde wetboek,
doordat het arrest geen uitspraak g·egeven
heeft over de door aanlegger aangeklaagde samenhangende misdrijven en niet gelast heeft dat de op 26 november 1958 ingediende klacht bij de oorspronkelijke
klacht van 13 november 1958 zou gevoegd
worden; van artikel 228 van hetzelfde
wetboek, doordat cle kamer.van inbeschuldigingstelling geen gebruik gemaakt heeft
van haar machten om nieuwe informaties
te gelasten; van artikel 462 van hetzelfde
wetboek, doordat de kamer van inbeschuldigingstelling de van valsheid betichte
stukken niet heeft laten inbeslagnemen om
ze aan het openbaar ministerie over te
maken :
Overwegende dat de middelen niet gericht zijn tegen het dispositief waarbij
aanlegger tot de kosten cler publieke vordering veroorcleeld is, doch tegen de beslissing van buitenvervolgingstelling ;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk zijn;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij aanlegger veroordeelcl is tot schadevergoeding jegens
elke van de verdachten en tot de kosten
van zijn burgerlijke vordering :
Overwegencle dat uit geen enkel stuk
cler rechtspleging blijkt dat de voor;?;iening
aan becloelcle verclachten betekend is;
Dat de voorziening in dit opzicht niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 october 1959. - 2e kamer. - VoorzUte·r, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggevrir, H. Richard. - GeUjlcl1ticlencle conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
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TAAL

(GEBRUIK).

RECHTSPLEGING VOOR HE'r HOF VAN VERBREKING. STRAFZAKEN. BESTREDEN BE-

-144SLISSING EN VOORZIENING IN DUITSE TAAL. BEVELSCHRIFT VAN DE EERSTE VOORZITTER
DIE DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING BEPAALT.
2° VOORZIENING IN VERBREKING. VORM. - STRAFZAKEN.- VERKLARING VAN
VOORZIENING GEDAAN DOOR EEN LASTHEB!lER.
VOORGELEGDE VOLMACHT DIE DAARVOOR
GEEN BIJZONDERE MACHTIGING AAN DE LASTHERBER VERLEENT. - VOORJ:IENING NIET ONTVANKELIJK.

1 o W anneer de voot·ziening tegen een besUs sing gewezen in st1·atzalcen, in de
Dttitse taal, in dezelfde taal opgesteld
is, bepaalt de eerste voorzitter van het
hot van verbrelcing, bij bevelschritt, de
taal waarin ae rechtspleging voortgezet
zal wonlen vanaf fle terechtzUting (1) .
(Wet van 20 juni 1!l53, art. !J; wet van
15 juni 1935, art. 27Ms, paragraaf 2.)
2° De verlclaring van voorziening gedaan,
in strafzalcen, door een andere lasthebber dan een ttit lcracht van z·ijn ministerie hanflelende pleitbez01·ger, is niet
geldig indien ae aoot· deze lasthebber
voorgelegde volmacht, hem ae bijzonflere machtiging niet verleenfle om zich
namens zijn lastgever te voorzien (2).
(Wetboek van strafvordering, art. 417.)

en hager beroep in te stellen, hun verdediging waar te nemen en zich burgerlijke partij te stellen, zowel vo6r de
rechtbank van politie als in hoger beroep
en, kortom, alles te ondernemen wat nodig is om hun belangen enkel v·66r die
gerechten geheel te verdedigen;
Overwegende dater dus uit deze akten
niet blijkt dat aanleggers aan Mer ScheUscheidt de bijzondere machtiging verleend
hebben om zich in hun naam in cassatie
te voor.zien;
Overwegende dat de verklaring tot
voorziening, afgelegd door een andere
lasthebber dan een uit kracht van zijn
ministerie handelende pleitbezorger, naar
luid van artikel 417, lid 2, van het Wetboek van strafvordering alleen gelclig is
indien die lasthebber een bijzondere gemachtigde is;
Waaruit volgt dat de voorzieningen niet
ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
19 october 1959. - 2• kamer. - Voorzitte1·, H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Richard. - Gel'ijlclttidende concltts·ie, H. R. Delange, advocaat-generaal.

(FOX EN PEETERS,)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 mei 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Verviers ;
Gelet op het bevelschrift, op 26 juni
1959 gewezen door de heer voorzitter,
waarnemend eerste voorzitter, hetwelk
luidt dat v66r het hof de rechtspleging
vanaf de terechtzitting in het Frans zal
voortegezet worden;
Overwegende dat de verklaring tot
voorziening namens aanleggers afgelegd
is door Mer Schellscheidt, advocaat te
Eupen, krachtens « een machtiging van
28 november 1958, geregistreerd te Verviers op 8 mej. 1959 en bij het dossier
gevoegd onder de nummers 8 en 9 >l;
Overwegende dat naar luid van deze
akten, aanleggers aan hun lasthebber een
algemene machtiging verleend hebben om
hen te vertegenwoordigen v66r de Rechtbank van politie te Sankt-Vith, en, bij
voorkomend geval, verzet aan te tekenen
(1) Verbr., 30 november 1953 (At·r. Yerb·r.,
1954, blz. 220).
(2) Verbr., 3 juni 1947 (Bt<ll. en PAsrc., 1947,
I, 835, en de noot 2); 8 november 1954 (A1·r.
Ve1·br., 1955, blz. 144). Vergel. in militiezaken,
verbr., 14 februari 1955 (B1tll. en PASIC., 1955,
I, 631) ; inzake rechtstreekse gemeentelijke be-
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VONNISSEN EN ARRESTEJN. - STRAF·
ZAKEN. - EED. - DESKUNDIGE AANGEWEZEN DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER. - VER·
HOOR TER TERECHTZITTING VAN DE RECHTSMACHT VAN WIJZEN. DESKUNDIGE DIE
ZICH IlEPERKT VER,SLAG TE DOEN OMTRENT
HET RESULTAAT VAN ZIJN YORIGE OPDRACHT,
ZONDER WERK VAN DESKUNDIGE v66R DEZE
RECHTSMACHT 'l'E VERRICHTEN. - EED VAN
GETUIGE ALLEEN VEREIST. - 0NREGELMATIGHEID VAN DE EED VAN DESKUNDIGE OVERTOLLIG
AFGELEGD. - ZONDER INVLOED OP DE WETTELlJKHEID VAN HET YONNIS.
De aeslcw~flige aangewe.zen doo'l' ae onaerzoelcsrechter flie, ter tereohtzitUnu
Vftn de reohtsmacht van wijzen, e1· z·ioh
toe beperlct ve·rslag te doen omtrent zijn
vo1·ige opfl1·acht zonder er werlc vnn
fleslctmflige te ve'J-riohten, moet alleen
fle eefl van get1t·ige nfieggen (3) ; cle onlastingen, verbr., 24 april 1958 (ibid., 1958, I,
940); inzake rechtstreekse belastingen, verbr.,
12 maart, 28 mei en 2 juli 1957 (ibid., 1957, I,
832, 1169 en 1313) ; 21 november 1957 (Bull. en
PAsrc., 1958, I, 298) en 28 januari 1958 (At·r.
Verbr., 1958, blz. 352).
(3) Verbr., 10 januari en 11 april 1949 (Bull.
en PAsrc., 1949, I, 21 en 290); 16 october 1950

-
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1·egelmaUghe'id van de eed van desle~m
d'ige doo1· hem overtoUig afgelegd op
doze te1·eohtzUUng ·is zonde1· invloed op
de wetteUjkhe'itl van het vonnis.

19 october 1959. - 2" kamer. -· Voo1·zitlle1·, H. Schier, voorzitter. - Ferslaggeve1', H. Polet. - GeUjlclttitlentle oonol·usie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
- PleUer, H. Ansianx.

(THIRAN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 april 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Lnik;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 44 van het Wetboek :van strafvordering, zoals het gewijzigd is door het enig artikel van de wet
van 3 jnli 1957, 418 en 420 van het Strafwetboek, doordat nit de elementen der
rechtspleging blijkt dat v'66r de Correc"
tionele Rechtbank te Dinant, de desknndige Hilgers, die op de terechtzitting van
2 december 1958 gehoord werd, de eed afgelegd heeft in andere termen dan de bij
artikel 44 van het Wetboek van strafvor{lering op straffe van nietigheid voorgeschrevene, en dat de rechter in hoger
beroep niet in nitdrukkelijke termen verklaard heeft dat hij, bij het vormen van
zijn overtuiging, de bewijselementen
welke mitsdien door· de eerste rechter in
de loop van voormelde terechtzitting op
onregelmatige wijze ingewonnen werden
ter zijde geschoven heeft, waaruit volgt
dat het Hof van cassatie in de onmogelijkheid gesteld is de regelmatigheid van
de rechtspleging en de wettelijkheid van
de gewezen beslissing na te gaan :
Overwegende dat, wanneer hij op bovengenoemde terechtzitting verklaard
heeft dat « de dorsmachine tijdens de bewerkingen zeer sterk trilt ll, Hilgers, bij
het verslag doen omtrent het resultaat
van de door hem in de loov van het
voorbereidend onderzoek verrichte onderzoekingen en gedane vaststellingen, enkel
een inlichting :verstrekt heeft;
Dat dergelijke verklaring een getuigenis
uitmaakt;
Dat eruit volgt dat, in zover het de
onregelmatigheid aanvoert van de formule
van de deskundigeneed, welke op die
terechtzitting door Hilgers afgelegd werd,
het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang ;
En overwegende dat de snbstantii~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing o:vereenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
(An·. Ve,·b1·., 1951, blz. 48); 17 maart 1958
(Arr. Ve1'b1·., 1958, biz. 532), 16 juni en 10 juli
1958 (Bull. en PAsrc., 1958, !, 1150 en 1229).

VERBR., 1960. -
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INKOlVISTENBELASTINGEN.- BUITENGEWONE 'l'ERMIJN. - LAAT'l'IJDIG INZENDEN
VAN DE AANGIFTE VAN BELASTBARE INKOMS'l'EN
OVER EEN BEPAALD FISCAAL DIENSTJAAR, lNZENDEN DA'r GEEN TOEREIKENDE RECHTVAARDIGING UITMAART OM DE ADliHNISTRA'l'IE 'l'E
DOEN GENIE'l'EN VAN DE BUITENGEWONE TERMIJNEN VOORZIEN BIJ AR'l'IKEL 74 VAN DE SAMENGESCHA'KELDE WE'l'TEN, WAT BETREFT DE AANSLAG BETREFFENDE EEN ANDER DIENSTJAAR.
UU het te laat inzenden, doo1· een belasUngpliohtige, van zijn aangifte van belastbare vnlcomsten voor een bepaald
fisoaal cUenstjaar lean n'iet afgeleid W01'tlen dat de adm·in·istrnt-ie het 1·eoht genoot van de b·u.iten,qewone termijnen
voo1·z·ien bij a1·tUcel 74 van de samengesohalcelde wetten betreffende de inlcomstenbelasUngen te gen'ieten om een aanslag betreffende een ander fisoaal d'ienstjacw te vest-igen.

(PARFONRY, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN,)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 december 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgelekl nit de schending van cle artikelen 97 van de Grondwet, 21, 35, paragraaf 4, 53, paragraaf 1,
55. 74 en 74bis van de wetten betreffende
cle inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij besluit van 31 juli 1943 en, voor zoveel
als nodig, van dezelfde wetten, samengeschakelcl bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948, 2 van de wet van 15 mei
1846, 2 van de financiewet van 31 maart
1947, doorclat : 1 o het bestreden arrest
niet vaststelt dat de wettelijke voorwaarden voor toepassing van artikel 74Ms van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen vervuld zijn, in
de mate dat die voorwaarclen betwist waren, te weten : a) dat de aanslag welke
op 30 augustus 1951 bij navorclering van
rechten over het dienstjaar 1946 ten laste
van aanlegster op het kohier gebracht is
en waarvan zij door de beslissing van
23 juni 1953 vrijgesteld is, niet nietig was
wegens forclusie; b) dat de administratie,
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waarin zij verkeercle op het tijdstip van
de inkohiering van de vernietigcle aanslag, dit is op 30 augustus 1951, zich nog
kon beroepen op de bnitengewone aanslagtermijn van artikel 74 van de samengeschakelde wetten om ten Jaste van mmlegster een aanvullendc aanslag in de mobilH~nbelasting (opcentiemen) en in de
nationale crisisbelasting op het kohier te
brengen, bij navordering over het dienstjaar 1945, en aldus geen antwoord verstrekt op de argumentatie van aanlegster
die gesteund was en op de forclusie van
{[e aanslag over het dienstjaar 1946 en op
de forclusie van de aanslag over het
dienstjaar 1945, of daarop antwoordt door
beschouwingen waarin juridische en feitelijke elcmenten vermengd zijn, of die wettelijk niet pertinent zijn, en die het hof
van cassatie niet in staat stellen zijn toezicht uit te oefenen, of het miskennen impliceren, {loor de auteurs van het aangevallen arrest, van alle in het middel aangeduide wetsbepalingen; 2° het bestreden
arrest onder meer de litigieuze aanslag
wettelijk verklaart, wegens niet-forclnsie,
zoncler clat het mogelijk is te bepnlen of
de aclministratie het recht had van de buitengewone termijn van artikel 74 van de
samengeschakelcle wetten gebruik te maken, omdat de door aanlegster over het
besproken dienstjaar 1945 ingediende aangifte te laat zou zijn ingediend ofwel omdat zij onvolledig of onjuist zou zijn geweest (schencling van de artikelen 97 van
de Grondwet, 74 en 74b'is van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 2 van de wet van 15 mei
1846 en 2 van de wet van 8 juli 1946) ;
3° het bestreden arrest de wettelijkheid,
bij niet-forclusie, van de aanslag die bij
navordering van rechten over het dienstjaar 1945 op het kohier g·ebracht is, schijnt
te steunen op het wettelijk niet pertinente
feit dat de aangifte over het clienstjaar
1946 door aanlegster te laat zou zijn ingediencl (schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 21, 35, paragraaf 4, 53, paragraaf 1, 55, 74 en 74b'is van cle samengeschakel{le wctten) ; 4° het bestreden arrest geen antwoonl verstrekt op de conclnsies, door aanlegster v66r het hof van
beroep genomen en hierop gesteund dat de
aangifte over het dienstjaar 1946 aan de
administratie was teruggezonden in de
termijn die zijzelf voor het inclienen ervan
bepaald had, wat voor haar het verval
meebracht van het recht van cle buitengewone termijn van artikel 74 van de samengeschakelde wetten gebruik te maken,
om over bedoeld dienstjaar een aanslag,
rustende op de in de aangifte vermelde
inkomsten, te vestigen (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 55 en 74
van de samengeschakelde wetten en 2 van

de wet van 31 maart 1947); 5° het bestre·den arrest geen antwoord verstrekt op de
conclusies door aanlegster v66r het hof
van beroep genomen en hierop gesteuncl
dat een aan de a{lministratie te wijten
onoverkomelijke dwaling van de belastingschuldige tot gevolg had gehad dat het
aandeel van de belastingschuldige in de
niet-nitgekeerde inkomsten van de personenvennootschap, waarin zij een niet werkende vennote was, volgens de balans per
31 december 1945, vermeld stond in {le
aangifte over het dienstaar 194G en niet
in die over het dienstaar 1945, zoclat de
administratie zich aldus niet op deze omstancligheicl vermocht te beroepen om het
aan aanlegster te wijten dat de inkohiering van de aanslag over 1945, evenals
trouwens, en subsidiair, van de aanslag·
·over 1946, met vertr·aging plaats had
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 53, paragraaf 1, 55, 74 van de
smnengeschakelde wetten, en 2 van de wet
van 8 juli 1946) :
Over het derde ondercleel :
Overwegende dat het bestreclen arrest,
onderzoekend of de forclusie ten deze geen
beletsel opleverde voor het vestigen van
een nieuwe aanslag bij toepassing van artikel 74bis van de samengeschakelde wetten, beslist dat, ingevolge deze bepaling,.
de administratie opnieuw geplaatst is in
cle toestnnd welke ten dage van het vestigen van de vernietigcle aanslag bestoml,
en dat er derhalve behoort te worden onclerzocht of op da t tijdstip, clit is ten deze
op 30 augustus 1951, er geen forclusie ingetreden was van het recht een aanvullencle aanslag te vestigen bij navordering
van rechten over het dienstjaar 1945 en,
bijgevolg, van het recht krachtens artikel 74bfs een nieuwe aanslag· te vestigen
over het dienstjaar 1945;
Overwegende dat het arrest, na erop te
hebben gewezen dat de gewone termijn
voor het op kohier brengen van een aanslag betreffen{le het dienstjaar 1945 krachtens de wet van 8 juli 1946 verstreek op
30 september 1946, Oll{lerzoekt of de aclministratie niet beschikte over de in artikel 74 van de samengeschakelde wetten
gestelde buitengewone termijn;
Overwegende echter dat het arrest, om
te beslissen clat de administratie die termijn genoot, uitsluitend op het feit 'steunt
(lat aanlegster haar aangifte over het
(lienstjaar 194G te Jaat ingediend heeft;
Overwegende dat het arrest uit het te
laat inzenden of het niet doen van a angifte over het dienstjaar 1946 niet wettelijk kon afieiden dat de administratie het
recht genoot van de bnitengewone termijn
van artikel 74 gebruik te maken om een
aanslag· betreffende het dienstj aar 1945 te
vestigen;
Dat het bestreden arrest, door op cleze
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grond te steunen om het beroep niet gegrond te verklaren, het in het middel aangeduide artikel 74 van de samengeschakelde wetten geschonden heeft ;
Waaruit volgt dat dit onderdeel van het
middel gegroncl is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover dat arrest het
beroep niet gegrond verklaart in zover dit
gericht is tegen de onder artikel 12.874
van het dienstjaar 1946 op het kohier gebrachte aanslag in de aanvullende personele belasting; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de alclus beperkte zaak
naar het Hof vim beroep te Luik.
20 october 1959. - 26 kamer. - Voo;·zUte;·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ T'erslaggever, H. vVauters.
Gelijkl·uiclende conclu.sie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. de Longueville (van de Ba-

lie vau beroep te Brussel) en Van Leynseele.

2" KAMER. -

20 october 1959

INKOMS'l'ENBELASTINGFJN. EXTRABELASTING. EJXOEP'l'IONELE WINSTEN. ELEMENTEN TE VERGELIJKEN VOOR DE VENlNKOMSTEN,
NOOTSOHAPPEN OP AANDELEN. WINSTEN EN EATEN DIE A~'GETROKKEN li£0ETEN
WORDEN VAN HET GEHEEL VAN DE INKOMSTEN
VOOR HE'l' BELASTBAAR TIJDPERK. lNKOMSTEN, WINSTEN EN EATEN VAN HET REFEREN'
'l'IETIJDPERK DIE AANGEGEVEN OF llELAST WERDEN.

lndien, krachtens Mtilcel 4, parag;·anf 1,
a, vnn cle wet vnn 16 october 1945,
nlleen nfgetrolclcen rnoeten worclen vnn
cle inlcornsten vnn het belnstbnn;· Ujdperlc cle inlwrnsten, winsten en bnten
vnn het ;·eferentietijrlperlc die nnnge{fe·ven of nnngeslngen we·rden, wo;·clt vnn
clit be{finsel niet nfgewelcen doo;· (l1'Ulcel 4, pnragmat 5, van clezelfcle wet,
dat
alleen
sommige
rnoclaliteiten
beoogt toepnsselijlc op cle samenstelling
van de belastbnre nctiva van cle vennootschappen op aanclelen (1).

A. Aangaande het arrest van 29 juni
1956 :
Overwegende dat geen middel tegen dit
arrest gerich t is ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
B. Aangaande het arrest van 22 december 1956 :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 112 van de Gronclwet, 1, 4 en 8 van de wet van 16 october
1945 tot invoering van een extrabelasting
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, doordat
bet op 22 december 1956 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen bestreden
arrest beslist « clat, wat de bepaling van
de winsten over het referentietijdperk betreft, de wetgever het in aanmerking nemen van de << in artikel 4, paragraaf 5,
>l van voormelde wet becloelcle)) bezoldigingen niet afhankelijk o-telt van de omstancligheid da t zij aangegeven en aangeslagen zijn geworden )) ; clan wanneer
paragraaf 5 van artikel 4 de elementen
nader bepaalt die moeten vergeleken worden voor bet bepalen van de ten laste
van ue vennootschappen belastbare winst,
zoncler evenwel af te wijken van ue algemene regel van paragraaf 1 van hetzelfcle
artikel, die formeel zegt dat het totaal
bedrag van de inkomsten, aangegeven of
aangeslagen over een tijdsbestek gelijk
aan het belastbaar activiteitstijdperk, de
referentiewinst uitmaakt, en dan wanneer deze voorwaarde insgelijks blijkt uit
artikel 8 vari dezelfde wet waarbij gewei-.
gerd wordt, om de tij<lens het referentietljdperk bekomen aftrekbare inkomsten
te bepalen rekening te houclen met de
inkomstenwijzigingen welke door de betrokkene na 15 november 1939 spontaan
werden gedaan :

(RELGISOHE STAAT, MINIS'l'ER VAN FINANOIEN,
T. N. V. «APPLICATIONS MEOANIQUES ET THERMIQUES ll.)
ARREST.

Overwegen<le dat verweerster in de
extrabelao-ting over het dienstjaar 1947
aangeslagen is;
Overwegende dat aanlegger aan het bestreclen arrest van 22 december 1956
verwijt, tot het bepalen van de winsten
over het referentietijdperk, acht geslagen te hebben op het bedrag van de « niet
aangegeven of aangeslagen >l bezoldigingen cUe in de loop van dat tijdperk door
verweerster uitgegeven zijn ten bate van
sommigen onder haar beheerders; dat
bet arrest te dien einde hierop steunt da t
de wet van 16 october 1945 geen onderscheid zou maken tussen de al dan niet
aangegeven bezoldigingen, wanneer de

RET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 29 juni 1956 en 22 december
1956 gewezen door het Hof van beroep
te Brnf!sel;

(1) Verbr., 20 maart 1958 (Arr. Ye1·br., 1958,
biz, 543). Zie ook Pa.·l. Besch., Kamer, zittijd
1944-1945, urs 119 en 140.
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belastingschuldenaar van de extrabelasting, zoals ten deze, een naamloze vennootschap i~ ;
Overwegende dat volgens artikel 4, paragraaf 1, a, van de wet van 16 october
1945, van cle inkomsten over het belastbaar tijdperk aileen mogen worden
afgetrokken de inkomsten, winsten en
baten nit het referentietijdperk welke
aangegeven of aangeslagen zijn;
Overwegende dat van dit beginsel niet
afgeweken wordt door artikel 4, paragraaf 5, van dezelfde wet, hetwelk slechts
betrekldng heeft op sommige modaliteiten welke toepasselijk zijn op de samenstelling van de belastbare activa van de
vennootschappen op aandelen;
Overwegende dat nit de parlementaire
voorbereiding tot de wet van 16 october
1945 blijkt dat de uitdrukking « inkomsten, winsten en baten ... behaald ll, welke
in de oorspronkeliike tekst voorkwam,
tot vermijcling van het opnieuw ter discussie brengen van het bedrag van de
winsten over het referentietijdperk en
ten einde deze bepaling in overeenstemming te brengen met artikel 8, paragraaf 1, vervangen is door de termen
« inkomsten, winsten en baten ... aangegeven of aangeslagen ll, wat het in aanmerking te nemen bedrag van de inkomsten
over het referentietijdperk beperkt tot de
winsten alleen welke gebleven zijn door
de aangifte van de belastingschuldige of
door het aanslaan daarvan te zijnen
laste;
Overwegende dat dit beginsel zich
ertegen verzet dat, ter zake, tot toepassing van paragraaf 5 van artikel 4 er
rekening zou gehouden worden met het
gedeelte van de vennootschappelijke winsten dat als deelneming daarin aan de
HH. Gilles, Eustaze en Collard toegekend
is en dat voorkomt, noch in de door deze
vennootschap op aandelen gedane aangifte in de gewone belastingen, noch op
de bij deze aangifte gevoegde stukken,
ofschoon krachtens artikel 54, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten,
bedoelde vennootschap gehouden was tot
het incUenen, met de nodige bewijsstukken, van een aangifte met aanduicling
van de volledige en juiste stand van haar
boekhouding, namelijk de vennootschappelijke bruto winsten, de bedrijfsuitgaven en -lasten en de sommen die voor
uitkeringen van dividenden gebruikt zijn;
Dat eruit volgt dat het bestreden arrest, door rekening te houden, tot bepaling van het beclrag van de inkomsten
over het referentietijdperk, met llezoldigingen die een noch aangegeven noch
aangeslagen gedeelte van de vennootschappelijke winsten uitmaakten, het in
bet middel aangecluide artikel 4 van de
wet van 16 october 1945 heeft geschonden;
Da t het mid del gegrond is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening in zover zij tegen het arrest van
2\1 juni 1959 is gericht; verbreekt het
arrest van 22 december 1956; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster
tot vier vijfden van de kosten, en aanlegger tot het overblijvende vijfde ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
20 october 195\1. - 2° kamer. ~ Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slappeve1·, H. Gilmet. Gelijlclwidenlle concl·nsie, H. Ganshof van
der Meersch,· advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en de Mey (deze
laatste van cle Balie van beroep te Brussel.)

VERENIGDE KAMERS.

21 october 1959
PENSIOENEN. - VERGOEDINGSPENSIOENEN.
- SAMENGEORDENDE WETTEN VAN 5 OCTOBER
1\148. - ADMINISTRATIEVE COMMISSIES. EIGENLIJKE REOHTSOOLLEGES GELAST UITSPRAAK TE DOEN NAMELIJK OVER DE HOEDANIGHEID VAN REOH'l'HEBBENDE. DRAAGWIJD'l'E VAN DEZE OPDRAOHT.
Inllien, in het art'ilcel 45, paragraaf 3,
van de wetten op lle vergoellingspensioenen samengeorllend bij het besltt'it
van 5 october 1948, lle wetgever als feitelijlc element betitelll heeft lle hoedanigheid ·van r·echthebbenile tot een vergoe(lingspensioen, heeft hij n·iettemin de
allminist1·atieve commissies d·ie hij inrichtte gelast ttitspraalc te (loen ove·r·
deze hoedanigheid zelf, zonder onderscheid tttssen het geval waarin alleen
een feitelijlc best an dd eel van lleze hoellanigheill betwist wo1·llt en dU waarin
de betwisting op de inte1·pretatie llraagt
van een wetsbepaling, betr·effenlle gemellle hoedanigheid, bevat in vermelde
samengeordenlle wetten of in een wet
naar wellce deze verwijzen (1).

(BELGISOHE STAAT, T. MILLER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 juli 1957 gewezen door de
Raad van State, afdeling administratie;
(1) Zie conclusies van het openbaar ministerie en verwijzingen in Bull. en PASIC,, 1960,
I, 218.

-149Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 92 van de Grondwet, 1, 2, 10, 21, 22, 40, 41, 45, inzonderheid paragraaf 3, 46, 51 van de wetten, samengeordend bij het besluit van
de Regent van 5 october 1948, 3 en 9,
lid 1, van de wet van 26 februari 1947
het statuut regelende van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden, 93 en
94 van de Grondwet, alsmede van artikel 9 van de wet van 23 december 1946,
houdende instelling van een Raad van
State, doordat, bij het bestreden arrest,
de afdeling administratie van de Raad
van State, waarbij aanhangig was een
verzoekscllrift tot vernietiging van een
· beslissing van de commissie van beroep
voor vergoedingspensioenen van 8 october
1955 waardoor de aanvraag van verweerster afgewezen is om toekenning te haren
gunste van een weduwepensioen op voet
van de gecombineerde bepalingen van de
wet van 26 februari 1947 en van de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen, welke verzoekschrift hierop
was gesteund dat bewuste beslissing de
draagwijdte van artikel 3 van voormelde
wet van 26 februari 1947 miskend had en
artikel 51 van voormelde samengeordende
wetten verkeerd had toegepast, zich ten
onrechte bevoegd verklaard heeft om kennis te nemen van de aldus bij haar aanhangig gemaakte aanvraag, steunend, om
aldus te beslissen, hierop dat « artikel 45,
paragraaf 3, van de gecoordineerde wetten bepaalt : << Het door het bestuur van
>> de militaire pensioenen gedeeltelijk sa>> mengesteld dossier wordt overgemaakt
>> aan een commissie van eerste aanleg
>> die gelast is het aan te vullen en in eer>> ste aanleg uitspraak te doen over de vol>> gende feitelijke punten : a) de hoeda>> nigheid van rechthebbende >>; dat de
commissies voor vergoedingspensioenen
administratieve rechtscolleges zijn die,
overeenkomstig het voorschrift van de
artikelen 93 en 94 van de Grondwet, door
artikel 47 van de wet van 26 augustus
1947 zijn ingesteld en waarvan de llevoegdheid in artikel 45 van deze wet is
omschreven; . . . dat artikel 9 van de wet
van 23 december J 946, houdende instelling
van een Raad van State, als volgt luidt :
« De afdeling administratie doet uitspraak bij wijze van arresten, over de
beroepen tot nietigverklaring wegens
overtreding van de hetzij substantiele,
hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de
akten of reglementen van de onderscheidene administratieve overhedi:m of tegen
de administra tieve beslissingen in betwiste zaken >J; dat het tot de bevoegdheid van de Raac1 van State behoort na
te gaan of de administratieve rechtscolleges de wetten juist toepassen; dat de

bij het verzoekschrift van 7 december 1955·
ingediende vraag geen ander doel heeft
dan een administratieve beslissing nietig
te dpen verklaren wegens overtreding
van de wet; dat deze vraag tot de bevoegdheid van de Raad van State belwort >J ; dan wanneer : 1 o het geschil
dat ten deze aan de Raad van State ter·
beoordeling werd voorgelegd erin bestond
door cUt hoog rechtscollege te doen beslissen dat, in strijd met wat de commisl:'ie van beroep voor vergoedingspensioenen beslist had, verweerster wettelijk
van een recht op het litigieuze pensioen
deed blijken; 2° dat dergelijk recht, in
zover het onderworpen is aan nakoming
van de bepalingen zelve van de wet
waarbij het is ingevoerd, noodzakelijk
door zijn voorwerp zelve het karakter
van een burgerlijk recht draagt en, als
zodanig, van elke erkenning door de uitvoerende macht onafhankelijk is; 3° al
heeft de wet aan administratieve organismen opgedragen de aanwezigheid na
te gaan van sommige feitelijke elementen
waarvan, naargelang van het geval, het
recht op het pensioen kan afhangen, zij
evenwel niet bedoeld heeft aan die organismen de hoedanigheid te verlenen van
administratieve eontentieuze rechtscolleges welke als zodanig bekleed zijn met
de algemene macht te beslissen of er al
dan niet termen zijn tot toekenning van
het pensioen; 4° dienvolgens, onder het
enkel voorbehoud van de feitelijke punten
die de wet aan de bevoegde administratieve commissies ter beoordeling overlaat,
de geschillen welke kum1en rijzen nopens
aile andere voorwaarden waarvan de wet
het bestaan van het recht op het pensioen
afhankelijk stelt, onder meer wanneer
zij, als ten deze, betrelrking hebben op·
het bepalen van de wettelijke hoedanigheid van rechthebbende van de aanspraakmaker op het pensioen, krachtens.
artikel 92 van de Grondwet noodzakelijk
tot de kennisneming van de rechtbanken
der rechterlijke macht behoren :
Overwegende dat, volgenl:' de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan,
de door· de samengeordende wetten op de
vergoedingspensioenen ingestelde commissie van beroep de aanvraag om herziening welke ingediend was door verweerster, de weduwe van de door de vijand
in april 1944 gefusiljeerde Flancman,
afgewezen heeft op voet van artikel 51
van bedoelde wetten, daar de overledene,
politieke gevangene, noch als lid van een
weerstandsorganisme, noch als afzonderlijk weerstander erkend is ;
Dat verweerster bij de Raad van State
een aanvraag om vernietiging van deze
beslissing ingediend heeft welke, evenals.
de aanvraag om herziening, hierop
steunde dat, bij toepassing van de arti-

-150kelen 2, e, en 51 van de samengeordende
wetten, gecombineerd met artikel 3 van
de wet van 26 februari 1947, tot regeling
van het statuut van de politieke gevangene, haar echtgenoot met een Belg gelijkgesteld was en dat, derhalve, het
bewijs van de hoedanigheid van erkend
weerstander niet behoefde geleverd te
worden;
Dat aanlegger v66r de Raad van State
·een exceptie van onbevoegdbeicl voorstelde, welke bierop steunde dat alleen cle
recbtbanken van de recbterlijke macbt
llevoegd waren om van bet door verweer·ster opgeworpen gescbil kennis te nemen,
naardien dit geschil lieD over de uitleg·ging van de artikelen 2, e, en 51 van
•de samengeordende wetten, en 3 van de
wet van 26 februari 1947, naar welke wet
voormeld artikel 2 verwijst;
Dat het lle~treden arrest de exceptie
van onllevoegdheid om de in het middel
aangehaalde redenen verworpen heeft;
Overwegende dat, in strijd met het in
het middel aangevoerde, de wettelijkheid
van het aangevallen dispositief niet afbangt van de burgerlijke of politieke aard
van bet recht op een pensioen dat ingevoerd is door de wetten op de vergoe·dingspensioenen, samengeorclend bij het
besluit van de Regent van 5 october 1948;
Dat cUt disl)ositief al clan niet wettelijk
is, naar gelang de wetgever al dan niet
aan de door voormelde wetten ingestelde
commissies de macht toegekend heeft uit·f;<Draak te doen over g·eschillen omtrent
de hoedanigheid van rechthebbende op
het vergoeclingspensioen, wanneer voor
11et berech ten van cUe geschillen het uitleggen vereist is van een bel)aling, betreffendc bewuste hoedanigheid, van die
wetten of van een wet naar welke deze
wetten verwijzen;
Overwegende dat naar luid van artikel 45, paragrafen 3 en 4, van de samengeschakelde wetten, de commissies van
-eerste aanleg en van beroep als opdracht
hebllen « uitspraak te doen over de volgende feitelijke punten : a) de hoedanigheicl van rechthebllende ... ll;
Dat de voorziening deze tekst uitlegt
alsof .hij bepaalde dat de commissies over
de
hoedanigheid van rechthebbende
~>lechts uitspraak doen inclien alleen feitelijke puntcn in verbancl met deze hoe·danigheid betwist zijn, llij uitsluiting van
·elk geschil omtrent het wettelijk begrip
van rechthellllende in meergemelde wetten·
O~erwegende dat deze uitlegging niet
verenigbaar is met de tekst van artikel 45 hetwelk, hoewel de hoedanigheid
van rechthellbende een feitelijk punt noemende, desniettemin de .commissies gelast
over deze hoedanig·heid zelf uitsl)raak te
-doen;
Overwegende, trouwens, dat onder de

punten die artikel 45 « feitelijke punten ll
noemt ook voorkomt : « cl) de oorzaak
van de invaliditeit in de zin van paragrafen 1 en 2 van artikel 10 ll ; dat, aangezien deze bepaling naar artikel 4 verwijst, de commissies noodzakelijkerwijs
gelast zijn wettelijke begrippen als die
van oorlogskwetsuren en traumatismen
ten gevolge van mishandelingen door de
vijand toe te passen en, derbalve, nit te
leggen;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
21 october 1959. -

Ver. kamers. -

F oon::Ute1·, H. Wouters, eerste voorzit-

ter. - Ferslaggever, H. Anciaux Henry
tle Faveaux. - Gelijklnidencle eonclns·ie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal.
PleUers, HH. Van Ryli en
Pirson.
Van zelfcle dag gelijksoortig arrest inzake Belgische Staat tegen Adler.
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VEJRKEEJR. - REDENEN VAN VONNISSEN EN
ARRESTEN. - ARTJ:KEL 17 VAN DE WEGCODE
VAN 8 APRIL 1954.- VERZUIM VAN DE RECHTER EEN YERWEER OP DEZE llEPALING GEGROND
TEGEN TE KOMEN, - BESLISSING DIE NIET
WET'l'ELIJ:K GEMOTIVEERD IS.
Is n·iet regelmat-i{f gemotiveenl het a1'1'est
flat z·ich ertoe bepe·rlct te besl-issen dat
een manantm·e onde1"'Wo1·pen was aan de
voo1'Sclwitten van a1·t'ilcel17 van de W egcr)(le van 8 apr-il 1954, zoncle1· het do01·
venveenle1· OJJrJeworpen ve·rwee1· tegem.oet te lwmen, waarbij hij voo1·hield
clat de manamv1·e die hij ttitgevoe1·d hait
z·i:in aansp1·alcel-ijlclwid op grand van
ve·rmelcl nrt-ikel 17 niet leon teweegb'renf!en, clan1· z·ij niet van anrit wns de
« 1w1·mnle ll gang van de nnde1·e bestmwders te beletten of te ve1·hincle1·en.

(VAN GELDER, T, CALUWAERTS.)
ARREST.
HFJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 december 1958 gewezen door
het Uof van beroep te Brussel;
Over bet micldel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 17 en 21, inzonclerheid 21, 1°, van

-

151

het koninklijk besluit van 8 april 1954,
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, doordat l;tet bestreden arrest, hoewel vaststellende dat
verweerder een font begaan heeft door bet
door aanlegger bestuurde voertuig rechts
in te halen, bet beroepen vonnis bevestigd
heeft in zover dit de helft van de verantwoordelijkheid voor het litigieuze ongeval
aanlegger ten laste gelega had, om de redenen dat aanlegger bij toepassing van
voormeld artikel17 de verplichting had de
andere bestuurders te laten voorgaan, en
een font begaan heeft door in weerwil
van deze bepaling cle doorgang voor verweerder af te snijden, dan wanneer, tweede onderdeel, aanlegger in de door hem
v66r de rechters over de grond genomen
conclusies uitdrukkelijk deed g·elden dat
«in elk geval, een manceuvre ·de normale
gang van de andere bestuurders niet kan
beletten of hinderen wanneer die bestuurders niet rijden op een manier clie strookt
met de voorschriften van het verkeersregleme.ht, onder meer met clie betreffende
het inhalen ll, waaruit volgt dat de rechters over de grond, door dit middel niet
te beantwoorden, hun beslissing niet wettelijk met redenen omkleed hebben
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies het hof van beroep erom verzocht te
zeggen voor recht << dat, in elk geval, het
veranderen van zijn ricllting door appellant (hier aanlegger) geen manmuvre uitmaakt waardoor hij verantwoordelijk kon
worden, zelfs ten dele, op de voet van artikel 17 van het verkeersreglement, naardien door bedoelde manceuvre de « normale )) gang van gei:ntimeerde niet kon
belet of gehinderd worden)), en dat aanlegger deze stelling rechtvaardigde door
haar te steunen op de redenen waarvan
de termen in bet mid del aangehaalcl zijn;
Overwegende clat het bestreden arrest
beslist clat aanleggers manmuvre. aan de
voorschriften van voorme]{l artikel 17 onderworpen was, zonder het door aanlegger
opgeworpen verweer te beantwoorden;
Dat het clerhalve niet wettelijk 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;
veroorcleelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Vq.ik.
22 october 1959. - 1" kamer. - Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin.

Gelijlclnidende conclusie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Simont en Struye.
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HUUR V.AN GOEDEREN. 'HUUROVEREENKOl\£ST. -

HANDELS-

REDENEN VAN VON-·

NISSEN EN ARRES'l'EN. - REDEN DIE IN HET.
ONZEKERE LAAT m' DE HUURWAARD!c VAN EEN
GEDEELTE VAN EEN ONROEREND GOED GEGROND·

IS ALLEEN OP EEN NIEUWE OUS1'ANDIGHEID OF
OOK OP ANDERE ELEM:ENTEN. -

BESLISSING>

NIET REGELMATIG GEMOTIVEERD.
Is n-iet regelmatig gemoUvee1·d het arrest
dat in het onzelcere laat of (le 1·echter,.
om de h1mnvaarde te bepalen van een
gedeelte van een on·roerend r1oed dat beantwoonlt ann de voonvnwrclen voorz·ien·
bij het nrtilcel 2 vnn (le wet vnn 30 ntn·U
1951, nlleen ste1mt op de n·ie'l!.we omstnnd·igheid 1t-itgemnnlct doo1· de sU}rting vnn
de iwi.jzen op (le hnmob'iZ·inire mnrlct, ofwel of hij oolc ande1·e elementen in
annnwrlc·ing neemt wnnrop h'ij geen noht
mocht slnnn omclnt zij geen nie11.tve omstnncUgheid opleve1·en. (Grondwet, ar-

tikel 97; wet van 30 april 1951 op de·
hanclelshuurovereenkomsten, art. 6).
(TREMERIE EN CONSORTEN, T. VAN THIENEN.}
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 19 april 1958 in hager beroep
gewezen door de Rechtbunk van eerste·
aanleg te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de·
schencling van de artikelen 6 van de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, en 97 van de Gronclwet, cloorclat de rechters over de grond, bij wie·
een vordering tot herziening van huur,
door verweerclers op de voet van artikel 6 van de wet van 30 april 1951 ingesteld, aanhangig was, lleslist hebben dat
de bij deze bepaling gestelde ontvankelijklleids- en grondvereisten ten deze·
verenigd waren, cle herziene huur welke
aanlegster aan verweer<1ers voor het litigieuze onroerend goed tlient te betalen.
op 180.000 frank 's jaars bepaald en haar
veroorcleeld hebben om evengemelde huur
met ingang van 1 april 1957 te betalen,
t;?teunend, niet aileen hierop dat de prijzen op de immobiliaire en huurmarkt
aanllOudend stijgen, hetgeen volgens het
bestreden vonnis de nieuwe objectieve-

-152omstandigheid oplevert die de eis tot herziening aannemelijk maakt, doch insgelijks op omstandigheden welke van v66r
de datum van de herziene huurovereenkomst clagtekenen, en onder meer op de
aard en de belangrijkheid van de in het
gehuurde gedreven koophandel en de uitgestrektheid van dit gehuurde, en dienvolgens zoncler vast te stellen clat de
<< nieuwe omstandiglleid ll door zicllzelve
had kunnen leiden tot een stijging van
de lluurwaarde van het onroerend goed
met tenminste 15 t. 11. 's jaars ten aanzien van de in de lluurovereenkomst
bedongen huur, noch a fortiori dat deze
nieuwe omstandiglleid alleen de lmurwaarde van 60.000 frank, de vroeg·ere
lmur, had kunnen doen opgaan tot
180.000 frank; eerste onderdeel, dan wanneer artikel 6 van de wet van 30 aiJril
1951 als voorwaarde voor de ontvankelijklleid van de vordering tot llerziening
geen verschil van tenminste 15 t. 11. tussen de vroegere huur en de lluidige
lnmrwaarde eist, doch een verschil van
15 t. h. dat uitsluitend nit nieuwe omstandigheden voortvloeit, dan wanneer de
verhoging van de herziene huur slechts
kan geschieden nit aanmerking van de
normale huurwaarde die nit bedoelde
nieuwe
omstandigheden
voortvloeit;
tweede onderdeel, dan wanneer, althans,
de termen van het bestreden vonnis het
niet mogelijk maken in te zien of de
rechters over de grond bedoeld hebben
in feite te beslissen dat de door hen
gereleveerde nieuwe omstandiglleid op
zich.zelve tot gevolg gehad had de huurwaarde met tenminste 15 t. h. te doen
opgaan, ofwel naar recht hebben willen
beslissen dat bedoelde omstandigheid dergelijk gevolg niet behoefde te hebben, en
dat het volstond dat de nieuwe lmurwaarde ten gevolge van andere omstandigheden dan de meergemelde nieuwe
omstandig·lleid met tenminste 15 t. h. was
gestegen, dan wanneer de dubbelzinnigheid van cleze motivering het hof van cassatie gcen mogelijkllei<l biedt cle wettelijkheid van de bestreden beslissing te
toetsen, en met het ontbreken van de
door artikel 97 van de Grondwet
geeiste reclenen gelijkstaat :
Overwegencle dat de voorziening, zoals
zij beperkt is, tegen de bestreden beslissing slechts opkomt in zover daarbij uitspraak is gedaan over de door verweerclers ingestelde eis, strekkende tot herziening van de huurprijs van een op
3 maart 195J gesloten handelshuurovereenkomst, en in zover daarbij over de
kosten uitsiJraak is gedaan;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
onder overneming van de besluiten van
een der deskundigen, besluit dat, ten
gevolge van de stijging van de prijzen op

de immobiliaire markt, de huidige huuronroerend goed 180.000 frank 's jaars
beloopt; dat deze waarde mitsdien de in
de huurovereenkomst van 3 maart 1954
bedongen huurprijs met meer dan 15 t. h.
te boven gaat;
Dat het eruit afleiclt dat de vordering
tot her.ziening krachtens artikel 6 van
de wet van 30 april 1951 ontvankelijk en
gegrond is;
Overwegende echter dat de rechter in
lloger beroep, om llet bedrag van de herziene huur naar bil1ijklleid op 180.000 fr.
te beiJalen, in zijn raming uitdrnkkelijk
rekening houdt met << de ligging van het
litigieuze onroerend goed, de aard en de
belangrijkheid van de door appellante
(hier aanlegster) in het gehuurde gedreven koophandel en de uitgestrektheid van
dit gelluurde Jl;
Overweg·ende dat deze redenen in het
onzekere laten of de rechter, om de huidige huurwaarde te bepalen, enkel op de
nieuwe omstandigheicl die hij inroept de stijging van de prijzen OJJ de immobiliaire markt - gesteund heeft, dan wel
of hij andere elementen in aanmerking
genomen heeft waarop hij geen acht
mocht slaan omclat zij geen nieuwe omstandigheden opleveren;
Overwegende derhalve dat de bestreden beslissing, die op dubbelzinnige redenen gesteund is, niet regelmatig gemotiveerd is;
Dat het tweede onderdeel van het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, in zover het de door verweerders op de voet van artikel 6 van de
wet van 30 april 1951 ingestelde vordering
ontvankelijk en· gegrond verklaard heeft,
llet bedrag van de door aanleg·ster verschuldigde herziene huur op 180.000 fr.
's jaars vastgesteld en aanlegster veroordeeld heeft tot betaling, aan verweerders, van een op evengemelde basis berekende huur, met ingang van 1 april 1957,
met de compensatoire en de gerechtelijke interest, en in zover het over de
kosten beslist heeft; veroordeelt verweerders tot de kosten; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Nijvel, uitspraak doende
in hoger beroep,
22 october 1959. - :lc8 kamer. - Voorzitter, B. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ver·slaggever, B. Gilmet. Gelijklu.idende oonol-us·ie, B. Gansllof van
der Meersch, advocaat-generaal. ~ PleiteJ', B. Struye.
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1°

00RLOG. REKENINGEN IN REICHSMARKS BIJ DE KREDIE'l'INRICHTINGEN VAN DE
BELGISCHE GEBIEDEN DIE ONDER DUITS ADMINISTRATIEF STELSEL WERDEN GEPLAATST. ~
ARTIKEL 7 VAN DE BESLUITWET VAN 28 JUNI
1946.- STAAT DIE IN DE PLAATS VAN DE KREDIE'l'INRICHTINGEN TREED'!'.
VERPLICHTING VAN DEZE INRICHTING DE 'l'EGENWAARDE
VAN DE DEPOSITO'S DER OLIENTEN TE CEDEREN.
DRAAGWIJDTE VAN DEZE VERPLICHTING.

2°

SEQUESTER VAN GOEDEREN VAN
VIJANDELIJKE ONDERDANEN.
DEGRESSIEVE VOE'l' VAN OMREKENING VAN DE
REICHSMARK. SCHULDVORDERINGEN DIE
ONDER TOEPASSING VALLEN VAN ARTIREL 22
VAN DE WET VAN 14 JULI 1951.

go

SEQUESTER VAN GOEDEREN VAN
VIJANDELIJKE ONDERDANEN. 0VERDRACHT AAN DE STAAT VAN DE SCHULDVORDERINGEN VAN DE KREDJETINRICHTINGEN.
ARTIKEL 7 VAN DE BESLUITWET VAN
28 JUNI 1946. - 0VERDRACHT VAN RECHTSWEGE.

1 o Door te beschilclcen, in het MUlcel 7
van de beslnitwet van 28 jnni 1946 bet1·effende (le relceningen in Reichsma1·k
bij de Jcredietinrichti.ngen van de Belgische ,qebieden die onder Dnits administmUef stelsel werden geplaatst, dat
de Staat voor ae 1titvoe1'ing van de in
bewttste beslnitwet bedoelfle ve1·bintenissen in de plaats van de lcredietinstellingen zal t-~·eden, en floor te bepalen, in het licl 2 van gemeld artilcel 7, flat deze instellingen hem, nnar
be/wren, ae tegenwaa1·ae van de deposito's cle1· clii!nten zullen cerleren, heett
de wetgeve1· berloeld flat fle Staat de
schttldvo1·de1·h~g van ae lcl·eaietim·icht-ing overneemt in de mate (lat hij ae
schttlclen van aeze instell'ing voortvloeienfle u.it rle (loor ae geznmenU,ilce
cliifnten-sch1tldeise1·s aangele(!de cleposito's heett moeten of zal moeten betalon, en niet ant (le Staat zo1t treclen
in ae schu.lavo1·dering vnn een lcrerlietinstellin(! te(!en een sclmldenaa1· voo1·
zove1· en ·in ae mate dat ae cl·ient schnlaena.ar op zi,in naam, een aeposito bij
bew·ttste installing heeft.
2° Krachtens het fl1'tilcel 22 van de wet
van 14 jttli 1951 betTeffenrle ae seqttest1·atie en de liqtticlatie van de Dttitse
goederen, 1·echten en belan(!en, tvorat
ae clegressieve voet vnn onwelcenin(! van
ae Reiohsmn1·Jc vooTzien bij het art-ili~el 1 van de besltlittvet van 28 jttn·i 1946
van toepassing, op al de sohttldv01·de1'in.qen toe(!epnst (lie onrle1· de toepassin(! vallen van de seq1test·ratiemnnt1·er1elen op het tij(lstip vnn rle inwe·rlcingstelling vnn de wet.

go De ove1·dracht aan ae Stnat van de
soh1tldvorderingen van rle Jcredietinstellin(!en beoog(l in het nrtilcel 7 van ae
beslttitwet van 28 jttni 1946, heett van
rechtswege plaats gehnd lcrnohtens rle
besl1titwet zelf, zonrler rlat het nodig
was, om ze tegen de schulrlennars te
lc1mnen aanvoe1·en, de ZJ1"ivaatrechtelijlce 1'C{Jel te volgen beliohanmd in
de betelcenin(! of ae annnemin(! bedoelrl
in a1·tilcel 1690 van het Burgerlij 7c
Wetboelc.

(« E'l'ABLISSEMENTS BOURSEAUX SOHNE ll,
'1'. BELGISOHE STAAT,, MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 12 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Overwegencle clat uit de aan het hof
voorgelegcle stukken blijkt clat de door
verweercler ingestelcle vorclering ertoe
strekt aanlegster te cloen veroorclelen tot
betaling van een schulclvorclering welke
de succursale te Eupen van de Duitse
vennootschap Dresclner Bank op haar bezat;
Overwegencle clat de rechter over de
groncl cleze vorclering ingewilligcl en beslist he eft cla t de o111zetting in franken
van de schulclvorclering in Reichs111ark
van cle Dresclner Bank 111oest geschieclen
tegen de koers van 5 frank voor een
Reichsmark;
Dat hij aanlegster veroorcleelcl heeft tot
de interest tegen 5,5 t. h. per jaar op
het beclrag van de seclert 2 augustus 1946
verschulcligcle so111;
Over het eerste miclclel, afgeleicl nit de
schencling van de artikelen 3 van de wet
van go december 1885 tot goeclkeuring van
de muntovereenko111st, te Parijs op 6 november 1885 gesloten, en 97 van de
Gronclwet, cloorclat het bestreclen arrest,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
aanlegster in cassatie veroorcleelcl heeft
om aan verweercler de som van
245.469,55 Reichs111ark te betalen, dan
wanneer de hoven en rechtbanken, bij
toepassing van de in het 111iclclel aangecluicle wetsbepaling, geen veroorcleling
mogen uitspreken clan in lanclsmunt :
Overwegencle clat de eerste rechter aanlegster veroorcleelcl had om verweercler de
so111 van 245.469,55 Reichs111ark te betalen tegen de 0111zettingsvoet, bepaalcl bij
artikel 22 van de wet van 14 juli 1951;
Dat de veroorcleling 111itsdien sloeg op
een som in Belgische frank, naarclien
het vonnis de gronclslagen van de omzetting regelcle met het oog op de tenuitvoerlegging die zou plaats hebben;
Overwegencle clat het hof van beroep

-1541wt beroepen vonnis bevestigt, bellalve
wat de omzettingsvoet aangaat, en beslist da t de omzetting zal geschieden teo· en tle voet bepaald bij artikel 20 van
de besluitwet van 28 october 1944, clit wil
zeggen 5 frank per Reichsmark;
Dat het mitsdien beslist dat de som
waarop de tenuitvoerlegging zal slaan
een door Belgischc franken gevormtle som
is;
Dat llet miclclel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede miclclel, afgeleicl nit
de scllending van de artikelen 1, 7 van
de be8luitwet van 28 juni 1946 betreffende
cle rekeningen in Reicllsmark bij de
kreclietinriclltingen van de gebieclen die
onder Duits aclministratief stelsel werden
geplaatst en de regeling van sommige
bijzonclere gevallen op llet stnk van muntconversie, en 97 van de Grondwet, cloordat llet bestreclen arrest recht geclaan
lleeft op de vortlering van verweerder,
optredende als overnemer van de scllulclvorclcring van de Dresclner Bank op de
aanleggentlc vennootscllap, cUe. blijkt nit
de kredietverlening van 1 augustus 1944,
en dienvolgens aanlegstcr veroorcleelcl
lleeft tot betaling aan de Belgi~che Staat
van bet beclrag van 243.469 Reicllsmark
dat ten belloeve van de Duitse bank
staat op tle rekcning-courant welke ter
voldoening aan cUe kreclietopening aangelegcl wercl, dan wanneer artikel 7 van cle
besluitwet van 28 juni 1946, waaro!J het
arrest cleze veroordeling steunt, na beslist to hebben : cc de Staat treedt in de
plaats van de kreclietinstellingen voor de
uitvoering tler uit ... de voorgaancle artikelen voortvloeiencle verbintenissen ll, namelijk inzonderlleicl de terugbetaling aan
de titularissen van een gedeelte van hun
activa op depositorekeningen en rekeningen-courant en de omzetting ervan in
landsmunt, bepaalt : cc deze instellingen
cedeeren aan den Staat, naar behooren, de
tegenwaarde van de deposito's der clienten ll; dan wanneer, aangezien het voorwerp van de ce8sie cc de tegenwaarde van
de deposito's der clH\nten ll was, de recllters over de grand ertoe gellouclen waren
vast te stellen dat de aan de Belgische
Staat gecedeercle sclluldvordering van de
Dresdner Bank een tleposito van aanlegster bij deze bank als tcgenwaarde had;
clan wanneer de reclen, gesteund op cc de
economie van het door artikel 7 geregeld
systeem ll, waarom het bestreden arrest
deze vaststelling als niet noodzakelijk
aangezien lleeft, in de parlementaire
voorbereicling van de wet geen steun
vindt; dan wanneer, daar de cessie bovendien slechts cc naar behooren ll geschieclcle de recllters over de grand ertoe
gehoudeJi waren op de door de Staat in
te vorcleren schulclvorclering hetzelfde

percentage toe te passen als clatgene clat
in artikel 1 van de besluitwet aangeduicl
is voor de terugbetaling door de Staat
van de deposito's van de clienten; dan
wanneer de reden clie afgeleid is hieruit
dat cc het bedrag van het door tle Staat
in de plaa ts van de Dresclner Bank betaalde passief hog·er (zou wezen) clan het
kraclltens artikel 7 reeds< terugverkregen
beclrag ... ll voorts als vergelijkingspunt
voor het berekenen van de in artikel 7
becloelde gelijkwaarcligheid neemt llet bedrag der up de g·ece<leerde sclluldvorderingen << terugverkregen so nunen ll, alc1:1s
een criterium aanleggencl dat aan de 1n
het mi<ldel aangeduicle wetsbepalingen
vrcemd is :
Overwegende clat artikel 7 van de besluitwet van 28 juni 1946, betreffende de
rekeningen in Reichsmark bij de kreclietinrichtingen van de gebieden die onder Duits administratief stelsel werrlen
geplaatst, beslist clat de Staat voor de
uitvoering van de in bewuste bes<luitwet
bedoelde verbintenissen in de plaats van
de kreclietinstellingen zal treden;
Dat de in lid 2 zegt clat cleze instellingen aan de Staat, naar behoren, de tegenwaarde van de deposito's cler clienten
cederen;
Overwegencle dat de wetgever daardoor
niet be<loeld heeft dat .de Staat zou treden in de schuldvorderingen van de kredietinstellingen tegen clezer sell uldenaars,
voor zoveel en in de mate clat de clientschulclenaar een deposito bij de kredietinstelling op zijn naam zou hebben;
Dat de zin van de aangehaalcle bepaling
is dat de Staat de schuldvorderingen van
de kredietinstelling overneemt in de mate
dat hij de schulden van cleze instelling,
voortvloeiende nit de door de gezamenlijke clienten-schuldeisers aangelegde deposito's lleeft moeten of zal moeten betalon;
Dat de scllulclvorcleringen van de kredietinstelling, met andere woorclen, door
de Staat overgenomen worden in de mate
van het passief waarvan hij de kredietinstelling outlast heeft;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het beclrag van het passief
clat de Staat betaalcl lleeft in de plaats
van de Dresclner Bank, de schuldeiseres
van aanlegster, grater is dan het be drag
dat reeds teruggekregen is krachtens
artikel 7 van de besluitwet;
Dat het hieruit wettelijk afleidt dat de
Staat gronden heeft om op te treclen tot
betaling van de schulcl van aanlegster
jegens dezc bank;
Dat het micldel naar recht faalt;
Over het clerde midclel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 6, 1123, 1124,
1131, 1133 tot 1135, 1186 tot 1188 van het
Burgerlijk Wetboek, 7, 18 van de besluit-
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ruiling en de neerlegging van de Duitse
en Belgische bankbiljetten in de gebieden
die onder Duits admini~tratief stelsel
werden geplaatst, 1 tot 7 van de besluitwet van 28 juni 1946 betreffenc1e de
rekeningen in Reichsmark bij de kredietinrichtingen in bedoelde gebieden, 1,
7, 8, 9 van de besluitwet van 23 augustus
1944 betreffende het sequester van ue
vijandelijke goederen, rechten en belangen, en !J7 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest het middel verworpen
heeft hetwelk door aanlegster afgeleid is
nit de nietigheid van de overeenkomst van
kredietopening welke op rekening-courant
met de Dresdner Bank op 1 augustus
1944 tot stand gekomen is, en waaruit de
schuldvordering van 245.469 Reichsmark
voortgevloeid is die door deze bank beweerdelijk aan verweerder gecedeerd is,
om de red en da t de artikelen 6, 1131
en 1133 van het Burgerlijk Wetboek aan
het in het leven roepen van dat contract
vreemd gebleven waren, en dat <<de toepassing· van ons recht een vernietiging enkel zou wettigen in zover de overeenkomst nog had moeten worden uitgevoerd
nadat het Belgisch recht in de gebieden
welke ingelijfd waren geworden opnieuw
zijn g·elding gekregen had JJ, eli t is na
9 september 1944, dan wanneer het arrest ten andere vaststelt dat deze eventualiteit vervuld is, zonder daaruit evenwei de bovenstaande gevolgtrekking af te
leiden, wanneer het ero11 wijst dat de
lledongen termijn der overeenkomst tot
31 juli 1945 liep (schenc1ing van de
llovenaangeduide artikelen van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet),
doordat llet arrest, om van de andere
kant het middel af te wijzen dat door
aanlegster uit de ondeelbaarheid van de
rekening-courant afgeleid is, beslist dat
« deze rekening noodzakelijk gesloten is
op 10 september 1944 JJ ten gevolge van
een « gebeurtenis die het verval van de
termijn met zich brengt JJ en dat « de
bevrijding van het Belgisch grondgebied,
de wedervankrachtworc1ing van de Belgiselle wetgeving en de wet deze uitwerking gehad hebben door de Dresdner Bank
elke handelingsbekwaamheid te ontneinen,
door het invoeren van de sequesters en
de gedwongen omzetting van de Reiclismark, kortom door een einde te maken
aan de verrichtingen onder Duits recht
welke op 9 september 1944 nog aan de
gang waren JJ, dan wanneer deze gebeurtenissen niet voorkomen onder die welke
llet verval van de tijdsbepaling medebrengen (schending van de artikelen 1186
tot 1188 van het Burgerlijk Wetboek),
dan wanneer het arrest nalaat de wet
aan te duiden waarbij dit verval van de
tij<1sbepruling zou zijn uitgevaan1igtl
(schending van artikel 97 van de Grond-

wet), dan wanneer de sequestratie van
de Dresdner Bank deze niet handelingsonbekwaam gemaakt heeft (schending van
de artikelen 1123, 1124 van het Burgerlijk
Wetboek en1 en 7 tot 9 van de besluitwet
van 23 augustus 1944) en dan wanneer
de wetsbepalingen betreffende de gedwongen omzetting van de Reichsmark integendeel onder sommige modaliteiten die
zij bepalen, de nog te verwachten gevolgen van verrichtingen onder Duits recht
die op 9 september 1944 aan de gang waren in stand gehouden hebben, onder
meer door hct naderhand regelen van de
gedeeltelijke terugbetaling van de deposito's en de cessie aan de Belgische Staat,
tot zodanig bedrag als nodig, van de
tegenwaarde dier deposito's (schending
van de andere in het middel aangeduide
wetsbepalingen) :
Overwegende dat de schuldvordering
welke de Belgische Staat in de plaats van
de Dresdner Bank wil innen ontstaan is
nit een kredietopening welke door deze
bank verleend is met het oog op het
financieren van de leveringen die aanlegster, overigens onder dwang, voor de
Duitse Staat moest uitvoeren;
Overwegende dat, aanlegster betoogd
hebbende dat het contract waarop de
Belgische Staat zich beriep nietig waE!
wijl ongeoorloofd, daar bewust contract
verband hield met verrichtingen waardoor 's vijands oorlogsinspanning begunstigd werd, het arrest, dat in cUt opzicht
niet aangevallen is, beslist he eft da t de
aangevoerde oorzaak van nietigheid niet
kon aangenomen worden voor geheel de
periode tijdens welke aanlegster en haar
medecontractant aan het Duitse juridische regime onderworpen waren, dit
wil zeggen tot met de bevrijding cUe op
!J september 1!l44 heeft plaats gehad;
Dat het hof van beroep daarna vastgesteld heeft dat de krec1ietopening afgesloten was, juist op deze datum, de
9 september 1944, in plaats van op 31 juli
1945, de datum tot welke zij krachtens
de overeenkomst liep ;
Overwegen<le dat llet in feite, en derhalve soeverein geacht heeft dat de gebeurtenissen en de leveringsverrichtingen, en de werking van de rekening-courant tussen de Dresdner Bank en aanlegster belet hadden;
Overwegende dat het hof van beroep
uit deze omstandigheden heeft kunnen
afleiden dat de onmogelijkheid van uitvoering Y.66r het bepaalde tijdstip aan de
kredietopening een einde gemaakt had,
en aldus tot het besluit is kunnen komen
dat de overeenkomst, welke ontstaan was
toen beide medecontractanten aan het
Duitse juridische regime onderworpen
waren en welke qpgehom1en had lmar
uitwerking te hebben op het tij<lstip toen
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nietig was;
Ovcrwegendc dat de andere door het
mid<lcl aangevallen bescllouwingen overtollig zijn, naarclien zij niet noodzakelijk
zijn om de <loor llet bestreden arrest gegeven oplossing te rechtvaarcligen;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over llPt vierde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelcn 16BO van het
Burgerlijk Wetboek, 20 van cle besluitwet
van 28 october 1B44 betreffende de ruiling
en de neerlegging van de bankbiljetten
in de ingelijf<le gebieden, 1, 7 en 16 van
de bcsluitwet van 28 juni 1946 betreffende
de rekcningen in Heichsmark bij de
kredietinriclltingcn in de ingelijfde gebieden, 1 van de besluitwet van 23 augustus 1944 betreffemle het sequester van
de vijan<lelijke goederen, rechten en belangen, en 22 van de wet van 14 juli
1951 betreffende de sequestratie en de
liquidatie van de Duitse goederen, rechten en belangen, en 97 van de Grondwet,
doordat het be~treden arrest bij wijziging van het beroepen vonnis, aan aanlegster geweigerd heeft dat zij haar in
Reichsmark gestelcle schuld zou betalen
« volgens de voet en het percentage die
in artikel 1 van de besluitwet van 28 juni
1946 bepaald zijn >>, overeenkomstig het
voorschrift van artikel 22 van de wet
van 14 juli 1!J51, en beslist heeft dat de
op haar toe te passen omzettingsvoet die
was van artikel 20 van de besluitwet van
28 october 1944 zonder enige degressie, om
de reden « dat de wetgever (van 1951)
de degres~ieve voet niet toepasselijk gesteld heeft ten aanzien van de schuldvorderingen die hun karakter van tot een
geseqnestreerd patrimonium behorende
schuldvorderingen verloren hadden >> en
dat clit beweerdelijk het geval was met
de litigieuze schuldvordering van de
Dresdner Bank welke « sedert de inwerkingtreding van de besluitwet van
28 juni 1946 (dit wil zeggen sedert 30 juni
1946) ... in het patrimonium van de
Staat overgegaan (was) en opgehonden
had een tot een gesequestreerd pa trimonium behorende schuldvordering te zijn )),
eerste onderdeel, dan wanneer artikel 22
van de wet van 14 juli 1951 uitdrukkelijk betrekking heeft op de schuldvorderingen << visees par les mesures de sequestre >> (in de Franse tekst), aldus naar
artikel 1 van de besluitwet van 23 augustus 1944 verwijzende, zonder het door het
arrest voorgestelde onderscheid te rnaken, tus;;<en de schuldvorderingen welke
op het tijllstip van haar inwerkingtreding nog tot een geseqnestreerd pa trimonium zouden << behorcn >> of niet (schending van de in de tekst van dit onderdeel
aangehaalde wetsbepalingen); tweede on-

derdeel, dan wanneer, daar de besluitwet van 28 juni 1946 niet van de gemeenrechtelijke regel van artikel 1690 van het
Burgerlijk Wetboek afgeweken is, de
Belgische Staat in zijn hoedanighcid van
overnemer van de litigieuze schuldvordering ten opzichte van aanlegster in cassatie, overgedragen schuldenares, slechts
in het bezit getreden is door de betekening of de aanneming van de overrlracht,
dit wil zeggen ten vroegste op 3 april
1953, de datum van het exploot van
rechtsingang, en dan wanneer ten aanzien van aanlegster de litigieuze schuldvordering tot dan toe « visee >> bleef door
de sequestratiemaatregelen en voor de
aanzuivering ervan artikel 22 van de wet
van 14 juli 1951 mocllt ingeroepen worden
(scllending van de in de tekst van clit
onderdeel aangellaalde wetsbepalingen);
derde onclerdeel, dan wanneer het teg·enstrijdig is te beslissen dat cle litigieu.ze
sclmldvonlering opgehouden heeft tot een
op 30 juni 1946 gesequestreerd pa trim onium te behoren, doch dat aanlegster
niettemin op 2 augustus 1946 door de
Dienst van het sequester geldig aangemaand zou zijn om te betalen (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
·
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegencle dat, zoals de rechter over
de grond verklaart, al laat de Franse
tekst van artikel 22 van de wet van
14 juli 1B51 een twijfel heersen omtrent
de vraag of de bij artikel 1 van de besluitwet van 28 juni 1946 bepaalde degressieve voet van toepassing is alleen op de
schnldvorderingen die zicll op het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet
in handen van de Dienst van het sequester bevonden, ofwel op alle schuldvorderingen « qui ont ete visees par les mesures de sequestre )), het onderzoek van
de Nederlanclse tekst van clit artikel 22
deze twijfel opheft ;
Dat immers volgens deze tekst, de bij
artikel 1 van de beslnitwet van 28 juni
1946 bepaalde degressieve voet client te
worden toegepast op de op het tijdstip
van de inwerkingstelling van de wet
« onder de sequestratiemaatregelen vallende schuldvordering )) ;
Overwegende dat, wanneer eenmaal
aangenomen was dat de schuldvordering
van de Dresdner Bank bij deze inwerkingstelling niet meer onder het sequester van de Dienst stond, het ingeroepene
degressieve regime aanlegster niet meer
ten goecle kon komen;
Dat dit onderdeel van het midtlel naar
recht faalt;
Wat het tweede onc1erc1eel betreft :
Overwegende dat de overdracht aan de
Staat van de in artikel 7 van de besluitwet van 28 juni 1946 bedoelde schuldvor-
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plaats gehau heeft en mnder dat het nodig was, om die overdracht tegen de
schuldenaart' te kunnen aanvoeren, de
privaatrechtelijke regel te volgen cUe belicllaamd is in de betekening of de aanneming waarvan sprake in artikel 1690
van het Burgerlijk Wetboek;
Dat clit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Wat het derde onderdeel betreft :
bverwegende dat het geenszins tegenstrijdig is te zeggen, eensdeels, dat de
schuldvordering van de Dresdner Bank
op 30 juni 1U46 aan ue Staat overgedragen is en, amlerdeels, dat zij wat de interest betreft, haar uitwerking gehad
lleeft vanaf 2 augustus 1946 krachtens
een aanmaning van de Dienst van het
sequester;
Dat het bestreuen arreFt daardoor heeft
kunnen willen zeggen, zonder zich tegen
te spreken, dat de aanmaning van de
Dienst van het sequester haar uitwerking
had ten voordele van de staat, overnemer van de sclluldvordering;
Dat clit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
scllending van de artikelen 1139, 1146,
1153, 1904, 1907 van het Burgerlijk Wetbock, 16 van de wet van 14 juli 1951
betreffende de sequestratie en de liquidatie van de Duitse goederen, rechten en
belangen, en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest in zijn redenen
artikel 16 van ue wet van 14 juli 1951,
waarvan aanlegster bij conclusies de toepassing· had gevraagd voor bet bepalen
van bet aanvangspunt van de interest nit
de litigieuze sclmldvordering, ter zijde
geschoven heeft en beslist heeft dat
« het aanvangspunt van de moratoire
interest de aamnaning van (aanlegster)
van 2 augustus 1946 (was) ll, en in zijn
dispositief bij bevestiging van het beroepen vonnis aanlegster tot de gerechtelijke
interest met ingang van 2 augustus 1946
veroorcleeld !1eeft, clan wanneer bet arrest va~tstelt dat de datum 2 augustus
1946 die was van de reclamatie gezonden
door de Dienst van het sequester yan
welke het trouwens verkaart dat hij sedert 30 juni 1946 ten aanzien van de
litigieuze schuldvordering geen rechten
had, en aldus een aanmaning rechtsgeldig bevindt die, daar zij niet van de
schuldeiser uitging, niet als ingebrekestelling· in de zin van de in het middel
.aangecluide bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek kon gelden; dan wanneer bovendien, de in het dispositief bedoelde
gerechtelijke interest slechts kon ingaan
ten dage van de dagvaarcling, 3 april
1953; dan wanneer de tegenstrijcligheden

welke tu~sen voormelde redenen van bet
arrest en tussen de redenen en bet dispositief ervan bestaan, bovendien met een
volkomen ontbreken van redenen gelijkstaan :
Wat bet tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter over de
grond door de uitdrukking « gerechtelijke
interest ll berekend tegen de voet van
5,5 t. h. per jaar en aanlegster met ingang van 2 augustus 1946 ten laste gelegd,
niets anders bedoeld . heeft dan da tgene
dat hij in de redenen van zijn beslissing
moratoire interest heette;
Dat de vergissing clie hij in cle naamgeving zou begaan hebben geen verdere
gevolgen heeft ;
Dat dit onclerdeel van bet middel niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Wat het eerste ondercleel betreft :
Overwegende dat de eerste reehter de
interest van de som, tot betaling waarvan
hij aanlegster met ingang van 2 augustus
1946 veroordeelde, haar reeds ten laste
bacl gelegd;
Dat aanlegster zich in haar conclusies
v66r de rechter in hoger beroep niet beroepen heeft op het middel dat zij tbans
wil steunen op de kraehteloosheid van cle
aanmaning welke op voormelcle datum
van 2 augustus 1946 door de ·Dienst van
het sequester genotificeerd wercl', om de
reclen clat deze Dienst 011 bewuste datum
!mar schulcleiser niet meer was;
Dat het micldel nieuw en dienvolgens
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
22 october 1959. - 1" kamer. - Voo1'zUter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Valentin.
- Gelijlclu:idende oonol1tsie, H. Ganshof
van der Meerseh, advocaat-generaal. Pleite1'S, HH. VanRyn en Van Leynseele.
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KAMER. -

23 october 1959

1°

BE.ViTIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE AK·
TEN. BURGERLr.JKE ZA'KEN. LASTENBOEKEN VAN EEN WERKONDERNEMING. lNTERPRETATIE DOOR DE FEITENRECHTER. lN'l'ERPRETATIE VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE LASTENBOEKEN. GEEN
SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DEZE
AKTEN.

2°

BEWI.JS. BURGERLIJKE ZAKEN.
DRAAGWIJDTE VAN EEN OVEREENKOMST
BESTAAN VAN EEN VERBINTENIS VAN EEN BEDRAG DAT 3.000 FRANK OVERSCHRIJDT.
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KUNNEN WORDEN DOOR BEKENTENIS, EN, INGEVAL VAN GEDEELTELIJKE BF..KEN'l'ENIS, BIJ AANVULLENDE EED.

1° Sohendt ae bewijsknwht niet van ae
lastenlcohie1·en van een onaerneming,
ae feitem·echter cUe van een bed·ing vcm
dez·e lastenboelcen een ·inte1'p1'etntfe geeft
cUe ve'i'en:igbnM' is met de bewoonZingen
vnn de nlcten die het uevntten (1).

2° Het artfkel 1341 vcm het B·nrge1'l'ijlc
Wetuoek ve1·oiedt n·iet dnt ae jniste
araagtvijrlte van een ove1'eenlcomst of
het uestann van een ve·ruinten·is wan1·vwn cle wcwnle 3.000 f1'anlc te boven
.rtnat, vastgestela zouclen wonlen u·ij
mi<lclel van een belcentenis (2), narnel'ijlc
een st'ilzw·ijgende bu:itenge1·echtelijlce belcenten·is (3), noah, in geval vwn gecleelteUjlce belcenten·is, dat cUt uew·ijs aangwmtlcl zott tvonlen aoo'i' een actnmtllenae
eecl (4).
(VERENIGING ZONDER WINSTGEVEND DOEL
DE VRIJE SCHOOL VAN ITEERS, T. MEEKERS.)
AR.REST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 8 december 1956 en 13. clecember 1957 .gewezen door llet Hof van beroep
te Luik;
Gezien het middel, afgeleid uit de schencling van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek, van cle bewijskracht van de artikelen 23 van het
algemeen lastenboek en 23 van het bijzonder lastenboek door eiseres getekend
op 16 december 1949, die van het tussen
partijen gesloten aannemingskontrakt
deel uitmaakten, van de artikelen 1341,
1347, 1348, 1367 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest van 8 december 1956, na
vastgestelcl te hebben dat verweercler als
aannemer gehouden was de clausulen van
de bedoelde algemene en bijzondere lastenboeken na te leven, zoncler te ontkennen en mt impliciet doch duidelijk vastgesteld te hebben clat het artikel 23 van het
Algemeen lastenboek luidde << Behoudens
hetgeen· hierna voor de vervoerkosten en
de tolrechten bepaald worclt, zijn alle om
het even welke belastingen, waarmede cle
te leveren voorwerpen kunnen bezwaard
zijn, ten laste van de aannemers ll, en dat
het artikel 23 van het bijzonder lastenboek
(1) Verbr., 5 februari 1953 (A1·r. Ve1'b1·.,
blz. 384); vergel. verbr., 25 maart 1955 (ibid.,
1955, blz. 638).
(2) DE PAGE, Tmite de d1·oit civil belge,
bd. III, nrs 880, 884bis, 1013, 1032 en 1065;

luiclde : « De voorziene termijn van drie
dagen v66r de datum vastgestelcl voor het
openen der inschrijvingen, - zijnde de
datum waarop de aannemer geacht worclt
het beclrag zijner inschrijving te hebben
vastgelegcl wat betreft cle in voege zijncle
vervoerkosten, tolreehten, overclrachttaks,
factuurtaks en taks op het vervoer -, is
op tien clag-en gebracht ll, beslist heeft dat
de overdracllttaks op de algeheelheicl van
de aannerning door cle bedoelde lastenboeken niet uitdrukkelijk voorzien was, dat
het mogelijk was dat het inzicht ller partijen was deze taks niet in de forfaitaire
aannemingsprijs te voorzien en dat dienvolgens een aanvullencle eed aan verweerder cliencle opgeleg-d in de volgencle bewoordingen : <c Ik zweer clat bij onderling
akkoord de overclrachttaks niet in cle tussen partijen gesloten aannemingsovereenkomst in rekening wercl gebracht ll, en
doordat het bestreclen arrest van 13 clecernber 1957, op grond van gezegde eedafleg-ging, eiseres veroordeeld heeft om aan
verweerder cle som van 87.150 frank te
betalen, eerste omlercleel : dan wanneer
beitle bestreden arresten cle tussen partijen gesloten: overeenkomst geinterpreteenl hebben op een wijze die met cle normale en gebruikelijke betekenis van hare
bewoorclingen onverenigbaar is, clan wanneer een overeenkomst die <c alle om het
even welke belastingen ll ten laste van de
aannemer legt en die verder uitdrukkelijk
bepaalt clat cle aannerner op een gegeven
datum, het beclrag zijner inschrijving wat
betreft de <c overdraehttaks ll moet vastleggen, onmogelijk kan geinterpreteercl
worden in cleze zin clat partijen deze aannemer van de betaling- der overdrachttaks
zouclen hebben willen ontlasten, (schencling van artikel1322) ; tweecle onclerdeel :
dan wanneer, door verweerder toe te late'h
door middel van een aanvullende eecl te
bewijzen dat partijen <c bij onderling akkoord ll, beslist hadclen de overclrachttaks
niet (in cle aannemingsprijs) in rekening
te brengen het eerste bestreclen arrest het
bewijs heeft toegelaten van een overeenkomst cUe, dragencle over rneer clan
3.000 frank, alleen door geschrift kon bewezen worden, dan wanneer geen bewijs
door micldel van een aanvullencle eed tegen en boven de inhoucl van de akten kan
toegelaten worden en evenmin omtrent
hetgeen men zou beweren v66r, tijclens of
seclert het opmaken van de akten gezegd
te zijn geweest, al ging het ook om een
som of een waarde van mincler dan
conclusies van de H. procureur-generaal Leon
Cornil v66r verbr., 4 april 1941 (Bull. en PAsrc.,
1941, I, 128, kol. 2, en 129, kol. 1).
(3) Verbr., 19 october 1944 (Bull. en PAsrc.,
1945, I, 14).
(4) DE PAGE, bd. III, nr 1067.
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3.000 frank (schemling van artikel 1341) ;

dercle onclerdeel : dan wanneer de .aanvulJende eecl slechts onder twee voorwaarden
kan opgeclragen worclen, namelijk clat de
eis of de exceptie niet volleclig bewezen is
en dat zij niet geheel van bewijs ontbloot
is, clan wanneer de exceptie van eiseres
als clat zij de overclracllttaks niet verschuliligcl was door de tussen partijen
~cllriftelijk gesloten overeenkomst volledig
bewezen was, clan wanneer de eis van
verweerder als dat c1e overclrachttaks door
eiseres verschulcligd was van alle bewijs ontbloot was (scllending van artikel 1367), dan wanneer alleszins het bestreclen arrest een begin van bewijs slecllts
ofwel in een geschrift ofwel in een bekentenis kon vinclen, clan wanneer llet arrest niet vastgestelcl lleeft dut er een clergelijk begin van bewijs voorhanclen was
(scbencling van de artikelen 1341, 1347 en
1348) ; viercle ondercleel : clan wanneer bet
llof nit de bewoordingen van !let eerste
bestreclen arrest onmogelijk kan uitmaken
of !let arrest bet begin vtm bewijs in een
begin van bewijs door geschrift of in een
bekentenis clan wel in vermoedens gevonllen heeft, dan wanneer cleze oncluiclelijkheicl in de motivering van het bestreclen
arrest het hof niet toelaat zijn controle
over de wettelijkheicl van de bestreclen beslissing uit te oefencn en met het gebrek
aan de door artikel 97 van de Gronclwet
vereiste motivering gelijk staat (schending van artikel 97 van de Grondwet)
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle dat door te beslissen clat
het becling van de lastenboeken naar luicl
waarvan alle om llet even welke belastingen « waarmede de te leveren voorwerpen
kunnen bezwaarcl zijn )), ten laste van de
nannemer vallen, evengoed op de taksen
wegens levering van bouwmateriaal als
op de taks op de algeheellleid van de aanneming betrekking· kon llebben, het arrest
van 8 december 1956 een verklnring van
{lit becling verstrekt beeft welke met de
normale en gebruikelijke zin van de in dit
heeling voorkomende bewoorclingen verenigbaar is ;
Over de andere onclerdelen van het
miclclel :
Overwegencle clat verweerder v66r de
rechter voorhield dat, ten tijcle waar bet
contract opgemaakt werd, partijen overtuigcl waren dat de onderneming vrijstelling van de factuurtaks genoot en clat zij
met betrekking tot bedoelcle taks geen
overeenkomst gesloten llaclclen;
Overwegende dat het arrest van 8 december 1956 opmerkt dat !let stelsel van
verweercler niet van elk bewijs ontbloot
is;
Dat het arrest daaromtrent onder meer
vaststelt dat de voorgebrachte facturen

- «die door eiseres zoncler protest aanvaard en betaald werclen ll - de melding
« vrij van takszegel ll droegen;
Overwegende dat, door er op te wijzen
dat zulkclanige facturen zoncler protest
aanvaarc1 en betualcl werden,_ het hof van
beroep zonder dubbelzinnigheid aantoont
clat, naar zijn oordeel, die geclraging van
eiseres een gecleeltelijke erkenning uitmaakt van de door verweerder vooropgestelde feiten; waaruit blijkt clat het hof
van beroep zijn beslissing waarbij bet aan
verweerder een aanvullencle eecl opclraagt
op een stilzwijgencle en buitengerechtelijke bekentenis gegroncl heeft;
Overwegencle dat llet artikel 1341 van
llet Burgerlijk Wetboek niet verbiedt de
clraagwijclte van een overeenkomst of het
bestaan van een verbintenis waarvan de
waarde 3.000 frank te boven gaat, bij
miclclel van een bekentenis te bewijzen,
noch in gevnl van gedeeltelijke bekentenis
dit bewijs door een aanvullencle eecl aan
te vullen;
Overwegende clat het miclclel niet kan
worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
23 october 1959. - 1e kamer. - Voo1·zitte1·, H. Vanclermersch, raaclsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Louveaux. - GeUjlcln·iclencle oonol-ltB'ie,
H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal. Ple'ite·rs, HH. Struye en Van Leynseele.
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26 october 1959

TOT

VERBREKING.

STRAFZAREN. MIDDEL· DOOR BETICHTE
HIERUIT AFGELEID DAT ZIJN llEROEP, TEN ONREOHTE, NIET ONTI'ANRELIJK WERD VERKLAARD. BESLISSING OVER DE GROND WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD DOOR HEl' BEROEP
VAN HET OPENBAAR MINI STERlE. MID DEL
ONTBLOOT VAN BELANG. NIET-ON'rVANKELIJRHEID.

Is n·iet ontvanlcelijlc bij gernis aan belang,
het m·iclclel cloo1· betiohte h·ientU ajgeleicl clat, ten onreohte, zijn beroep niet
ontvanlcelijlc wercl verlclaarcl, rlan wanneer, rle zaalc z·ijnrle in haar geheel voo1·
rle r·eohter in hager ber·oep aanhang·ig
gernaalct geweest floor het beroep van
het openbaar minister·ie, rle aangevoenle
on1vetteUj lclwicl cle beslissing n·iet aantast i·J~ zo·ver ze over cle grand 1titspmalc
rloet (1).

(1) Verbr., 31 januari 1949 (Bull. en PAsrc.,
1949, I, 98); 22 september 1952 (ArT. Yer·br·.,
1953, biz. 3).
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(HERMAN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 april 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Hasselt;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 5 en 7 van de wet
van 1 mei 1849, 173, 174, 199, 203, 204, 417
van het Wetboek van strafvordering, 1134,
1317, 1319, 1320, 1322, 1984, 1985, 1987, 1988,
1989 van het Burgerlijk Wetboek, 14, 24,
34, 35, 37, 38 en 40 van de wet van 15 juni
1935 over het taalgebruik in gerechtelijke
zaken, doordat het bestreclen vonnis het
hoger beroep van aanlegger onontvankelijk verklaarde, om de reclen dat de volmacht waarvan de lasthebber van aanlegger drager was toen hij het hoger beroep
indiende « in twee landstalen Jl opgesteld
was, en bijgevolg· nietig was cc gezien (le
wet van 15 juni 1935 de eentaligheid van
de rechtspleging en van de gerechtelijke
akten heeft ingevoercl JJ, dan wanneer (le
Nederlanclse tekst van gezegcle volmacht
volledig· was en volstond om de macht van
de lasthebber te bewijzen zodat de Franse
meldingen overbodig waren en clan wanneer geen wetsbepaling de nietigheid van
een gerechtelijke akte voorziet om de reden clat zij overbodige woorden in een
andere taal dan deze van de rechtspleging
omvat :
Overwegencle dat niet alleen aanlegger,
doch ook het openbaar ministerie hoger
beroep hadden ingesteld tegen het vonnis
door de Rechtbank van politic van het
kanton Beringen uitgesproken op 28 januari 1959;
Overwegende dat het hoger beroep van
het openbaar ministerie de publieke vordering in haar geheel bij de correctionele
rechtbank aanhangig had gemaakt en dat
dit rechtscollege al(lus bevoegcl was om,
zowel ten voorclele van aanlegger als in
het belang van de publieke vorclering te
beslissen;
Dat 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 clat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
·

26 october 1959. - 2° kamer. - Voo1·z'itteT, H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggeveT, H. Wauters. - GeUjlclu.iclencle concMt.sie, H. Roger
.Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal. - Ple'iteT, H. Van Ryn.-
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10 DRONKENSCHAP. - INBREUK OP RET
ARTIKEL 3 VAN DE BESLUITWET V<L"l 14 NOVEMBER 1939. - STRAF VAN DE ONTZETTING
VAN HET RECHT OM EEN RIJTUIG OF EEN
LUCHTSCHIP TE BESTUREN, OF OM EEN RIJDIER TE Ql<;LEIDEN. - TIJDPERK.
2o HERHALING.- ARREST VAN VEROORDELING DAT REKENING HEEFT GEHOUDEN MET DE.
HERHALING OM DE STRAF TE BEPALEN. -BESTANDDELEN VAN DE HERHALING DIE !(lET VAST·
GESTELD WERDEN DOOR HET ARREST EN DIE
UIT DE RECHTSPLIGGING NIET BLIJKEN. 0NWETTELIJKE BESLISSING.
3° VERBREKING.- UrTaEsTREKTHEm.STRAFZAKEN. - STRAF VAN DE ONTZETTING
VAN RET RECHT OM EEN Rr.JTUIG OF EEN
LUCHTSOHIP TE BIGSTUREN OF EEN RIJDIER TE.
GELEIDEN. - DUUR DIE RET DOOR DE WET
VOORZIENE TIJDPERK OVERSOHRIJDT. - VERJJREKING VAN DE GEHELE VEROORDELING.
1 o De stTaf van cle ontzetting van het

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.

Techt om een rijttdg of een l1tchtschip·
te bestu.1·en of om een rij cl·ie1· te geleiclen, 11-itgespmlcen lcmchtens cle a1·tilcelen 3 en 10, vooTlaatste Ucl, van cle besl1titwet van 14 novembe·1· 1939 bet·reffencle de bete-ngeling van de clTonlcenschnp, mng niet, behouclens het gevnl
van he1·hnling voo1·z·ien do01· cleze bepaUngen, voor meer clnn zes mnnnclen toegezHtst wo1·clen (1).
2° Is onwettelijlc het n1·1·est vnn ve1'001'cleUng clnt, om het beclTng van cle stmf te
bepalen, 1·elcening ho1tdt met cle staat
vnn herhnl-ing vnn cle betichte, zoncle1·
het bestann vnn nl cle elementen vnn de
lwrhnling vnst te stollen, clnn wnnnee1·
cleze uit cle 1·echtspleging niet blijken (2).
3° l'Vanneer een ctn·est verb1·o1cen wonlt
omclctt het een st1'nf vnn ontzetUng van
het 1·echt een rijt1tig of een Z.ZwhtschitJ'
te besttL1'en of een 1"ijclie1· te gele·iclen,
n-itspreelct voo1· een clnu'/' cl'ie cleze rlo01·
cle wet gevest-igcl ove'!'sclwijdt, strelct cle
verb1·elcing zich tot cle gehele veroonleling ttit (3).

(1) De wet van 15 april 1958 was nog niet
in werking getreden op het ogenblik van het
feit noch op de datum van de uitspraak van
het arrest.

(2) Verbr., 29 juni 1959 (Arr. Verb1·., 1959,
blz. 912).
(3) Verbr., 4 october 1954 (ATr. Verbr., 1955,
blz. 43).
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(BERDEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van cle artikelen 3 en 10
van de besluitwet van 14 november 1939 :
Overwegende dat het bestreden arrest
de definitieve ontzetting van het recht om
een voertuig of een luchtschip te besturen
of om een rijdier te geleiclen ten laste van
aanlegger heeft uitgesproken wegens betichting 0, omdat hij onder toepassing
viel van artikel 10, vijfde lid, van de besluitwet van 14 november 1939, die een
nieuwe herhaling van de veroordeelde
voorziet;
Overwegende dat de stukken van de procedure bewijzen dat aanlegger op 21 november 1957 bij vonnis van de politierechtbank te Hasselt, in kracht van gewijsde
gegaan, veroordeeld werd wegens overtreding van artikel 3 van de besluitwet van
14 november 1939 en dat hij zich dus aan
een eerste herhaling plichtig had gemaakt
wanneer hij op 8 november 1958 de feiten
pleegde, die aanleiding gaven tot de door
het bestreden arrest uitgesproken straf;
Doch overwegende dat uit clie stukken
niet blijkt dat de feiten, voor dewelke hij
op 21 november 1957 veroordeeld werd,
binnen een ,iaar van een vroegere opgelopen veroorcleling wegens dergelijk misclrijf geschiedclen, en da t aanlegger zicll
dus toen reeds in staat van herhaling zou
bevonden hebben, luidens artikel 3 van de
besluitwet van 14 november 1939;
Overwegencle dat de uitgesproken levenslange ontzetting dus strijdig is met
de artikelen 3 en 10 van de besluitwet van
14 november 1939, cUe het bestaan van een
nieuwe herhaling vereisen;
Overwegende clat vermits die ontzetting
een bestanddeel is van de hoofdstraf, de
veroordeling uitgesproken wegens inbreuk
op artikel 3 der besluitwet van 14 november 1939 geheel client verbroken te worden;
En overwegende voor het overige dat de
substantH\le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om cUe redenen, verbreekt het bestreden arrest doch enkel in zover het aanlegger heeft veroordeeld uit hoofde van
de betichting 0; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
VERBR,, 1960. - 11

26 october 1959. - 26 kamer. - VoorzUter, H. van Beirs, :~;aadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De
Bersaques. Gelijlvltticlende concl·usie,

H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
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1° l\HDDEJLEJN TOT VEJRBREKING.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BETICHTE. - l\1IDDEL DAT EEN ONREGELMATIGREID AANVOERT VAN DE REORTSPLEGING TEGEN
EEN :MEDEBETIORTE GEVOLGD. - l\iiDDEL NIET
ONTVANKELIJK.
2° VONNISSEJN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - HOGER BEROEP, - BETICHTE DIE DAN ALLEEN RET LAATST AAN RET
WOORD MOE'l' KOMEN INDIEN RIJ RET VRAAG'l'.
1° Is n1et ontvanlcelijk tot staving van cle
voo1·zien·ing van een beUchte het miclclel
clat een onregelmaUgheicl van (le 1'echtspleging tegen een meclebetichte gevo!gd
awnvoe1·t (1).
2° Voor cle rechte1· in hoge1· beroep moet
cle betichte clan alleen het laatst aan
liet woonl
komen inclien h'ij het
vmagt (2). (Wetb. van strafv., art. 210,

gewijzigd door het artikel 4 van het koninklijk besluit nr 258 van 24 maart
1936).
(HUSUM EN OONSORTEN.)
ARREST.
HEJT HOP; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 april 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Wat betreft de voorzieningen van Husum en Merintzos :
Overwegencle dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Wat betreft de voorziening van Le•
blanc:
Over het eerste micldel, afgeleid hieruit
dat, tijclens de debatten v66r het hof van
beroep, Husum en Merintzos, medeverdachten van aanlegger, niet zijn ve1:schenen 'doch door pleitbezorger werden vertegenwoordigd; dan wanneer, zoals in onderhavig geval, gevangenisstraffen kunnen
uitgesproken worden, de persoonlijke ver~
. (1) Verbr., 15 maart 194.18 (Bull. en PAsrc.,
1948, I, 170); 5 octobre 1953 (An·. Vm·br., 1954,
blz. 61).
(2) Verbr., 15 juni 1937 (A1·r. Ve,-b,.,, 1937,
blz. 62; 27 februari 1950 (ibid., 1950, blz. 426).

-162schijning van de verdachten vereist is opdat de zaak op tegensvraak zou worden
gevonnist :
Overwegende dat aanlegger geen belang
erbij heeft de regelmatigheid van de tegen
mecleverdachten gevolgcle procedure te betwisten, noch de qualificatie die de rechter, ten aanzien van die medeverdachten,
aan zijn beslissing heeft gegeven ;
Dat het midclel derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweecle middel, afgeleid hieruit
dat het bestreden arrest vaststelt dat aanlegger in zijn micldelen van verclediging
gehoord werd, daarna het openbaar ministerie in zijn vordering en, eindelijk, verdachten Husum, Merintzos en Van Parijs
in hun middelen van verclediging ; dan
wanneer het bestreden arrest moest vaststellen of het openbaar ministerie in zijn
vordering gehoord wercl v66r aanlegger :
Overwegencle dat, volgens artikel 210
van het Wetboek van strafvordering, de
partijen worden gehoord in de orde die
door de rechter in hoger beroep wordt geregeld, de verdachte steeds, als hij het
vraagt, het laatst aan het woord komend;
Dat uit geen stuk waarop het hof vermag acht te slaan blijkt dat aanlegger
dergelijke vraag zou hebben gedaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
'
Over het derde middel, afgeleid hieruit
dat het bestreden arrest beslist, aan de
ene zijde, dat er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen het buiten het vaarwater
laten drijven van het zeeschip Tai-Shan
en de aanvaring en, aan de andere zijde,
dat toch, in de beoordeling van de nadien
begane fouten, rekening ermee moet gehouden worden; dan wanneer dergelijke
motivering tegenstrijdig is :
Overwegende dat het arrest vaststelt
<< clat alhoewel aan de fout welke erin bestond zich buite:il het vaarwater te laten
afdrijven, geen oorzakelijk verband met
de aanvaring kan gehecht worden, men
toch, in de beoorcleling van de nadien begane fouten, rekening ermee moet houden
dat het de Ta·i-Shan was die de gevaarlijke toestand geschapen heeft waaruit
het verder gebeuren zich heeft ontwikkeld JJ;
Dat het arrest dienaangaande erop wijst
« dat waar de gevaarlijke toestand door
de Tai-Shan geschapen was geweest en de
Ta·i-Shan het abnormaal manceuvre uitvoerde het vaarwater v66r de Belgian
over te steken na een hele tijd buiten het
vaarwater te zijn gebleven, het aangewezen was dat men van op dit schip alle
mogelijke voorzorgen nemen zou om misverstand bij de tegenligger uit te sluiten JJ;
Overwegende dat uit het bovenstaancle

volgt dat cle beweerde tegenstrijcligheid
niet bestaat en clat het midclel feitelijke
grondslag mist ;
En overwegencle dat de substantHlle of
op straf van nietiglleicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig cle wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroonleelt aanleggers tot de kosten.
26 october 1959. - 2° kamer. - Voorz-itter, H. van Beirs, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Belpaire. - GeUjlcltdflen(le concl·ztsie, H. Roger Janssens de Bisthoven eerste aclvocaat-generaal.
'
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MIDDELEN

TOT

VERBREKING.

STRA~"ZAKEN. i\1IDDEL DAT BERUST OP DE
BEWEERDE VALSREID VAN EEN VASTSTELLING
VAN RET PROOES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING. GEEN AANKLAOHT WEGENS VALBREID. l\iiDDEL NIET ONTVANKELIJK.

Hij gebrek aan aanklacht wegens valslwifl
is het miflflel flat ben~st op fle beweerfle
valsheifl van een attthentielce vaststelling van een p1·oces-verbaal V(L/1 fle te·rechtzitting niet ont·vankelijlc (1).
(BLOMME,

T.

N.

V.

BROUWERIJ

EXCELSIOR.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 mei 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de schencling van cle rechten van de verclecliging,
cloorclat het zittingsblad van 19 maart 1959
van de Oorrectionele Rechtbank te Gent
het optreden als getuige en het verhoren
van .Andreas Vanclersticht vermeldt en het
bestreclen arrest op zijn getuigenis steunt
dan wanneer bovengenoemcle ter zitting
niet verschenen is en niet gehoorcl wercl :
Overwegende dat het midclel berust op
de beweerde valsheicl van een authentieke
vaststelling van het proces-verbaal van de
terechtzitting van cle Oorrectionele Rechtbank te Gent van 19 maart 1959 welke
aanlegger niet bewijst wegens valsheicl in
de wettelijke vormen te hebben aangeklaagd;
(1) Vergel. verbr., 26 februari 1951 (Arr.

Verb?'., 1951, blz. 355).

163Dat bet middel niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of
op straJ' van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
26 october 1959. - 2° kamer. - Voo1'zUter, H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Wauters. - GeHjlvl1ticlencle aonalttS'ie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste aclvocaatgeneraal.
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EET- EN KOOPW AREN (MISBRUIK
IN DE HANDEL VAN). - VERZUIM
VAN RET OPHANGEN DER PRIJZEN VAN DE
KOOPWAREN. MINISTERIEEL BESLUIT VAN
30 APRIL 1948. - W ANBEDRIJF DA'r TOT DE
BEVOEGDHEID VAN DE CORREOTIONELE RECHTBANK BEHOORT.

Jncl·ien het ve1'Zttim van het OtJhangen cler
pnJzen van (le allernooclzalvel'ijl~ste
lcoop- en eetwaren oncle1· cle toepassing
van het lcon·inlvHjlv beslttit van 18 october 1923, gegeven ter ttitvoe1·ing van (le
tvet van 30 jttli 1923 clie e1· een ove1·trecl·ing van maakt, kan vallen, valt clit
feU oolc oncler cle toepass·ing van het
ministerieel besl·ztit van 30 ap1·il 1948 ter
ttitvoering genomen van cle beslttitwet
van 22 jantta1'i 1945 en maakt een wanbe(l!'ijf ttit clat, b'ij gemis aan aontmven,_
UonaHsaUe (loor cle raa(llcamer, tot cle
bevoegclhei(l van cle aorreationele reahtbanlc behoo1·t.
(PROOUREUR DES KONINGS TE OUDENAARDE,
T. GAEREMYNOK.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 8 mei 1959 in boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Oudenaarde;
Over bet middel, afgeleid uit de schencling van de artikelen 137. 138, 160 en 176
van het Wetboek van strafvordering, 5
van de wet van 1 mei 1849, 1, 65 en 100
van het Strafwetboek, 3 van de wet van
30 juli 1923, 7 van bet koninklijk besluit
van 18 october 1923, 1 en 10 van bet minis-

terieel besluit van 30 april 1948 tot verzekerfng van de eerlijkheicl in de handelsverrichtingen, eerste onderdeel, doorclat
de correctionele rechtbank, zetelencle in
boger beroep, door over de grond te beslissen impliciet de exceptie van onbevoegclheid ntNone materiae van de politierecbtbank, welke van openbare orcle is,
verworpen beeft, door aan te nemen dat
bet verzuim van prijstekening van de allernoodzakelijkste koopwaren slecbts een
inbreuk uitmaakt op bet koninklijk besluit van 18 october 1923 en op de wet van
30 juli 1923; clan wanneer de correctionele
recbtbank, zetelende in hoger beroep,
vooraleer over de groncl te beslissen,
ambtsbalve de exceptie van onbevoegdbeid
nttione materiae van de politierecbtbank
diencle in te roepen, door vast te stellen
clat bet verznim van prijstekening, zoals
in de clagvaarding omschreven, tevens een
inbreuk uitmaakte op de artikelen 1 en 10
van bet ministerieel besluit van 30 april
1948, waarop correctionele straffen zijn
gesteld bij artikel 9 van de besluitwet
van 22 januari 1945, genoemd ministerieel
besluit zijnde de organieke reglementeri:rtg
op de prijstekening, en artikel 1 van het
ministerieel beslnit « de bijzondere bepalingen die vroeger voor zekere so01·ten van
waren of diensten werden getroffen ll
slechts in werking houclend, voor zover
deze bijzondere bepalingen anclersluidende, strengere of bijkomende verplichtingen
aan de bandelaars oplegden; tweede onclercleel, doordat de politierecbtbank door
over de grond te beslissen, impliciet de
exceptie van onbevoegdheicl nttione mate1'iae, welke van openbare orde is, verworpen beeft; dan wanneer de politierechtbank, vooraleer over de groncl te beslissen, ambtshalve de exceptie van onbevoegdheid 1·aUone mate1"iae cliende in te
roepen, na vastgesteld te hebben dat, zelfs
indien de « gewone ll klecUngsstukken, met
uitsluiting. van de << luxeklederen ll, onder
toepassing van bet koninklijk besluit van
18 october 1923, en van de wet van 30 juli
1923 vielen, de door de politierechtbank
uitdrukkelijk nit de toepassingssfeer van
voormelde bepalingen uitgesloten « luxeklederen ll onder toepassing van bet ministerieel besluit van 30 april 1948 vielen;
clerde onderdeel, doorclat de correctionele
recbtbank, zetelende in boger beroep, impliciet beslist heeft dat de bevoegdheid
van de verbalisant tot vaststelling van
een verzuim van priJstekening van koopwaren voorafgaancle1ijk door de recbtbank
client onclerzocht te worden, zodat de correctionele rechtbank, vooraleer zich ratione materiae onbevoegd te verklaren,
impliciet de onbevoegclheid van de verbalisant tot vaststelling van de inbreuk door
het ontslag van rechtsvervolging van de
verdachte aanvaardcle, daar de verbalisant niet behoorcle tot c1e o:fficieren, amb-

-164tenaren en beambten tot vaststelling van
so=ige inbreuken in zake prijstekening
aangeduid bij de wet van 30 juli 1923, het
koninklijk besluit van 18 october 1923, en
het koninklijk besluit van 21 september
1fr39 ; clan wanneer de correctionele rechtbank, zetelencle in hoger beroep, voorafgaandelijk de exceptie van onbevoegdheicl
1·aUone materiae cliende in te roepen, en
slechts na het aanhangig maken van de
zaak vo6r de bevoegde correctionele rechtbank, zetelencle in eerste aanleg, cleze
laatste cliencle na te gaan of - en vast te
stellen dat - de verbalisant bcvoegd was,
krachtens de artikelen 10 van hct ministerieel besluit van 30 april 1948, en 6, paragraaf 1, littera lc, en paragraaf 2, van
de besluitwet van 22 januari 1945, tot
vaststelling van de inbreuk door micldel
van een proces-verbaal clat bewijskracht
heeft behoudens tegenbewijs :
Over het eerste onclercleel :
Overwegende dat verweerder voor de
politierechtbank werd vervolgd en door
deze wercl veroorcleeld om : « als kleinhandelaarster die koopwaren van volstrekte
nooclzakelijkheid, vallende onder toepassing van het koninklijk besluit van 18 october 1923, te koop aanbieclt, nagelaten te
hebben de verkoopprijzen op zichtbare en
ondubbelzinnige wijze, en volgens de voorgeschreven modaliteit, te haugen op de
kledingstukken : 1 o uitgestald in de toonvensters; 2° te koop gesteld binnenshuis,
in het mag azijn zelf ll ;
Dat bij het bestreden vonnis de correctionele rechtbank, op het door het openbaar ministerie ingesteld hoger beroep, de
beslissing van de eerste rechter heeft te
niet geclaan en, opnieuw wijzencle, verweerster van de vervolging heeft ontslagen;
Overwegende dat artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 april 1948 tot verzekering van de eerlijkheid in de handelsverrichtingen, genomen in uitvoering van
de besluitwet van 22 januari 1945 betreffencle het beteugelen van elke inbreuk op
de reglementering getroffen in verband
met 's lands bevoorrading, gewijzigd en
aangevuld bij de besluitwetten van 14 en
18 mei, 7 en 29 juni 1946 en bij de wet
van 14 februari 1948, luidt als volgt :
« Onverminderd de bepalingen van artikel 499 van het Strafwetboek en de bijzondere bepalingen die vroeger voor zekere soorten van waren of diensten werden getroffen, zijn de handelaars die
rechtstreeks eet- en koopwaren aan de
verbruiker te koop bieden, er toe verplicht
de publiciteit der prijzen er van op klare
en omlubbelzinnige wijze te verzekeren )) ;
Dat, volgens artikel 10 van gemeld ministerieel besluit, de inbreuken op de bepalingen van dat besluit worden bestraft
overeenkomstig de bepalingen van de

hoofllstukken II en III van gezegde besluitwet;
Dat, door de artikelen 9 en 10 van die
besluitwet, zoals zij door de wet van 14 februari 1948 werden gewijzigd, correctionele stralfen zijn gesteld op de alclus bedoelcle misdrijven waarop de bcpalingen
van artikel 85 van het Wetboek van strafrech t van toepassing zijn ;
Overwegende dat zo, ongeacht het al
dan niet bewezen zijn van het ten laste
gelegd feit, zoals het werd omschreven,
hetzelve onder de toepassing vallen kan
van de artikelen 1, 2 en 3 van het koninklijk bcsluit van 18 october 1923 gegeven
ter uitvoering van de wet van 30 juli 1923
betreffende het ophangen cler prijzen van
de allernoodzakelijkste koopwaren, waarbij slechts politiestraffen zijn voorzien,
het in elk geval tevens onder de toepassing valt van de meer algemene bepalingen van artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 april 1948;
Overwegende dat de kennis van de bij
clit laa tste bcsluit bedoelde wanbedrijven
aan tle riolitierechter niet ·wercl opgedragen en dat uit de stukken van de procedure niet blijkt dat, in onderhavig geval,
het ten laste gelegd feit werd gecontraventionaliseerd;
Overwegende, derhalve, dat de rechter
in hoger beroep de onbevoegdheicl van de
eerste rechter, en dienvolgens van hem
zelf moest vaststellen om van het ten laste
gelegcl feit kennis te nemen;
Dat het eerste onderdeel van het micldel
gegroncl is ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat van onderhavig
arrest melding op de kant van de vernietigcle beslissing zal worden gemaakt; laat
de kosten de Staat ten laste; verwijst de
zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te
Kortrijk, zetelende in hoger beroep.
26 october 1959. - 26 kamer. - Voorz'itter, H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggeve·r, H. -Belpaire. - Gel-ijlcl·ztidende conol·nsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste aclvocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VlJAND. WINSTEN YERWEZENLIJKT DOOR
EEN PERSONENVENNOO'l'SOHAP MJCT BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID ONTJ30NDEN V66R HET
VESTIGEN VAN DE BELASTING. AANSLAG IN
HET HOOFD VAN DIE WELKE YENNOTEN ZlJN
GEWEEST. - · VOORWAARDEN.

-165omstandigheden, dat de vennootschap
v·66r 8 juni 1945 werkelijk ontbonden
was;
Overwegende echter dat het aldus door
het arrest toegepast artikel, bepaalt dat,
in de er in aangeduide veronderstelling,
de door de rechtspersoon behaalde belastbare inkomsten aangeslagen worden in
hoofde van degenen aan wie ze werden
toegekend;
Overwegemle dat bij ontstentenis van
lossing.)
antwoord op de overwegingen wa,ardoor
aanlegger liet gelden dat hij bij de ven{KEY, T. BELGISCHE STAAT,
nootschap een wedde van GO.OOO frank
MINISTER VAN FINANCIEN.)
genoot en dat hij op 31 augustus 1943
zich er nit teruggetrokken had, de rechARREST.
ter in het midden laat of hij, in weerwil
RET HOF; - Gelet op het bestreden van de aanvoeringen van aanlegger, al~
arrest, op 2 juni 1958 gewezen door het bewezen beschouwt dat de door cle vennootschap behaalde belastbare inkomsten
Hof van beroep te Brussel;
hem werkelijk toegekend waren geworden
Over het eerste middel, afgeleid nit de dan wel of hij beslist dat ter oorzake
schending van de artikelen 97 van de van de enkele hoedanigheid van vennoot,
Grondwet, 3 en 7 van de wet van 15 oc- waarmede aanlegger op om 't even welk
tober 1945, tot invoering van een speciale ogenblik van de belastbare periode bebela~ting op de winsten voortvloeiend nit
kleed was, de door hem aangevoerde feileveringen en prestaties aan de vijand, telijke omstandigheden zonder uitwer1319 van het Burgerlijk Wetboek, 139 en king bleven ;
140 van de samengeschakelde wetten op
Overwegende dat het arrest aldus het
de hande1svennootschappen, doorclat het
bestreden arrest beslist dat de personen- hof in de onmogelijkheid stelt zijn convennootschap met beperkte aansprakelijk- trole over de wettelijkheid van de beheid << Firma Biestraeten en Key >> ver- streclen beslissing nit te oefenen en dat
vroegd ontbonden is geworden en dat het middel derhalve gegrond i&;
En overwegencle dat door de inwilliging
aanlegger als vennoot dienvolgens, overeenkomstig artikel 7 van de wet van van het eerste middel het tweede van
voor'iverp ontbloot wordt daar het tot
15 october 1945, de speciale belasting verschuldigd is op de door de vennootschap geen meer uitgebreide verbreking aanleiverwezenlijkte winsten, dan wanneer de ding kan geven;
speciale belasting diende gevestigd te ·
Om die redenen, verbreekt het bestreworden ten laste van de vennootschap den arrest in zover daarbij het beroep
van aanlegger met betrekking tot de spewaarin aanlegger een wedde van 60.000 fr.
genoot, en die nadat op 31 augustus 1942 ciale belasting niet gegrond werd verhij zich er nit teruggetrokken had, is klaard; beveelt dat melding van onderblijven voortbestaan onder de veranderde havig arrest op de kant van de gedeelbenaming << Firma Biestraeten » en niet telijk vernietigde beslissing zal gemaakt
ontbonden is moeten worden bij toepas- worden; veroordeelt verweerder tot de
sing van de artikelen 139 en 140 van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
wetten op de handelsvennootschappen :
Overwegende dat het arrest, om de
27 october 1959. ~ 2" kamer - Voorzitdoor aanlegger ingeroepen grief in feite
te1·, H. van Beirs, raadsheer waarnemend
niet gegrond te verklaren, grief waarbij
aanlegg·er voorhield dat de door de ven- voorzitter. - Ve·rslar!!Jever, H. Neveu. nootschap behaalde belastbare winsten in StTijd·ige conclusie (1), H. F. Dum on,
PlAiter, H. Van
zijnen hoofde niet mochten belast worden, advocaat-generaal. er op wijst dat volgens artikel 7, para- Leynseele.
graaf 3, alinea 2, van de wet van 15 october 1945 << in geval van ontbinding van
de vennootschap na 10 mei 1940 doch voor
de zetting der belasting, de door haar
2" KAMER. - 27 october 1959
verwezenlijkte winsten in hoofde der vennoten belastbaar zijn » en beslist, op
grond van de er in aangeduide feitelijke 1° INKOMSTENBELASTINGEN. - REOpdat, bij toepassing van het artilcel 7,
paragmaf 3, lid 2, van de wet van
15 october 1945, de belastbare inlcomsten venvezenlijlct cloor een personenvennootschap met beperlcte aansp?·alcelijlcheid ontbonden v661· het ·vestigen
van de spec·iale belasUng, belast mogen
wo1·den ·in het hoofcl van die weUce vennoten zij n geweest ·in deze vennoot.~chatJpen, moeten z·ij aan cleze laatsten
toegelcend z·i.in geweest. (Impliciete op-

(1) Ret openbaar ministerie had tot de verwerping besloten door zich te steunen op een
andere in terpreta tie van het mid del.

CLAllfATIE. UITLEGGING MET REDENEN OllfKLEED EN VERENIGBAAR MET DE !lEWOORDINGEN
VAN DE RECLAMATIE. SOEVEREINE UITLEG·
GING DOOR DE RECHTER OVER DE GROND.
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VER-

HAAL VOOR HET HOF VAN BEROEP. HOF
VAN BEROEP DAT EEN AANSLAG WI.JZIGT ZONDER
ZELF, IN DE PERREN VAN ZIJN KENNISVER:KRIJGING,
DE
BELASTINGSCHULD
'l'E
BEOORDELEN. 0NWETTELIJKHEID.

1 o De met redenen omklede tbitlegging (lie
de teitenrechte1· geett van de 1·eclamatie
cloor (le belasUngplichU{!e toegestmwcl
aan de di-recte·nr de1· belastingen is soevere·in tvanneer ze niet onve1·en·igbaa1· ·is
met de bewoordingen van deze reclamatie (1).
2° Is omvettel'ijlc cle beslissing waanloo1·
het hot van bm·oep, u.itspraalc (loende
tet·zake rechtstreekse belastingen, beslist de belastbaTe {!1"0ndslag van een
aanslag te veTminfleTen, om de enige
1·eaen clat aeze veTmincleTing aangevraag(l wonlt floor de belastingsch·uld·ige in een sch1·ittelij k stu.lc floor de
aclministTatie niet tegengespToken, zonrler zelf, binnen de 1Je1·ken van het aanhangig gemaakt geschU, en te1~ a(mzien
van al de elernenten van de zaak, de
weTlcelijkheid van de belastingschttld te
beoonlelen (2).
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. WEDUWE SCHOUT'l'ETEN EN CONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 april 1958 gewezen dnor het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 en 112 van !'le
Grondwet, 1319 tot en met 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 25, paragraaf 1, 32,
paragraaf 1, 55, paragraaf 1, 61, paragraaf 3, 66 en 67 der 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,
31 juli 1943 en het besluit van de Regent van 15 januari 1948, 6 der wet van
17 juni 1938 houdende wederinvoering van
de nationale crisisbelasting en, voor zover als nodig, 7 van de besluiten van
16 juni 1941 en 31 juli 1943 en 6 van het
besluit van de Regent van 16 januari 1948
houdende samenschakeling van tle wetsbepalingen betreffende deze laatste belasting, 2, paragrafen 1 en 3, en 1\Jo van de
wet van 16 october 1945 tot invoering van
(1) Verbr., 9 april 1957 (A1·r. Ve1·br., 1957,
blz. 676).
(2) Raadpl. verbr., 6 december 1955 (.A1'1'.
Verb1·., 1956, blz. 278); 14 februari, 26 maart
en 14 mei 1957 (ibicl., 1957, blz. 465, 625 en
767); 18 november 1958 (ibid., 1959, blz. 239).

een extrabelasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten; doordat bij het bestreden arrest beslist wordt dat de aanspraak van
de verzoekers met betrekking tot de door
hun vooroorlogse effecten afgeworpen intresten, niet nieuw is, daar ze het accessorium is van hun aanspraak in verbancl
met het bezit in effecten op 1 januari
1940; dat deze intresten, waarvan het
detail op het stuk 60 van het aclministratief dossier voorkomt en waarvan het
bedrag door de administratie niet wordt
betwist, ten belope van het nog niet in
aanmerking g·enomen gedeelte, te weten
174.307 frank, van het belast vennogensaccres moeten afgetrokken worden ; clan
wanneer, eerste onderdeel, wijlen Alfons
Schoutteten, in het bezwaarschrift van
1 maart 1949 geen betwisting in verband
met het beclrag der gedurencle de jaren
1940 tot en met 1944 genoten intresten had
opgeworpen en de clirecteur der belastingen over die kwestie ook niet in zijn beslissing van 19 october 1955 heeft gehandeld, zodat het hof van beroep de macht
niet had te onderzoeken of als interesten
een hoger bedrag diende in aanmerking
genomen dan het bedrag clat bij de taxatie in rekening werd gebracht; het hof
van beroep, door die kwestie, welke
slechts in de conclusies vo6r clat hof
werd opgeworpen, niet als nieuw te beschouwen, aan de voormelde reclamatie
een draagwijtlte heeft toegekend, welke
deze niet heeft; tweede ondercleel, in de
veronderstelling - quod non - dat het
hof van beroep toch de macht had om die
kwestie te onderzoeken, het zijn arrest
onvoldoende gemotiveerd heeft door de
aanspraak van de verzoekers alleen op
zicht van het stuk 60 van het administratief dossier in te willigen, alhoewel het
niet beslist dat clit stuk het bewijs uitmaakt dat wijlen Alfons Schoutteten tijdens de belastbare periode werkelijk de
erop vermelde inkomsten heeft genoten :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de reclamatie in volgende termen was gesteld « Mijn bezwaar
berust op de volgende reden : Onderschatting van de stock 1940 en van mijn vermogen in effecten en biljetten op zelfden
datum ll;
Overwegencle dat het arrest, door te beslissen dat << de aanspraak van requestranten betreffende de door hun vooroorlogse effecten afgeworpen interesten niet
nieuw is, daar ze het accessorium is van
de aanspraak betreffende de effecten )) , de·
bewijskracht van clie reclamatie niet miskent, haar termen niet tegenspreekt,
doch zich ertoe be11erkt de draagwijdte
ervan te Yerklaren ;
Overwegende dat het arrest heeft kunnen beslissen zonder aldus aan het hof '
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het ten gevolge van de reclamatie niet aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik .
.zou bezitten, dat dit hof de macht had
<Jill over de aanspraak van de belasting27 october 1959. - 26 kamer. - Voorplichtige betreffende gezegde interesten te
zitter,
H. van Beirs, raadsheer waarnewijzen;
Overwegende, immers, dat de rechts- mend voorzitter. - T'erslaggever, H. De
Gelijlcluidencle conol1tsie,
voorganger van verweerders door in zijn Bersaques.
reclamatie te beweren dat de balans van H F. Dumon, allvocaat-generaal. - Pleide actlva door de administratie gevestigd, te1·s, HH. Van Leynseele en Rouse (laatstdiende te worden herzien gelet namelijk genoemde van de Balie van beroep te
op zijn activa in 1940 in effecten en in Gent).
biljetten, noodzakelijk aanvoerde dat van
zij activa in titels en in biljetten, veropenbaard door de muntsaneringmaatregelen van october 1944, waarop de administratie steunde, dienden te worden afgel 6 KAMER. - 29 october 1959
trokken zowel de effecten die hij bezat in
het begin van het belastbaar tijdperk als
ARTIhet bedrag der interesten die gedurende 1° ]]RFDI]]NSTBAARH]]ID. KEL 68(] VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.
dit tijdperk door deze effecten afgeworBEPALING TOEPASSELIJK OP DE ERFDIENSTpen werden;
BAARHEDEN GEVESTIGD BIJ BESTEMMING DOOR
Dat het onderdeel niet kan aangenomen
DE HUISVADER.
worden;
]]RF2° ]]RFDI]]NSTBAARH]]ID.
Over het tweede onderdeel :
DIENSTBAARHEID DIE ALS VOORWERP HEEFT
Overwegende dat het arrest, om te beHET GENOT VAN EEN GEDEELTE VAN EEN ERF
slissen dat de interesten, afgeworpen
TEN VOORDELE VAN EEN ANDER ERF. GENOT
door de titels die de rechtsvoorganger
DAT IEDER GENOT VAN DIT GEDEELTE DOOR DE
van verweerders reeds v66r het belastbaar
EIGENAAR VAN HET LIJDEND ERF KAN UITtijdperk bezat, 105.194 frank bedroegen,
SLUITEN.
zich ertoe beperkt vast te stellen dat dit
bf)drag da tgene is blijkend ui t een door 1° De bepaUng van het art·ikel 686 van
de administratie niet betwiste geschreven
het Bm·gerlijlc Wetboek volgens wellce
verklaring van die rechtsvoorganger
cle e·igenaa1· die een erfdienstbaarheid
zijnde stuk GO van de bundel;
vesUgt op een e1·t ten voordele van een
Overwegende dat het hof van beroep
ande1· ert, vrijelijk de 1titgebreidheid
aldus heeft beschouwd dat het niet
ervan bepaalt op voonvaa·rde dat de
diende, met inachtneming van al de elerliensten n·iet tegen de openba1·e o1·de inmenten van de zaak, de juistheid van de
dndsen, is toez;asselijlc, namelijlc, op de
verklaring van de belastingplichtige na te
ei'!dienstbaa1·herlen gevesUgrl bij bestemgaan, zodra die verklaring door de admiming rloor de h1dsvader. (Burg. Wetb.,
nistratie niet wordt betwist, alhoewel het
art. 692 en 693).
hof tot plicht heeft, binnen de perken van 2° Geen wetsbepaling stant e1·aan in de
het aanhangig gemaakt geschil, zelf het
weg rlat een erfrl·ienstbaarheid wellce het
bestaan van de belastingschu1d en van
genot van een gerleelte van een erf, zohet wezen van ieder van de elementen
als een lcelde1·, ten voo1·rlele van een
van die schUld te beoordelen;
ande1· e1·t tot voonverp heett, ierle1· geOverwegende dat de rechter derhalve
not van cleze lcelrle1· doo1· de eigenaa1·
niet kon beslissen dat het vermogensacvan het lijrlend erf lean 1tUsl1titen (1).
cres op 9 october 1944 met 174.307 frank
diende te worden verminderd, zonder al(BOCKHOLTZ, T. GASPARD.)
dus de regelen tot bepaling van de belastbare grondslag te miskennen ;
ARREST.
Dat, derhalve, het tweede onderdeel
van het middel gegrond is;
H]]T HOF; - Gelet op het bestreden
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het beslist dat de vonnis, op 5 april 1957 in hoger beroep
interesten afgeworpen door de effecten, gewezen door de Rechtbank van eerste
die de belastingplichtige v66r het belast- aanleg te Marche-en-Famenne;
baar tijdperk bezat, 205.194 frank beliepen en het over de kosten uitspraak
(1) LAURENT, bd. VII, nr 160, e~~ bd. VIII,
doet ; verwerpt de voldoening voor het nr 274; AuDRY en RAu, bd. III, blz. 138;
overige; beveelt dat melding van onder- BEUDANT, bd. IV, nr 576; BAUDRY-LACANITNERIE,
havig arrest zal worden gemaakt op de bd. VI, nr 1142; DnMOLOMBE, bd. VI, nrs 889
kant van de gedeeltelijk vernietigde be- en 890; noten 1, 2, 3 en 4 onder Fr. verbr.,
slissing; veroordeelt ieder van de par- 3 november 1897 (Dall. per., 1898, I, 299).
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Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 537, 543, 544, 637,
639, 686, 692, 693, 701, 702, 703 en 706 van
het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
aanleggers aansprnak op het uitsluitencl
genot van een kelder onder het eigendom
van verweerders als erfdienstbaarheid, gevestigd bij bestemming door de lmisvader
tot het gebruik en het nut van zijn erf,
verworpen heeft, en hem bijgevolg veroor<leeld heeft om hun de litigieuze kelder
terug te geven, om de redenen dat een erfmenstbaarheid steeds enkel een belemmering, een hindering, een beperking van
het vrije genot van de eigenaar van het
lijdend erf is, clat de erfdienstbaarheid
niet zover mag gaan dat de eigenaar van
het heersend erf daardoor een uitsluitend
genot verkrijgt en dat, zo zulks het geval
was, zij in feite zou uitlopen op een ware
verbrokkeling van het eigendom en op het
invoeren, ten voordele van het heersend
erf, van een altijddurend vruchtgebruik,
<lat dergelijke erfdienstbaarheicl geen erfdienstbaarheiu meer zou wezen doch tegen
het begrip zelve hiervan zou indruisen,
dat de erfdienstbaarheid waarop nanspraak gemaakt is niet bestaat omdat er
alsdan zou moeten aangenomen worden
dat verweerders eigenaars zouden wezen
van een kelder wanrvan zij nooit het genot zouden kunnen hebben, wat in feite
erop zou neerkomen cle eigendom zelf af
te schaffen, dat een erfdienstbaarheid voor
de eigenaar van het lijdend erf slechts
een onderworpenheid is waardoor zijn genot wel beperkt, doch nooit opgeheven is;
tenslotte dat, met de eerste rechter een
erfdienstbaarheicl van uitsluitend genot
(van de litigieuze kelder) ten behoeve van
het erf van aanlegger aan te nemen erop
zou neerkomen hem in feite een werkelijk
eigendomsrecht te geven en hem bij bestemming cloor de huisvacler een recht te
verlenen dat met het begrip zelve van de
erfclienstbaarheid onverenigbaar is, dan
wanneer het bestreden vonnis aldus het
wettelijk begrip van de erfdienstbaarheiil
en de verschillende aard van een grond<lienst, enerzijds, en van de eigendom, an<lerzijds, miskend heeft, en aanleggers eis
afgewezen heeft om redenen welke, naar
recht verkeerd zijnde, de beslissing niet
wettelijk kunnen rechtvaarcligen :
Overwegende dat nit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt
dat de door verweerders ingestelde vordering onder meer ertoe strekt aanlegger te
verplichten hun een onder hun onroerend
goed gelegen kelder terug te geven, waarvan aanlegger beweert het uitsluitend genot te hebben krachtens een erfclienstbaarheicl, gevestigd hij hestemming· door
de huisvader, namelijk de gemeenschappelijke rechtsvoorganger van verweerders
en van aanlegger ;

Overwegende dat de rechter over de
grond de vordering van verweerders ingewilligd heeft om de redenen dat de toekenning, ten behoeve van het heersend
erf, van het uitsluitend genot van voormelde kelder niet als erfdienstbaarheid
kon worden verleend, en dat het in werkelijkheid een altijddurend vruchtgebruik
uitmaakte ;
Overwegende dat, volgens artikel 686van het Burgerlijk Wetboek, de eigenaar
die op zijn erf ten voordele van een ander
erf een erfdienstbaarheid vestigt, de omvang daarvan vrijelijk bepaalt, op voorwaarde dat de diensten niet tegen de
openbare orde indruisen ; dat zulks insgelijks het geval is wanneer de erfdienstbaarheicl bij bestemming door de huisvader gevestigd worclt; dat geen enkele wetsbepaling eraan in de weg staat dat een
erfclienstbaarheid welke het genot van
een gecleelte van een erf ten voordele van
een ancler erf tot voorwerp heeft ieder
genot door de eigenaar van het lijclend erf
kan uitsluiten;
Dat cle verklaring van de rechter dat
een erfclienstbaarheid, welke het uitsluitende genot van een gedeelte van een erf
ten voordele van een ander erf tot voorwerp heeft, een altijddurend vruchtgebruik uitmaakt, onverenigbaar is met het
wettelijk begrip van het recht van vruchtgebruik, welk recht aan de persoon van
de vruchtgebrniker verleend wordt;
Dat cle redenen van het vonnis het aangevallen clispositief niet wettelijk rechtvaardigen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, enkel in zover het de teruggave van de litigieuze kelder aan verweerders gelast en over de kosten beslist; beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van ae
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerders tot de kosten ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Neufchateau
zitting houdend in hoger beroep.
'
29 october 1959. - 1° kamer. - Voo1·zitte·r en verslnggever, H. Bayot, raadsheer waarnemen<l voorzitter. - GeUjlclttidende concltts'ie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. De Bruyn.
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REDENEN VAN VONNISSEN EN ARHES'l'EN. - BURGERLI,TE:E ZAKEN. - VER1-IELDINGEN DIE ELKAAR AANVULLEN, DE TWEEDE
DE JUISTE ZIN VAN DE EERSTE llEPALENDE.
GEEN STRIJDIGHEID.

-169Is niet door tegenstrijdigheid aangetast
het vonnis dat twee venneldingen bevat
die elkaa1· aanvttllen, de tweede de
jwiste zln van de eerste bepalend.

(P.V.B.A. « ,JOOS ET FILS ll, T, BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN OPENBARE WERKEN EN
WEDEROPBOUW.)
ARREST.
HET HOF ; ~ Gelet op het be~treden
vonnis, op 26 november 1956 in laatste
.aanleg gewezen door de rechtbank van
·eerste aanleg te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat, tot verwerping van de .conclusies waardoor aanlegster betoogde dat c1e
zes uitboringen welke in iedere stl·ook
van 6.000 m2 beton moesten geschieden
om de c1ikte ervan na te gaan, dienden
te worden verricht in iedere strook van
·6.000 m2, gemeten over gans de breedte
van de weg, de rechtbank heeft doen
gelden dat : 1 o de weg gebouwd werd in
tweemaal op de helft van zijn breedte en
2o dat de uitboringen op vaste data moesten plaats hebben, naarmate van het vorderen van de werken, hetzij, volgens een
van de redenen der rechbank, op de zes·envijftig~te dag van de uitvoering van
iedere strook van 6.000 m2, hetzij, valgens een andere van haar redenen, <<telkens wanneer 6.000 m2 weg sedert zesenvijftig dagen gebouwd was ll, en nit het
naast elkaar stellen van deze twee omstandigheden afgeleid heeft dat de wegstroken waarop de uitboringen moesten
worden verricht stroken op halve breedte
van de weg waren, dan wanneer, eerste
Dnderdeel, waar de bestreden beslissing
de vaste datum waarop de uitboringen
moeten plaats hebben stelt, enerzijds, op
de zesenvijftigste dag van de uitvoering
van iedere strook van 6.000 m2, en, anderzijds, << telkens wanneer 6.000 m2 weg
sedert zesenvijftig dagen gebouwd was ll,
er in de redenen van die beslissing tegenstrijdigheid of althans dubbelzinnigl~eid heerst, doordat zij mitsdien te kort
doet aan de verplichting van de rechters
over de grond hun beslissing met redenen
te omkleden en dit zo te doen dat het
hof .zijn controle kan uitoefenen; tweede
.onderdeel, nu de bestreden beslissing er
niet op heeft gewezen dat de uitvoering
van een halve breedte van de weg noodzakelijkerwijze meer dan zesenvijftig·
dagen duurde of dat de halve breedte
van de weg tenminste 6.000· m2 omvatte,
de door die beslissing gevolgde redenering
ontoereikend is en niet past voor het motiveren van het dispositief, en doordat de
rechter over de grond derhalve te kort

gedaan heeft aan ZIJU verplichting de
beslissing met redenen te omkleden :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
de voorwaarden vermeldende waaronder
de in de aannemingsvoorwaarden bepaalde uitboringen in het door aanlegster
uitgevoerde wegdek dienden te geschieden, verklaart dat zij << de zesenvijftigste
dag van de uitvoering van elke strook ll
plaats moeten hebben;
Dat het daarna, de uitlegging verduidelijkend welke het van deze bepaling
van de aanneming·svoorwaarden geeft,
erop wijst dat de uitboringen geregeld
geschied zijn, dit wil zeggen << telkens
wanneer 6.000 m2 weg sedert zesenvijftig
dagen gebouwd was ll;
Overweg.ende dat deze twee vermeldingen elkaar niet tegenspreken, doch aanvullen, naardien de tweede de juiste zin
van de eerste bepaalt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende, enerzijds, dat, gezien de
uitlegging welke het bestreden vqnnis
verstrekt heeft van de clausule van de
aannemingsvoorwaarden waarbij de voorwaarden voor de te verrichten uitboringen gepaald zijn, het van belang ontbloot
was dat llet vaststelde dat de uitvoering
van het wegdek op iedere strook van de
halve breedte van de weg meer dan zesenvijftig dagen duurde of niet;
Overwegende, anderzijds, dat het vonnis vaststelt dat, « aangezien de weg g·ebouwd werd in tweemaal op de llelft
van de breedte, er achtereenvolgens
6.000 m2 van de halve breedte van de
Weg onderzocht zijn ll;
Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de km•ten.
29 october 1959. - 1 6 kamer. - VoorzUte1· en verslaggever·, H. Bayot, raadsheer waarnemend voor.zitter. - Gelijklttidende conclusie H. Raoul Hayoit de Termicourt, procufeur-generaal. - Pleiters,
HH. Demeur en De Bruyn,
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REOHTBANKEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - MACHT VAN DE RECHTER OM VAN
AMBTSWEGE DE DOOR DE PARTIJEN VOORGESTELDE REDENEN AAN TE VULLEN. - PERKEN
VAN DEZE MACHT,
De rechter mag van ambtswege ae floor
ae pa1·tijen voorgestelcle r·eaenen aan-
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vullen wanneer hij alleen steunt op
teUen die hem regelmMig ter beooraeling voorgelegd zijn en hij noah het
voo1·werp, noah cle oorzaak van de eis
wijzigt (1).
(MARCHAL, T. N. V. « ETABLISSEMENTS
WANSON ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 28 januari 1958 gewezen
door de werkrechtersraad van beroep te
Brussel, ,kamer voor bedienden;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1107, 1134,
1135, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, en 97 van de Grondwet, doordat de bestreden sententie aanleggers
vordering tot betaling van een vergoecUng
wegens verbreking van een bediendencontract zonder regelmatige opzeggingstermijn niet gegrond verklaard heeft, om
de van ambts-wege opgeworpen en aan de
openbare orde vreemde redenen dat bij
de verstrijking van de opzegging, waarvan de nietigheid thans door hem wordt
aangevoerd, aanlegger zich voor zijn
werk niet meer aangemeld heeft en hij
dus thans niet mag beweren dat bedoelde
opzegging van nul en gener waarde was
omdat zij niet uitging van de organen der
verwerende vennootschap die daartoe de
bevoegdheid hadden, vermits hijzelf
bedoelde opzegging als regelmatig aanzag
lloor na te laten zijn werkgever het voortzetten van het verstrekken van zijn
diensten aan te bieden, dan wanneer de
burgerlijke rechter geen uitspraak mag
doen over de punten welke v66r hem
niet in betwisting staan, doch welke hij
van ambtswege opwerpt, tenzij het gaat
om rechten van openlmre orde of maatregelen die hij van ambtswege zou clienen toe te passen, wat het geval niet
was, en dan wanneer derhalve, de bestreden s-ententie, door om de bovenstaande
redenen uitspraak te doen, het vorenaangehaalde beginsel, de bewijskracht van
de door partijen v66r de werkrechtersraad van beroep genomen .conclusies en
het in die conclusies vastgeleg·de gerechtelijke contract heeft geschonden :
Overwegende dat de rechter over de
grond, om het bij hem aanhangige geschil
af te doen, niet verplicht is zich aan de
door partijen voorgestelde redenen te
!Jouden; dat hij van ambtswege die redenen mag aanvullen, mits hij steunt op
feiten die hem regelmatig ter beoordeling
(1) Verbr., 8 november 1957 (B10ll. en PAsrc.,
195'8, I, 243, en de noot 2). Raadpl. verder
noot 1 in B'ltll. en PAsrc., 1960, I, 248.

voorgelegd zijn en die hij als vasts-taande
erkend heeft;
Overwegende, enerzijds, dat blijkens de
regelmatig aan het hof voorgelegde stukken, inzonderheid de inleidende dagvaarcling en aanleggers conclusies in hoger
beroep, diens vordering ertoe strekte dat
« de opzeggingsbrief van nul en gener
waarde zou worden verklaard ll, wijl uitgaande van een persoon die geen mandaat
had om aan het bediendencontract een
einde te maken, en dat verweerster zou
worden veroordeeld tot betaling aan aanlegger van een vergoeding << wegens verbreking zonder de nodige mac!Jt ll;
Dat verweerster harerzijds in haar
conclusies in hoger beroep heeft doen
gelden dat de persoon genaamcl Baijot
met het ondertekenen van de opzeggings-brief enkel de onderrichtingen gevolgcl
heeft cUe de afgevaardigde-beheerder van
verweerster hem had gegeven;
Dat het bij de rechter over cle grond
aangebrachte gesc!Jil mitsdien liep over
het bestaan, in hoofde van Baijot, van
de macht om de opzegging te notificeren;
Overwegende, anderzijds, clat de beklaagde sententie vaststelt dat aanlegge1·
« erkent dat hij bij de verstrijldng van
de opzegging, waarvan de nietigheid
thans door hem wordt aangevoerd, zic!J
voor zijn werk niet meer aangemela
heeft bij ge'intimeerde ll, hier verweerster;
Dat, daar het blijld uit een door aanlegger in de loop der debatten gedane
erkenning, het aldus vastgestelde feit
kennelijk behoort tot die welke regelmatig aan de rechter over de grond ter
kennisneming voorgelegd waren;
Overwegencle dat de bestreden sententie
uit dit feit afleidt dat aanlegger «than!!
niet mag beweren dat bedoelde op.zegging
van nul en gener waarde is, omdat zij
niet uitging van de organen der verwerende vennootschap die daartoe de bevoegdheid hadden, vermits hijzelf bedoelde opzegging als regelma tig aanzag,
door na te laten zijn werkgever het voortzetten van het verstrekken van zijn diensten aan te bieden ll ;
Overwegende dat de rechter over de·
grond, door zijn beslissing alclus te motiveren, de bewijskracht van de dagvaarding of van de conclusies der partijen
niet geschonden heeft, vermits hij uitspraak heeft geclaan over een bij hem
aangebracht geschil, waarvan hij noch de
oorzaak, noch het voorwerp gewijzigd
heeft, en vermits hij gesteuncl heeft op·
een feit dat hem regelmatig ter beoordeling voorgelegd was;
Dat het middel niet gegrond is;
Overwegende dat, daar de door het
eerste middel gecritiseerde redenen de·
verwerping van aanleggers vordering:
wettelijk rechtvaardigen, de andere mid-
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dere gronden opkomen, niet ontvankelijk
zijn bij gebrek aan belang;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

29 october 1959. - 1• kamer. - Voo1·.zitte1·, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Moriame.
Gelijlclttidende conclttsie, H. Raoul

· Hayoit de Termicourt, procureur-generaaL . - Pleiters, HH. De Brnyn en Pir.son.
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WRAKING. - BURGERLIJKE ZAKEN.
WERKREOHTERSRAAD. VOORZITTER DIE
GEEN LID' IS VAN DE KAMER DIE HIJ VOORZIT
EN ER NIET STEMGEREOHTIGD IS. ·- WRAKING MOGELIJK.
·2o VERBREKING. - UITGESTREK'l'HEID. BURGERLIJKE ZAKEN. - VERBREKING VAN
EEN BESLISSING. - VERBREKING DIE NIET DE
AKTEN VAN DE PROCEDURE TREFT DIE DE BESLISSING VOORAFGINGEN,

1_ 0

'1 o De voo1·zitter van een 'We·rlcrechte1'Sraad clie een lcamer voorzit 'Waarvan hij
geen Ud is en 'Waarin hij, lcrachtens het
artilcel 25, achtste lid, van cle 'Wet van
9 j1tli .1926, niet stemge1·echtigd is, lean
niettemin ge'WTaakt 'Worclen ·inclien hij
zich bevindt in een cler ,qevallen voo?'zien floor aTtilcel 36 van gemelde 'Wet.
2° De verb1·e1C'ing van een rechte·rUjlce beslissing, tot deze beperlct, laat de nlcten
van cle procecltwe voo1·tbestaan clie cle
beslissing voomfgingen (1).

(THYS, T. NATIONALE 1lfAATSCHAPPIJ
VAN BELGISOHE SPOORWEGEN.)
ARREST (2).
HET HOF; - Gelet op het bestreden
yonnis, op 10 januari 1958 gewezen door
·de Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren;
Over llet eerste middel, afgeleid uit de
.schending van de artikelen 25, 32, 33, 36,
meer bepaald 6°, van de wet van 9 jnli
1926 op <le werkrechtersraden, 97 van de
·Grondwet, doordat het bestreden vonnis,
(1) CREPON, Du pou1·voi en cassation en matiin·e civile, bd. III, nrs 2025 tot 2028; FAYE,
La cou1· de cassation, nrs 260, 261 en 275.
(2). Een eerste arrest werd in deze zaak gewezen op 23 maart 1956 (A1·r. Ve1·b•·., 1956,

blz. 611).

dat uitgesproken werd zonder dat eiser
gedaagd werd om voor de rechtbank te
verschijnen - zonder ontkend en na duidelijk geconstateerd te hebben dat de
zaak waarvoor eiser gewraakt werd, door
een zetel moest beslecht worden, samengesteld nit eiser, als niet-stemgerechtigde
voorzitter, nit een rechter-werkgever, een
rechter-werkman en een rechti'knndige
bijzitter, beslist heeft dat de opwerping
van eiser, volgens dewelke hij als voorzitter van de raad, niet kon gewraakt
worden, ongegrond was om reden dat hij,
alhoewel niet stemgerechtigd, invloed kon
nitoefenen op de debatten, op grond van
artikel 25, alinea 8, van de wet van 9 jnli
1926, en dientengevolge de wraking door
verweerster ingesteld tegen eiser gegrond
verklaard heeft, dan wanneer de wraking
van een recllter slechts mogelijk is in de
zaken waarin hij, als rechter, aan de beslissing kan deel nemen, dan wanneer
artikel 36 van de wet van 9 jnli 1926 de
wraking toelaat van werkrechters en juridische en technische bijzitters, doch
niet van de voorzitters die niet stemgerechtigd zijn, dan wanneer de niet stemgerechtigde voorzitter van een werkrechtersraad geen deel kan nemen in de te
vellen uitspraak, dan wanneer bijgevolg
de partijen geen wettig belang kunnen
llebben in zijn wraking en de wraking
van eiser niet ontvankelijk voorkwam,
dan wanneer de wet van 9 juli 1926 het
principe huldigt en toepast van het evenwicht, in de samenstelling van de zetel
van de werkrechtersraden, tussen werkgevers en werknemers, op voet van een
strikte gelijkheid, dan wanneer dergelijk evenwicht onmogelijk maakt dat de
niet stemgereclltigde voorzitter zou kunnen bescllouwd of verdacht worden als
invloed uitoefenende ten gunste van een
der betrokken partijen, dan wanneer een
niet-stemgereclltigde voorzitter bijgevolg
niet kan gewraakt worden :
Overwegende dat naar luid van artikel 36 van de wet van !l juli 1926 op
de werkreclltersraden, de werkrecllters,
de reclltskundige en technisclle bijzitters
kunnen worden gewraakt onder de voorwaarden die llet vermeldt;
Overwegende dat, lloewel de voorzitter
van de werkrechtersraad, zoals artikel 25,
lid 8, bepaalt, slechts stemgereclltigd is
in de kamer waarvan hij lid is, hij desniettemin de lloedaniglleid van werkrecllter lleeft, welke lloedanigheid trouwens
vereist is opdat llij door cle raad zou
kunnen worden gekozen (artikel 25,
licl 3); dat zijn aanweziglleid noodzakelijk is voor llet llouclen van de tereclltzitting en dat, zoals llet bestreden vonnis vaststelt, hij zoncler evenwel stemgereclltigd te zijn, feitelijk een vaststaande
invloed kan uitoefenen op de clebatten die
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Dat het middel naar recht faalt;
Over bet tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1351 van het Burgerlijk Wetboek, van de
bewijskracht en de kraeht van gewijsde
van het arrest door bet hof van verbreking, eerste kamer, op 23 maart 1956 tussen partijen gewezen, 36 en 38 van de
wet van 9 juli 1926 o!) de werkrechtersraden en 97 der Grondwet, doordat het
bestreden vonnis zijn beslissing over de
gegrondheid van de wraking van eiser
door verweerster aileen gestaafd heeft op
«de verklaringen der partijen bij hun
persoonlijke ver~chijning voor de Rechtbank te Hasselt afgelegd JJ waaruit zou
blijken clat eiser « door ve1'weerster bezoldigd werd )) en « diende steeds aangezien te worden als zijn onclergeschikte !!,
dan wanneer deze verklaringen aileen
blijken uit bet vonnis van de Rechtbank
te Hasselt del. 15 december 1954 dat door
het hof van verbreking del. 23 maart 1956
verbroken werd, dan wanneer er minstens
uit het bestreden vonnis geenszins blijkt
dat deze verklaringen opgenomen worden
in een proces-verbaal of een proceduurstuk, dat door het hof van verbreking in
overweging zou kunnen genomen worden,
dan wanneer het be~treclen vonnis bijgevolg niet wettelijk geniotiveerd is :
Overwegende clat het bestreclen vonnis
niet verwijst naar het vonnls van de
Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt,
doch naar de verklaringen die partijen
afgelegd hebben bij hun persoonlijke verschijning v·66r de Rechtbank van eerste
aanleg te Hasselt;
Overwegende dat dit vonnis weliswaar
bij arrest van het hof van 23 maart 1956
vernietigd is, doch dat deze vernietiging
niet slaa t op de rechtsplegingl:lakten die
v·66r de uitspraak van de vernietigcle beslissing tot stand zijn gekomen;
Dat in clit opzicht erop client gewezen
te worden clat het vonnis van de Rechtbank te Hasselt van 15 december 1954,
hetwelk in dit opzicht niet bestreden
wordt door de tegen bewuste beslissing
gerichte voorziening, benevens de vermelding van de persoonlijke verschijning der
partijen op 24 november 1954, de termen
inhoudt van het verzoekschrift, op 13 november 1954 door de procureur des koningl:' bij cleze zetel opgestelcl, alsmede
een weergave van cc de verklaringen der
partijen ter raadkamer clat de heer Thys
sinds 17 april 1945 iedere werkdadige
dienst bij de Nationale maatschappij van
Belgische spoorwegen gestaakt heeft,
maar dat hij als vrijgestelde nochtans
steeds onderworpen blijft aan het statuut
van bet dienstpersoneel, en zijn bediendencontract enkel geschorst is gedurende

de tijd dat hij afgevaardigde is van de
chril:'tene vakbond J) ;
Overwegencle clat de vernietiging van
de beslissing van de Rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt, die noodzakelijk beperkt is tot het gedeelte van bet
middel lletwelk claaraan ten grondslag
ligt en ingevolge hetwelk zij uitgesproken is, de v•66r de vernietigde beslissing
tot stand gekomen rechtsplegingsakten
heeft laton voortbestaan;
Dat bet middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 october 1959. ~ 1° kamer. - Voorzitter en verslaggever, H. Wouters, eerste voorzitter. - Gelijkltfiiclende conclt~s·ie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.- Pleiters, HH. Struye
eri Van Ryn.

1" KAMER. -

30 october 1959

BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. - RECHTER DIE ZI.JN BESLISSING STEUNT OP ZIJN
PERSOONLIJKE KENNIS VAN DE FElTEN. - 0NWETTELIJKHEID.
D(Ut1' cle teiten waar·over het geschil loopt
all(Mn floor· cle wettelijke bewijzen
wellce cle partijen voOT cle r·echter aanvoer·en, mogen vastgestelcl worden, isonwettelijlc cle beslissing die ste·nnt op
cle feitelijlce elementen welke voortt!loeien tt.it de persoonlijlce lcennis die
de rechter ervan beweert te hebben (1).

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHESPOORWEGEN, T. DEKENS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
besliE'sing gewezen op 13 juni 1955 door
de werkrechtersraad, kamer voor werklied en, te Hasselt;
Over bet enig middel, afgeleid uit de·
schemling van de artikelen 66 van de wet
van 9 juli 1926 on de werkrechtersraden,
1315 van het Burgcrlijk Wetboek nopens
de bewijslast, 1349, 1350, 1352 en 1353
van hetzelfde wetboek nopens de bewijsmiddelen, en 97 van de Gronclwet, doorclat
de bestreden beslissing oorcleelt dat cc het
(1) Verbr., 8 november 1926 (Bull. en PAsrc.,
1927, I, 85); 29 november 1954 (A1'1'. Verbr.,
1955, biz. 201); Rep. p1·at. dr. belge, vo Preuve,
n'·s 29 tot 31).

-173de raad overbodig voorkomt in te gaan
op het verzoek van verweerder op verzet
(hier verweerder) om te bewijzen door
alle rechtsmiddelen, getuigen inbegrepen,
dat op de steiplaats te Hasselt de verlofbladen niet konden bekomen worden voor
een verlofaanvraag door het betrokken
personeel ll, « dat bij toepassing van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, de raad, gezien de neergelegde
stukken I. c. 139 en andere, bijgebracht
door aanlegster op verzet, aldus nit
concrete bewijzen, feiten en omstandigheden afleidt dat verweerder op verzet
voor de dag van 20 maart 1954 een verlofdag had aangevraagd en bekomen ll,
om reden « dat het algemeen g·ekend is
en de raad ervan op de hoogte is dat
de methode van verlofaanvraag op de
stelplaats Hasselt der Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen niet
gebeurt overeenkomstig de vigerende onderrichtingen tot de uitspraak van het
vonnis bij verstek dd. 27 ~eptember 1954
in onderhavig geding; dat nadien het persoJ:>eel de verlofbladen kon inzien, het~een v66r 27 september 1954 werd geweigerd door de vertegenwoorcliger van aanlegster op verzet; ... dat de raad van
oordeel is dat, gezien nit het door aanlegster op verzet bijgebracht I. C. 139 dd.
26 maart 1954, duidelijk de spontanei:teit
en de eerlijkheid lllijkt der rechtvaardiging van verweerder op verzet; dat cUt
niet kan gezegd worden van het advies
omtrent de rechtvaardiging door ue vertegenwoordiger van aanlegster op verzet
voorkomend op bedoeld I. C. 139, rekening houdend met de bepalingen van
548, bladzijde 2, laatste paragraaf ... , dat
het bovendien algemeen gekend is en de
raad er van kennis heeft dat er onregelmatigheden bestonden door verkrachting
der vigerende onderrichtingen door aanlegster op verzet op het ogenblik der feiten op de l'!telplaats Hasselt inzake aanvragen van verloven door het personeel )),
dan wanneer : 1 o eiseres in haar regelmatig voor de rechter ten gronde genomen besluiten staande hield dat << een
normale verlofaanvraag reglementair op
voorhand client aangevraagd te worden
aan de arbeidsbaas, die de aanvraag
noteert in zijn boekje en verder overmaakt aan de koerdienst die de aanvraag
inschrijft op de verlofbladen en tevens
de bediende inlicht over het gegeven vervolg; dat geen enkel van beide bescheiden
melding draagt van de a an vraag, en da t
verweerster deze bescheiden llijbrengt;
dat bericht 9 P voorschrijft dat de onmiddellijke chef van de bediende deze verlofbladen client bij te houden en dat belanghebbende steeds inzage kan hebben van dit
verlofblad )l; 2° de rechters ten. gronde,
om te oordelen dat het kwestieus verlof
niet reglementair kon aangevraagd wor-

den en het daartoe gedane aanbod van bewijs door verweerder als overbodig te verwerpen, geenszins mochten steunen op ·de
zogezegde algemene bekendheid er van
noch op hun persoonlijke kennis van zogezegde reglementsverkrachtingen bij eiseres, die deze uitdrukkelijk ontkende, en
evenmin aan de hand van deze persoonlijke beschonwingen nit de door eiseres
voorgelegde bescheiden waarop geen verlofvraag vermeld stond, geldig konden afleiden dat verweerder toch verlof had aangevraagd (eerste tak), dan wanneer door,
enerzijds, aan te halen dat de raad, zich
stennende op tle algemene bekendheid en
op de persoonlijke kenni~ die de raad
beweerde te hebben van de onregelmatigheden die zogezegd bij eiseres zouden
gebeuren, en alzo het aanbod van bewijs
van verweerder als overbodig verwierp en
nit de voorgelegde stukken, zich steunende op die persoonlijke kennis, het
bewijs der aanvraag van verlof van verweerder afleidde, en door anderzijds te
beweren dat dit bewijs afgeleid was zogezegd nit «concrete bewijzen, feiten en
omstandigheden ll, de bestreden beslissing
alzo stennt op tegenstrijdige motieven
(tweede tak), doordat, oordelend dat het
bewijl'! van verlofaanvraag van verweerder bewezen was door de persoonlijke
kennis der rechters ten gronde in verband met de zogezegde onregelmatigheden bij eiseres en de voorgelegde bescheiden, en menende dat zulk bewijs geput
is nit concrete feiten en omstandigheden,
de bestreden beslissing de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen geschonclen
heeft :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van de rechter over de grond blijkt dat
om in zijn vordering te zegevieren, verweerder moest aantonen dat hij een verlof voor de dag van 20 maart 1954 had
aangevraagtl en bekomen, dat hij beweerde de dag te voren, 19 maart, zodanige aanvraag ingediend te hebben en
voldoening ontvangen te hebben maar
nochtans zijn bewering op geen rechtl'!treekse bewijsgrond stennde, dat aanlegster, daarentegen, staande hield dat,
krachtens het reglement in voege in de
dienst waartoe verweerder behoorde, een
aanvraag tot verlof en het bekomen ervan
noodzakelijkerwijze aanleicling gaf tot
inschrijving op twee bescheiden die zij
voorbracht, het aantekenboekje van het
arbeidershoofd en het verlofblad, welke
geen melding maakten van het ingeroepen verlof;
Overwegende dat om deze grond van
tegenbewijs af te wijzen, de bestreden
beslissing, enerzijds, aanneemt dat het
gebrek aan inschrijving van de aanvraag
het gevolg kon zijn van een nalatigheid
van het onmirldellijk hoofd van verweer-
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20 maart, verweerder afwezig te melden
en door, naderhand, cle·verklaringen van
zijn ondergeschikte te betwisten - en,
anderzijdli', de bewering van verweerder
aanneemt die staancle hield clat hij, door
toedoen van zijn onmiddellijke chef, in
de onmogelijkheid had verkeerd zich te
vergewissen of de verlofsaanvraag al
dan niet was ingeschreven op het verlofblad;
Dat te dien opzichte de werkrechtersraacl in zijn beslissing erop wijst « dat
het algemeen gekend is en de mad op de
hoogte ervan is clat <le methode van verlofaanvraag op de stelplaats Hasselt der
Nationale maatschappij van Belgische
li'POorwegen niet gebeurcle overeenkomstig
de vigerende onclerrichtingen tot de uitspraak van het vonnis bij verstek del.
27 september 1954 in onderha vig geding;
clat naclien het personeel de verlofblaclen
kon inzien, hetgeen voor 27 september 1954
wercl geweigercl door de vertegenwoorcliger van aanlegster op verzet ll ;
Overwegende dat om de werkelijkheid
van de verlofaanvraag en van het bekomen van clit verlof aan te nemen, de bestreclen beslissing erop wijst clat « uit het
door aanlegster op verzet bijgebracht
I. 0. 139 del. 26 maart 1954 duidelijk de
spontaneiteit en de eerlijkheid blijkt der
rechtvaardiging van verweerder op verzet ll terwijl de weerlegging ervan door
het arbeidslloofd verdacht voorkomt en
van betwistbare geldigheid;
Dat zij verder er aan toevoegt « dat
het bovendien algemeen gekend is en de
raad er van kennis heeft dat er onregelmatigheden bestonden door verkrachting der vigerende onderdchtingen door
aanlegster op verzet op het ogenblik cler
feiten op de li'telplaats Hasselt in zake
aanvragen van verloven door het personeel ll en verklaart « clat het de raacl bijgevolg overbodig voorkomt in te gaan op
het verzoek van verweerder OlJ verzet te
bewij.zen
door
alle
rechtsmidclelen,
getuigen inbegrepen, <lat op de stelplaats
te Hasselt de verlofblaclen niet konclen
bekomen worden voor een verlofaanvraag
door het betrokken personeel ll ;
Overwegencle clat indien, na cleze breed
uitgelegcle motieven, de bestreden beslissing bepaalt << dat bij toepassing van artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek de raacl, gezien de neergelegcle
stukken, I. C. 139 en andere, bijgebracht
door aanlegster op verzet, alclus uit concrete bewijzen, feiten en omstandigheden afleidt dat verweerder op verzet
voor de dag van 20 maart 1954 een verlofdag had aangevraagd en bekomen ll,
het hier, naar de context van de beslissing, l:'lechts een besluit geldt waarbij de
rechter ten gronde de inachtnmning naar

recht wil rechtvaardigen van alle en elkeen van de elementen die ntj zo juist met
alle bijzonderheden uiteengezet heeft;
:Overwegende dat hieruit volgt dat de
bestreden beslissing steunt op feitelijke
elementen die uit de persoonlijke kennis
van de rechter voortvloeien en die, als
zodanig, door hem voor stellig worden
gehouden;
Overwegende dat daar de feiten waarover het geschil loopt aileen door de wettelijke bewijzen welke de partijen aanvoeren mogen vastgesteld worden, de bestreden beslissing, in zover zij alzo steunt
op feitelijke elementen welke uit de persoonlijke kennili' van de rechter voortvloeien, artikel 1315 van het Burgerlijk
Wetboek geschonden heeft en, dientengevolge, de artikelen 1349 en 1353 van hetzelfde wetboek daar die elementen in
acht werden genomen als grondslag van
vermoedens waarop de rechter heeft gelet;
Om die redenen, verbreekt clP bestreden beslissing; 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 werkrechtersraad, kamer voor werklieden, te Leuven.
30 october 1959. - 1 6 kamer. - Voo1·zUte1·, H. Wouters, eerste voorzitter. ~
TTerslagge·ver, H. van Beirs. - Gelijlcl~t·i
denae oonol~tsie, H. Roger .Janssens de

Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
PleUers, HH. Van Ryn en Struye.

2 8 KAMER. -

3 november 1959.

1 o VOORZIENING IN VERBREKING.
VORi\<1. DIRECTE BELASTINGEN.
- VOORZIENING INGESTELD TEGEN EEN
PERSOON IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN
ERFGENAAM VAN EEN VOOR DE RECHTER
OVER DE GROND IN DE ZAAK STAANDE
PARTIJ.- OVERLIJDEN VAN DIE PARTIJ
WETTELIJK BEWEZEN. HOEDANIGHEID VAN ERFGENAAM EN VAN ENIGE
ERFGENAAM NIET ONTKEND. VERWEERDER ZICH ERTOE BEPEI\KENDE TE
BETOGEN DAT DE BIJ DE VOORZIENING
GEVOEGDE STUKKEN ZIJN HOEDANIGHEID NIET BEWIJZEN. VOORZIENING
ONTVANKELIJK.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
Vomi. DIRECTE BELASTINGEN.
BETEKENING VAN HET VERZOEKSCHRIFT. MEERVOUDIGHEID VAN
VERWEERDERS.- EXPLOOT VAN BETEKENING AAN ELK VAN HEN.- EXPLOOT
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DAT NIET HOEFT OOK AAN DE ANDEREN
BETEKEND EN IN AFSCHRIFT GELATEN
TE WORDEN.

go

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTINGEN. BELASTING
OP DE INKOMSTEN UIT ROERENDE KAPITALEN. PERSONENVENNOOTSCHAP.
GEHELE OF GEDEELTELIJKE VERDELING VAN RET MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN. UITGEKEERDE SOMMEN, NA
AFTREKKING VAN RET GEREVALORISEERD BEDRAG VAN RET WERKELIJK
GESTORT MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
DAT NOG TERUGBETAALBAAR IS. SOMMEN BELASTBAAR IN DE BEDRIJFSBELASTING OF IN DE MOBILIENBELASTING NAARGELANG ZIJ AAN WERKENDE
OF AAN NIET WERKENDE VENNOTEN
VERLEEND WORDEN.

1° Wanneer het ove1·lijden van een voo1'
de rechter over de grand in de zaak
staande partij door een uittreksel uit een
akte van de burgerlijke stand bewezen
is, kan de voorziening gericht tegen een
persoon in zijn hoedanigheid van erfgenaam van gezegde partij niet onontvankelijk vedclaard w01·den om de reden
dat die persoon betoogt, zonde1· te betwisten dat hij e1·fgenaam en enige erfgenaam is, dat de bij de voo1·ziening
gevoegde stukken het niet bewijzen {1).
2° Wanneer een voorziening in ve1·breking
inzake di1·ecte belastingen tegen verscheidene verweerders ge1·icht is, eist geen
wetsbepaling dat het exploot van betekening van het verzoekschl'ift aan elk van
hen tevens aan de anderen betekend en
in afschl'ift gelaten w01·dt {2).
go In geval van gehele of gedeeltelijke
verdeling van het VM'mogen van een vennootschap ande1· dan op aandelen welke
rechtspersoonlijkheid bezit, of van een
personenvennootschap met beperkte aansp1'akelijkheid, zijn de uitgekeerde sammen, na aftrekking van het gerevalorisee1'd bedrag van het werlcelijk gesto1·t
maatschappelijlc kapitaal dat nag terugbetaalbaar is, in de bedrijfs- of de

(1) Verbr., 4 maart 1948 (A1·r. Vm·b1·., 1948,
biz. 126).
Zo het overlijden niet wettelijk bewezen
ware, zou de voorziening niet ontvankelijk
zijn : verbr., 15 october 1957 (Bttll. en PAsiC.,
1958, I, 143). Zie oak verbr., 28 april 1959
(A1'1'. Vm·b1·., 1959, biz. 677).
Over de gebeurlijke opschorting van het
onderzoek van de voorziening in gevai van
werkelijke betwisting over de hoedanigheid

mobilienbelasting belastbare inkomsten
naargelang zij aan werkende of aan niet
werkende vennoten verleend of toegekend
worden {3). (Wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 15 januari 1948,
art. 14, par. 1, 3°, par. 2, en 35, par. 4.)
{BELGISCHE STAAT, T. P. V. B. A. GEZWOREN WEGERS EN METERS « DE TROUW "•
DALLE EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 december 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over de eerste grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerders aan de voorziening tegengeworpen en hieruit afgeleid
dat uit de bij de voorziening gevoegde
stukken niet blijkt dat verweersters
Roothooft en Dalle de erfgenamen en
enige erfgenamen van R. · Dalle zijn :
Overwegende dat het overlijden van
Rene Dalle, v66r de rechter over de
grond in de zaak staande partij, wettelijk
bewezen is door de overlegging door
aanlegger van een uittreksel uit een akte
van de burgerlijke stand;
Overwegende dat verweersters Roothooft en Anna Dalle, aan wie, in hun
hoedanigheid van erfgenamen van wijlen
Rene Dalle, de echtgenoot van de eerste
en de vader van de tweede aanlegger
zijn verzoekschrift tot verbreking, heeft
laten betekenen, zich erbij bepalen te
betogen dat uit de bij de voorziening
gevoegde stukken niet blijkt dat zij de
erfgenamen en vooral de enige erfgenamen van de overledene zijn;
Dat eruit volgt dat g·een van verweerders in dit opzicht v66r het hof een
betwisting opwerpt die het uitstellen van
het onderzoek van de voorziening rechtvaardigt, en dat de grond van nietontvankelijkheid niet kan ingewilligd
worden;
Over de tweede g·rond van niet-ontvan-

van erfgenaarn, zie noot onder verbr., 7 rnei
1957 (A1·r. Verbr., 1957, biz. 751).
(2) Over de niet-ontvankelijkheid van de
voorziening in gevai van betekening van het
verzoekschrift na de nederiegging ervan ter
griffie van het hof van beroep : verbr., 22 januari 1959 (Ar1·. V m·b1·., 1959, biz. 410).
(3) Verbr., 22 september 1959, supra,
biz. 78.
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kelijkheid, door verweerders aan de voor- een rechtmatige prijs, er evenwel bl1jft
ziening tegengeworpen en hieruit afgeleid dat het technisch begrip van verdeling
dat het exploot van 11 maart 1959, tot enkel denkbaar zou wezen op het stuk
betekening van de voorziening aan de van samenwerkende vennootschappen
litisconsorten Daile, aan de andere ver- waarin de ontslagnemende of uitgesloten
weerders niet betekend of in afschrift vennoot het recht heeft « zijn aandeel ,
gelaten is, wat hen belet lweft door het te ontvangen, dan wanneer de zeer algeenkellezen van de stukken en documen- mene termen van het eerste lid van voorten welke hun waren betekend en gelaten meld artikel 15, paragraaf 2, « verdeling
na te gaan of de procedure regelmatig van het maatschappelijk vermogen, zelfs
was:
ten dele, tengevolge van liquidatie of om
Overwegende dat zo, naar luid van enige andere reden "• niet enkel doelen
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953, op het geval waarin de uittredende venin zover het artikel 14 van de wet van noot de tegenwaarde van zijn aandeel in
6 november 1895 vervangt, het verzoek- het maatschappelijk vermogen verkrijgt
schrift tot verbreking ter zake van directe krachtens een stellig· recht dat hij aan
belastingen op straffe van verval v66r de de wetten op de handelsvennootschappen
afgifte ervan ter griffie van het hof van · ontleent, doch insgelijks van toepassing
beroep aan de verweerder moet betekend zijn wanneer, als ten deze, de vennoot
worden, geen wetsbepaling eist, wanneer in een personenvennootschap met bede voorziening tegen verscheidene ver- perkte aansprakelijkheid zich uit de veweerders gericht is, dat het exploot van nootschap terugtrekt, zonder dezer liquibetekening aan elk van hen tevens aan datie te veroorzaken, en deswege, ter
de anderen betekend en in afschrift gela- voldoening aan een overeenkomst of aan
een regelmatige beslissing van de organen
ten wordt;
Dat de grond van niet-ontvankelijk- der vennootschap, de teruggave van zijn
inbreng, vermeerderd met zijn aandeel
heid naar recht faalt;
in de aangroei ervan en in de reserves
Over het eerste middel, afgeleid uit de en de winsten, bekomt :
schending van de artikelen 97 en 112
Overwegende dat uit de stukken der
van de Grondwet, 15, paragraaf 2, van
de wetten betreffende de inkomstenbe- procedure blijkt dat de aanslagen door
lastingen, samengeschakeld bij het besluit het bestreden arrest vernietigd aanslagen
van de Regent van 15 januari 1948, in de mobilienbelasting en in de nationale
2 van de wet van 20 augustus 194 7, crisisbelasting zijn welke, bij toepassing
3, paragraaf 1, en 6 van de wetten betref- van artikel15, paragraaf 2, van de samenfende de nationale crisisbelasting, samen- geschakelde wetten betreffende de ingeschakeld bij het besluit van de Regent komstenbelastingen, gevestigd werden op
van 16 januari 1948, doordat het bestre- het belastbaar gedeelte van de prijs die
den arrest, hoewel het vaststelt dat de door de algemene vergadering van de
P. V. B. A. «De Trouw, bij het weder verwerende vennootschap vastgesteld
inkopen in 1951 van het maatschappelijk werd voor de maatschappelijke aandelen
aandeel van twee van haar werkende van twee van haar werkende vennoten,
vennoten, dezen werkelijk hun aandeel welke aandelen bewuste personenvenin het belegd kapitaal, dit aandeel ver- nootschap met beperkte aansprakelijkmeerderd met hun aandeel in de meer- heid krachtens een statutaire bepaling
waarden van de aanvankelijke inbreng van bedoelde vennoten overgenomen
en in de reserves en de winsten, terug- heeft in de vorm van een inkoop ;
betaald heeft, weigert deze terugbetalinOverwegende dat aanlegger het middel
gen en toekenningen te beschouwen als hierop steunt dat, in strijd met de bestrezelfs gedeeltelijke verdelingen van het den beslissing, de besproken verrichtingen
maatschappelijk vermogen, die onder het geen verkoop uitmaken, doch een gedeelbepaalde in artikel 15, paragraaf 2, van telijke verdeling van het maatschappelijk
de wetten betreffende de inkomsten- vermogen;
belastingen vallen, om de redenen : dat
Overwegende dat het middel op het
het patrimonium van de handelsvennoot- dispositief waarbij de aanslagen vernieschappen een wettelijk geregelde onver- tigd worden slechts een weerslag kan
deeldheid uitmaakt welke niet kan ver- hebben indien, in het aangevoerde geval
deeld worden dan krachtens de wet en van een gedeeltelijke verdeling van het
in de gevallen waarin deze voorziet ; dat, maatschappelijk vermogen, de aan beal is een terugbetaling van de aandelen doelde werkende vennoten in de vervan een vennoot in een personenvennoot- werende personenvennootschap met beschap niet denkbaar zonder betaling van perkte aansprakelijkheid uitgekeerde
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sommen krachtens voormeld artikel 15,
paragraaf 2, in de mobilienbelasting belastbaar waren ;
Overwegende dat, al bepaalt het laatste
lid van artikel 2 van de wet van 20 augustus 194 7, waarbij paragraaf 2 van artikel 15 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen verYangen is, in duidelijke en nauwkeurige
termen dat de bepalingen van genoemde
paragraaf zowel op de vennootschappen
van personen als op de kapitaalvennootschappen van toepassing zijn, dat lid
slechfs tot doe! gehad heeft een einde
te maken aan elke controverse, door hij
·een wet een uitlegging te hevestigen welke
reeds aimgenomen was in de rechtspraak
die hesliste dat meergemeld artikel 15,
paragraaf 2, slechts een principe geeft
hetwelk zowel op de hedrijfs- als op de
mohilienbelasting toepasselijk is, te we ten
dat, hij verdeling van het maatschappelijk vermogen van gelijk welke vennootschap, als helastbare inkomsten in de
in deze bepaling omschreven mate heschouwd worden de uitgekeerde sommen
die het werkelijk gestort maatschappelijk
kapitaal dat nog terugbetaalhaar is, dit
kapitaal gerevaloriseerd zijnde, te hoven
gaan;
Overwegende dat de draagwijdte van
artikel 2 van de wet van 20 augustus 194 7
niet is iedere terughetaling welke hoven
het aldus gerevaloriseerde kapitaal geschied t eenvormig in de mohilienhelasting aan te slaan ;
Overwegende dat aileen deze uitlegging
kan verenigd worden met de tekst van
artikel14, paragraaf 1, 3°, van de samengeschakelde wetten die de hefting van de
mohilienhelasting op de inkomsten van
door werkende vennoten in personenvennootschappen helegde kapitalen uitsluit, en met de tekst van artikel 35,
paragraaf 4, van dezelfde wetten die
hepaalt dat in de vennootschappen en
verenigingen andere dan op aandelen
welke rechtspersoonlijkheid hezitten, en
in qe personenvennootschappen met heperkte aansprakelijkheid, op de aan de
vennoten verleende of toegekende sommen de hedrijfsbelasting geheven wordt
wanneer het werkende vennoten geldt,
en de mobilienbelasting in de andere
gevallen;
Dat dienvolgens ter zake, in het geval
van een gedeeltelijke verdeling van het
maatschappelijk vermogen, de krachtens
hovengemeld artikel 15, paragraaf 2,
helasthare sommen niet aan de mohilienhelasting, doch aan de hedrijfsbelasting
onderworpen waren ;
VERBR.,
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W aaruit volgt dat de stelling van het
middel van helang onthloot is ;
Dat het middel mitsdien niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 112 van de
Grondwet, 15, paragraaf 2, 25, paragraaf 1, 1°, en 35, paragraaf 4, van de
wetten hetreffende de inkomstenhelastingen, samengeschakeld hij het hesluit
van de Regent van 15 januari 1948,
2 van de wet van 20 aug·ustus 1947,
3, paragraaf 1, en 6 van de wetten hetreffende de nationale crisishelasting, samengeschakeld hij het hesluit van de
Regent van 16 januari 1948, doordat
het hof van heroep heslist dat, ook al
diende er aangenomen te worden dat
er ter zake een gedeeltelijke verdeling
van het maatschappelijk vermogen plaats
gehad heeft, artikel 15, paragraaf 2, van
de samengeschakelde wetten hetreffende
de inkomstenbelastingen evenwel niet
van toepassing zou wezen en de verwerende vennootschap niet in de mohilienbelasting zou mogen aangeslagen worden
om de redenen : dat krachtens de artikelen 25, paragraaf 1, 1°, en 35, paragraaf 4, van dezelfde wetten, de werkende vennoot in een personenvennootschap aan de bedrijfsbelasting slechts
onderworpen is uit hoof de van de sommen
die hem Werden verleend of toegekend ;
dat door de wet van 20 augustus 1947
de wetgever enkel hedoeld heeft een
rechtspraak te bevestigen welke, zonder
wat dan ook te veranderen wat de aard
van de verschuldigde helasting hetreft,
hesliste dat, voor het bepalen van de
zetting van deze belasting, de bij artikel 15, paragraaf 2, van dezelfde wetten
gestelde reva!orisatieregelen zowel op de
personenvennootschappen als op de kapitaalvennootschappen toepasselijk waren ;
dat de algemene termen van lid 5 van
'paragra:af 2 van artikel 15 van de samengeschakelde wetten dus niet impliceren
dat de wetgever, wat de aard van de
toepasselijke helasting hetreft, heeft
willen afwijken van het regime, omschreven in artikel 35, paragraaf 4, van meergemelde wetten ; dan wanneer de tekst
van het laatste lid van artikel 15, paragraaf 2, van voormelde wetten, duidelijk
en nauwkeurig zijnde, generlei interpretatie duldt, zodat het de mobilienbelasting en niet de bedrijfsbelasting is die
in geval van verdeling van het maatschappelijk vermogen van een personenvennootschap verschuldigd is, en dit, wat
ook de. hoedanigheid van de uittredende
vennoot (werkende of stille vennoot) zij ;
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stelsel van de belastingwetten enkel toegelaten is in de door die wetten strikt
bepaalde mate; ten deze, bewuste revalorisatie aileen in het raam van de toepassing van voormeld artikel 15, paragraaf 2, dient verricht te worden :
Overwegende dat uit de verklaring van
artikel 15, paragraaf 2, van de samengeschakelde wetten, die in het antwoord
op het eerste middel gegeven is, blijkt
dat de stelling van onderhavig middel,
volgens welke voormelde bepaling altijd
hefting van de mobilienbelasting met zich
brengt, niet met de wet strookt ;
Waaruit volgt dat het middel naar
recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
S november 1959. -

2e kamer. -

Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

3 november 1959.

1° BELASTINGEN. -

GERECHTELIJKE
PROCEDURES BETREFFENDE DE TEN BEHOEVE VAN DE STAAT GEHEVEN BELASTINGEN. MINISTER VAN FINANCIEN
HANDELENDE « EX OFFICIO ,, OP VERVOLGING EN TEN VERZOEKE VAN HET
HOOFD VAN DE ADMINISTRATIE WIE HET
GESCHIL AANGAAT.

2° VOORZIENING

IN VERBREKING.
VORJVI. ~ DIRECTE BELASTINGEN.
VoORZIENING INGESTELD DOOR DE
DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN
IN NAAM VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN, BIJZONDERE VOLMACHT NIET
VEREIST.

S0 VOORZIENING IN VERBREKING.
VORM. DIRECTE BELASTINGEN.
VERZOEKSCHRIFT DOOR DE STAAT
INGEDIEND. HOEDANIGHEID VAN DE
« EX OFFICIO " HANDELENDE AMBTENAAR VERMELD. 0NDERAAN HET
VERZOEKSCHRIFT AANGEBRACHTE HANDTEKENING GEACHT DIE VAN DEZE AMB·
TENAAR TE ZIJN. VERMELDING VAN
DE NAAM VAN DE AMBTENAAR NIET
VEREIST,

~o VOORZIENING IN VERBREKING.

VORM. DIRECTE BELASTINGEN~
VOORZIENING INGESTELD DOOR DE·
DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN.
VOORZIENING TER GRIFFIE NEER.GELEGD DOOR EEN DERDE KRACHTENS
EEN BIJZONDERE VOL MACHT VAN DE.
DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN •.
WETTELIJKHEID.

5°

VOORZIENING IN VERBREKING.
VoRM. DIRECTE BELASTINGEN.
BETEKENING VAN HET VERZOEKSCHRIFT TOT VERBREKING. EXPLOOT
VERMELDENDE DAT DE DEURWAARDER
EEN AFSCHRIFT VAN HET VERZOEKSCHRIFT BETEKEND HEEFT.- ANDERE
MELDING VAN HET EXPLOOT IMPLICERENDE DAT DE DEURWAARDER HET
ORIGINEEL VAN HET VERZOEKSCHRIFT
BETEKEND HEEFT. - VERZOEKSCHRIFT
TOT VERBREKING GELDIG BETEKEND.

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN
VOORTVLOEIENDE UIT LEVERINGEN EN
PRESTATIES AAN DE VIJAND. MET
EEN OPEISING GELIJKGESTELDE BEVEL.
- BEGRIP.

1° In de gerechtelijlce procedures betreffende de ten behoeve van de Staat geheven belastingen, doet hij voo1· het gerecht
zijn 1'echten gelden door zijn orgaan, de
1\!finister van financiiin, handelende ex
officio, ·op vervolging en ten ve1·zoeke
van het hoofd van de administratie wie
het aangaat, hetzij, inzake directe belastingen, de directeur der directe belastingen (1}.
2° De directeu1· der directe belastingen die
een voo1·ziening in verbreking in naam
van de Minister van financiiin instelt,
inzake di1·ecte belastingen, behoeft niet
van een bijzondere volmacht te doen blijken (2}.
S0 Wanneer het verzoekschri(t tot verbreking, inzake directe belastingen, 1;an een
ex officio voor de Belgische Staat handelende ambtenaar uitgaat, is het voldoende
dat het de hoedanigheid van die ambtenaar ve1'1neldt en dat het door hem
onde1·tekend is; de ve1·melding van de
naam van de ambtenaar is niet ve1·eist.
De onderaan het verzoeksclwift aangebmchte handtekening is, tot bewijs van
het tegendeel, geacht die van de ambtenaar te zijn (S}.
(1) Verbr., 6 october 1959, supra, biz. 106.
(2) (3) Verbr., 23 juni 1959 (A1or. Verb1•.,
1959, biz. 883).
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~en voorziening in verb1'eking in naam
van de Staat, inzake di1·ecte belastingen,
instelt, heeft het recht opdracht aan een
derde te geven, met macht van indeplaatsstelling, ten einde het ve1'zoeksch1'ift tot
verb1·eking en de erbij gevoegde stukken
te1' g1·if{ie van het hof van be1·oep nee1'
te leggen (1).
5° Het ve1·zoeksch1'i{t tot ve1·breking, inzake
directe belastingen, is geldig betekend,
wannee1' uit de meldingen van het
exploot blijkt dat de deu1'waa1·de1' het
o1'igineel van het verzoeksch1'ift betekend
heeft en e1· een afsch1'ift van aan de verwe1'ende pa1·tij ove1'handigd heeft, met
een afsch1'ift van het exploot, zelfs zo een
van de meldingen ve1'klaa1't dat de deurwaarde1' een afsch1'ift van het ve1·zoeksch1'ift tot ve1·b1·eking betekend heeft {2).

{Wet van 23 juli 1953, art. 1, art. 14
van de wet van 6 september 1895 vervangende.)
6° Inzake speciale belasting op de winsten voo1'tvloeiende uit leve1'ingen en prestaties aan de vijand, onde1·stelt het met
een opeising gelijkgestelde bevel een buiten iede1·e toestemming van de pe1'soon
die de leve1'ing of de p1·estatie uitvoe1·t
ondergane maatregel (3). (Wet van
15 october 1945, art. 1, § 4; wet van

19 maart 1953, art. 2.)
{BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, T. N. V. VICTORIA.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerster 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 Sta.at ingesteld. Welnu, artikel 13 van de wet van
6 september 1895, zoals het gewijzigd is
door artikel1 van de wet van 23 juli 1953
en door de artikelen 1 en 2 van de wet
van 26 juni 1957, bepaalt : << Voorziening
in verbreking tegen het arrest van het
(1) Verbr., 23 juni 1959 (A1'1', Verb1·., 1959,
biz. 883).
(2) Verbr., 6 october 1959, sttp1·a, biz. 106.
(3) Verbr., 7 april 1959 (Bull. en PAsiC.,
1959, I, 788),

hof van beroep staat open voor de in de
zaak betrokken partijen ». De in de zaak
betrokken partijen zijn, enerzijds, verweerster 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 Directeur der
directe belastingen te Brussel, 2e directie,
niet nader gequalificeerd, die verklaart te
handelen in naam van de heer Minister
van financien. b) geen enkele wetsbepaling verleen t 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, doet 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.
d) evenmin doet hij ervan blijken dat
hij, benevens met het recht een voorziening in cassatie in naam van de Belgische
Staat in te dienen en te doen aanzeggen,
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 verweerster aangezegde niet het verzoekschrift zelve is,
als bepaald in artikel 14 van de wet van
6 september 1895, gewijzigd door de wet
van 23 juli 1953, doch een afschrift van
dat verzoekschrift, deze aanzegging, ten
andere, geschiedende, niet in naam van
de Belgische Staat en op zijn verzoek,
maar op verzoek van de heer Directeur
der directe belastingen van de provincie
Brabant, 2e directie, handelende in naam
van de heer Minister van financien :
Overwegende dat de Belgische Staat
voor het gerecht zijn rechten doet gelden
door optreden van zijn organen, de hoofden der ministeriiile departementen; dat
in de procedures betreffende de ten behoeve van de Staat geheven belastingen,
de Minister van financien handelt ex
officio, op vervolging en ten verzoeke van
de hoofden der onderscheiden takken van
bestuur wie het aangaat;
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officio handelen ; dat de directeur der belastingen derhalve 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 belastingen te zijn; dat,
wanneer het verzoekschrift van een ex
officio handelende ambtenaar uitgaat, het
voldoende is dat het de hoedanigheid van
die ambtenaar vermeldt;
Overwegende dat de directeur der belastingen niet behoeft speciaal te doen
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, al heeft de deurwaarder in zijn exploot van 22 augustus
1958 vermeld dat hij verweerster " een
afschrift van een verzoekschrift, door verzoeker ondertekend "betekende, er uit het
tekstverband van het exploot blijkt dat
datgene wat betekend is, de termen van
het door verzoeker ondertekende verzoekschrift zijn, dit wil zeggen het origineel, en dat het aan verweerster overhandigde stuk een afschrift is van wat betekend werd, dit wil zeggen een afschrift
van het origineel van het verzoekschrift ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan ingewilligd worden ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 2 van de wet van 19 maart 1953
tot wijziging van de wet van 15 october
1945 tot invoering van een speciale belasting op de winsten, voortvloeiende uit
leveringen en prestaties aan de vijand,
en van de wetten van 16 october 1945
en 30 mei 1949, tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, en 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek; eerste onderdeel, doordat het bestreden arrest, om te beslissen
dat de leveringen van chocolade, aan de
vijand gedaan door de naamloze vennootschap Victoria, plaats hadden ingevolge
een met een opeising g·elijk te stellen
bevel, steunt op beschouwingen waarin
een zekere tegenstrijdigheid heerst en
waaruit niet blijkt- wei integendeeldat die leveringen geschied zijn na wer-

kelijke bedreigingen tegen de persoon van
voormelde vennootschap en afgezien van
enige toestemming door haar, dan wanneer er slechts sprake van kan wezen aan
te nemen dat bedoelde leveringen geschied zijn onder de dwang van een met.
een opeising gelijk te stellen bevel, nadat
er bewezen is dat die Ieveringen gedaan
zijn na werkelijke bedreigingen tegen de
persoon van de naamloze venootschap
Victoria en afgezien van enige toestemming door haar ; tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest, na aangenomen
te hebben dat de leveringen van chocola<ie tot het ophouden van het moreel van
de Duitse soldaat geholpen hadden, besluit dat het geen hulp geldt « die met de
oorlogsinspanning van de vijand rechtstreeks verband houdt "• dan wanneer
deze uitlegging onverenigbaar is met de
wettelijke en gebruikelijke zin van de
termen « rechtstreeks verband met de
oorlogsinspanning van de vijand "• die in
artikel 2 van de wet van 19 maart 1953
staan :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt << dat er niet betwist is dat de
Duitsers in mei 1940 reeds de voorraden
chocolade en cacao onder dreigingen blokkeerden, zodat voorbijtrekkende eenheden en onderscheiden diensten van het
Duitse leger deze maatregel inriepen om
op hun bevel koopwaar weg te halen ; dat
er zelfs een verordening op de magazijnen
van verzoekster aangeplakt werd "• dat,
na een opneming van de voorraden en
ten gevolge van onderhandelingen door
bemoeiing· van de Belgische vereniging
van chocoladefabrikanten, de Duitse eis
beperkt bleef tot de maandelijkse levering van 335.000 kilogram, die de chocoladefabrikanten ter kennis gebracht en
door toedoen van hun vereniging onder
hen omgeslagen werd; dat deze vereniging door optreden van het ministerie
van voedselvoorziening vergeefs poogde
de omvang der levering te doen verlagen
onder aanvoering dat zij een vermindering van de leveringen voor de Belgische
bevolking tot gevolg hadden " ;
Overwegende dat het arrest aldus vaststelt dat op een algemene maatregel tot
blokkering van de voorraden chocolade
en cacao een overeenkomst tussen de bezetter en de chocoladefabrikanten betreffende de omvang van de maandelijkse Ieveringen van die goederen aan de Duitse
intendantie gevolgd is;
Overwegende dat het arrest nog vaststelt dat « dit akkoord omtrent het pro-

gramma der leveringen ... ter zake slechts.
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een vorm van verweer tegen de eisen van
de vijand is >> en dat" de houding van de 1° VERKEER. BESTUURDER VERbezetter in zich sloot dat ieder niet geKEERSVOORRANG GENIETENDE. - NIET
hoorzamen aan zijn eisen een aanwending
ERVAN ONTSLAGEN VOORZICIITIGHEIDSvan geweld tegen de verantwoordelijke
MAATREGELEN TE NEMEN.
houders van voorraden met zich zou bren2° VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL.
gen ";
1954, ARTIKEL 17.- ACHTERWAARTSE
Overwegende dat het bestreden arrest
BEWEGING. MANOWVRE.
uit deze beschouwingen, waaruit blijkt
0
dat verweerster zich door het niet uit- S VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKEL 17. BESTUURDER
voeren van de overeengekomen leverinEEN ACHTERWAARTSE BEWEGING UITgen aan een gevaar van algemene aard
VOERENDE. VERPLICHTING DE ANzou blootgesteld hebben, niet wettelijk
DERE BESTUURDERS TE LATEN VOORheeft kunnen afleiden dat de leveringen
GAAN. UITGESTREKTHEID VAN DIE
aan de vijand, die tot de litigieuze aanVERPLICHTING.
slagen geleid hebben, door haar gedaan
zijn onder dreiging· met strafmaatregelen
of met een beroep op de macht, buiten 1° De bestuu1·de1' die op de openbare weq
de ve1'kee1'svoo1'rang geniet is evenwel
iedere vrije toestemming door haar ;
deswege niet m·van ontslagen de voo1'Dat derhalve het arrest, door aan te nezichtigheidsmaat1'egelen te nemen waa1'men dat tot verweerster met de opeising
toe de omstandigheden hem ve1'plichten
gelijk te stellen bevelen worden gericht,
om een aanrijding te voorkomen (1).
zijn beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd en het in het middel ingeroepen arti- 2° Maakt een manamvre uit van die aa1·rl
dat zij de 1wrmale gang van de anden
kel 2 van de wet van 19 maart 195S
bestuutde?'S kan beletten of hinderen, het
geschonden heeft ;
feit een achterwaartse beweging uit te
Dat het eerste onderdeel van het midvoeren (2). (Wegcode van 8 april 1954,
del gegrond is, en dat het onderzoeken
artikel 17, zoals het toepasselijk was
van het tweede onderdeel derhalve van
v66r het koninklijk besluit van 4 juni
belang ontbloot is;
1958.)
Om die redenen, verbreekt het bestre- S0 De bestuurder die een achterwaartse
den arrest, behalve in zover het partijen
beweging uitvoert moet de ande1·e begelast te concluderen en hun standpunt
stuurde1'S die hun no1·male gang voortuiteen te zetten wat de aanslag in de
zetten laten doorgaan, zelfs op een kruisextrabelasting betreft ; beveelt dat melpunt waar hij de verkee1·svoo1'1'ang zou
ding van onderhavig arrest zal gemaakt
gehad hebben indien hij geen manmuvte
worden in de rand van de gedeeltelijk
had uitgevoe1'd {S). (Wegcode van
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver8 april 1954, artikel 17, zoals het
weerster tot de kosten; verwijst de aldus
toepasselijk was v66r het koninklijk
beperkte zaak naar het Hof van beroep
besluit van 4 juni 1958.)
te Luik.
S november 1959.- 2e kamer.- Voo1'zitte1' H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux
Henry de Faveaux. - Gelijkluidende conclusie, H. M. Delange, advocaat-generaal.

(THYS, T. RIEZ EN « UNION NATIONALE
DES MUTUALITES SOCIALISTES "·)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 februari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;

(1) Verbr., 23 februari 1959 (Bull. en
PASIC,, 1959, I, 637),
(2) Zie verbr., 26 november 1951 (A1T.
Vm·b1·., 1952, biz. 146) en 26 janual'i 1959
(ibid., 1959, blz. 417),
(3) Verge!. wat de manceuvre betreft er in
bestaande een voertuig opnieuw in beweging

te brengen : verbr., 20 mei 1957 (Bull. en
PABlO., 1957, I, 1125); 13 januari 1958 (A?·rVe?·b?·., 1958, biz. 289); 24 november 1958
(Bull. en PAsrc., 1959, I, 312), behalve zo
de manceuvre door de andere bestuurder niet
kon gezien worden (verbr., 22 september
1958, A?'?', Verbr., 1959, biz. 64, en 23 februari
1959, Bull. en PAsrc., 1959, I, 629).
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• bet verkeersreglement, 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, na
vastgesteld te hebben dat op het moment
van het litigieuze ongeval, hetwelk op
een kruispunt plaats gegrepen heeft, aanlegger, die een vrachtautomobiel bestuurde, in achterwaartse richting een
weg opgereden kwam waarvan niet
bewezen is dat hij een hoofdweg was,
en zonder te betwisten dat aanlegger
deswege in beginsel de voorrang van
rechts had op het slachtoffer dat met
een motorrijwiel op bedoelde weg reed,
beslist heeft dat de regelen van de rechtse
_prioriteit geen toepassing konden vinden
om de reden dat aanlegger, die een
manreuvre uitvoerde, de regel overtreden
heeft volgens welke, naar luid van artikel 17 van het verkeersreg·lement, de
weggebruiker die na een stilstand opnieuw aanzet verplicht is de andere bestuurders, die hun normale gang vervolgen, te laten voorgaan, zelfs wanneer
hij de verkeersvoorrang zou gehad hebben
indien hij niet stilgehouden had, bovendien beslist heeft, enerzijds, dat het
gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg
bij aanlegger valt af te leiden uit het
enkel feit dat hij het slachtoffer heel de
tijd niet heeft zien aankomen, en, anderzijds, dat het slachtoffer geen fout begaan
had door aanleggers vrachtauto niet te
zien, omdat het rechtmatig mocht menen
dat het een hoofdweg volgde en dat, zo
het de manreuvre had gemerkt die aanlegger uitvoerde, het rechtmatig mocht
menen dat hij zou stoppen om het te
laten doorrijden, en dat aanleggers
vrachtauto mitsdien voor het slachtoffer
een onvoorzienbare hindernis opleverde,
·en om deze redenen aanlegger strafrechtelijk veroordeeld heeft, geheel de verantwoordelijkheid voor de schadelijke gevolgen van het ongeval hem ten laste
1leeft gelegd en hem verwezen heeft in
schadevergoeding aan de tweede en de
derde verweerster, burgerlijke partijen ;
eerste onderdeel, dan wanneer aanlegg'er,
die verkeersvoorrang genoot, deze voorrang niet verloren heeft door te stoppen
en daarna opnieuw aan te zetten ingeval,
zoals het arrest constateert, deze manreuvre niet was kunnen gezien worden
door de andere bestuurder, in casu het
slachtoffer ; tweede onderdeel, dan· wanneer de weggebruiker die op een kruispunt in achterwaartse richting een weg
komt uitgereden waarvoor de rechtse
voorrang geldt, voor de voorrangplichtige weggebruiker evenmin een onvoor-

zienbare hindernis oplevert als de vyeggebruiker die voorwaarts rijdend op, die
weg komt, dan wanneer hij die de yerkeersvoorrang van rechts verschuldigd is
dient te verwachten dat een weggebruiker
op een kruispunt zal komen uitgereden
en dat hij verplicht zal zijn deze te laten
voorgaan, om het even of hij achterwaarts of voorwaarts rijdt; dan wanneer
de stelling van het bestreden arrest erop
neerkomt aanlegger, die de verkeersvoorrang van rechts genoot, de verplichtingen
op te leggen die artikel 15 oplegt aan
hem die bedoelde voorrang verschuldigd
is, en laatstgenoemde - het slachtoffer
- van zijn verplichtingen te ontslaan;
derde onderdeel, dan wanneer, althans,
de termen van het arrest in het onzekere
laten of de feitenrechters bedoeld hebben
de veroordeling, welke tegen aanlegger
uit hoofde van doding en van slagen en
verwondingen door onvoorzichtigheid uitgesproken werd, en het te zijnen laste
leggen van gans de verantwoordelijkheid
voor de schadelijke gevolg·en van het
ongeval te rechtvaardigen, hetzij door
het enkel feit dat hij achterwaarts reed,
hetzij door,het enkel feit dat hij opnieuw
aangezet had na een stilstand welke het
slachtoffer niet gezien had, hetzij door
bet enkel feit dat hijzelf het slachtoffer
niet gezien had, hetzij door twee van deze
feiten, hetzij door de drie ; dan wanneer
deze dubbelzinnigheid in de motivering
het hof in staat stelt tot het toetsen
van de wettigheid van de bestreden
beslissing· en met het ontbreken van de
door de Grondwet geeiste redenen gelijkstaat; vierde onderdeel, dan wanneer de
mening welke bij een voorrangplichtige
weggebruiker kan postvatten dat hij de
voorrang geniet, niet tot gevolg kan
hebben de verplichtingen van de voorrangplichtige op de wettelijke voorranggerechtigde over te dragen
Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Overwegende dat, aangenomen dat,
zoals hij aanvoert, aanlegger verkeersvoorrang genoten heeft, hij evenwel deswege niet ervan ontslagen. was de voorzichtigheidsmaatregelen te nemen waartoe de omstandigheden hem verplichten;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat het gebrek aan voorzichtigheid en
voorzorg bij aanlegger " af te leiden valt
uit het enkel feit dat hij, naar hijzelf
bekent, de motorrijder heel de tijd niet
heeft zien aankomen ; dat, zo het hem
onmogelijk was vanop zijn zitplaats te
zien wat er rechts van hem gebeurde,
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Overwegende dat deze reden volstaat
om de enige straf, welke ten laste van
aanlegger uit hoofde van doding en onvrijwillige verwondingen uitgesproken is,
te rechtvaardigen;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Aangaande de beslissing over de burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat, op
25 januari 1958, aanlegger, die een
8,35 meter lange « vee-auto " bestuurde
op de 8,20 meter brede weg van Edingen
naar Zinnik, en wenste rechtsomkeer te
maken, de rechts van hem uitmondende
weg naar l'Epinois opgereden is en vervolgens in achterwaartse richting weer de
eerstgenoemde weg is opgereden op het
ogenblik toen het slachtoffer per motorrijwiel uit de richting van Zinnik kwam
aangereden met de snelheid van ongeveer
40 km per uur; dat het slachtoffer tegen
het rechter achterste gedeelte van de
vrachtwagen botste of zelfs door dit voertuig, dat zijn beweging voortgezet had,
op de grond geworpen werd ;
Dat het slachtoffer Gorez aan de
gevolgen van het ongeval overleed en
dat zijn echtgenote, hier eerste verweerster, die op de duozitting van het motorrijwiel plaats genomen had, gekwetst
werd;
Overwegende dat het arrest zonder
dubbelzinnigheid beslist dat aanlegger
vergeefs doet gelden dat hij de prioriteit
van rechts genoot, wijl hij een manceuvre
uitvoerde waardoor de normale gang van
het slachtoffer kon gehinderd worden;
Overwegende dat naar luid van lid 1
van artikel 17 van het koninklijk besluit
van 8 april 1954, zoals het in de zaak
toepasselijk was, elke bestuurder die een
manceuvre wil uitvoeren waardoor de
normale gang der andere bestuurders kan
belet of gehinderd worden, hen moet
laten voorgaan ; dat lid 2 van hetzelfde
artikel bij wijze van voorbeelden sommige bewegingen vermeldt die als manceuvre beschouwd worden ;
Overwegende dat insgelijks een manceuvre in de zin van deze bepaling uitmaakt, het feit een achterwaartse beweging uit te voeren ;
Overwegende dat de door lid 1 van
voormeld artikel 17 in algemene termen

gegeven regel bindend is voor aile bestuurders in aile omstandigheden en op
alle plaatsen, zonder het geval uit tezonderen waarin de manceuvre op een
kruispunt plaats heeft, en zelfs wanneer
hij die de manceuvre verricht de verkeersvoorrang zou gehad hebberi indien hij
geen manceuvre had uitgevoerd ;
Dat de feitenrechter wettig heeft kunnen beslissen dat aanlegger de verplichting had het slachtoffer, dat zijn normale.
gang vervolgde, te laten voorgaan, hoewei het links van hem een weg uitgereden
kwam die aan het genaderde kruispunt.
geen hoofdweg was ;
Dat het middel, in zover het tegen
de andere redenen van het bestreden
arrest opkomt, van belang ontbloot is,,
daar die redenen overtollig zijn ;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
4 november 1959. - 2e kamer.
Voo1·zitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. - Gelijkluidende·
conclusie, H. Delange, advocaat-generaaL

2e KAMER. -

4 november 1959.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
8TRAFZAKEN. RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING. MIDDEL HIERUIT AFGELEID, DOOR DE VERDACHTE, DAT HIJ
DE GELEGENHEID NIET HEEFT GEHADZICH DOOR EEN GENEESHEER VAN ZIJN
KEUZE TE LATEN ONDERZOEKEN VOOR-·
ALEER DE EERSTE RECHTER ZIJN INTERNERING BIJ TOEPASSING VAN DE WET'
VAN 9 APRIL 1930 UITSPRAK.- MIDDEL.
VOOR DE EERSTE MAAL V66R HET HOF
AANGEVOERD. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING ..
8TRAFZAKEN. VOORZIENING TEGEN HET ARREST DAT DE INTERNERINGBIJ TOEPASSING VAN DE WET VAN
9 APRIL 1930 UITSPREEKT. - MIDDEL.
GERICHT TEGEN DE BESLISSINGEN VAN
DE EERSTE RECHTER WAARBIJ DE:
INOBSERVATIESTELLING VAN DE VERDACHTE EN DE VERLENGING VAN DEZE.
MAATREGEL GELAST ZIJN. MIDDEL.
NIET ONTVANKELIJK.

3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
-

STRAFZAKEN. -

lNTERNERING UIT-

-
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GESPROKEN BIJ TOEPASSlNG VAN DE
WET VAN 9 APRIL 1930 WEGENS VERSCHEIDENE ALS WANBEDRlJVEN GEKWALlFlCEERDE FElTEN. MIDDEL
SLECHTS BETREKKlNG HEBBENDE OP
EEN VAN DIE FElTEN. lNTERNERING
GERECHTVAARDlGD DOOR EEN ANDER
FElT. MIDDEL NlET ONTVANKELIJK.

1° Mag niet voo1· de eerste maal v661· het
hof aangevoe1·d wo1·den het middel hieruit
afgeleid, door een verdachte, dat zijn
verdedigings1·echten we1·den miskend omdat hij de gelegenheid niet gehad heeft
zich do01' een geneeshee1· van zijn keuze
te laten onderzoeken voomlee1' de ee1·ste
rechte1· zijn internet·ing bij toepassing
van de wet van 9 april 1930 uitsprak.
2° Is niet ontvankelijk, tot staving van een
voorziening door de verdachte ingesteld
tegen het ar1·est van het hof van beroep
dat zijn internering b~j toepassing van
de wet van 9 ap1·il 1930 uitspreekt, het
middel enkel gericht tegen de beslissingen
van de eerste rechter waarbij de inobservatiestelling van de aanlegger en de vetlenging van deze maat1·egel gelast z~jn.
3° W anneer een internering we gens verscheidene als wanbedr~jven gekwalificeerde feiten uitgesproken is geweest, is
niet ontvankeliJ'k de eis tot verb1·elcing
van de over de publieke vordering gewezen beslissing, gesteund op een middel
dat slechts op een van die feiten bet1·ekking heeft, tenvijl de interne1·ingsmaat1'egel door een ande1· feit wettelijlc gerechtvam·digd bliJft (1).
(VERSCHOREN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
.arrest, op 16 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de rechten der verdediging en van artikel 3, laatste lid,
van de wet van 9 april 1930, doordat
aanlegger, die op de dag van de terechtzitting, dit is op 9 mei 1959, in kennis
gesteld werd van de besluiten van deskundige Massion-Verniory, de mogelijkheid niet had zich door een geneesheer
van zijn keuze te laten onderzoeken :
Overwegende dat aanlegger niet ont(1) Verbr., 6 januari 1958 CAr1·. Vm·br.,
1958, blz, 264,

vankelijk is om voor de eerste maal v66r
het hof aan te voeren dat zijn verdedigingsrechten zouden zijn miskend, omdat
hij de gelegenheid niet zou hebben gehad
zich door een geneesheer van zijn keuze
te laten onderzoeken v66r de terechtzitting waarop de eerste rechter zijn
internering bij toepassing van de wet van
9 april 1930 uitsprak;
Over het tweede en het derde middel,
het tweede, afgeleid uit de nietigheid van
de door de Correctionele Rechtbank te
Brussel (18e kamer) gewezen vonnissen
van 14 maart 1959 en 14 mei 1959,
doordat de doorhalingen van woorden en
regels niet goedgekeurd zijn ; het derde,
afgeleid uit de nietigheid van het vonnis
van 14 maart 1959, waarbij de inobservatiestelling van aanlegger is gelast en
waarin de volgende reden staat : « overwegende dat uit de aan de rechtbank
voorgelegde beoordelingselementen, onder meer uit de tot staving van het verzoekschrift ingeroepen geneeskundig·e bescheiden, blijkt dat beklaagde lijdt aan
krankzinnigheid of door erge geestesstoornis of geesteszwakheid is aangedaan,
waardoor hij onbekwaam is zijn daden
te beheersen », dan wanneer bewust
vonnis een onderzoeksmaatregel gelast
ten einde 'te weten of de beklaagde door
erge geestesstoornis of geesteszwakheid
is aangedaan :
Overwegende dat deze middelen gericht zijn tegen beslissingen van de eerste
rechter waarbij de inobservatiestelling en
de verlenging van deze maatregel gelast
zijn, en waartegen geen hoger beroep is
ingesteld;
Dat de middelen niet ontvankelijk
zijn;
Over het vierde middel, doordat het
bestreden arrest laat gelden dat aanlegger
de misdrijven van oplichting, inmenging
in de openbare ambten en flessentrekkerij gepleeg·d had en aldus de gelaste
interneringsmaatregel rechtvaardigt, dan
wanneer de vervolging uit hoofde van
flessentrekkerij (artikel 508bis van het
Strafwetboek) niet kan plaats hebben dan
indien de benadeelde partij een klacht
ingediend heeft; ten deze de benadeelde
partij de maatschappij Mars-Tax is, wier
maatschappelijke zetel gevestigd is te
Brussel, Marsveldstraat, 33, dan wanneer
de vervolging ingespannen werd op klacht
van de genaamde Maricq, die geen benadeelde partij is :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanleggers internering wegens verscheidene hem ten laste gelegde feiten uitspreekt;
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Overwegende dat het middel slechts
betrekking heeft op een van die feiten,
hetwelk het misdrijf van flessentrekkerij
uitmaakt;
Overwegende dat de interneringsmaatregel wettelijk gerechtvaardigd is door
de andere feiten waarop de wet correctionele straffen stelt en waarvan het
arrest beslist dat zij door aanlegger zijn
gepleegd;
Dat het middel dienvolgens niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
En overwegendEJ dat de substantiiile
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
4 november 1959. -

2 8 kamer. -

VooTzitte?', H. Sohier, voorzitter. - VeTslaggever, H. Vroonen. - Gelijkluidende
conclusie, H. F. Dumon, advocaat-gene-

raal.

2• KAMER. -

4 november 1959.

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. RIJKSWACHTERS. RIJKSWACHTER
BELAST MET HET TELLEN VAN DE OP
EEN KRUISPUNT VOORBIJ RIJDENDE
VOERTUIGEN OM ZIJN OVERSTEN TOE
TE LATEN HET VERKEER TE REGELEN.
0PDRACHT VAN BESTUURLIJKE POLITlE.

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. RIJKSWACHTERS. 0VERTREDINGEN
IN VERBAND MET DE GERECHTELIJKE
DIENST DER RECHTBANKEN EN DE BESTUURLIJKE POLITIE. DRAAGWIJDTE
VAN DE WOORDEN « IN VERBAND "·

1 o De rijkswachter belast met het tellen van
de op een kruispunt voorbij rijdende
voertuigen om zijn oversten toe te laten
het veTlwer te regelen voert een opdracht
van bestuu1·lijke politie uit in de zin van
artikel 25 van de wet van 15 juni 1899
inhoudende titel I van het Wetboek van
stmfrechtspleging voo1· het legeT.
2o De gewone rechtbanken zijn slechts bevoegd om kennis te ne1nen van een ten
laste van een rijkswachter gelegde oveTtTeding zo zij TechtstTeeks veTband houdt
met de geTechtelijke d1:enst der rechtban-

ken of met de bestuurlijke politie (1).

(Wet van 15 juni 1899 titel I van het
Wetboek van strafrechtspleging van
het leger inhoudende, art. 25.)
(PROCUREUR

DES KONINGS
T. BALBEUR.)

TE

NAMEN

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 mei 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 25 en 26 van
de wet van 15 juni 1899, titel I van het
Wetboek van strafrechtspleging voor het
leger inhoudende 14, 22 en 27 van de wet
van 2 december 1957 op de rijkswacht
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, bij bevestiging van het
beroepen vonnis, de gewone rechter onbevoegd verklaart om kennis te nemen
van de overtredingen, ingebracht tegen
verweerder, rijkswachter, dan wanneer
deze bij de hem ten laste gelegde feiten
een tot de bestuurlijke en gerechtelijke
politie betrekkelijke activiteit vervulde
en mitsdien in de uitoefening van de in
het toepassingsveld van artikel 25 van de
wet van 15 juni 1899 vallende ambtsverrichtingen verkeerde :
Overwegende dat bij beschikking van
de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te N amen, onder aanneming
van verzachtende omstandigheden, verweerder, rijkswachter, naar de rechtbank
van politie verwezen werd uit hoofde van
onvrijwillige slagen of verwondingen; dat
de ambtenaar van het openbaar ministerie bij de rechtbank van politie te Eghezee
hem v66r deze rechtbank liet dagvaarden
uit hoofde van genoemde overtreding en
uit hoofde van overtredingen van het
reglement op de politie van het wegverkeer;
Overwegende dat het bestreden vonnis, bij bevestiging van het door de rechtbank van politie gewezen vonnis, de gewone rechtbanken onbevoegd verklaart
om van de zaak kennis te nemen, op de
grond dat verweerder op het tijdstip van
het litigieuze ongeval niet belast was met
het vervullen van een opdracht « tot vast(1) Verbr., 13 juni 1910 (Bull. en PAsrc.,
1910, I, 341) ; zie verbr., 9 februari 195!l
(A1-r. Verbr., 1959, biz. 449).
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stelling en voorkoming " van overtredingen, dat hij immers van zijn overste
opdracht gekregen had om " de op de
radiale weg nr 4 rijdende voertuigen te
tellen, tot voorlichting van de met de
regeling van het verkeer en met de veilig1leid op de weg belaste chefs >> en geen
order had ontvangen « om enig toezicht
Df enige preven tieve werkzaamheid uit
te oefenen, met het oog op het handhaven van de openbare orde " ;
Overwegende dat krachtens artikel 25
van de wet van 15 juni 1899, titel I van
het Wetboek van strafrechtspleging· voor
het leger inhoudende, de rijkswachters ten
aanzieri van de overtredingen in verband
met de gerechtelijke dienst der rechtbanken en de bestuurlijke politie onderworpen zijn aan de rechtsmacht van de gewone rechtbanken;
Overwegende dat naar luid van artikel 27 van de wet van 2 december 1957
op de rijkswacht, " de rijkswacht belast
is met de politie van het verkeer, in
het bijzonder buiten de agglomeraties;
zij houdt te allen tijde de verbindingen
en doorgangen vrij en verzekert er het
vrij verkeer ... ";
Overwegende dat de opdracht die, valgens het bestreden vonnis, aan verweerder geg·even was, dus behoorde tot de
bestuurlijke politie in de zin van artikel 25 van de wet van 15 juni 1899;
Overwegende weliswaar dat zowel uit
de tekst van dit artikel als uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt
dat het niet volstaat, opdat de rijkswachter aan de rechtsmacht van de gewone
rechtbanken onderworpen zij, dat de
overtreding wegens welke hij vervolgd is
in de loop of ter gelegenheid van de uitoefening van de door de wetsbepaling bedoelde ambtsverrichtingen begaan werd;
dat vereist is dat zij daartoe betrekkelijk is, dit wil zeggen daarmee rechtstreeks
verband houdt;
Overwegende echter dat uit de vaststellingen van het vonnis niet blijkt dat
de verweerder ten laste gelegde overtredingen niet betrekkelijk waren tot de
uitoefening van de ambtsverrichtingen
van bestuurlijke politie waarmede hij belast was geworden ;
Dat eruit volgt dat het vonnis zijn
dispositief niet wettelijk gerechtvaardigd
heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; 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 Correctionele
Rechtbank te Dinant, uitspraak doende
in boger beroep.
4 november 1959. 2e kamer. Voorzittm·, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. de Waersegger.- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal.

2e

KAMER. -

4 november 1959.

VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. 0VERLIJDEN VAN DE
AANLEGGER.- VOORZIENING DOELLOOS
GEWORDEN, DOCH ALLEEN WAT DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDE·
RING BETREFT.

Het overlijden van de beklaagde gedurende
de aanleg in verbreking rnaalct de ovm·
de publieke vordering gewezen beslissing
van veroordeling k1'achteloos ; de voorziening van de beklaagde behoudt een
voorwe1·p in zovm· zij ge1·icht is tegen de
ove1· de burge1·lijke vordering gewezen
beslissing (1).
{LASZLO DE KASZAN-JAKBFALVA T.)
GOYAERTS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 juni 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi ;
I. Aangaande de beslissing, gewezen
over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering :
Overwegende dat blijkens een uittreksel, afgeleverd door de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente
Wandre, aanlegger op 17 september 1959
overleden is ;
Overwegende dat het overlijden van
de veroordeelde dat zich voorgedaan heeft
v66r het in kracht van gewijsde gaan van
het bestreden vonnis, naar luid van artikel 20 van de wet van 17 april1878 het
verval van de publieke vordering met
zich brengt en het vonnis, in zover het
(1) Verbr., 3 november 1952 (Arr. Verbr.,
1953, 120).
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over die vordering beslist heeft, krachteloos maakt; dat de voorziening derhalve
doelloos wordt;
II. Aangaande de beslissing, gewezen
over de burgerlijke vorderingen, door
aanlegger tegen verweerders in@'esteld :
Overwegende dat aanlegger geen middel doen gelden heeft ;
Om die redenen, zegt voor recht dat
het bestreden vonnis krachteloos zal blijven wat de veroordeling van aanleg·ger
op de publieke vordering betreft ; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal
gemaakt worden in de rand van de bestreden beslissing; verwerpt de voorziening
voor het overige; laat de nog· verschuldigde kosten de Staat ten laste.
4 november 1959.- 2e kamer.- Voa1'zitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Richard. - Gelijkluidende conclusie, H. M. Depelchin, advocaat-generaal.

2 8 KAMER.

-

4 november 1959.

MILITIE. -

WERFRESERVE. DIENSTPLICHTIGE TOT DIE RESERVE BEHORENDE, HET GRONDGEBIED VOOR LANGER DAN EEN lVIAAND VERLATENDE. VERPLICHTINGEN.

De dienstplichtige die tot de werfreserve
behoort moet, zo hij het grondgebied
V001' lange1• dan een maand verlaat, de
bu1·gemeester van zijn militiewoonplaats
laten weten wanneer hij vertrekt en wannee!' hij terugkomt, en de naam en adres
van de borg opgegeven die hij, onder zijn
medevemntwoordelijkheid, aanwijst om
alle mededelingen inzake militie en werving in ontvangst te nemen (1). (W etten
op de dienstplicht, gecoordineerd op
2 september 1957, art. 2, § 4, en 102,
§ 1.)
(HORION.)
j\RREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 23 april 1959 gewezen door
de Herkeuringsraad van de provincie Brabant;
(1) Verge!. verbr., 26 november 1951 (Arr.
TTerb1·., 1952, 143), en de noten 1 en 2 onder
dit arrest in Bttll. en PAsrc., 1952, I, 158.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 43, paragraaf 2, 44,
49 van de wetten op de dienstplicht, gecoordineerd op 2 september 1957, en 20
van het koninklijk besluit van 3 september 1957 tot regeling van de toepassing
van die wetten, doordat de herkeuringsraad beslist heeft dat, aangezien hij niet
verschenen was, aanlegger diende te worden beschouwd als afstand doende van
zijn aanvraag om vrijstelling, dan wanneer aanlegger, die op de militielijsten
van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe ingeschreven was, Belgie had verlaten om
zijn studies in Congo voort te zetten en
hij door deze omstandigheid de oproeping· waarbij hij verzocht werd om op
23 april 1959 v66r de herkeuringsraad te
verschijnen pas op 20 april van hetzelfde
jaar ontvangen had en aldus in de materiele onmogelijkheid had verkeerd te verschijnen :
Overwegende dat volgens artikel 102,
paragraaf 1, van de dienstplichtwetten,
gecoordineerd op 2 september 1957, zo
de dienstplichtige die tot de werfreserve
behoort het grondgebied voor !anger dan
een maand verlaat, hij de burgemeester
van zijn militiewoonplaats moet laten
weten wanneer hij vertrekt en wanneer
hij terugkomt; dat hij tevens de naam
en adres van de borg moet opgeven die
hij, onder zijn medeverantwoordelijkheid,
aanwijst om aile mededelingen inzake militie en werving in ontvangst te nemen;
Overwegende dat aanlegger niet bewijst en zelfs niet aanvoert dat hij deze
verplichtingen v66r zijn vertrek nagekomen is;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat de oproeping waarbij aanlegger
verzocht werd om op 23 april 1959 v66r
de herkeuringsraad te verschijnen en die
op 10 april 1959 verzonden is, aanlegger
persoonlijk pas op 20 april bereikt heeft ;
Overwegende echter dat deze vertraging enkel te wijten is aan aanlegger die,
vooraleer Belgie voor !anger dan een
maand te verlaten, verzuimd heeft een
persoon aan te duiden die bedoelde mededeling had kunnen ontvangen ;
Dat de herkeuringsraad, door uit het
niet verschijnen af te leiden dat aanlegger van zijn aanvraag afstand deed, dus
geen van de in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
4 november 1959.- 2 8 kamer.- Voo1'zitter, H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slag-
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gever, H. Polet. Gelijkluidende conclusie, M. Depelchin, advocaat-generaal.

1e

KAMER. -

5 novern.ber 1959.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSING EEN VERZOEK
OM EEN ENQUETE VERWERPENDE. BESLISSING IN HET ONZEKERE LATENDE
OF DE RECHTER OVERWOGEN HEEFT
DAT HET VERZOEK NIET ONTVANKELIJK
WAS IN RECHTE OF NIET GEGROND IN
FEITE. - BESLISSING NIET REGELiVIATIG
GEi\10TIVEERD.

2°

BEWIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. CONCLUSIES. lNTERPRETATIE DOOR
DE FEITENRECHTER. lNTERPRETATIE
ONVERENIGBAAR MET DE TERl\IEN VAN
DE CONCLUSIES. MISKENNING VAN
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

1° Is niet 1·egelmatig gemotiveenl de beslissing die een verzoek om een enquete
verwerpt doo1· in het onzekere te laten
of de rechter overwo gen lweft dat dit ve1'zoek niet ontvankelijk was in rechte of
niet gegrond in feite.
2° IYiiskent de bewijskmcht van de akten
de beslissing die van de conclusies van
een pa1'tij een met de te1'me11 ervan
onverenigba1·e inte1'p1'etatie geeft {1).
(DEFRAITURE, T. JAMAR EN SAGEHOMME.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 maart 1958 i.n hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te V erviers ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315, 1316,
1348 van het Burgerlijk Wetboek, 16,
252 tot 2'56, 443 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, en 97 van de
Grondwet, doordat, nadat aanlegger subsidiair verzocht had door aile rechtsmiddelen, getuigen inbegrepen, het bewijs
te mogen leveren van onderscheiden
daden van bezit, door hem of andere
eigenaars in het onverdeelde op het litigieuze perceel verricht (onder meer in de
(1) Verge!. verbr., 9 maart 1959 (Ar1•. Verbr.,
1959, biz. 518).

loop van de periode van 6 april 1955
tot 6 juli 1956), en inzonderheid het
onder I aangevoerde feit, zijnde de jachtdaden door hem sinds 1945 verricht, het
bestreden vonnis beslist dat dit aanbod
van bewijs niet kan ingewilligd worden,
om de redenen dat bij de v66r de eerste
rechter op 24 juni 1957 gehouden tegenenquete, aanlegger, die het recht had het
vreedzaam karakter van het bezit van
zijn tegenstanders te betwisten, dit niet
heeft gedaan, in dit bewijs dus niet
geslaagd is en geen voorbehoud gemaakt
l1eeft ; eerste onderdeel, dan wanneer
cleze er;kele ~eden en het niet . _mogelijk
maken m te z1en wat de werkehJke redenen zijn die de rechter over de grond
ertoe gebracht hebben het door aanlegger
gedane bewijsaanbocl te verwerpen ; zij
het punt in het onzekere laten of de
rechter de herhaling in hoger beroep van
he~ aanbod _van bewijslevering door getmgen, dat m eerste aanleg vruchteloos
gebleven was, als eigenlijk onontvankelijk heeft beschouwd, dan wel of andere
omstandig·heden hem ertoe geleid hebben
clit aanbocl af te wijzen, en clan wanneer
cleze dubbelzinnigheid die met een ontbreken van redenen gelijkstaat, tot gevolg·
l1eeft dat het vonnis niet naar de eis
van de wet met redenen is omkleed
{schending van artikel 97 van de Grondwet) ; tweede onderdeel, dan wanneer
ingevolge het hoge beroep de zaak in
haar geheel bij het rechtscollege in hoger
beroep aanhangig wordt gemaakt, en
geen van de bepalingen betreffende het
bewijs van de verbintenissen of van de
juridische feiten, of geen van de bepalingen waarbij het leveren van een bewijs
door getuigen geregeld is, belet dat een
partij toegelaten wordt om v66r het
rechtscollege in hoger beroep een bewijs
te leveren dat zij niet in staat zou zijn
geweest v66r de ee·rste rechter te leveren
(schending van de andere in het middel
aangeduide wetsbepalingen) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het vonnis, na vastgesteld te hebben dat aanlegger aan het
door de ge1ntimeerden ingeroepen bezit
een uitsluitend karakter on tzegt, erop
wijst dat " bij het op tegenspraak door
de eerste rechter gewezen tussenvonnis »,
w_;;-ar~egen geen hoger beroep is ingesteld,
hlJ met erom verzocht heeft het bewijs
van enig bepaald feit te mogen leveren
en dat hij op de « door zijn toedoen
gehouden » tegenenquete, het recht had
het vreedzaam karakter van het bezit
van zijn tegenstanders te betwisten, dit
niet gedaan heeft, dus in dit bewijs niet
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geslaagd is en generlei voorbehoud gemaakt heeft; dat het vonnis eruit afleidt
dat « de eis in hoger beroep om dit feit
te bewijzen dienvolgens niet kan ingewilligd worden » ;
Overwegende dat deze redenen dubbelzinnig zijn; dat zij immers in bet onzekere laten of de rechter in boger beroep
bedoeld heeft naar recht te beslissen dat
l1et door aanlegger v66r hem gedane verzoek om een enquete niet ontvankelijk
was om de reden, hetzij dat het niet reeds
v66r de eerste rechter was gedaan, hetzij
dat aanlegger niet gepoogd had het feit
te bewijzen door middel van het teg·enbewijs in de ten verzoeke van verweerders gelaste tegenenquete en dat hij dus
jn dat bewijs niet geslaagd was, dan wel
of hij bedoeld l1eeft voormeld verzoek als
niet gegTond in feite te verwerpen om de
reden dat het niet optreden van aanlegger
v66r de eerste rechter aantoonde dat het
niet pertinent was ;
Waaruit volgt dat het eerste onderdeel
van het middel gegrond is en dat er geen
termen aanwezig zijn om het tweede
onderdeel te onderzoeken ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen '13'19, '1320
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van
de Grondwet, doordat, aanlegger verzocht hebbend om door aile rechtsmiddelen, met inhegrip van getuigen, het
bewijs te mogen leveren van onderscheiden d:J.den van bezit, door hem of andere
Bigenaars in bet onverdeelde verricht
tussen '190!• en '1955, << en onder meer
tijdens de periode van 6 april '1955 tot
6 juli '1956 », inzonderheid de onder 2 en 3
in zijn conclusies aangevoerde feiten, het
bestreden vonnis weigert deze feiten in
aanmerking te nemen, omdat de« onder 2
Bn 3 aangevoerde feiten betrekking hebben op een periode v66r '1955 », dan
wanneer het onder 3 aangevoerde feit,
dat gesteld was in de volgende termen :
« dat ar: dere eigenaars in het onverdeelde,
of die zich als zodanig gedroegen, op
gezegd perceel gelijkaardige daden verricht hebben », niet mag losgemaakt worden uit het tijdvak, door aanlegger omschreven onmiddellijk v66r de aanvoering
van de onderscheiden dsden van bezit
waarvan het bewijs aangeboden was,
welk tijdvak onder meer de tussen 6 april
'1955 en 6 juli '1956 gelegen periode omvatte ; en dan wanneer het bestreden
vonnis, door het kwestieuze feit uit te
leggen als plaats gehad hebbende op een
tijdstip v66r '1955, mitsdien de bewijskracht van aanleggers conclusies miskend heeft:

Overwegende dat uit de door aanleager
v66r de rechter in hoger beroep geno~en
conclusies blijkt dat de onderscheiden
feiten die aanlegger aangevoerd heeft als
door hem of door derden verrichte daden
van bezit plaats gehad hebben " tussen
1904 en 195.5, en onder meer in de loop
van de periode van 6 april 1955 tot
6 juli 1956,;
Overwegende dat het middel aan het
vonnis verwijt het onder 3 aano·evoerde
feit ter zijde geschoven te hebben;
Overwegende dat het bestreden vonnis
door te beslissen dat dit feit tot een tijd:
vak,, v66r 1955 betrekkelijk was, de
heWIJskracht van aanleggers conclusies
miskend heeft ;
Dat immers dit feit daarin aangevoerd
was, in tegenstelling tot de feiten '1 en 2
zonder vermelding van een nauwkeuri~
gere datum, en dat de conclusies dus op
dit punt noodzakelijk verwezen naar de
akten die aan de uiteenzetting van de
feiten, waarvan het bewijs aangeboden
was, voorafgingen ;
Dat het middel gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat de rechter over de
grond, onder de redenen welke hem ertoe
leiden de tegen aanlegger ingestelde bezitsvordering gegrond te. verklaren verwijst naar de uittreksels uit de kada~trale
l~gger, in verband gebracht met de gedragmgen van verweerders sedert de notariiile alcte van 10 november '1904 en met
het afkopen, door hen op 6 april '1955,
van de even tuele rech ten van de genaamden Darimont en Vinamont-Ancion
zonder het middel te beantwoorden doo;
aanlegger hieruit afgeleid dat in strijd
met de beweringen van verw~erders, er
uit de ingeroepen kadastrale documenten
juist blijkt dat verweerders nooit als voile
eigenaars zijn beschouwd, en hieruit dat
in 1908 er zelfs een rechtzetting op het
kadaster heeft plaats gehad ten einde
nader te bepalen dat de belanghebbenden
Sagehomme slechts de onverdeelde rechten van sommige eigenaars in luit onverdeelde overnamen; en dan wanneer dit
niet beantwoorden van het door aanlegger opgeworpen middel of, althans de
dubbelzinnigheid die in het bestreden
vonnis in dit opzicht blijft schuilen tot
gevolg heeft dat dit vonnis niet naar de
eis van de wet met redenen omkleed is :
Overwegende dat het bestreden vonnis
niet vaststelt of de rechter in hoger
beroep, om zijn overtuiging te vormen
kennis genomen heeft van de rechtzetting
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van het kadaster in 1908, waaruit aanleggers conclusies uitdrukkelijk een verweermiddel afleidden ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, behalve in zover het vaststelt dat het feit 2 van aanleg·gers conclusies tot een tijdstip v66r 1955 betrekkelijk is; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden in de
rand van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerders tot de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Hoei, uitspraak doende in hoger beroep.
5 november 1959. 1e kamer. Vooriztter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Gilmet. Gelijkluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.- Pleiters, HH. Veldekens en della
Faille d'Huysse.

1e RAMER. -

6 november 1959.

10 ERFENISSEN.- KLEINE NALATEN-

SCHAPPEN. - HANDELSHUIS DOOR DE
« DE CUJUS" BEWOOND. Ers TOT
OVERNEMING. - VONNIS BESLISSENDE
DAT DE EIS ONTVANKELIJK lS, AL HEEFT
HET HUIS VAN DE EISENDE PARTIJ GEEN
BELANG ALS INWONING. WETTELlJKE BESLISSING.
20 ERFENISSEN. - KLEINE NALATENSCHAPPEN. - EIS TOT OVERNEMING
DOOR VERSCHEIDENE BELANGHEBBENDEN. VOORKEUR AAN DE OVERLEVENDE ECHTGENOOT MEDEEIGENAAR
DIENENDE TOEGEKEND TE WORDEN.

1 o Schendt artikel 4 van de wet van 16 mei
1900 op de e1'ftegeling van de kleine
nalatenschappen niet, het vonnis dat
beslist dat de eis tot ove1·neming van
een handelshuis, waatin de de cujus
woonde, ontvankelijk is, allweft dat huis
voo1' de eisende partij geen belang als
inwoning (1).
2o Wannee1· verscheidene belanghebbenden
hun recht op overneming, voorzien bij
artikel 4. van de wet van 16 mei 1900
op de er(1·egeling van de kleine nalaten-

(1) en (2) Zie de noten 1 en 2 onder dit
arrest in B~tll. en PAsrc., 1960, I, 276.

schappen, willen uitoefenen, dient de
voorkeut aan de noch uit de echt noch
van tafel en bed gescheiden overlevende
echtgenoot toegekend te wotden, zelfs zo
de de cujus een andete belanghebbende
aangeduid heeft (2).

(DE BOCK, T, DE BOCK.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 15 april 1958 in laatste aanleg
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Oudenaarde ;
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 4.van de wet
van 16 mei 1900 op de erfregeling van de
kleine nalatenschappen, 6 van het Burgerlijk W etboek en 9? van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, zonder te
ontkennen dat, zoals erser het in zijn
conclusies staande hield, de door vierde
verweerster ingeleide ers tot overneming
van het kwestieus handelshuis, « voor
haar geen belang noch betekenis had "'
deze eis toch gegrond verklaard heeft en
dientengevolge, de door eiser ingeleide
vraag tot overneming van hetzelfde onroerend goed verworpen heeft, om reden
dat « de voorwaarde dat de waning voor
vierde verweerster belang of betekenis
zou vertonen, niet door de wet van 16 mei
1900 vereist wordt », eerste onderdeel,
dan wanneer de eis tot overneming, zoals
alle eisen of rechtsvorderingen, niet ontvankelijk of ongegrond is, indien de
eisende partij er geen wett.ig belang
bij heeft, dan wanneer de rechtsregel
« geen rechtsvordering zonder belang »
deel uitmaakt van de grondbeginselen
van het Belgisch recht, van algemene
toepassing is en de openbare orde raakt ;
tweede onderdeel, dan wanneer minstens.
uit de bewoordingen van het bestreden
vonnis onmogelijk kan uitgemaakt worden of de rechter over de grond in feite
heeft willen beslissen dat vierde verweerster bij de overneming van het kwestieus.
handelshuis een wettig belang· had, dan
wel of hij in rechte heeft willen beslissen
dat, ondanks de Bfwezigheid van een
wettig belang, zij recht op de overneming
had, dan wanneer deze onduidelijkheid
in de motivering aan het hof niet toelaat
zijn controlerecht over de wettelijkheid
van de bestredene beslissing uit te oefenen en met het gebrek aan de door
artikel 9? van de Grondwet vereiste motivering gelijk staat :
Overwegende dat het bestreden vonnis.
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.beslist dat de wet van 16 mei 1900
niet vereist dat het door de de cujus
b1j zijn overlijden bewoond handelshuis
waarvan de overneming gevraagd wordt,
voor de eisende partij, belang heeft als
inwoning;
Overwegende dat deze beslissing· niet
·dubbelzinnig is en het in het middel
aangehaald artikel 4 van voornoemde
wet niet schendt;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt en het tweede in
feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
de conclusies van eiser niet beantwoord
heeft in zover zij staande hielden dat de
door vierde verweerster ingeleide eis tot
Dverneming niet gegrond was, om reden
"dat, jaren geleden, zowel wijlen Orner
De Bock als zijn echtgenote Maria Van
Wijmeersch (vierde verweerster) akkoord
waren om de voorkeur aan eiser te geven,
wat dan ook een clausule uitmaakt van
het testament van wijlen Orner De
Bock ))' dan wanneer om wettelijk gemotiveerd te zijn, de rechterlijke beslissingen
al de door de partijen m regelll).atig neergelegde conclusies ingeroepen middelen
en excepties moeten beantwoorden :
Overwegende dat het bestreden vonnis
aanleggers conclusies passend beantwoordt door te verklaren dat krachtens
bet derde lid van artikel 4 van de wet
van 16 mei 1900, de voorkeur aan de
overlevende echtgenoot, ter zake aan de
medeeigenares, vierde verweerster, dient
toegekend te worden ;
Dat het middel ongegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening·; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
6 november 1959. 1e kamer. Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ye1·slaggever,
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal. - Pleiter, H. Struye.

1e KAMER. -

6 november 1959.

VERBORGEN GEBREKEN. - ARTII<EL 1643 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. - BEGRIP NOCH
DOOR DE KONING NOCH DOOR HET

BELGISCH lNSTITUUT VOOR NORMALISATIE MOGENDE BEPERKT WORDEN.
2° VERKOOP.- PRODUCT MET DE DOOR
HET BELGISCH lNSTITUUT VOOR NORMALISATIE GESTELDE NORMEN OVEREENSTEMMENDE. - PRODUCT NIETTEJ\IIIN
EEN VERBORGEN GEBREK KUNNENDE
HEBBEN.
1° Noch de Koning noch het Belgisch
Instituut voo1· normalisatie, ingericht bij
de besluitwet van 20 september 1945 (1),
hebben de macht om, op het stuk van
de toepassing van a1·tikel 1643 van het
Bu1·ge1·Zijk Wetboek, de dmagwijdte van
het begrip ve~·bo1·gen geb1·ek te bepe1·ken.
2° De omstandigheid dat een product of een
koopwaar met de normen overeenstemt
gesteld door het Belgisch Instituut voo1·
no1·malisatie, inge1·icht bij de besluitwet
van 20 september 194.5, belet niet dat
het product of de koopwaar, afgezien van
deze nonnen, een verbo1·gen geb1·ek
kunnen hebben.

{MATTON, T. TARRAS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 12 april 1958 in laatste aanleg
gewezen door de Rechtbank van koophandel te Kortrijk;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de besluitwet van 20 september
1945, en meer bepaaldelijk van haar
artikelen 1, 2, 3, 4 en 10, betreffende
de normalisatie, verlengd bij de besluitwet van 28 februari 194 7, van de artikelen 2 van de statuten van het Belgisch
Instituut voor normalisatie, verschenen
in de bijlagen van het Staatsblad van
23 m aart 1946 en goedgekeurd door
besluit van de Regent van 31 maart 1946,
1641 tot 1646 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doordat bet
bestreden vonnis, rechtdoende op de door
eiser regelmatig genomen conclusies,
waarin deze laatste voorhield dat de door
de rechtbank aangestelde deskundige « in
zijn opdracht geen rekening met de ter
zake gevestigde normen gehouden heeft,
en dat inderdaad de huidige hangende
betwisting tussen partijen juist diende
opgelost te worden volgens de technische
regelen voorgeschreven door de Belgische

10 VERKOOP. -

(1) Zie noot 1 onder dit arrest in Bull.
en PAsrc., 1960, I, 277.
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1945 betreffende de normalisatie, en
meer bepaaldelijk volgens de Norm
N.B.N. 224- 2e uitgave- juli 1956, na
het bestaan van verborgen gebreken in
de door eiser geleverde vloertegels aangenomen te hebben, de eis van verweerders gegrond verklaard heeft op grond
van de overweging « dat de argumentatie
steunend op de door het Belgisch Instituut voor normalisatie uitgevaardigde
richtlijnen ter zake jegens eisers (hier
verweerders) niet opgaat... dat de richtlijnen van dit Instituut niet als wetten
kunnen g·elden, de gewone burgers niet
binden en in geen geval wijzigingen aan
de wettelijke regeling van de vrijwaring
in zake koop-verkoopovereenkomst kunnen teweegbrengen, en dat een parastatale ins telling met rechtspersoonlijkheid ...
bedoeld ter regeling vail een bepaalde
materie ten bate van het algemeen
belang, daarom niet het recht heeft
maatregelen uit te vaardigen die kracht
van wet hebben ))' dan wanneer door de
bedoelde wettelijke bepalingen aan het
Belgisch Instituut voor normalisatie opdracht werd gegeven « normen )) uit te
werken, dit is een " geheel van technische
specificatie, eenheids- en vereenvoudigingsvoorschriften betreffende de vorm,
de samenstelling en afmeting, de natuurlijke en scheikundige eigenschappen en
de kwaliteit der produkten en waren ))'
en welke als " standaard )) gelden betreffende een zelfde fabricaat, en deze normen door hun bekrachtiging door de
Koning, hun bekendmaking in het Staatsblad en hun neerlegging op de Dienst van
Handels- en Nijverheidseigendom, een
officie!e en algemeen gekende standaard
vormen voor de bepaling van de vorm,
de samenstelling, en afmeting, de natuurlijke en scheikundige eigenschappen, enz.,
van deze voorwerpen, zodat de gebreken,
inherent aan de genormaliseerde materie,
en door de publicatie van de norm, als
inherent of voortspruitende uit de materie zelf van het voorwerp bekendgemaakt,
behoudens tegenstrijdig beding, niet als
verborgen gebreken kunnen beschouwd
worden (elk der geviseerde artikelen, uitgezonderd artikel 9? van de Grondwet),
en dan wanneer, tenslotte, het bestreden
vonnis in het onzekere laat of het de
toepassing van de officiele Belgische normen afwijst, omdat de rechter van oordeel is dat deze normen in geen geval
tegen gewone burgers kunnen ingeroepen
worden, dan wel, of het in casu bij
gebreke van bekrachtiging door de

Koning, het inroepen van de aangevoerde
norm niet a an vaard t, he~geen de con trole
van de wettelijkheid der bestreden beslissing onmogelijk maakt (artikel 9? van
de Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden vonnis
aanlegger veroordeeld heeft tot het vervangen van een door hem geleverde vloer,
bestaande uit tegels die de rechter met
verborgen gebreken behept verklaart,
gebreken welke hij nader bepaalt, alsmede tot betaling van. schadevergoeding
aan verweerders; dat de rechter zijn
beslissing op het verslag van een door
hem aangestelde deskundige steunt;
Overwegende, enerzijds, dat het vonnis
terecht beslist dat de normen die gesteld
werden door het Belgisch Instituut voor
normalisatie, ingericht bij een door aanlegger ingeroepen besluitwet van 20 september 1945, " in geen geval wij zigin gen
aan de wettelijke regeling van de vrijwaring· in zake koop-verkoopovereenkomsten )) kunnen brenp;en ;
Dat inderdaad geen enkele bepaling
van voormelde besluitwet noch het Belgisch Instituut voor normalisatie noch
de K~n!ng macl1tigt om gezegde regelen
te WlJZlgen en onder meer om bij de
toepassing van artikel 1643 van het
Burgerlijk Wetboek de draagwijdte van
het begrip verborgen gebrek te beperken ;
Overwegende, anderzijds, dat de omstandigheid dat een product of een koopwaar met de door het Belg1sch Instituut
voor normalisatie gestelde normen overeenstemt niet belet dat het product of de
koopwaar, afgezien van deze normen,
met een verborgen gebrek kan behept
zijn;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, door te beslissen dat
de door het Belgisch Jnstituut voor normalisatie uitgevaardigde normen " in
geen geval )) de wettelijke regelen van de
vrijwaring in zake koop-verkoopovereenkomsten kunnen wijzig·en, de rechter
duidelijk er op gewezen heeft dat die
beslissing onafhankelijk is van de goedkeuring van die normen door de Koning ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
6 november 1959. -

1e kamer. -

-193Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal. - Pleite1·, H. Van Ryn.

6 november 1959.

1e KAMER. -

REGISTRATIE. ZETTING VAN DE
RECHTEN. - 0VERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL VAN ONROERENDE
GOEDEREN. VERKOOP VAN EEN
KLEIN LANDEIGENDOM. VERMINDERING VAN HET RECHT. - VOORDEEL
VAN DE VERlVIINDERING BEHOUDEN ZO
D.E VERKRIJGER ZIJN ECHTGENOOT OF
ZIJN AFSTAMMELINGEN ZELF HET ONROEREND GOED NIET EXPLOITEREN. KOPER IN DE ONMOGELIJKHEID ZELF
TE EXPLOITEREN WEGENS ZIJN JEUGDIGE LEEFTIJD. - 0NROEREND, GOED
VOOR ZIJN REKENING EN OP ZIJN
RISICO GEEXPLOITEERD. - VOORDEEL
VAN DE VERAUNDERING BEHOUDEN.
W anneer de verkrij ge1· van een klein landeigendom in de onmogelijkheid verkeert,
wegens zijn jeugdige leej'tijd, het zelf' te
exploite1·en binnen de terrniJn voorzien
bij artikel 60 van het Wetboek van de
regist1·atie-, hypotheek- en griffierecht~n,
blijj't het voordeel van de ve1·mindenng
van het registmtierecht niettemin behouden zo het onroerend goed voo1' zijn 1'e/cening en op zijn risico geexploiteerd
wordt (1).

(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN T. HAENTJENS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 22 april 1959 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Dendermonde ;
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 44, 53, 1°, 55
en 60 van het koninklijk besluit n 1' 64,
van 30 november 1939, behelzende het
Wetboek der registratie- hypotheek- en
griffierechten, bekrachtigd door artikel 2.
van de wet van 16 juni 194?, doordat het
(1) Zie, contra : Recueil gene1·al de l'En1'egist1'ement et dtt Nota1'iat, 1956, n° 19609,
19 tot 23.
VEHBR.,

1960. -
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bestreden vonnis, na vooropgezet te hebben dat ingevolge artikel 60 van voormeld wetboek het voordeel van de verlaging der registratierechten aileen dan
behouden blijft, zo de verkrijger, zijn
echtgenoot of zijn afstammelingen zelf
het verkregen onroerend goed uitbaten,
aanneemt dat daarbij klaarblijkelijk in
in de wet wordt bedoeld, het uitbaten
voor rekening en op risico van voormelde
personen, zonder dat zij daarom met eigen handen moeten bewerken, dan wanneer bedoeld artikel 60, en het er mede
verband houdende artikel 55, onbetwistbaar een uitbating vereisen die ernstig,
en hoofdzakelijk, daadwerkelijk, eigenhandig en materieel door de verkrijger,
zijn echtgenoot of afstammeling•en moet
worden verwezenlijkt :
Overwegende dat de vermindering van
het bij artikel 53 van het Wetboek van
de registratie-, hypotheek- en griffierechten bepaalde recht strekt tot het begunstigen van degene die eigenaar wil worden van een erf voor zijn huidige vestiging en tot het vergemakkelijken van de
aanlegging, in de handen van de landbouwer of van de landarbeider, van een
klein patrimonium dat echter volstaat om
de grondslag van een klein bedrijf te
vormen;
Overwegende dat de wetgever, door in
artikel 60 van voormeld wetboek te bepalen dat het voordeel van deze vermindering dan aileen behouden bHjft zo de verkrijger, zijn echtg·enoot of zijn afstammelingen zelf het onroerend goed uitbaten,
bedoeld heeft deze gunst afhankelijk te
stellen van de voorwaarde van een werkelijke en aanhoudende exploitatie door
voornoemden en, in het geval van minderjarigen die wegens hun leeftijd in de
onmogelijkheid verkeren aan die voorwaarde te voldoen, van een exploitatie
welke voor hen gedreven wordt;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de bestreden beslissing blijkt, enerzijds, dat de leeftijd van de verweerders
het hun onmogelijk maakte zelf te exploi-.
teren, en, anderzijds, dat de exploitatie
van het litigieuze goed voor hun rekening
en op hun risico plaats had;
Overwegende dat deze vaststellingen
volstaan om de bestreden beslissing te
rechtvaardigen, en dat het mid del derhalve bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel afgeleid uit de
schending van artikel 9? van de Grondwet wegens dubbelzinnige motivering of
minstens motivering zonder verband met
de beschikking en dus afwezigheid van
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motivering, doordat het vonnis bovendien
tot staving· van zijn beslissing inroept dat
aanleg·ger, in de onderstelling dat de
ouderdom van de drie jongste medekopers van enig belang ware geweest, zoals
hij het voorhield, ab initio het gunsttarief had moeten weigeren, daar de identiteit en geboortedatum der kopers in de
aankoopakLe vermeld stonden en deze
vermelding aanleg·g·er reeds bij de boeking
der aide in staat stelde zich ervan te vergewissen dat er van uitbating de facto
door de drie jongste medekopers geen
sprake kon zijn, dan wanneer deze motivering· ernstige twijfel laat bestaan omtrent de vraag of in specie de rechtbank,
wegens de houding van aanlegger ab initio, zijn beslissing op feitelijke of juridische g·eg·evens heeft gesteund en aldus de
controle omtrent de wettelijkheid van de
bestreden beslissing door het hof in het
gedrang heeft gebracht ; dat tevens het
vonnis niet vermeldt waarom en om
welke reden de houding ab initio van
aanlegger van enige invloed kan of kon
zijn op het behoud van het gunsttarief
in hoofde van de verkrijg·er; dat verder
de ing·eroepen omstandigheden geen werkelijk verband houden met de uiteindelijke beslissing van de rechtbank :
Overwegende dat uit het op het eerste
middel verstrekte antwoord blijkt dat
het bestreden dispositief wettelijk gerechtvaardigd is; dat eruit volgt dat het
tweede middel, dat tegen een ten overvloede gegeven reden opkomt, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

6 november 1959. 1e kamer. Voorzitte1·, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Van Leynseele.
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9 november 1959.

DRIJF TEGEN EEN WET VAN GEiVIEEN
RECHT EN INBREUK OP DE WEGCODE.
- BEKLAAGDE iVIILITAIR DEEL UIT!VIAKENDE VAN EEN TE VELDE ZIJNDE
TROEP. - MILITAIR !VIET REGELJVIATIG
VERLOF. BEVOEGDHElD VAN HET
JVIILITAIR GERECHT.

2° VERBREKING. -

UITGESTREKTHEID. STRAFZAKEN. BESCHIKKING EEN MILITAIR VERWIJZENDE
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTSMACHT
WEGENS iVIISDRIJVEN TOT DE BEVOEGDHEID VAN HET MILITAIR GERECHT BEHORENDE.
VOORZIENING TEGEN
HET ARREST VAN VEROORDELING. VERBREKING VAN HET ARREST EN VAN
DE VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING,
TOT EN INBEGREPEN DE BESCHIKKING
VAN VERWIJZING.

3° VERWIJZING NA VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - VERBREKING WEGENS
ONBEVOEGDHEID,
VAN
HET
ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP EN
VAN DE VOORAFGAANDE RECHTSI'LEGING, TOT EN INBEGREPEN DE BESCHIKKING VAN VERWIJZING. MISDRIJF
TOT DE BEVOEGDHEID VAN HET JVIILITAIR GERECHT BEHORENDE. VERWIJZING NAAR DE KRIJGSAUDITEUR.

1° Het militair gerecht is aileen bevoegd
om een militair deel uitmakende van een
te velde zijnde t1·oep, vm·volgd wegens
een misdrijf tegen een wet van gemeen
recht en wegens inbreuk op de wegcode,
te vonnissen; zelf's zo, op het ogenblik
van de rnisdrijven, de beklaagde met
regelrnatig verlof was ('1). (W etten van
15 juni 1899, art. 21, 23 en 26, van
30 april 1919, art. '15, en van 2? februari 1958, art. 5.)

2° Op de voorziening ingesteld tegen een
arrest van ve!·om·deling dam· de CO!'!'ectionele rechtsrnacht gewezen inzake een
rnilitair naa1' haa!' venvezen door een
beschilcking van de raadkarner tvegens
misd1'ijven tot de bevoegdheid van het
militai1· gerecht beho!'ende, ve!'b!'eekt het
hof het aangeklaagd a?'!'est en hetgeen
daa!'aan voorafging, tot en inbeg!'epen
de beschikking van venvijzing (2).
(Wetb. v. strafv., art. 408 en 4'13.)

BEVOEGDHEID EN AANLEG. -BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. - MIS-

3° W anneer, de misdrijven tot de bevoegdheid van het militai1· gerecht behorende,

. (1) Verbr., 12 februari 1958 (Bull. en FABIO.,
1958, I, 651).
(2) Verbr., 8 november 1943 (Bull. en
PAsiC., 1944, I, 45) en de noot 2; 24 september 1956 (Arr. Ve1·b1·., 1957, blz. 23); zie

verbr., 16 juni 1947 (A1·r. V erb1·., 1947,
blz. 211); 13 october 1947 (ibid., 1947,
blz. 318) en 25 september 1950 (ibid., 1951,
blz. 12).

-195het hof een arrest van het hof van be1·oep
en hetgeen daaman voorafging, tot en
inbegrepen de beschikking van ve1·wijzing, verbreekt, venvijst het de zaak nam·
de K1·ijgsanditeur {1). (Wetb. v. strafv.,
art. 429.)
(STRIJKERS T.
ADAMS EN N. V. «WINTERTHUR"·)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 februari 1959 gewezen door
bet Hof van beroep te Luik;
Over het middel van ambstswege afgeleid uit de schending van de artikelen 21,
23, gewijzigd bij artikel 5 van de wet van
27 februari 1958, 26 aangevuld bij artikel 15 van de wet van 30 april 1919,
doordat, om, bij het bestreden arrest,
over de tegen aanlegger uitgeoefende publieke en burgerlijke vorderin!!en uitspraak te doen, het hof van beroep zich
bevoegd heeft erkend om van die vorderingen kennis te nemen, dan wanneer de
vaststelling·en van het arrest en de meldingen van de stukken van de procedure
waarop het hof acht vermag .te slaan,
laten blijken dat, op het ogenblik van
de feiten, aanlegger de hoeganigheid van
beroepsmilitair bezat en deel uitmaakte
van een eenheid van bet leger te velde,
waaruit volgt dat hij door de militaire
gerechten diende gevonnist te worden :
Overwegende dat door, bij het bestreden arrest, over de tegen aanlegger uitgeoefende publieke en burgerlijke vorderingen uitspraak te doen, het hof van
beroep zich bevoegd heeft erkend om van
die vorderingen kennis te nemen ;
Overwegende dat uit de meldingen van
dit arrest blijkt dat aanlegger. die als
enige betichte strafrechtelijk vervolgd
werd, beroepsmilitair is ;
Dat bijgevolg hij, in beginsel, bij toepassing van artikel 21 van de wet van
15 juni 1899, door de militaire gerechten
diende gevonnist te worden wegens de
door hem begane misdrijven tegen de
wetten van gemeen recht;
Ovevwegende, weliswaar, dat hij vervolgd werd en wegens onvrijwillige letselen en wegens een samenhangend inbreuk op het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en dat, bij
(1) Zie vcrbr., 8 november 1943, 16 juni
en 13 october 1947, 25 september 1950 en
24 september 1956, in vorige noot vermelcl.

toepassing van de artikelen 23, 3°, en 26
(aangevuld bij artikel 15 van de wet van
30 april 1919) van hogergemelde wet en
van artikel r, van de wet van 17 april
1878 bevattende de voorafgaande titel
van het wetboek van rechtspleging in
strafzaken, de gewone rechtsmachten aileen bevoegd bleken te zijn om uitspraak
te doen over die publieke vordering en
over de terzelfdertijd en voor dezelfde
recbters vervolgde burgerlijke vorderingen;
Overwegende nochtans dat gemeld artikel 23 in zijn laatste lid, gewijzigd door
artikel 5 van de wet van 27 februari
1958, bepaalt dat de inbreuken op de wetten en verordeningen op het vervoer aan
de militaire gerechten blijven onderworpen wanneer zij door een militair werden
gepleegd, die deel uitmaakt van een op
mars of te velde zijnde troep en dat dus
de vorderingen tot hers telling van .de
schade veroorzaakt door die misdrijven
ook tot de bevoegdheid van die recbtscolleges behoren ;
Overwegende dat, aangaande de bij
l1et laatste lid van artikel 23 voorziene
omstancligheid, uit stukken van de rechtspleging waar>op het hof acht vermag te
slaan (stukken 2 en 14), blijkt dat aanlegger als beroepsmilitair, in dienst was
bij de Belgisd1e strijdkrachten in Duitsland, waaruit volgt dat hij op de datum
van het feit deel uitmaakte van een eenheid van het leger te velde, zonder dat
er rekening dient gehouden te worden met
de omstandigheid dat hij al dan niet met
verlof was;
Overwegende dat, gelet op de vermeldingen van ·de reeds in het dossier liggende stukken, de raadkamer van de
RechtJ::.ank van eerste aanleg te Tongeren, eerste recbtsmacht voor dewelke de
zaak aanhangig werd gemaakt, haar onbevoegdheid had moeten vaststellen en
dat haar beschikking bijgevolg met nietigheid behept is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest evenals hetgeen daaraan voorafg·ing van de eerste nietige akte af, te
weten de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Tongeren van 6 november 1957 ; beveelt
dat van onderhavig arrest melding zal
gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissingen ; laat de kosten ten
laste van de Staat ; verwijst de zaak naar
de Krijgsauditeur bij de Krijgsraad der
Belgische strijdkrachten in Duitsland.
9 november 1959. 2e kamer. VoorzitteT en Verslaggeve1·, H. Van Beirs,

-196raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal.
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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOJ\IIST
ONTSTAAN).- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. - RAwliNG VAN DE
SCHADE «EX iEQUO ET BONO ll GEDAAN.
- VooRWAARDEN.
De rechter rnaakt van een 1'arning ex requo
et bono van de door een ongeoorloofde
daad veroo1·zaakte schade geen wettig
geb1·uik wanneer hij de reden niet opgeeft wam·orn de door een partij voo1'gestelde g1'ondslag van 1'arning niet kan
aangenornen worden en de mrning van
de schade slechts ex requo et bono
gedaan kan worden (1). (Impliciete oplossing·.)

(VERBEURGT, T. BROOS;)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 januari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de publieke vordering ten laste van aanlegger :
Overwegende dat de substantiiile of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de vooq:iening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de tegen
aanlegger ingestelde burgerlijke vordering:
Overweg·ende dat aanleg·ger geen middel inroept;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de door
aanlegger ingestelde burgerlijke ·vordering:
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest
(1) Verbr., 8 october 1956 (Bttll. en PAsrc.
1957, I, 102).

aileen uitspraak l1eeft gedaan over de
louter materiele schade (auto) en niet
over de volledig·e eis die tot hers telling
van de door het misdrijf veroorzaakte
schade strekte, dan wanneer aanlegger
in zijn conclusies voor het hof van beroep
vroeg verweerder « te veroordelen om aan
de burgerlijke partij Verbeurgt de vergoedingen te betalen als gevorderd in de
rechtstreekse dagvaarding en de besluiten
genomen v66r de eerste rechter " en dan
wanneer in die conclusies gevraagd was
dat verweerder veroordeeld zou zijn « om
aan de burg·erlijke partij de som van
25.000 frank te betalen ten provisionele
titel hoofdens physico-morele schadevergoeding, onder voorbehoud van vermeerdering in de loop van het geding, een
wetsdokter aan te stellen met als opdracht het slachtoffer, de burgerlijke
partij, te onderzoeken, enz. " :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat de door aanlegger ten gevolge
van het ongeval geleden schade « op
billijke wijze op 17. 9'20 frank moet geraamd worden " en, in verhouding tot de
onderscheidenlijke aansprakelijkheden,
verweerder tot het betalen van de l1elft
van' die som veroordeelt ;
Overwegende dat bedoelde som van
17.920 frank juist het be drag vertegenwoordigt tot het betalen waarvan aanlegger, in de rechtstreekse dagvaarding,
vroeg dat verweerder zou veroordeeld
worden « onder voorbehoud van vermeerdering terloops het geding, onderander
wat betreft de vergoeding wegens dokterskost, werkonbekwaamheid, morele
schade, pijnen en smarten " ;
Dat in dit exploot aanlegger immers
aanvoerde dat, onder gemeld voorbehoud,
de schade « als volgt kan vastgesteld
worden : herstellingskosten aan auto :
9. 790; g·ebruiksderving : H
dagen,
150 frank : 1.650; vervoer na ongeval :
60 ; schade aan klederen : 5. 97 5; schade
aan uurwerk : 445 ; te sam en : 17.920 fr. " ;
Overwegende dat die burgerlijke partij,
die v66r de rechter in hoger beroep met
verwijzing naar de rechtstreekse dagvaarding en naar de conclusies v66r de
eerste rechter concludeerde, in die conclusies vorderde dat de rechtstreekse gedaagde zou veroordeeld worden hem de
som van 25.000 frank te betalen «ten
provisionele titel hoof dens physico-morele
schadevergoeding·, onder voorbehoud van
vermeerdering in de loop van het geding »,
dat een wetsdokter zou aangesteld worden om de graad van tijdelijke en bestendig·e onbekwaamheid vast te stellen ;
Overwegende dat, door te beslissen

-

197

zoals hoger gemeld wordt, het arrest in
het midden laat of de rechter beschouwd
heeft dat de door aanlegger geleden
schade in feite beperkt is tot de schade
waarvan het exploot van rechtsingang
te kennen gaf dat ze van dit ogenblik af
kon vastgesteld worden, ofwel of hij
beslist heeft dat, in de staat van de
proceduur, de eis tot herstelling van een
meer uitgebreide schade bij hem niet
regelmatig aanhangig was, ofwel nog of
hij, vveigerende de schade op een andere
wijze, zoals aanlegger het voorstelde, te
bepalen, ze ex mquo et bono heeft geraamd
tot een som die bij toeval met die gemeld
in de dagvaarding overeenkomt;
Dat het middel dus, in zover bet de
schending van artikel 97 van de Grondwet inroept, gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het, uitspraak doende
over de eis van aanlegger, de omvang van
de door hem gel eden schade op 17.920 fr.
heeft bepaald en verweerder, bijgevolg,
tot het betalen van de helft van die som
aan aanlegger heeft veroordeeld ; verwerpt de voorziening voor bet overige;
beveelt da:t van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot een derde van
de kosten en aanlegger tot twee derden;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
9 november 1959. 2e learner. Voorzitter en Ve1·slaggever, H. Van Beirs,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal.
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TRAMWEGEN,
AUTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TAXIS. BEZOLDIGD VERVOER VAN PERSONEN DOOR
MIDDEL VAN AUTOMOBIELEN. TAXIDIENSTEN. BEGRIP.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONCLUSIES. BESCHOUWING ONDER
VORM VAN EEN VRAAG GEOPPERD. GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
ZE TE BEANTWOORDEN.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. CONCLUSIES. BEWERING ZONDER
GEPASTHEID WORDENDE OM REDEN VAN

EEN VASTSTELLING VAN DE RECHTER.
GEEN VERPLICHTING ZE TE BEANTWOORDEN.

li 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN DE ARRESTEN. TEGENSTRIJDIGHEID VAN MOTIEVEN, GELIJK TE
STELLEN ZIJNDE MET GEBREK AAN
MOTIEVEN. - BEGRIP.

1° Voo1' de toepassing van de besluitwet
van 30 decernbe1· 1946, wordt als taxidienst aangezien, het bezoldigd vervoe1·
van personen doO?' middel van bepaalde
automobielen, te1' beschikking van het
publiek gesteld op de openbare weg of
elders, dat de bij a1'tikel23, lid 1, van die
besluitwet bepaalde voo1·waarden ve?·enigt. W01·dt niet aangezien als een dergelijke dienst de ve1·huring van voertuigen wam·voo1' een bijzondere overeenkomst w01·dt gesloten met het oog op bijzondere omstandigheden (Besluitwet van

december 1946, art. 23, !eden 1 en 2.)
De rechte1' hoef~ niet te antwoo1'den op
een in een conclusie onder vo1'1n van een
vmag
geoppe1·de
beschmtwing
(1).
(Grondwet, art. 97.)
3° De 1'echte1' client een in conclusies geoppe1'de bewe1'ing die om 1•eden van een
vaststelling van zijn beslissing zonde1'
gepastheid wo1'dt niet nade1' te beantwoorden (2). (Grondwet, art. 97.)
/i 0 De tegenstr~jdigheid van rnotieven, gelijk te stellen zijnde met gebrek aan de
doo1· artikel 97 van de G1·ondwet ve1·eiste
rnotieven, kan slechts voo1'tvloeien uit de
tegenstrijdigheid van de onde1·scheiden
motieven van een en dezelfde besl1:ssing,
met uitsluiting van de tegenstrijdigheid
van de motieven van een beslissing met
deze van een ande1'e.
30

2°

(DE WILDE.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 maart 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Mechelen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 val! de Grond-

'(1). Verbr., 30 maa.rt 1954 (Bull. en PAsrc.,
1954, I, 675) en 21 septembm· 1959, supm,
blz. 71 en de noot.
(2) Verbr., 10 september 1958 CArr. Verbr.,
1959, blz. 24).
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wet, doordat het bestreden vonnis aanlegger veroordeelt wegens misdrijven gepleegd als exploitant van een taxidienst
of bestuurder van een taxi, zonder het
verweer van aanlegger te beantwoorden,
dan wanneer aanleg·g·er in conclusies, regelmatig v66r de correctionele reclltbank
genomen, had doen gelden dat hij geenszins een onderneming van vervoer per
taxi exploiteerde, maar wel een bedrijf
van verhuurder van een auto en dat hij
deze aanvoering staafde door voor te
houden dat zijn bedrijf niet beantwoordde
aan de criteria g·esteld voor de exploitatie van een taxidienst, zijnde : 1° de verhuring moet slaan op het voertuig zelf en
niet op ieder der plaatsen, 2° de bestemming wordt bepaald door de huurder en
niet door de eigenaar, 3° het voertuig
wordt verhuurd aan iedereen die zich
aanbiedt om het t!) bezetten, gelijk op
welke plaats het in huur nemen gebeurt,
behoudens beperking·en voorzien door het
politiereglement, r.o de betaling van de
vervoerprijs geschiedt volgens een tarief,
berekend, hetzij volgens de afgelegde
afstand, hetzij volgens de cluur der verhuring, hetzij volgens de beide elementen;
dat, integendeel zijn bedrijf van exploitant van een huurauto bleek uit de volgende omstandigheden : 1° hij is bezitter
van een huurrijtuig en heeft het beroep
van exploitant van clit rijtuig aangegeven en gekozen; 2° dat beroep bestaat
wettelijk en is g·eregeld door wetten en
besluiten; 3° sinds 16 mei 195? heeft hij
overgeschakeld van de exploitatie van
een taxi naar deze van een huurauto ;
r.o bij is volkomen in regel wat betreft
het exploiteren van dit beroep; 5° bij is
in regel met de verzekering voor vervoer van personen tegen betaling, taxi
zonder taximeter; dan wanneer aanlegger in conclusies eveneens opgeworpen
had dat niet bij vonnis kon worden vastgesteld d8.t betichte een bepaald beroep
uitoefent;
Overwegende dat aanlegger . veroordeelcl werd wegens inbreuk op artikelen 1,
2, .'23 en 30 van de besluitwet van 30 december 19!•6 betreffende het bezoldigd
vervoer van personen door middel van
automobielen weg·ens inbreuken op artikelen 3, 5, 6 en 2? van het besluit van
de Regent van 20 augustus 194?, gewijzigd bij artikelen 1 en '2 van het koninklijk besluit van 21 februari 195?, houdende het politiereg·lement betreffende de
exploitatie van taxidiensten ;
Overwegende dat luidens artikel 23
van de besluitwet van 30 december 1946,
het bezoldigd vervoer van personen door

middel van bepaalde automobielen, ter
beschikking van het publiek gesteld op de
openbare weg of elders, als taxidienst
wordt aangezien wanneer de volgende
voorwaarden verenigd zijn : 1° de verhuring moet slaan op het voertuig en niet op
iedere plaats ervan, 2° de bestemming
wordt bepaald door de huurder en niet
door de exploitant van de onderneming,
de eigenaar of de bestuurder van het voertuig, 3° het voertuig wordt verhuurd aan
al wie zich aanbiedt om er plaats in te
nemen, onverschillig waar het in huur nemen geschiedt, r.o de vervoerprijs wordt
betaald volgens een tarief berekend hetzij volgens de afgelegde afstand hetzij
volgens de duur van de verhuring· hetzij.
volgens deze beide elementen; dat hetzelfde artikel ook bepaalt dat de verhuring van voertuigen waarvoor een bijzondere overeenkomst wordt gesloten met
het oog op bijzondere omstandigheden
zoals reizen, l1Uwelijken, begrafenissen
enz., niet onder toepassing valt van bedoelde besluitwet van 30 december 1946;
dat artikel 1 van het besluit van de Regent van 20 augustus 1%? de taxidiensten, zonder nadere bepaling, aan de voorschriften van het politiereglement onderwerpt;
Overwegende dat het vonnis releveert
dat aanlegger" tijdens het onderzoek verklaarde dat hem op 11 maart 1958 gevraagd werd drie personen op 12 maart
1958 naar Antwerpen te vervoeren en
dat hij deze rit uitvoerde mits 300 frank,
weze 30 km. X 5 fr. de kilometer », en
dat het verder, na de termen te hebben
aangehaald van een ministerieel rondschrijven betreffende het onwettelijk gebruik van een huurauto als taxi, beslist
dat het vaststaat « dat de betwiste rit
niet werd uitgevoerd ingevolge een voorafg·aande bij zondere overeenkomst met
het oog op een bijzondere omstandigheid,
zodat zij niet als een « reis » per huurauto·
maar wel als rit per taxi te beschouwen
is »;
Overweg·ende dat zodoende de rechtbank de motieven opgeeft waarom ze het
betwist vervoer als de uitvoering van een
taxidienst aanziet; dat de aldus aangenomen criteria deze van de wet zijn en
dat ze de aanwezigheid van de verschillende bestanddelen van de misdrijven ten
laste gelegd van aanlegger, weze hij al
of niet verhuurder van auto's, vaststelt;
clat ze meteen geantwoord heeft op het
in de conclusies voorgebracht verweer;
dat ze niet hoefde te antwoorden op de
beschouwing, onder vorm van een vraag
geopperd, of het bij vonnis kon vastge-
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Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikelen 97 en 6 van
de Grondwet, doordat aanlegger in conclusies, regelmatig v66r de correctionele
rechtbank genomen, deed gelden dat, de
Belgen g·elijk zijnde voor de wet, ieder
Belg, die daartoe de nodige geschiktheid
bezit en de vereiste toelating heeft bekomen, het beroep van zijn keuze mag uitoefenen tenzij wanneer een wettelijke uitsluiting zou bestaan, doordat aanlegger,
die daartoe de bekwaamheid bezit en de
nodige vergunning ontvangen heeft, het
beroep van exploitant van een huurauto
gekozen heeft, beroep dat wettelijk erkend en geregeld is, en doordat het vonnis dit verweer niet beantwoord heeft :
Overwegende dat het enig juridisch gevolg dat aanlegger nit de in het middel
aangehaalde beschouwingen trok, bestond
in de aanvoering dat hij de feiten niet
kon gepleegd hebben daar hij het beroep
van exploitant van een huurauto en niet
dat van exploitant van een taxi had gekozen;
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat, zelfs aannemende dat aanlegger het beroep van exploitant van een huurauto uitoefende, de
rechter dan nog wettig kon beslissen dat
aanlegger plichtig was aan de feiten van
de telastlegging; dat de rechtbank derhalve bedoelde beschouwingen niet nader
diende te beantwoorden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het vonnis releveert dat
aanlegger tijdens het onderzoek verklaarde dat hem op 11 maart 1958 gevraagd werd drie personen op 12 maart
1958 naar Antwerpen te vervoeren en
dat hij deze rit uitvoerde mits 300 frank
(30 kilometers aan 5 frank per kilometer)
en daaruit afleid dat betwiste rit niet
werd uitgevoerd ing·evolge een voorafgaande bijzondere overeenkomst met het
oog op een speciale omstandigheid, zodat
ze niet als een reis per huurauto maar
wei als een rit per taxi te beschouwen is,
dan wanneer deze beredenering tegenstrijdig is met de motieven van twee
andere vonnissen op dezeifde datum door
dezeifde rechtbank uitgesproken :
Overwegende dat enkel de tegenstrijdigheid van de onderscheiden motieven
van een en dezelfde rechterlijke beslissing

gelijk te stellen zijn met gebrek aan motieven, doch geenszins de gebeurlijke tegenstrijdigheid van de motieven van een
gerechtelijke beslissing met deze van een
andere;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 23 van de besluitwet van 30 december 1946, doordat het
vonnis aanlegger veroordeelt wegens inbreuken op deze besluitwet en op het besluit van de Regent van 20 augustus
1947 gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 21 februari 1957, besluiten genomen
in uitvoering van gezegde besluitwet,
dan wanneer, ing·evolge artikel 23, lid 2,
van deze besluitwet, het vervoer gedurende hetwelk deze inbreuken zouden ge·
pleegd geweest zijn, niet onder toepassing van deze besluitwet en besluiten
viel vermits dit vervoer een " reis " was,
met voorafgaandelijk akkoord, buiten
een plaatselijke kring :
Overwegende dat, op grond van de
vaststellingen, soeverein in feite gedaan
en in het antwoord op het eerste middel
aangehaald, de rechter wettig kon beslissen dat het kwestieus vervoer niet geschiedde in uitvoering van een van de
huurovereenkomsten door artikel 23,
lid 2, van de besluitwet van 30 december
1946 uit de toepassing van deze besluitwet en van de besluiten in uitvoering
ervan genomen, uitgesloten;
Dat het middel niet lean 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.
9 november 1959. -

2 8 kamer. -

Voo1'zittM, H. Van Beirs, raadsheer waarl).emend voorzitter. - Verslaggevet, H.
Hallemans. Gelijkluidende conclusie,

H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1° GENEESKUNDE. - VERBOD GELIJKTIJDIG DE GENEESKUNDE EN DE
·ARTSENIJBEREIDKUNDE TE BEOEFENEN.
- BEGRIP.
20 GENEESKUNDE. BEOEFENING
VAN DE GENEESKUNDE. - BEGRIP.
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BEG RIP.

BEOEFENING
ARTSENIJBEREIDKUNDE.

1° De gelijktijdige beoefening van de geneeskunde en van de artsenijbe1·eidkunde,
door de artikelen 1 der wetten van 2.5 j1tli 19.52 en 12 april 19.58 verboden, onde1·stelt de gewoonliJ'ke uitoefening van
daden welke die bedrijven ~mplice1'M1 ;
zij vereist echte1· geen winstbej a g.
2o De beoefening van de geneeskunde vereist de gewoonlijke uitoefening van daden
ivelke dit bedrijf impliceert (1), doch
geen winstbejag.
so De beoefening van de m·tsenijbereidk1mde vereist de gewoonlijke uitoefening
van daden welke dit bedrijf impliceert (2), doch geen winstbejag.

(BARBE, T. DE ALGEMENE
FARMACEUTISCHE BOND.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 22 mei 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel97 van de Grandwet en van de rechten der verdediging,
doordat het bestreden arrest de besluiten van eiser niet beantwoord heeft, in
zover zij staande hielden dat het verslag
van professor Baudoux uit de debatten
diende geweerd te worden, om reden dat
dit verslag eenzijdig en afzonderlijk uitgehaald werd uit een ander dossier, dan
wanneer om wettelijk gemotiveerd te zijn
de rechterlijke beslissingen al de door de
partijen in regelmatige neergelegde conclusies ingeroepen middelen of excepties
moeten beantwoorden :
Overwegende dat zo het arrest releveert dat het " sterk te betwijfelen valt,
in het licht van de door het Openbaar
Ministerie overgelegde stukken, of zij de door aanlegger g·eleverde geneesmiddelen de minste wetenschappelijke
waarde hebben ,, het erbij voegt " dat
deze waarde echter in de beoordeling van

(1) en (2) Verbr., 11 juni 1928 (Bull. en
PASIC., 1928, I, 187).

de betichtingen geen de minste rol
speelt ";
Dat het arrest aldus de conclusies van
aanlegger heeft beantwoord, vermits het
aanneemt dat de door het Openbaar Ministerie overgelegde stukken betreffende
de doelmatigheid der door aanlegger geleverde g·eneesmiddelen, stukken waaronder het verslag van Professor Baudoux
begrepen is, niet in acht dienen te worden
genomen om over de betichtingen te beslissen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over de tweede en derde middelen
samen, het tweede, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1 en 5 van de wet
van 25 juli 1952, 1 en 2 van de wet van
12 april1958, 19 van de wet van 12 maart
1818, 12 en 44 van het koninklijk besluit
van S1 mei 1885, 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser tot een
gevangenisstraf veroordeeld heeft wegens
het gelijktijdig beoefenen van de geneeskunde en de artsenijbereidkunde, en het
feit zich ingelaten te hebben met de bereidingen en de leveringen van geneesmiddelen, zonder vast te stellen dat eiser
de artsenijbereidkunde gewoonlijk (habituellement) beoefend had, en zonder de
conclusies van eiser beantwoord te hebben in zover zij staande hielden dat de
hoeveelheid van de medicamenten die
bij hem gevonden werden " uiterst gering " was en dat in de " enkele " gevallen
waarin patienten geneesmiddelen kregen
van eiser, " eiser verplicht was de medicamenten zo spoedig mogelijk te doen
innemen" omdat het over "ziektegevallen van zeer ernstige aard '' ging, waarin
" zo spoedig mogelijk client opgetreden,
elke dag verwijl naar verwoesting van
het organisme verwekkend " en ten slotte
dat " alles geschiedde zonder enige financiele tussenkomst van eiser "• dan wanneer het verboden " gelijktijdig beoefenen van de geneeskunde en de artsenijbereidkunde " veronderstelt dat de geneesheer de artsenijbereidkunde gewoonlijk en met winstbejag zou beoefenen,
dan wanneer het enig· feit door het bestreden arrest weerhouden, namelijk dat
" eiser in sommige gevallen rechtstreeks
medicamenten aan de patienten leverde
en ze soms terugnam en terugbetaalde "'
geenszins van aard is om bet beoefenen
van de artsenijbereidkunde in de wettelijke zin van het woord te bewijzen, dan
wanneer de veroordeling op grond van
feiten E en F niet wettelijk gemotiveerd
is, dan wanneer alleszins, zelfs indien het
feit " in sommige gevallen medicamenten
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het koninklijk besluit van 31 mei 1885
en artikel 19 der wet van 12 maart 1818,
en die aileen door een geldboete van
25 gulden bestraft wordt, dit feit niet
van aard was om het " gelijktijdig beoefenen van de artsenijbereidkunde " te
bewijzen, welk door de wetten van 25 juli
1952 en 12 april 1958 bestraft worden
door een gevangenisstraf, dan wanneer
dus het arrest minstens voor wat betichting E betreft niet wettelijk gemotiveerd
is :
het derde, afgeleid uit de schending
van de artike1en 20 van de wet van
12 maart 1818, 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeeld heeft wegens overtreding van
gezegd artikel 20, en deze veroordeling
gestaafd heeft op het feit dat bij een verbintenis aangegaan had met het Instituut Francotte, dan wanneer uit de gegevens der zaak duidelijk blijkt dat gezegd
Instituut geen " apotheker " of geen
« apotheek " is, dan wanneer gezegd artikel 20 aileen zekere overeenkomsten tussen een geneesheer en een apotheker bestraft, dan wanneer de veroordeling op
grond van dit artikel dus niet wettelijk
gemotiveerd voorkomt :
Overwegende dat artikelen 1 der wetten van 25 juli 1952 en van 12 april
1958 de gelijktijdige beoefening van de
geneeskunde en van de · artsenijbereidkunde verbieden ;
Dat de beoefening van de artsenijkunde, evenals trouwens van de geneeskunde, de gewoonlijke uitoefening onderstelt van daden welke die bedrijven impliceren;
Dat die beoefening echter geen winstbej ag vereist ;
Overwegende dat bet arrest releveert
« dat een grote hoeveelheid specialiteiten van het Instituut Francotte bij betichte in beslag genomen werden, wijzende op een regelmatige en aanzienlijke
aflevering van deze geneesmiddelen >> ;
Dat het arrest aldus de conclusies van
aanlegger heeft beantwoord, die beweerde
dat de Ieverin5en van geneesmiddelen enkel een gans uitzonderlijk karakter vertoonden, en vastgesteld heeft dat de ten
laste van aanlegger gelegde feiten een
echte beoefening van de artsenijbereidkunde uitmaakten ;
Dat bet tweede middel, in zover het
de inbreuken op artikelen 12 en 44 van
het koninklijk besluit van 31 mei 1885
en 19 van de wet van 12 maart 1818

betreft (betichting F) en het derde middel,
dat enkel de inbreuk op artikel 20 van de
wet van 12 maart 1818 betreft (betichting D), bij gemis aan belang niet ontvankelijk zijn, daar de uitgesproken
straf gerechtvaardigd blijft door de enkele inbreuk op de wetten van 25 juli
1952 en 12 april 1958 (betichting E) ;
Dat de middelen niet kunnen aangenomen worden ;
En overwegende dat de substanWile of
op straf van niettigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgelijke
vordering :
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382 van het
burgerlijk wetboek, 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeeld heeft aan verweerster, burgerIijke partij, een schadevergoeding van
2.000 frank te betalen en haar gemachtigd heeft het bestreden arrest te publiceren op kosten van eiser, en deze veroordeling aileen gestaafd heeft op de overweging dat " de eerste rechter terecht
schadevergoeding aan de Burgerlijke partij toekende ,, en dat " het niet aileen in
het belang van de burgerlijke partij is
dat de laakbare praktijken van eiser ter
kennis van het publiek zouden gebracht
worden, doch ook in het belang van bet
publiek zelf om het aan te sporen op zijn
hoede te wezen ,, dan wanneer eiser in
zijn conclusies had staande gehouden dat
" dergelijke publicatie geen enkel verband
heeft met een beweerde schade geleden
door de burgerlijke parbj ,, dan wanneer
het bestreden arrest deze conclus1es niet
geantwoord heeft en geenszins vastgesteld heeft dat de publicatie en het bedrag
van de kosten er van " in verband waren
met de beweerde schade " :
Overwegende dat het arrest beslist dat
het beroepen vonnis " terecht >> de gevraagde vergoeding aan de burgerlijke
partij lweft toegekend en het hof van
beroep dus, minstens impliciet, de beweegredenen van die beslissing heeft overgenomen;
Dat gezegd vonnis desaangaande vastgesteld heeft " dat door zijn handelwijze
betichte bepaalde patienten, die normaliter hun geneesmiddelen bij een apotheker
hadden moeten bekomen, van deze heeft
afgewend >> ;
Dat uit die beweegreden blijkt dat de
publicatie wel verband houdt met de
door de burgerlijke partij geledene
schade, vermits ze tot doel heeft de on-
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gen ervan te verhinderen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 november 1959. 2e kamer. Voo1·zitte1', H. Van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever H.
De Bersaques. - Gelijkluidende conclusies, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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VERZEKERINGEN. VERZEKERINGEN TE LAND. COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN ONGEVALLEN. AARD.
VERHAAL KRACHTENS INDEPLAATSSTELLING TEGEN DE AANSPRAKELIJKE
DADER VAN HET ONGEVAL. VOORWAARDEN.

De collectieve ve1·zeke1'ing tegen ongevallen
is, volgens de door de. verz~lceraa1· we1::
lcelijlc aangegane verbtntemsse.n, _hetztJ
een verzelcering van sommen dw, tn geval van betaling van de verzelcerde som,
niet aanleiding geeft tot een verhaal van
de verzelcemar lcmchtens indeplaatsstelling tegen de voo_1: het ongeval a.ansp1'alijlce derde, hetztJ een ~~rze~enng van
zalcen of' van aanspralceh~k~wtd wellce tot
soortgeliik verhaal aanleuhng geeft (1).
(Wet van 11 juni 187!., art. 22.)
(N. V. «WINTERTHUR

l>,

T. VANGHELUWE.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 24 maart 1959 gewezen door l1 et
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 1, 20, 21 en 22 van
de wet dd. 11 juni 18?4 op de verzek~
ringen 3 en 4 van de wet van 1? april
18?8 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van strafvordering, 1236,
(1) Verbr., 24 mei 1954 (A1'1'. Verb1·., 1954,
blz. 619) en de noot blz. 620; zie vorbr.,
2 februari 1959 (Bttll. en PASIC., 1959, I,
556).

1249, 1250, 1252, 138'2 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, en 9? van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat de gemeente _Lendelede met aanlegster een verzekermgscontract afgesloten heeft met het doel de
leden van het gemeentelijk vrijwilli.&'
pompierskorps schadeloos te stellen blJ,
eventuele ongevallen die hun kunnen
overkomen bij het uitoefenen van hun
functie en dat partijen het eens zijn om
te zeggen dat dit contract niet slaat op
de verplichting spruitende uit de wetgeving op de vergoeding der schade dooJ:>
arbeidsongevallen veroorzaakt, maar dat
het een collectieve verzekering tegen ongevallen uitmaakt, aanlegster niet ontvankelijk heeft verklaard in haar burgerlijke partijstelling tegen verweerder,
ten einde de terugbetaling te bekomen
van de vergoedingen en van de k~sten
die zij op basis van gezegd verzekermgscontract uitbetaald heeft ten voordele
van een slachtoffer van het ongeval waarvoor verweerder aansprakelijk is, en er
aldus over beslist heeft om de redenen :
dat inderdaad aanlegster door de uitb~
talingen die ze g·edaan hee~t te_r aan~ei
ding van bet ongeval en m mtYoermg
van gezegd collectief verzekeringscontract enkel haar eigen schuld heeft gekwet~n dat deze uitbetaling, volgens de
regelen 'van het burgerlijk wetboe~~' noch
tot conventionele noch tot wettehJke subrogatie van de verzekeringsmaatschappij in de rechten van de verzekerden
tegen de dader van het mis~rijf aanleiding kon geven, en dat artlkel 22 van
de wet van 11 juni 1874. enkel d~ verzekeringsschaden bedoelt en dus met toepasselijk is op verzekeringen van sommen zoals in casu ; dan wanneer de
colle'ctieve verzekering niet noodzakelijk
een verzekering van sommen is, doch,
naargelang van de door ~e v~rzekeraar·
werkelijk aangegane verbmtemssen, h~t
zij een verzekering van dat soort mtmaakt welke ingeval van uitbetaling van
de ver~ekerd~ som, geen aanleiding geeft
tot de indeplaatsstelling van de verzekeraar tegen de derde verantwoordelijk
voor het ongeval, hetzij een verzekering
van zaken of van verantwoordelijkheid
welk tot dergelijke indeplaatstelling aanIeiding geeft · dan wanneer de door het bestreden arre~t gedane vaststellingen r\.iet
toelaten uit te maken of de litigieuze verzekering ongevallen risico's dekte, ten
voordele van leden van het gemeentelijk
pompierskorps, voor een op voorhand ~.e
paalde som afgezien van de werkeliJk
geleden schade, ofwel of ze die schade,
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zelfs slechts gedeeltelijk, dekte, wat onontbeerlijk is om te weten of de ingeroepen indeplaatsstelling al dan niet gegrond
is; dan wanneer het dubbelzinnig en
tegenstrijdig is te oordelen, enerzijds, dat
betwist verzekeringscontract tot doel
heeft de leden van het gemeentelijk vrijwillig· pompierskorps schadeloos te stellen bij eventuele ongevallen en te beslissen, anderzijds, dat het, in onderhavig
geval, zou gaan over een verzekering van
sommen, daar de verzekering strekkende
tot schadeloosstelling· van de slachtoffers
van eventuele ongevallen uit haar aard
niet het karakter heeft van een verzekering van sommen, en dat dus de beslissing, dat het onderhavig geval zou ge:gaan hebben over een verzekering van
.sommen, niet voorzien bij artlkel 22 van
de wet van 11 juni 1874 en geen aanlei<ding kunnende geven, ten voordele van
de verzekeraar, tot indeplaatsstelling, bij
overeenkomst of bij de wet, in de rechten
van het slachtofl'er tegen de dader van
het ongeval, niet wettelijk gemotiveerd is
(schending van al de hierboven aangeduide wetsbepalingen) ; doordat, in aile
geval, het bestreden arrest, uitspraak
doende zoals hierboven is gezegd, zonder
l'eden, geen antwoord heeft verstrekt op
en van de hand gewezen het middel van
de conclusies van aanlegster die, in ondergeschikte orde, inriep da:t, voor zover het
verzekeringscontract niet zou aanzien
worden als zijnde een verzekering van
schadevergoeding, maar als persoonlijke
verzekering, concluante toch gesubrogeerd is in de rechten van haar verzekerde voor wat betreft de door haar gedane betalingen van kliniek- en p>eneeskundige kosten, en dat zij gerech'tigd is
·deze kosten, die het totaal bedragen van
16.257 frank tot heden uitbetaald, tegen
·de betichte terug te vorderen (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegster met de gemeente
Lendelede een verzekeringscontract beeft
gesloten " met het doel de leden van het
g·emeentelijk vrijwillig pompierskorps
schadeloos te stellen bij eventuele ongevallen die hun kunnen overkomen bij
l1et uitoefenen van hun functie ";
Overwegende dat, krachtens dit contract en ten gevolge van een ongeval
waarvan zekere Van Doorne het slachtofl'er werd en waarvoor verweerder aansprakelijk werd verklaard, aanlegster
vergoedingen en geneeskundige kosten
heeft uitgekeerd ;
Dat ze de terugbetaling van die sammen door verweerder vervolgt ;

Overwegende dat, tot staving van haar
'eis, zein conclusies liet geldendat het om
een verzekering van zaken en niet om
een verzekering van sommen gaat, zodat
ze de bij artikel 22 der wet van 11 juni
1874 voorziene subrogatie vermag in te
roepen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
om die vordering af te wijzen, zich er toe
beperkt te releveren dat het contract een
collectieve verzekering tegen ongevallen
uitmaakt, dat aanlegster haar eigen
schuld heeft betaald en dat het gaat om
een verzekering van sommen ;
Overwegende dat die beweegredenen de
conclusies van aanlegster niet beantwoorden, welke aanvoerden dat gezegd contract geen verzekering van sommen uitmaakte omdat de bedoeling der partijen
was geweest de leden van de brandweer
voor gebeurlijke ongevallen schadeloos
te stellen en omdat de bedongene vergoedingen bepaald waren volgens de regelen
voorzien inzake arbeidsongevallen ;
Overwegende daarenboven dat zulke
beweegredenen niet volstaan om de beslissing wettelijk te rechtvaardigen;
Overwegende, immers, dat ze niet toelaten na te gaan of de verzekering de risico's ten belope van een op voorhand bepaalde som dekte, onafhankelijk van de
werkelijk geleden schade, ofwel indien ze,
zij het gedeeltelijk, de werkelijk geleden
schade dekte ;
Dat dit onderscheid noodzakelijk is
om na te gaan of de subrogatie al dan
niet gegrond is ;
Dat het middel dus gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het uitspraak heeft
gedaan over de vordering van de N, V.
Winterthur; beveelt dat melding van
onderhavig arrest 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 BrusseL
9 novembre 1959, -

2e kamer. H. Van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, H.
De Bersaques. - Gelijkluidende conclusies, H. Paul Mahaux, advocaat-generaaL
Voo1'zitte~·,

2e KAMER, -

9 november 1959.

HERZIENING, -

VEROORDELING TEGEN VERSCHEIDENE BEKLAAGDEN DOOR

-204den in staat van wettelijke herhaling,
arrest dat, bovendien, de drie verdachten
solidairlijk veroordeeld heeft om aan de
burgerlijke partij schadevergoeding te
betalen en teg·en hen de lijfdwang uitgesproken heeft;
Gelet op het bij het verzoekschrift
gevoegd gunstig en met redenen omkleed
advies van drie advokaten bij het Hof
van beroep te Brussel, met tien jaar
W annee1·, na de finitieve veroordeling van inschrijving op de lijst ;
Gezien de aanmaning op 18 april 1959
verscheidene beklaagden doo1· een hof van
beroep, een getuige in de loop van het betekend aan de burgerlijke partij de
samenwerkende vennootschap « Sintonde~·zoek van de zaak v66r de correctioMartinus Zui ve lfabriek », om in het genele rechtbank gehoord en op wiens getuigenis het hof van be~·oep z~in beslissing ding tot herziening tussen te komen ;
gesteund heeft, definitief wegens valse
Overwegende dat, tot staving van hun
getuigenis tegen de beklaagden veroor- , aanvraag, verzoekers aanvoeren dat het
deeld is geweest, vemietigt het hof, waar- hof van beroep, minstens wat de diefstal
b~j een 1·egelmatige aanm·aag tot herziebetreft, zijn beslissing gegrond heeft op
m:ng aanhangig wordt gemaakt, de door de verklaring en de getuigenis van
het hof van beroep uitgesproken veT001'- Gustave Van der Meersch e, aangestelde
delingen en verwijst de zaak naa1· een van de burgerlijke partij, die verklaarde
ander hof van beroep (1). (Wetboek van
aangevallen tr. zijn geworden door twee
strafvordering, art. 9o9o3, 2° en 445, personen die hij nadien aanwees en herlid 2.)
kende als zijnde de eerste en de tweede
verzoekers; dat de derde verzoeker veroordeeld werd als medeplichtige aan dief(DE SMET EN CONSORTEN, T. S. W. V.
stal door het geven van inlichtingen aan
« SINT-MARTINUS ZUIVELFABRIEK ».)
eerste eTl tweede ;
Overwegende dat, bij vonnis van de
Correctionele Rechtbank te DendermonARREST.
de van 16 r:,eptember 195?, in kracht van
HET HOF; - Gelet op het verzoek- gewijsde gegaan, gezegde Gustave Van
schrift op 16 april1959 ondertekend door der Meersche veroordeeld werd wegens
Mer Faures, advocaat bij het hof van valse getuigenis op vervolgingen ingeverbreking, en op 21 april 1959 ter grlffie steld door het openbaar ministerie tegen
overgelegd, waarbij 1° Alfred De Smet, Alfred De Smet, Cesar Van de Walle en
2° Cesar Van de Walle en 3° Marcel Marcel Vermassen, ten nadele van Alfred
Vermassen herziening vragen van het De Smet en Cesar Van de Walle; dat
arrest van het Hof van beroep te Gent bij hetzelfde vonnis bovengenoemde bovan 8 mei 1956, in kracht van gewijsde vendien veroordeeld werd tot schadegegaan, dat ze tot onderscheidene straffen vergoeding tegenover De Smet, Van de
veroordeeld he eft : 1° aile drie, wegens Walle en Vermassen, die zich burgerlijke
diefstal ten nadele van de samenwer- partij gesteld hadden; dat de rechtbank
kende vennootscbap « Sint-Martinus Zui- aldus beslist heeft dat de valse getuigenis
velfabriek », burgwlijke partij, de eerste ook ten nadele van Vermassen werd afen de tweede, als daders of mededaders, gelegd;
Overwegende dat, luidens artikel liA3,
de derde als medeplichtige; 2° de eerste,
wegens vervalsing van een identiteits- 2°, van het Wetboek van strafvordering,
kaart en van een taksbewijs, en wegens zulke veroordeling het verzoek tot hergebruik van deze valse stukken ; 3° de ziening van Alfred De Smet, Cesar Van
tweede, wegens wederspannigheid; dit de Walle en Marcel Vermassen rechtvaaralles met de omstandigheid, wat betreft digt, doch enkel voor wat betreft de
de eerste en de tweede, dat ze zich bevon- strafrechterlijke en burgerlijke veroordelingen uitgesproken wegens diefstal en
medeplichtigheid aan diefstal; dat inderdaad de valse getuigenis van Van der
(1) Verbr., 22 juli 1950 (Ar1•. Vm·br., 1950,
Meersche geheel vreemd is aan de overige
blz. 734) en 15 juni 1953 (ibid., 1953, blz. 700);
uitgesproken veroordelingen ;
zie ook verbr., 20 februari 1956 (ibid., 1956,
Gelet op artikelen 443, 2°, 444, 445,
blz. 501).
lid 2, van het W etboek van strafvordeEEN HOF VAN BEROEP UITGESPROKEN.
GETUIGE
NADERHAND
VEROORDEELD WEGENS VALSE
GETUIGENIS
TEGEN DE BEKLAAGDEN. AANVRAAG
TOT HERZIENING REGELMATIG. VERNIETIGING VAN DE DOOR HET HOF VAN
BEROEP UITGESPROKEN VEROORDELINGEN EN VERWIJZING NAAR EEN ANDER
HOF VAN BEROEP.
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ring, gewijzigd door de wet van 18 juni
1894;
Om die redenen, ontvangt de aanvraag,
vernietigt de strafrechterlijke en burgerlijke veroordelingen wegens diefstal en
medeplichtigheid aan diefstal, uitgesproken tegen Alfred De Smet, Cesar Van
de Walle en Marcel Vermassen, door het
arrest van het Hof van beroep te Gent
van 8 mei 1956 ; zegt dat melding van
onderhavig arrest zal worden gemaakt
op de kant van bet gedeeltelijk vernietigd
a,rrest ; verwijst de zaak aldus beperkt
naar het Hof van beroep te Brussel; laat
de kosten ten laste van de Staat.
9 november 1959. 2e kamer. Voo1'zitter, H. van Beirs, raadsbeer waarnemend voorzitter. Verslaggever,
H. Hallemans. Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2" I(AMER. -

9 november 1959.

1° WEGENIS.- GRoTE WEG.- BouwWERKEN. - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN.
2° WEGENIS. - GROTE WEG. - BouwWERK MITS MACHTIGING. LATERE
INTREKKING VAN DE MACHTIGING. LATEN BESTAAN VAN HET BOUWWERK.
NIET TOEPASSELIJKHEID VAN DE
ARTIKELEN 16 EN 17 VAN DE WET VAN
1 FEBRUARI 1844 OP DE STRAATPOLITIE
EN VAN DE ARTIKELEN 18 EN 27 VAN
DE BESLUITWET VAN 2 DECEMBER 1946
BETREFFENDE DE STEDEBOUW.
3° VERWIJZING NA VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - VERBREKING OMDAT HET TEN LAS'l'E GELEGDE FEI'l' GEEN
STRAFBARE INBREUK 1\'IEER UITMAAKT.
- VERBREKING ZONDER VERWIJZING.
1° Het bouwen langs de g?'ote wegen is
thans ge1·egeld niet doo1' de bepalingen
van de artikelen 1 en 2 van het koninklijlc
besluit van 29 feb1·uari 1836 bet?'effende
de bouwwerken, beplantingen en andere
werken langs de grate wegen, maar doo1'
de bepalingen van de artikelen 16 en 17
(1) Zie de noot 1 in B~tll. en PASIC., 1960,
293.
.
(2) Vergel. verbr., 19 december 1955 (Art.
Verb1·., 1956, biz. 307). Zie de noot 1 in Bull.
en PASIC., 1960, I, 294.

van de wet van 1 februm·i 1844 op de
straatpolitie, zoals die wet biJ artikel 3
van de wet van 28 rnei 1914 aangevuld
we1·d, en, desgevallend, do01· die van de
artikelen 18 en 27 van de besl1titwet van
2 decernbe1· 1946 betnffende de stedebouw (1).
2° Het laten bestaan, op de openbare weg
of op diens aanh01·igheden, van ald'aar
met de vereiste machtiging verrichte constructies, na de intrekking van die mach"
tiging, valt niet, daa1·door alleen en als
dusdanig, onder toepassing van de a1·tikelen 16 en 17 van de wet van 1 februari
1844 op de straatpolitie, zoals die wet
bij artikel 3 van de wet van 28 mei 1914
aangevuld werd, of van de artikelen 18
en 27 van de besluitwet van 2 december
1946 betreffende de stedebouw (2).
3° Wanneer de beslissing ove1' de publieke
vorde1'ing verb1'oken wordt omdat het ten
laste van de beklaagde gelegde feit geen
strafba1'e inb1·euk mee1· uitrnaakt, wo1'dt
de verb1'eking zonde1· verwijzing uitgesproken (3).
(VERBANCK EN N. V. « BP. BELGIUM "•
T. DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
OPENBARE WERKEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 april 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brugge;
I. Wat de voorziening van Verbanck,
verdachte, betreft :
Over het middel, van ambtswege afgeleid uit de schending van de artikelen 9 van de Grondwet, 1 en 2 van het
koninklijk besluit van .29 februari 1836
betreffende de bouwwerken, beplantingen
en andere werken langs de grote wegen :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
werd om : a) bij inbreuk op de artikelen 1
en 2 van het koninklijk besluit van '29 februari 1836 - door het vonnis " wet >>
genoemd - , langs een grote weg, edificii:in, in onderhavig geval naphtepompen,
te hebben gebouwd zonder de daartoe
vereiste machtiging, b) bij inbreuk op
artikel 88-9°, van het Landelijk Wetboek,
zich een stuk van de breedte van bedoelde
weg te hebben toegeeig·end ;
{3) Verbr., 19
1959, biz. 396);
PAsrc., 1959, I,
Verbr., 1959, biz.

januari 1959 (A1·1·. Verbr.,
19 januari 1959 (Bull. en
497); 25 mei 1959 (Ar1·.
771).
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gelegd twee naphtepompen, die hij met
de vereiste machtigingen langs de grote
weg had gebouwd, te hebben Iaten staan
nadat de machtigingen ingetrokken Werden;
Dat de bij het dossier gevoegde stukken niet laten blijken dat bedoelde machtigingen verleend werden mits de verplichting. de plaats in haar oorspronkelijke staat te herstellen in geval van
in trekking van de machtigingen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de publieke vordering verjaard verklaart
voor zoveel zij op artikel 88, 9°, van het
Landelijk Wetboek steunt (betichting a)
en dat, bij gebrek aan voorziening van
het openbaar ministerie, die beslissing
kracht van gewijsde bekomen heeft;
Overwegende dat het vonnis de inbreuk
op de artikelen 1 en .2 van het koninklijk
besluit van 29 februari 1836 bewezen
verklaart (betichting b) en aanlegger
wegens die inbreuk veroordeelt, om reden,
enerzijds, dat de bepalingen van het
koninklijk besluit van 29 februari 1836
toepasselijk zijn zowel op het bouwen
<< op " de aanhorig·heden van de rtjweg,
namelijk op het voetpad, als « langs >> de
grote weg zelf, anderzijds, dat het feit dat
bedoelde pompen op het kwestig voetpad
zonder recht noch titel gelaten werden,
vanaf de intrekking van de machtigingen
meet aanzien worden als een nieuwe constructie verricht zonder voorafgaande
machtiging en vatbaar voor toepassing
van artikel 2 van bedoelde koninklijk
besluit;
Overwegende dat het bouwen langs de
grote wegen niet meer geregeld is door
de bepalingen van de artikelen 1 en 2
van het koninklijk besluit van 29 februari 1836;
Dat het bouwen langs die wegen thans
onderworpen is aan de bepalingen van de
artikelen 16 en 17 van de wet van 1 februari 18t.ot.o op de straatpolitie, zeals die
wet bij artikel 3 van de wet van 28 mei
19H aangevuld werd, en, desgevallend,
aan de bepalingen van de artikelen 18
en 2? van de besluitwet van 2 december
1%6 betreffende de stedebouw;
Dat voormelde wetsbepalingen als dusdanig niet toepasselijk zijn op het enkel
laten bestaan, op de openbare weg of
op diens aanhorigheden, van aldaar met
de vereiste machtiging uitgevoerde werken, na in trekking van deze machtiging;
Dat daarbij de bepalingen van de
artikelen 3 tot ? van het koninklijk
besluit van ? september 1933 slechts de
werken opgericht over de sloten der

wegen betreffen en vreemd zijn aan werken verricht op het voetpad der wegen ;
Overwegende dat het ten laste van
aanlegger gelegde feit thans geen strafbare inbreuk meer uitmaakt ;
Dat het bestreden arrest derhalve de
in het middel aangeduide bepalingen
geschonden heeft;
II. Wat de voorziening van de N. V.
« BP. Belgium " burgerlijk verantwoordelijke partij, betreft :
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof acht vermag te slaan niet
blijkt dat de eis tot verbreking aan de
partij tegen dewelke hij gericht is werd
betekend;
Dat de voorzienmg dus niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van aanlegster; verbreekt de ten
laste van aanlegg·er uitgesproken vercordelingen, de beslissing waarbij de N. V.
« BP. Belgium " burgerlijk verantwoordelijk werd verklaard voor de veroordeling tot de kosten aldus zonder voorwerp
wordende; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijke vernietigde
beslissing; zegt dat er geen term en zijn
tot verwijzing·; laat de kosten ten laste
van de Staat, uitgezonderd de kosten
van de voorziening van aanleg·ster, die
ten laste van deze zullen blijven.
9 november 1959.- 2e kamer.- Voorzitte1', H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, H. De
Bersaques. Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2° I<AMER. 1°

9 november 1959.

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAI\EN. DESKUNDIG VERSLAG DE WIJZE NIET OPGEVENDE WAAROP DE DESKUNDIGE TOT EEN
ANALYSE IS
OVERGEGAAN. BEKLAAGDE DE BEWIJSWAARDE VAN RET
VERSLAG v66R DE FEITENRECRTERS
REBBENDE KUNNEN BESPREKEN. GEEN SCRENDING VAN DE RECRTEN
VAN DE VERDEDIGING.

2° ZEGELRECHT. CONCLUSIES. GELDIGREID NIET AFRANKELIJK VAN
DE TOEPASSING VAN RET ZEGELRECRT.
1°

De rechten van de verdediging z~in niet
geschonden door het feit dat de deskundige in z~jn verslag de wijze niet opgegeven heeft waarop hij tot een analyse

-207is overgegaan, wannee1' de beklaagde
de bewijswaarde van dit verslag v66r de
feitenrechte1'S heeft kunnen besp1·eken (1).
2° De geldigheid van conclusies is niet
afhankelijk van de toepassing van het
zegelrecht (2). (Code van de zegelrechten, art. 81.)
(DIERENDONCK, T. VAN SEVENANT.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het hestreden
vonnis, op 22 mei 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Veurne;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 3 en 10 van de
besluitwet van 1!• november 1939 alsmede van de rechten der verdediging,
doordat in aanwezigheid van een klinisch
onderzoek de rechter niet enkel op een
analyseverslag steunen mag, te meer wanneer twee verslagen mekaar tegenspreken
en doordat het scheikundig verslag de
wijze niet opgeeft waarop de deskundige
tot de analyse van het bloed is overgegaan :
Overwegende dat in strafzaken, wanneer de wet geen bijzondere bewijsvoering oplegt, de rechter de bewijswaarde
vrij oordeelt van de elementen waarop
hij zijn overtuiging grondt, namelijk die
van de adviezen van de deskundigen
waaraan hij immers geen zin toekent
welke met de bewoordingen ervan niet
onverenigbaar is;
Overwegende dat de rechten van de
verdediging niet geschonden zijn geweest
door de omstandigheid dat de deskundige de wijze niet zou hebben vermeld
waarop hij tot de analyse van het bloed
is overgegaan, daar aanlegger de bewijswaarde van dit verslag v66r de feitenrechter heeft kunnen bestrijden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiiile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
(1) Verge!. verbr., 20 april 1953, motieven
(A1'1·. Ve1·b?·., 1953, biz. 557; Bull. en PAsro.,
1953, I, 628) en 28 septembet• 1959, motieven,
supra, biz. 90.
(2) Verbr., 22 maart 1954 (Arr. Verb?·.,
1954, biz. 502).

rechtsvormen we1•den nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beshssing van de burgerlijke
vordering :
Over bet middel, afgeleid uit de nietigheid van de conclusies van verweerder
omdat ze niet voorzien zijn van een fiscale zegel;
Overwegende dat de geldigheid van de
conclusies niet afhankelijk is van de toepassing van het zegelrecht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 november 1959. 2e kamer. Vo01·zitte1', H. Van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H.
De Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal

2e

KAMER. -

9 november 1959.

VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. BESLISSING VAN DE
KINDERRECHTER OVER DE PUBLIEKE
VORDERING. VOORZIENING VAN DE
l\UNDERJARIGE EN VAN DE VADER GEDURENDE DE TERMIJN VAN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvankelijk de voo1·ziening do01· de
minderjarige en door dezes vade1' ingesteld, gedurende de te1'1nijn van hoger
beroep van het openbaar ministerie, tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing van de kinderrechter (3).
(Wet van 15 mei 1912, art. 32 en 64;
Wetb. van strafv., art. 413.)
(R. EN J. VAN DEN BOSCH, T. DANNEELS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis gewezen op 17 juni 1959 door de
Kinderrechtbank te Brugge;
(3) Verbr., 21 mei 1951 (A?•r, Verb?·., 1951.
biz. 542) en 22 juli 1959 (ibid., 1959, biz. 924).
Zie oak noot 1 onder dit arrest in Bull.
en PAsro., 1960, I, 296.
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L In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Overwegende dat bet bestreden vonnis
de minderjarige Roger Van den Bosch
berispt heeft en bevolen heeft dat hij aan
" zijn ouders zou worden teruggegeven,
dat het Joannes Van den Bosch burger. lijk aansprakelijk heeft verklaard voor
de betaling van de geding·skosten;
Overwegende dat die beslissing, op de
datum van de voorziening, nog vatbaar
was voor bog·er beroep vanwege het. openbaar ministerie, kracbtens artikel 32 van
de wet van 15 me1 1912, zodat de voorziening, krachtens artikel ~13 van bet
W etboek van strafvordering, niet on tvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericbt is
tegen de beslissing· over de burg·erlijke
vordering :
Overwegende dat het vonnis, dat niet
over een betwisting· van bevoeg·dheid is
gewezen, geen eindbeslissing is, in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering, daar het geen definitieve
uitspraak doet over de burgerlijke vordering;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
9 november 1959. 2e learner. Voorzitter, H. Van Beirs, raadsbeer waarnemend voorzitter .. - Verslaggever, H.
De Bersaques. - Gelijkluidende conclu. sies, H. Paul Mahaux, advucaat-generaal.

2e KAMER. -

9 november 1959.

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. HOGERE BEROEPEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN VAN DE BURGERLUKE PARTIJ. - RECHTER IN BEROEP
ZONDER MACHT OM DE BEKLAAGDE VAN
DE VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING TE ONTLASTEN.
Op de enkele hogere beroepen van het openbaar ministerie en van de bu1·ge1·lijke
pa1·tij, mag de rechte1· in beroep de beklaagde niet ontlasten van de veroordeling tot schadeve1·goeding uitgesproken
door de eerste ?'echter ten voordele van

de burgerlijke partij (1). (W etb. van
strafv., art. 202; wet van 1 mei 19~8,
art. 7.).

(DE GALAN, T. DE LEYE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 22 mei 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Recbtbank
te Oudenaarde ;
. Over bet middel, afgeleid uit de schellding van de art1kelen 212, 213 en 215 van
het W etboek vall strafvordering, doordat
de correctionele rechtbank, wijzende in
hoger beroep, zicb onbevoegd heeft verklaard om van de vordering van de burgerlijke partij kennis te nemen omdat zij
de verdachte vrijgesproken had, alhoewel
de burgerlijke partij en het openbaar
ministerie aileen hoger beroell hadden ingesteld :
Overwegende dat de verdachte g·een
hoger beroep heeft ingesteld tegen bet
vonnis gewezen op 2~ april 1959 door de
politierechtbank te Geeraardsbergen, dat
verdachte veroordeeld heeft om aan aanlegger een vergoeding te betalen ;
Overwegende dat op, de enkele hogere
beroepen van aanlegger, burgerlijke partij en van het openbaar ministerie, de
eorrectionele rechtbank zich onbevoeg·d
heeft verklaard om kennis te nemen van
de vordering van aanlegger en verweerder
ontlast heeft van de veroordeling tot
schadevergoeding uitgesproken door de
eerste rechter;
Overwegende dat de rechter aldus de
artikelen 202 van het Wetboek van strafvordermg en 7 der wet van 1 mei 18~9
heeft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het over de burgerlijke vordering uitspraak heeft gedaan ;
beveelt dat melding van onderhavig
arrest op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing zal worden gemaakt ;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, zetelende in hoger beroep.
9 november 1959. 2e kamer. Voorzitter, H. Van Beirs, raadsheer waar-

(1} Verbr., 7 januari 1957 (Arr. Verb1·.,
1957, biz. 308}; vergel. verbr., 17 juni 1957
(ibid., 1957, biz. 872).

-209nemend voorzitter. Verslaggever, H.
De BersaqUEs. - Gelijkluidende conclu.sies, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2° KAMER. -

1°

9 november 1959.

TALEN (GEBRUIK VAN DE). FRANSE TAAL. NEDERLANDSE TAAL.
STRAFZAKEN. HOGER BEROEP
TEGEN EEN VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK. VERKLARING VAN HOGER BEROEP DOOR EEN BIJZONDERE
GEVOLMACHTIGDE GEDAAN. VONNIS
IN DE NEDERLANDSE TAAL GESTELD.
VOLMACHT DIE IN DIE TAAL MOET
WORDEN GESTELD.

·2o TALEN (GEBRUIK VAN DE). FRANSE TAAL. NEDERLANDSE TAAL.
STRAFZAKEN. PARTIJ HOGER
BEROEP DOOR BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE INSTELLENDE. AKTE VAN
VOLMACHT IN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING GESTELD, DOCH OVERTOLLIGE
VERMELDINGEN IN EEN ANDERE TAAL
INHOUDENDE. REGELMATIGHEID.

1° De bijzonde1·e gevolmachtigde, die hoge1·
beroep tegen een in de Nederlandse taal
gewezen vonnis van de politie~·echtbank
instelt, moet van een in die taal gestelde
volmacht voorzien zijn (1). (Wet van

15 juni 1935, art. 24.)
2° Het feit dat de volmacht, doo1' een partij
aan een bijzonde1·e gevolmachtigde overhandigd om hoge1· be1·oep tegen een vonnis van de politierecht bank in te stellen
en geheel in de taal van de rechtspleging
gesteld, ove1·tollige vermeldingen in een
andere taal opgesteld inhoudt, befnvloedt
de regelmatigheid noch van de akte van
volmacht noch van de akte van hager
be1·oep (2). (Wet van 15 juni 1935,
art. 24.)
(MASY, T, VAN ELDEREN.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 juni 1959 in hoger beroep
:gewezen door de Correctionele Rechtbank
-te Hasselt;
Over het middel, afgeleid uit de schen·ding van de artikelen 5 en 7 van de wet
(1) en (2) Verbr., 22 juli 1959 (Arr. Verb1·.,
1959, biz. 929) en de noten onder dit arrest.
VERBR,,

1960. - 14

van 1 mei 1849 173 174, 199, 20S, 204
en 417 van het Wetboek van strafvordering, 1134, 1317, 1319, 1320, 1322, 1984,
1985, 1987, 1988 van het Burgerlijk Wethoek, 14, 24, 34, 35, 37, 38 en 40 van de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken, doordat het bestreden vonnis het hoger beroep niet
ontvankelijk verklaard heeft om reden
dat de volmach t « tweetalig " zou zijn en,
bijgevolg, nietig zou zijn om~at een volmacht een procedurestuk is en omdat de
volmacht niet aileen in het Nederlands
is gesteld, dan wanneer de Nederlandse
tekst van de volmacht voiledig was en
volstond om de macht van de lasthebber
te bewijzen en de Franse meldingen overbodig waren, en dan wanneer geen enkele
wettekst toelaat te besluiten tot de nietigheid van een gerechtelijke aide die overbodige woorden bevat in een andere taal
dan deze van de rechtspleging :
Overwegende dat, vermits de beslissing
van de eerste rechter in het Nederlands
is gesteld, de rechtspleging in hoger
beroep in die taal diende te worden
gevoerd overeenkomstig artikel 24 van
de wet van 15 juni 1935;
Overwegende. dat de volmacht, door
de lasthebber overgelegd ten einde te
doen blijken van zijn macht om in naam
van een partij hoger beroep in te stellen,
van de rechtspleging deel uitmaakt;
Dat zij, derhalve, in de taal van de
rechtspleging moet worden gesteld ;
Overwegende dat uit de aan het hof
overgelegde stukken blijkt dat de volmacht, die door het vonnis als nietrg
werd beschouwd, een gedrukt stuk rs
waarbrj, tevens in het Nederlands en
in het Frans, bijzondere macht werd
gegeven onder meer om hoger beroep
in te steilen, met vermelding, in handschrift, in het N ederlands aileen, van de
identiteit van lastgever en lasthebber,
van de rechtbank v66r welke de zaak
ingeleid is, en van de hpedanigheid vvaarin
aanlegger wil vertegenwoordigd worden ;
Overwegende dat de eentaligheid van
de rechtspleging, die de wet van 15 juni
1935 ten g·rondslag ligt, niet voor gevolg heeft dat overtollige vermeldingen, die in een volledige, in de taal
van de rechtspleging opgemaakte akte,
voorkomen, deze laatste nietig maken :
Overwegende dat het middel gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van
onderhavig arrest op de· kant van de

-210vernietigde beslissing zal· worden gemaakt; laat de kosten de Staat ten
laste ; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren, zetelende
in hoger beroep.
9 november 1959.- 2 8 kamer.- Voorzitte1', H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire. - Gelijlduidende conclusie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

10 november 1959.

INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

DRIJFSBELASTING. WINSTEN VAN
NIJVERHEIDS- OF HANDELSBEDRIJF. VERGOEDING BESTEMD OM HET NADEEL
DOOR EEN SCHADELIJKE GEBEURTENIS
TEWEEGGEBRACHT GOED TE MAKEN. VER.GOEDING IN DE PLAATS TREDENDE
VAN DE VERMOGENS DIE ZIJ VERVANGT.
VERPLICHTING REKENING TE HODDEN MET DIE VERGOEDING VOOR HET
WAARDEREN VAN HET VERMOGENSACCRES.

De vergoeif,ing die het nadeel moet goedmaken dat een schadelijke gebeurtenis
aan een nijve1·heids- of handelsbedrijf
heeft berokkend, in de plaats tredende
van de vermogens die zij voor de waardering van de uitkomsten van het bed1·ij{
vervangt, mag niet geweerd worden uit
de actief-elementen, welke in acht genamen zijn voo1' het waarderen van het
vermo gens acc1·es. (Sameng·eschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1.}
(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. BRAL.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest op 20 mei 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, 26, paragraaf 1, 27, paragraaf 1, 32, paragraaf 1,
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 19H en 31 juli 1943, 6 van de

wet van 17 juni 1938 houdende wederinvoering van de nationale crisisbelastingen, voor zover als nodig, 7 van de besluiten van 16 juni 19H en 31 juli 1%3
betreffende deze laatste belasting, 1,.
paragraaf 1, 5, paragraaf 4, en 19 van
de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in
oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, doordat het
hof van beroep, na vastg·esteld te hebben
dat de som van 1.000.000 frank, welke
door de Duitse militaire diensten op·
26 juli 1944 via de Emissiebank aan verweerder betaald werd als « Abschlagzahlung und Kriegsschadesumme », bestemd was tot vergoeding van de geleden
brandschade en heroprichting der houtzagerij door hem te Champion tijdens de
belastbare periode geexploiteerd, beslist
dat deze schadeloosstelling niet voortkomt van de uitoefening van enig·e winstgevende activiteit in een nijverheidshandels- of landbouwbedrijf en enkel de·
compensatie uitmaakt van een werkelijk
geleden oorlogsschade en aldus niet kan
gerangschild. worden in de bij artikel 25,.
parag·raaf 1, van de voormelde samengeschakelde wetten beperkend opgesomde
bedrijfsinkomsten, toepasselijk gemaakt
op de extra-belasting bij artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945,
dan wanneer 1° de motieven van het
bestreden arrest onderling· tegenstrijdig
zijn, wat een dubbelzinnige motiveringbetekent; 2° bedoelde som werd bekomen
tijdens de uitoefening van het bedrijf van
verweerder en krachtens artikel 27, paragraaf 1, van dezelfde samengeschakelde
wetten, een belastbare meerwaarde beheist in de mate dat zij het werkelijk
geleden bedrijfsverlies, dat gelijk is aan
de boekwaarde van het vernield nijverheidsgoed, overtreft - feiten welke het
hof van beroep niet heeft onderzocht.
Overigens, zelfs indien, na de vernietiging
van de houtzagerij, de bedrijfsactiviteit
van verweerder definitief ware stopgezet
geworden, dan nog· had de vaststelling
van de vergoeding van 1.000.000 frank
kunnen wijzen op belastbare vermeerderingen van in het bedrijf gestoken activa
welke ontstaan zijn uit vroeger verworven meerwaarden ; - de terz;1ke werkelijk geleden oorlogsschade, volgens de
verklaringen van verweerder zelf, slechts
650.980 frank beloopt en als dusdanig
door de administratie werd aanvaard,
zodat het bestreden arrest de bewijskracht schendt van de stukken 12 en 13
van het administratief dossier; - de bij
artikel 27, paragTaaf 1, van voormelde

-'- 211 :samengeschakelde wetten voorziene beJastbaarheid onverminderd geldt inzake
·extrabelasting krach tens artikel 19 van
de wet van 16 october 1945, behoudens
de afwijking overeenkomstig artikel 5,
paragraaf 4, van deze wet, aang·evuld
bij artikel 2, van de wet van 30 mei
1949, welke terzake echter geen uitwerking heeft; 3° het hof van beroep
een dubbele aftrekking beveelt, vermits
.·de werkelijk g•eleden oorlogsschade, groot
650.980 frank, reeds in mindering van
bet belast vermogensaccres werd ge.bracht, zoals blijkt uit voornoemde
.stukken 12 en 13 en derhalve aldus de
bewijskracht van deze stukken schendt :
Overwegende dat het bestreden arrest,
·om te beslissen dat de som van een
miljoen van het ve),'mogensaccres dient
afgetrokken te worden, erop wijst « dat
1cwestieus bedrag een schadeloosstelling
'vertegenwoordigt, welke niet voortkomt
van de uitoefening door requestrant van
enige winst-gevende activiteit van een
nijverheids~, handels- of landbouwbedrijf
·doch enkel de compensatie uitmaakt van
een werkelijk geleden oorlogsschade en
aldus niet kan gerangscbikt worden in de
bij artikel 25, paragraaf 1, van de samen-gescbakelde wetten, beperkend opgesomde bedrijfsinkomsten " ;
Overwegende dat bet arrest insgelijks
vaststelt " dat kwestige som bestemd
was tot' vergoeding van geleden schade
en heroprichting der houtzagerij door
Tequestrant te Champion tijdens de belastbare periode uitgebaat, en welke door
brand werd vernield >> ;
Overwegende dat een vergoeding, waarvan het doe! is het goedmaken van het nadeel dat een schadelijke gebeurtenis aan
een nijverheids- of handelsbedrijf heeft
berokkend en, meer bepaaldelijk, bet wederaanleggen van de voor zodanig bedrijf
dienende goederen die bij die scb adelijke
gebeurtenis vernield werden, in de plaats
treedt van de waarden en vermogens die
zij voor de waardering van de a! dan niet
batige uitkomsten van dit nijverheids- of
l1andelsbedrijf vervangt ;
Overwegende dat het arrest niet zonder
tegenstrijdig·beid, eensdeels, beeft kunnen
vaststellen dat ten deze dit wei bet doe!
was van de vergoeding van een miljoen
en, anderdeels, heeft kunnen beslissen dat
vermits zij als dusdanig g·een inkomen
van het nijverheids- of handelsbedrijf
uitmaakt, zij dient geweerd te worden
uit de actief-elementen, welke in acht
genomen zijn voor bet waarderen van
het vermogensaccres ;
D at het arrest zijn dispositief niet

regelmatig gemotiveerd beeft en dat het
eerste onderdeel van het middel gegrond
is·
'overwegende dat de hierna uit te
spreken verbreldng tevens dient te slaan
op het dispositief dat, in strijd met de
conclusies van verweerder, beslist dat
bedoelde som van een miljoen geen vaststaande aftrekbare schuld uitmaakt, dispositief waartegen geen van de partijen
een ontvankelijke voorziening kon instellen en dat, derbalve, niet onderscheiden is van bet bestreden dispositief ;
Om llie redenen, en zonder acht te
slaan op de andere onderdelen van bet
middel die niet tot een ruimere verbreking kunnen leiden, 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.
10 november 1959. - 2e kamer. Voo1·zitte1· en Ve1·slaggever, H. de Clippele,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der
Meerscb, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

10 november 1959.

INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

DRIJFSBELASTING. GEMEENSCHAPPELIJK BEDRIJF. VERDELING VAN
DE WINSTEN MET HELFTEN ONDER DE
VENNOTEN IN DE EXPLOITATIE.
SOEVEREINE BEOORDELING.

Het gemeenschappelijlc bedrijf doo1' een
feitelijke vereniging en de ve1·deling van
de winsten met helften onder de vennoten beh01·en tot de soevereine beoordeling
van de feitemechter (1). (Samengescha-

kelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 27, § 3.)
(DECORTE, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 april 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
(1) Verbr., 21 september 1954 (An·. Verbr.,
1955, biz. 23).

-212Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 en
1324 van het Burgerlijk Wetboek, 27,
paragraaf 3, 31, paragraaf 1, littera a,
en 55, paragraaf 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent van
15 januari 1948, doordat, eerste onderdee], het bestreden arrest de beslissing
dat aanleg·ger het vlasbedrijf in feitelijke
vereniging met zijn broeder exploiteert
en dat de winsten onder hen bij helften
worden verdeeld steunt op niet afdoende
feiten, vermits : 1° het feit dat de gebouwen, de bedrijfsuitrusting en zelfs andere
exploitatiebestanddelen gemeen zouden
zijn niet medebrengt dat de winsten door
een feitelijke vereniging zouden verworven zijn en bij helften zouden verdeeld
worden; 2° dat geen schriftelijk contract
nopens de verdeling van de winsten bestaat, juist uit te leggen is door het feit
dat elk voor zich verkocht en winsten
maakte, zodat er geen verdeling bij te
pas kwam, terwijl de onkosten onder
mekaar werden verdeeld; 3° het feit dat
de verzekeringspolissen op naam zijn -van
<< Decorte
Gebroeders " uit te leggen is
doordat de verzekerde gebouwen een gemeenschappelijke eigendom zijn ; 4° de
verkoopfacturen niet uitgaan van de
Gebroeders Decorte, wat aanlegg·er in
zijn conclusies onderlijnde, zodat, wegens
zijn ontkenning·, hieromtrent het arrest
niet voldoende gemotiveerd is, wanneer
het zonder meer het tegenoverg·estelde
aanneemt; 5° het feit dat voor vroegere
jaren de winsten werden verdeeld niet
medebrengt dat dit voor de kwestieuze
jaren hetzelfde was; 6° het feit dat de
werklieden gezamenlijk op de loonstaten
van · de gebroeders Decorte opgegeven
werden niet impliceert dat beiden samen
de winsten verwerven en verdelen, doordat, tweede onderdeel, het bestreden
arrest de weerleg·ging van aanlegger op
de in het eerste onderdeel aangeduide feiten verwerpt om reden dat : a) aanlegger
in 1949, van zijn ziekte hersteld, weer
aan de vlasbewerking kon deelnemen ;
b) aanlegger tijdens de belastbare periode
niet ophield partijen vlas op voet aan te
kopen en er ook heeft gezaaid, vermits
hij meststoffen bestelde, dan wanneer
a) aanlegger het bewijs voorlegde dat hij
ook in 1951 ziek was, waardoor hij niet
als gelijke van zijn broeder aan het vlas
kon werken; b) aanlegger met klem het
onderscheid maakte tussen het aankopen
van vlas, wat hij deed, en het zaaien van
vlas, wat hij niet deed, en het arrest de

bewijskracht van de stukken 36, 37 en
39 miskent door op grond ervan te beslissen dat aanlegger meststoffen bestelde•
wanneer die stukken alle gewagen van
verkoop van kroten dit is een soort minderwaardig vlas (schending van de artikelen 1317 tot 1324 van het Burgerlijk
W etboek), en zodus de afleiding niet.
rechtvaardigt dat het bestellen van meststoffen op het uitzaaien van ylas wijst
(schending van artikel 97 van de Grandwet), doordat, derde onderdeel, het bestreden arrest beslist dat de aangevoerde
feiten niet afdoende zijn om de afzonderlijke exploitatie in zijnen hoofde te bewijzen, om reden dat bij ontstentenis.
van enig schriftelijk contract nopens de
winstverdeling, die feiten het eensluidend
vermoeden opwekken dat al die aankopen
of verrichtingen, ogenschijnlijk op naam
van een van de gebroeders Decorte afgesloten, in werkelijkheid de feitelijke vereniging ten goede kwamen, dan wanneer
de feiten welke aanlegger tot staving van
zijn stelling aanvoerde niet kunnen worden afgewezen daar de beschouwing dat
er geen schriftelijk contract nopens de
verdeling der winsten bestaat, vermits
ieder voor zichzelf verkocht zodat er geen
aanleiding was tot verdeling van winsten,
dan wanneer door als bewezen te beschou:..
wen wat nog bewezen moet worden het
arrest artikel 97 van de Grondwet
schendt; doordat, vierde onderdeel, het
bestreden arrest beslist dat de aantekeningen in het schrijfboekje en het notaboekje tijdens de rechtspleging v66r het
hof van beroep neergelegd, uit aanmerking van hun wanorde, gebrek aan datum,
aan rangorde, aan nauwkeurigheid, alle
waarborgen van geloofwaardigheid missen en dus geen bewijswaarde in verband
met de splitsing der onkosten en der winsten bieden, en dat trouwens requestrant,.
welke die aantekeningen deed, niet vermag zich zelf een titel te verschaffen, dan
wanneer de bewering dat het schrijfboekje en het notaboek wanordelijk, niet.
nauwkeurig zijn, niets afdoet aan het
feit dat voor de onkosten afrekeningen
werden gemaakt, en dat de aanvoering·
van voornoemde fouten geen antwoord
uitmaakt op de bewering van aanlegger
dat sommige onkosten en niet de winsten
verdeeld werden, dan wanneer de aan-·
voering dat aanlegger zich zelf geen bewijs kan verschaffen niet afdoende is,.
vermits alsdan om 't even welke boekhouding geen bewijswaarde meer kon heb-·
ben :
Overwegende dat het arrest, op grond
van de er in aangehaalde feitelijke ele-

-213menten en na weerlegging van de feiteIijke opwerpingen van aanlegger, soeverein beslist dat deze de vlaszaak in 1950
en 1951 in feitelijke vereniging met zijn
broeder exploiteerde en dat de winsten
onder hen met helften werden verdeeld ;
dat al de onderdelen van het middel op
feitelijke overwegingen rusten, zodat zij
tegen die soevereine beoordeling komen
te stuiten;
Overwegende, wat de verkoopfacturen
betreft, dat het arrest vaststelt dat zij
uitgaan van de Gebroeders Decorte; dat
die soevereine vaststelling volstaat om
de ontkenning van aanlegger hieromtrent
te beantwoorden ;
·
Overwegende dat het arrest zijn beslissing omtrent dit feit, het zaaien van
vlas, steunt op de omstandigheid dat
aanlegger meststoffen bestelde, omstandigheid afgeleid niet aileen uit de stukken
36, 37, 39 maar ook uit het contract,
stuk 38, dat door het middel niet bedoeld
wordt; dat de gecritiseerde vaststelling
in feite soeverein is kunnen afgeleid worden uit stuk 38 ;
Overwegende dat het arrest eveneens
soeverein een schrijf- en een notaboek
zonder bewijswaarde verklaart; dat de
grief opgeworpen tegen de overweging
dat aanlegger niet vermocht door die
bescheiden zich een titel te verschaffen
opkomt tegen een overtollige reden en
derhalve niet ontvankelijk is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 en
1324 van het Burgerlijk Wetboek, 28 en
55, paragraaf 1, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van de Regent van 15 januari 1948, doordat het bestreden arrest
niet, of op onvoldoende wijze, antwoordt
op de in conclusies door aanlegger gemaakte opwerping volgens welke bij het
berekenen van het aantal arbeiders, het
aantal gepresteerde arbeidsuren dient in
acht genomen te worden en het niet
volstaat de maanden of de dagen op te
tellen tussen de aanneming en de wegzending van de arbeiders, daar allen
slechts gedeeltelijk presteerden voor de
Gebroeders Decorte en bijna allen hun
arbeid gedurende dezelfde periode nog
aan anderen verhuurden, ofwel dan niet
zelf arbeidden, dan wanneer het forfaitair
berekenen van de winst tegen 30 balen
per jaar en per arbeider dient gedaa.n te
worden op grond van de gepresteerde
arbeidsuren en niet zoals het arrest het

doet in verhouding met de tijd gedurende
welke de arbeider bij de patroon ingeschreven is geweest :
Overwegende dat het arrest vaststelt
eensdeels dat voor dienstj aar 1952 de
taxatie ambtenaar op verantwoorde wijze
de winst raamde op voet van een werkprestatie van 8,6 werklieden per jaar,
afgeleid uit het feit dat de door aanlegger
ingediende tabel tien arbeiders vermeldt
met 103 1/2 maanden werktijd, hetzij 103 1/2 gedeeld door 12 of 8,6 effectieve arbeiders per jaar, anderdeels
dat. aanlegger geen bepaalde werkdagen
heeft opgegeven om de berekening van
de administratie tegen te spreken en dat
zijn berekening op 5 arbeiders aan de
hand van de totale uitbetaalde Ionen gedeeld door het gemiddeld arbeidsloon (per
jaar en per werkman) als onbetrouwbaar
voorkomt, wijl hij in zijn aangifte 11/2 arb eider opgaf en zijn broeder 6 1/'1, te
samen 8 in de plaats van 5 ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 november 1959. 2e kamer. Voo1'zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H.
Gelijlcluidende conclusie, H.
Neven. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.

1e KAMER. -

1°

12 november 1959.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP HET INKOMEN UIT ROEREND KAPITAAL. 0PBRENGSTEN VAN
ALLE ROERENDE GOEDEREN. BEGRIP.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. MIDDEL
HIERUIT AFGELEID DAT DE BELASTINGSCHULDIGE IN DE FEITELIJKE ONMOGELIJKHEID VERKEERD HEEFT EEN
BETWISTING OP TE WERPEN IN ZIJN
RECLAMATIE AAN DE DIRECTEUR DER
BELASTINGEN. MIDDEL NIET VOOR
DE EERSTE MAAL V66R HET HOF KUNNENDE AANGEVOERD WORDEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. GRIEF WEGENS ZIJN
ONDUIDELIJKHEID DOOR DE DIRECTEUR
NIET KUNNENDE ONDERZOCHT WORDEN.

-214mengeschakeld bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, doordat het
bestreden arrest: a) geen antwoord of een
dubbelzinning antwoord verstrekt, - en
1° De feitem·echter die vaststelt dat een zonder dat het mogelijk is te bepalen of
handelsvennootschap een {01'{aitaire som het dispositief van het arrest op feitelijke
aan een derde betaalt in remuneratie van of juridische beschouwingen rust, en het
de overdracht dool' deze laatste van het pertinent karakter te beoordelen of te
1·echt op ieder ogenblik he?'l'oepelijk, over controleren van de redenering welke de
zijn wa1·en te beschikken in exclusivi- . overtuiging van de auteurs van het arrest
totstandgebracht kan hebben, - op de
teit, in zekere landen, en ze te verkopen,
argumentatie, door aanlegster in haar
kan hiel'uit wettig afieiden dat die som
de op brengst is van een concessie, door
conclusies ontvouwd, volgens welke de
door de Franse venootschappen aangedie derde, van een roerend recht aan de
gane verbintenis, hun producten niet
mobilienbelastinfl onderworpen bij toezelve, of door bemoeiing van andere firpassing van arttkel 14 van de samengema's te verkopen in Belgie, Belgischschakelde wetten betreffende de inkomCongo en het Groothertogdom Luxemstenbelastingen (1).
:2° Kan voor de eerste maal v66r het hof burg, juridisch enkel valt uit te leggen
van ve1·breking niet aangevoe?'d worden als een verbintenis em iets te doen of
iets niet te doen, doch niet als de conhet middel hieruit afgeleid dat de belascessie van een roerend goed die onder
tingschuldige in zaken van inkomstentoepassing van artikel 1li van de samenbelastingen in de feitelijke onmogelijkgeschakelde wetten betreffende de inkomheid ve?·kee?·d lweft de betwisting, die hij
stenbelastingen kan vallen (schending van
rechtst1·eeks aan het hof van be~·oep,
artikel 97 van de Grondwet) ; b) ten onuitspraak doende over zijn beroep tegen
rechte « concessie van roerende goedede beslissing van de directeur, voo1·legt,
in zijn tot de directeur der belastingen ren " heet het verlenen, door een vreemde
firma aan een Belgische firma, van de
gerichte reclamatie op te werpen (2).
exploitatie van het monopolie van haar
:3° De in een tot de directeur del' di1·ecte producten in Belgie, het Groothertogdom
belastingen gerichte reclamatie op geworLuxemburg en Belgisch-Congo, onder het
pen grief die, wegens zijn onduidelijkvoorwendsel dat het een verbrokkeling
heid, zich tot een onderzoek door de di1·ecvan het eigendomsrecht van de concedeteur niet leent, moet aangezien worden rende firma zou gelden, dan wanneer deralsof hij hem itiet voorgelegd werd r3). 'gelijke verbintenis, daar zij op de eigen
producten van die firma slaat, een verbintenis is om iets niet te doen, en geen
'(N. V. « ETABLISSEMENTS GEORGES FOURconcessie van een roerend goed in de zin
CROY ET FILS ,, T. DE BELGISCHE STAAT,
van de artikelen 516, 527 tot 529 van
MINISTER VAN FINANCIEN.)
het burgerlijk wetboek, en iii, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten
ARREST.
betreffende
de inkoms tenbelastingen
(sehending van deze wetsbepalingen, en,
HET HOF; - Gelet op het bestreden gevolglijk, van de artikelen 51i, 56 en 71i
arrest, op 16 februari 1958 gewezen door van de samengeschakelde wetten, daar
net Hof van beroep te Brussel;
de administratie geen aanslag van ambtsOver het eerste middel, afgeleid uit de wege in de buitengewone termijn mocht
,schending van de artikelen 97 van de vestigen wanneer, vermits de belasting
Grondwet, 516, 526 tot 529, 1156 tot niet opeisbaar was, aanleg·ster haar niet
1161i, 1319, 1320 en 1321 van het Burger- behoefde bij de bron af te houden en
lijk Wetboek, iii, paragraaf 1, li 0 , voor- daaromtrent een speciale aangifte belaatste lid, 51i, 56 en 71i van de wetten hoefde te doen waarvan het ontbreken
:betreffende de inkomstenbelastingen, sa- haar derhalve niet mag aang·ewreven
worden); c) aa.n de overeenkomst Noilly
Prat van 11i october 1952 (stuk B I/II)
( 1) Zie de noot 1 onder dit anest in Bttll.
een met de termen van de aangevoerde
·en PASIC., 1960, I, 302.
documenten onverenigbare draagwijdte
(2) Verbr., 11 februari 1958 (A7'r. Vm•b7•,,
toekent waar het laat gelden dat, als
1958, blz. 405).
tegenprestatie voor de litigieuze sommen,
(3) Verbr., 22 october 1957 (Bttll. en PASIC.,
de vennootschap Noilly Prat haar eigen1958, I, 164).
domsrecht zou « verbrokkeld >> hebben en
GRIEF ALS AAN DE DIRECTEUR NIET
VOORGELEGD DIENENDE AANGEZIEN TE
WORDEN.
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« aan aanlegster haar recht om haar pro- van een gewone opzegging en zonder verducten in de Ianden aangeduid in de over- goeding;
Overweg·ende dat de in het middel
eenkomst, te verkopen, dan wanneer uit
die overeenkomsten duidelijk plijkt dat bedoelde verbintenis met de firma Quincy
de Iitigieuze sommen betaald zijn, niet als een attest van 17 april 1954 is, hetwelk
tegenprestatie voor het recht de door enkel Iuidt : « Ik ondergetekende Lafitte
aanlegster gekochte producten voort te M... verklaar van de « Etablissements
verkopen- welk recht automatisch ver- G. Fourcroy et Fils "· . . de som van
worven werd door het kopen van bedoelde 200.000 frank ontvangen te hebben voor
goederen, - doch als tegenprestatie voor de exploitatie van het monopolie van
de door de Franse firma's aangegane ver- onze wijnen in Belgie, Belgisch-Congo en
bintenis hun andere producten in de aarr- het Groothertogdom Luxemburg ";
Overwegende dat het arrest vaststelt
geduide Ianden niet te verkopen door bemoeiing van andere firma's, welke ver- « dat bij het lezen en het onderzoeken
bintenis vreemd is aan de aan aanlegster van het contract met de« Etablissements
verkochte goederen, en het eigendoms- N oilly Prat et Cie >> komt te blijken ... dat
recht van de Franse vennootschappen op de venootschap aan verzoekster het recht
hun andere producten en op hun merken overgedragen heeft op zekere voorwaaronaangeroerd laat (schending van de arti- den over haar producten te beschikken in
kelen 1156 tot 1164 en 1319, 1320, 1321 Belgie, Belgisch-Congo en het Groothervan het Burgerlijk Wetboek); d) ten on- togdom Luxemburg>> en, ten aanzien van
rechte in zijn eigen stelling aan de belas- de door de firma Quincy aangegane verting het beweerdelijk aan aanlegster ver- bintenis, dat zij « bestaat in de concessie,
Ieend recht onderwerpt om over de pro- aan verzoekster, van de exploitatie van
ducten « Noilly" of <<Quincy" in de be- het monopolie van haar wijnen in Belgie,
sproken gebieden te beschikken, onder Belgisch-Congo en het Groothertogdom
het voorwendsel dat het een verbrokke- Luxemburg>>;
Iing van het eigendomsrecht van geOverwegende dat uit deze ontleding
noemde firma's op hun producten zou van de overeenkomsten, die hun termen
gelden, dan wanneer de Franse vennoot- niet miskent, het arrest heeft kunnen
schappen,· door, zoals het bestreden arrest afleiden, zonder schending van de bewijsten onrechte beweert, hun eigendoms- kracht van die overeenkomsten en van
recht te verbrokkelen, en « aanlegster het de in het middel aangeduide wetshepa,
recht te concederen om hun producten te Iingen, dat de « Etablissements Noilly
verkopen ,, definitief hun rechten op de Prat >> « hun eigendomsrecht verbrokkeld
bedoelde goederen zouden vervreemd hebben door verzoekster een deel van hun
hebben, wat elk begrip van concessie, ver- rechten te concederen >> en dat de firrria
huring of verpachting van roerende goe- Quincy « aan verzoekster haar recht om
deren, en mitsdien iedere mogelijkheid haar producten, die haar eigendom zijn,
tot heffing van de mobilienbelasting uit- te verkopen in de Ianden aangeduid in de
sluit (schending van artikel 14, para- overeenkomst geconcedeerd heeft ,, en
graaf 1, 4°, van de samengeschakelde heeft kunnen afleiden dat de aan beide
Franse firma's gestorte litigieuze sommen
wetten) :
voor hen de opbrengst van een concessie
Over de eerste drie onderdelen :
van roerende goederen, a.Is bedoeld in
Overwegende dat, naar Iuid van de artikel 14 van de samengeschakelde wetovereenkomst, gesloten tussen verzoek- ten, waren;
ster en de firma Noilly Prat op 14 octoDat het arrest aldus zonder dubbelber 1952, deze aan eerstgenoemde met zinnigheid de conclusies van aanlegster
ingang van 1 februari 1953 en tegen een beantwoord heeft die aanvoerde dat de
royalty van 7 Belgische frank per ver- door de firma's Noilly Prat en Quincy
kochte fles het bottelen, in de wijnkelders aangegane verbintenissen enkel vallen
van aanlegster onder het etiket van de uit te Ieggen als verbintenissen iets te
Franse firma, van dezer vermouth en de doen of iets niet te doen, en niet als de
verkoop van dit product in Belgie en concessie van een roerend goed, als beLuxemburg toestond ; dat er insgelijks doeld in artikel 14 van de samengeschabedongen was dat aanlegster aldus de kelde wetten ;
vertegenwoordiging van het merk zowel
Over het vierde onderdeel :
in Belgie als in Luxemburg en BelgischOverwegende dat het arrest, door erop
Congo had en dat het contract niet overdraagbaar was, de vennootschap zich het te wijzen dat de « Etablissements N oilly
recht voorbehoudend daaraim te allen :Prat et Cle >> « hun eigendomsrecht ver-
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deel van hun rechten te concederen "•
geenszins verklaart dat de venootschap
de in de overeenkomst aangeduide goederen definitief overgedragen heeft, doch
enkel dat zij aan verzoekster slechts tijdelijk en aileen voor sommige g·ebieden
het recht geconcedeerd heeft de g·oederen,
welke aanlegster bij haar in het raam van
de overeenkomst zou bestellen, in exelusiviteit te verkopen ;
Dat het eerste middel niet kan ingewilligd worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
en 1321 van het Burgerlijk Wetboek,
61, 65 en 66 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1%8, t.6t. van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, doordat het
arrest van ambtswege niet ontvankelijk
verklaart, als zijnde een beweerdelijk
nieuwe eis, de argumentatie van de aanleggende venoolschap die hierop gesteund
is dat de administratie voor het berekenen van de mobilienbelasting het bedrag
van de belasting verkeerdelijk bij het beweerde belastbare inkomen gevoegd heeft,
hoewel noch bewezen, noch zelfs aangevoerd was dat deze belasting moest gedragen worden door aanlegster die de
litigieuze sommen verschuldigd was, dan
wanneer : a) ten aanzien van de reclama.tie van 28 maart 1952, aanlegster pas bij
de neerlegging· van het dossier der administratie op de griffie van het hof van
beroep heeft kunnen weten dat de administratie, voor het berekenen van het
belastbaar inkomen, de belasting bij de
retributie g·evoeg·d had, ofschoon de administratie slechts het voornemen laten
blijken had de belasting op de retributies
zelf te vestigen (de bij deze voorziening
gevoegde brief van 10 augustus 1951); en
aanleg·ster bijgevolg ontvankelijk was om
v66r het hof van beroep de elementen te
bespreken waarvan zij pas bij de indiening van de reclamatie kennis had gekregen (schending van de artikelen 61, 65 en
66 van de samengeschakelde welten en
464o van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering) ; b) ten aanzien van de
reclamatie van 1 april 1955, aanlegster,
die van ambtswege aangeslagen was,
eveneens slechts door de neerlegging van
het dossier der administratie ter griffie van
het hof vernomen heeft dat de administratie het bedrag van de belasting in dier
berekeningsbasis opgenomen had, onder
het voorwendsel dat zij ten laste van
aanlegster zou zijn geweest, ofschoon de

administratie hier ook door haar bericht
van 13 october 1954o enkel het voornemen
kenbaar gemaakt had de belasting op de
retributie zelve te vestigen, zonder meer,
en aanlegster onder deze voorwaarden
ontvankelijk was om voor de eerste maal
v66r het hof van beroep dit element te
bespreken waarvan zij bij het indienen
van de reclamatie het bestaan niet kende
(schending van de artikelen 61, 65 en 66
van de samengeschakelde wetten, en t.64
van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering) ; c) in de reclamatie van 1 april
1955 uitdrukkelijk gezegd was dat aanlegster niet enkel het beginsel van de belastbaarheid van de litigieuze retributies
in de mobilienbelasting critiseerde, doch
tevens de hoogte dier retributies en de
berekening van de belasting; en het derhalve op de directeur en het hof van beroep rustte deze grief te beantwoorden
die, gelet op de omstandigheden, voldoende gemotiveerd was wat zij niet g·edaan hebben (schending van de artikelen 61, 65 en 66 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 4o64o van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging) ; doordat het bestreden arrest anderzijds de bewijskracht van
de reclamatie van 1 april 1955 schendt,
waar het zegt dat « de reclamaties de
grief niet bevatten "• dit wil zeggen de
kritiek van de manier « waarop de administratie de litigieuze belastingen berekend heeft " (schending van de artikelen 1319 tot 1321 van het Burgerlijk
Wetboek) :
Over de eerste twee onderdelen :
Overwegende dat aanlegster niet beweert in haar beroep of in haar v66r het
hof van beroep genomen conclusies te
doen gelden hebben dat zij in de feitelijke onmogelijkheid verkeerd had in haar
reclamaties de betwistingen op te werpen
die zij naar voren brengt ;
Overwegende dat dergelijk middel niet
voor de eerste maal v66r het hof kan
aangevoerd worden ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat de reclamatie van
1 april1955, de enige die in dit onderdeel
van het middel aangehaald is, doet gelden dat de aanslag onwettelijk js « zowel
wat de aanslagprocedure betreft, als wat
het beginsel van de belastbaarheid van
het beweerde belastbare inkomen, de
hoog·te van dit inkomen en de berekening· van de belasting zelve betreft "• onderhavig·e reclamatie aldus naar haar
voorwerp en haar oorzaak afgebakend onder meer rustende op de volgende rede-
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nen ,.,. enerzijds wegens de Frans-Belgische overeenkomst betreffende de dubbele aanslagen, en, anderzijds, omdat het
geen retributie wegens concessie van een
roerend recht geldt ... ";
Overwegende dat de rechter hieruit
heeft kunnen afleiden zonder met de
termen van die reclamatie in tegenspraak
te vervallen, dat zij geen grief betreffende
het voegen bij de retributies van het bedrag der mobilienbelasting· bevatt.e en
niet voldoende gemotiveerd was om de
administratie tot het onderzoeken van
de betwisting in staat te stellen ; dat een
reclamatie, welke ten aanzien van een
bepaalde grief in onduidelijke termen opgesteld is, aan de directeur de betwisting
niet laat blijken welke de belastingplichtige hem wil voorleggen, en derhalve niet
ontvankelijk is;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
12 november 1959. - 1e kamer. Voorzitte1·, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Delahaye. - Gelijkluidende
conclusie, H. F. Dumon. advocaat-gene-

raal.

1e KAMER. -

12 november 1959.

1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. MIDDEL
GERICHT 'rEGEN EEN OP VERWIJZING NA
VERBREKING GEWEZEN ARREST.- MIDDEL ENKEL KRITIEK UITBRENGENDE OP
DE LEER WAAROP DE VERBREKING GESTEUND IS EN WELKE HET RECHTSCOLLEGE OP VERWIJZING GEHULDIGD HE EFT.
MIDDEL NJET ONTVANKELIJK.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP v66R HET HOF VAN BEROEP.
EIS AAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN DOOR DE RECLAMATIE NIET
VOORGELEGD. DIRECTEUR OVER DIE
KWESTIE GEEN UITSPRAAK GEDAAN
HEBBENDE, HOEWEL HIJ ZE VAN AlVIBTSWEGE HAD JVIOETEN ONDERZOEKEN. HoF VAN BEROEP ZONDER MACHT OM
ER KENNIS VAN TE NEMEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP v66R HET HOF VAN BEROE~
PERKEN VAN HET AAN HET HOF VAN
BEROEP ONDERWORPEN GESCHIL.- DIRECTEUR DER BELASTINGEN EEN BE·-

LASTINGSUPPLEMENT GEVESTIGD HEBBENDE. BETWISTING EIGEN AAN DIT
SUPPLEMENT KUNNENDE ONDERWORPEN WORDEN, DOOR HET BEROEP, AAN
HET HOF VAN BEROEP.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP v66R HET HOF VAN BEROEP.
PERKEN VAN HET AAN HET HOF VAN
BEROEP ONDERWORPEN GESCHIL. WET VAN 1 AUGUSTUS 1952, ARTIKEL 28. - BETWISTlNG BETREFFENDE
DE AFTREKKING VAN UIT OORLQGSSCHADE VOORTGESPROTEN BEDRIJFSVERLIEZEN. BETWISTING VOOR DE
EERSTE MAAL V66R HET HOF VAN BEROEP NIET KUNNENDE VOORGELEGD
WORDEN. RECLAMATlE BINNEN EEN
NIEUWE TERMIJN.

1° Is niet ontvankelijk het rniddel gericht
tegen een op verwijzing na verbreking
gewezen an·est, wannee1· het enkel kritiek
uitb1·engt op de lee1· waarop de verbreking
gestBund is geweest en welke het rechtscollege op verwijzing gehuldigd heeft {1).
(Wet van 7 juli 1865, art. 1, al. 2.)
2° Het hof van beroep, waarbij het beroep
van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur de1' directe belastingen aanhangig is gernaakt, zou, zonder zij n rnacht te overschrij den, niet
kennis kunnen nemen van een kwestie
die door de belastingplichtige aan de
directeur niet onde1'W01'pen werd en waarover de directew· geen uitspmak gedaan
/weft, zelfs zo hij ze van arnbtswege had
rnoeten onde1·zoeken (2).
3° Zo de belastingplichtigc v66r het hof
van beroep het belastingsupplement door
de ove1· zijn reclamatie uitspmak doende
di1·ecteur de1' belastingen gevestigd kan
betwisten, is hij nochtans niet ontvankelijk om voo1' de ee1'ste maal v661· dit hof
een betwisting te doen gelden die niet
rechtstreeks op die wijziging van de aanslag slaat en die, zoals een eis betreffende
de aft1'ekking van een bed1·ijfsverlies van
de belastbare inkomsten, bet1'ekking /weft
op het bepalen, bij de vestiging van de
aanslag door de controleu1· de1' belastingen, van de belastbm·e basis {3).
4° Artikel 28 van de wet van 1 augustus

(1) Verbr., 9 september 1958 (A1'1". Verbr.,
1959, biz. 13).
(2) Verbr., 20 juni 1957 (Arr. Verbr.,
1957, biz. 894); 13 october 1959, sttpm,
biz. 126 en de noot 1, biz. 127.
(3) Verbr., 14 maart 1957, redenen (An·.
Vo·b1'., 1957, biz. 569).
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voor de belastingplichtige een nieuwe
1'eclarnatietennijn opengesteld orn de aftrelcking, vcm de belastbare inlwrnsten,
van uit oorlogsschade voortgesproten bedrijf'sve1'liezen te belcomen ; het heef't hem
het recht niet verleend dergelijke eis voor
de eerste maal v661· het hof' van beroep
op te we1'pen (1).
(NEID, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

(2).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1958 gewezen door het
Hof van heroep te Brussel;
Gelet op het eerste middel, afg-eleid
uit de schending van artikel 66 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstcnbelastingen, doordat het bestreden arrest aa11legger het recht weigert
v66r het hof van beroep, ter bestrijding
van krachtens de beslissing van de directeur
gevestigde aanslagsupplementen,
middelen te doen g·elden welke v66r de
directeur niet zijn opgeworpen tot staving
van de tot die ambtenaar tegen de oorspronkelijke aanslagen gerichte reclamatie, dan wanneer artikel 66 aan de belastingschuldige het recht verleent bij het
hof van beroep in beroep te komen van de
beslissing van de directeur der belastingen, wat onder meer voor de belastingschuldige het recht impliceert zich te
voorzien teg·en een beslissing waarbij de
oorspronkelijk gevestigde aanslagen ver]lOogd worden, dan wanneer de directeur
de plicht had de aanslag ten voordele van
de belasting-schuldige recht te zetten in
al wat daarin onregelmatig kon wezen,
en dan wanneer de directeur gehouden
was tot het verrichten van de aftrekkingen, toegestaan door de na de reclamatie
en v66r de beslissing· van kracht geworden
wet van 1 augustus 1952 :
Overwegende dat het middel, hetwelk
enkel kritiek uitbreng·t op de leer waarop
de bij het arrest van iii maart 1957
uitgesproken verbreking gesteund is en

(1) Zie verbr., 4 februari 1958 (Arr. Ve1'b1·.,
1958, blz. 380).
(2) Het hof heeft in deze zaak een eerste
arrest op 14 maart 1957 gewezen (Arr.
Verbr., 1957, blz. 569),

welke het rechtscollege op verwijzing in
het bestreden arrest gehuldigd heeft, niet
ontvankelijk is krachtens lid 2 van artikel1 van de wet van 7 juli 1865, in zover
het betoogt dat het hof van beroep aanleggers eis betreffende de aftrekking van
een bedrijfsverlies, voortspruitende uit de
plundering van het casino te Spa had
dienen in te willigen, om de redenen dat,
enerzijds, de directeur deze eis van ambtswege had dienen t.e onderzoeken en,
anderzijds, omdat de directeur aanvullende aanslagen gevestigd had ;
Over het middel :
Overweg·ende dat een belasting·plichtige
niet ontvankelijk is om voor de eerste
maal een eis v66r het hof van beroep te
doen gelden om de reden dat de directeur
der belastingen die eis van ambtswege
had moeten onderzoeken;
Overwegende dat het middel ten onrechte betoogt dat de grief, waaromtrent
het hof van beroep zich zonder macht
verklaard heeft, had dienen te worden
aangenomen in zover zij gericht was
tegen de door de beslissing van de directeur der belastingen gevestigde belastingsupplementen, daar het de belastingschuldige, volgens aanlegger, vrijstaat in
dit opzicht alle opwerpingen naar voren
te brengen welke hem gegrond toeschijnen ·
O~erwegende immers, enerzijds, dat er
geen aanslagen gevestigd Werden, onderscheiden van die waartegen de reclamatie
ingediend werd waarover de directeur
der belastingen uitspraak gedaan had ;
dat deze zich ertoe beperkt heeft de aanslagen recht te zetten welke oorspronkelijk door de controleur waren gevestigd;
Dat, anderzijds, de in het middel verdedigde eis, waaromtrent de rechter over
de grond verklaart geen macht te hebben,
niet rechtstreeks sloeg op de rechtzetting
welke de directeur beslist had toe te
brengen in de aanslag zoals hij oorspronkelijk gevestigd was, doch dat die eis
integendeel betrekking· had op het bepalen, bij de vestiging van de oorspronkelijke aanslag, van de belastbare basis;
Overwegende, tenslotte, dat de wet van
1 augustus 1952 niet tot gevolg gehad
heeft aan de belastingschuldige toe te
staan voor de eerste maal v66r het hof
van beroep en na de inwerkingtreding van
deze wet een eis op te werpen betreffende
de aftrekking van uit oorlogsschade
voortg·esproten verliezen ;
Dat deze wet voor de belastingschuldigen een nieuwe reclamatietermijn opengesteld heeft ;
Dat het middel naar recht faalt;
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Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest verklaart dat
door de documenten van het dossier niet
bewezen is dat de oorlogsschade bedrijfsgoederen getroffen heeft, dan wanneer uit
de bij deze voorziening gevoegde stukken
blijkt dat het gaat over een goed dat tot
een handelsonderneming behoort attest
van het belastingenkantoor te Duren;
over een goed van de firma gebroeders
Neid, Cafe Corso, ondernemingen te Aken
en Duren (attest van de belastingconsulent van de firma gebroeders Neid); er
uit dit zelfde stuk blijkt dat de firma
gebroeders N eid g·epoogd he eft zich vervangingsstoffen te verschaffen, terwijl de
Regeringspresident te Aken op 20 maart
1951 gewag maakt van de oorlogsschade
aan de zaken van het Corso en dan wanneer, klaarblijkelijk, het in verband brengen van deze stukken onbetwistbaar het
bewijs oplevert dat de gebroeders Neid
in de beschadigde onroerende goederen
een koffiehuisonderneming, Cafe Corso
genaamd, exploiteerden :
Overwegende dat, aang·ezien het dispositief van het arrest, in zover het door
de voorziening aangevallen is, gerechtvaardigd is door de redenen waartegen
het eerste middel opkomt, dit middel een
overtollige reden critiseert en derhalve
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
12 november 1959. - 1e kamer. Voo1·zitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Neven. Gelijkluidende
conclusie, H. F. Dumon, advocaat-generaal.

1e KAMER.- 12 november 1959.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTINGEN. BEDRIJFSVERLIEZEN VAN VORIGE BOEKJAREN.ARTIKEL 32, PARAGRAAF 1, LID 2, VAN

(1) Ret hof had zich niet uit te spreken
over de wettigheid van een aanslag slaande
op de inkomsten van een over een tijdperk
van achttien maand lopende boekjaar. Zie
ove1• die kwestie, verbr., 11 februari 1946
(A1'1·. Ve1·b1·., 1946, biz. 60).

DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. HANDELSVENNOOTSCHAP DE TIJDPERKEN VAN HAAR BOEKJAREN GEWIJZIGD
HEBBENDE. VORIGE BOEKJAREN
WAARVAN DE BEDRIJFSVERLIEZEN AFGETROKKEN MOETEN WORDEN.
2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. - BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN. lNTERESTEN
DER KAPITALEN AAN DERDEN ONTLEEND EN IN HET BEDRIJF AANGEWEND. - BEGRIP.
3° INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. - BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN. AFTREKKING
VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN AFHANKELIJK VAN HET BEWIJS DOOR DE
BELASTINGPLICHTIGE VAN HUN WERKELIJKHEID EN HUN BEDRAG.

4° VERBREKING. UITGESTREKTHEID. DIRECTE BELASTINGEN. DISPOSITIEF ONDERSCHEIDEN TEN AANZIEN VAN DE OMVANG VAN DE VERBREKING.
1 o vVanneer een handelsvennootschap aan-

vankelijk !war boekhouding per boekjam·
lopende van 1 juli tot volgende 30 juni
gevoerd heeft en wannee1· ve1·volgens een
boekjaa1' begonnen is op 1 juli om slecht~>
op 31 decembe1' van het volgend jaar afgesloten te worden, zij n de bed1·ij fsverliezen van de vorige boekjaren die, luidens artikel 32, pamgmaf 1, lid 2, van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, afgetrokken
moeten wo1·den van de belastbare inkomsten van dit derde op achttien maand
lopende boekjaa1' (1), deze bedrijfsverliezen welke geleden werden gedtt1'endr;
de twee boekja1·en die op 30 juni van de
twee (2) vorige jaren afgesloten we1·den.
2° De tnte1·esten der kapitalen aan detden
ontleend en in het bedtijf aangewend, in
attikel 26, pamgmaf 2, 2°, van de
samengeschakelde wetten bet1'efTende de
inkomstenbelastingen bedoeld, zijn die·
welke ve1·sclmldigd z~jn kmchtens een uit
een ove1·eenkomst blijkende verbintenis
welke speciaal aangegaan werd tot het
rechtstreeks vootdeel van de exploitatir;
die het voorwe1·p is van het bedrijf {3).
(2) De wet van 18 februari 1954, die ten
deze niet toepasselijk was, heeft van 2 op 5.
het getal van de jaren of boekjaren waarvan
de bedrijfsverliezen afgetrokken kunnen worden gebraoht.
(3) Verbr., 17 maart 1959 (Arr. Vm·br.,
1959, blz. 556).

-2203° De belastingplichtige moet de we1·kelijkheid en het bedrag bewijzen van de uitgaven en bedrijfslasten welke hij, in zijn
aangifte, van zij n bruto-inkornsten aftrekt (1).
4° Inzake d1:recte belastingen is, ten aanzien van de omvang van de verbreking,
niet onde1·scheiden van het doo1· de voo7'ziening bestreden dispositief, het dispositief dat niet het voonverp van een
ontvankelijke voorziening door· een van
de in het geding in verbreking bet7·okken
partijen kan zijn om reden dat het aanlegge?' niet benadeelt en het verweenler
slechts lean benadelen zo het bestreden
dispositief verbroken wordt (2).
(N. V. « AUTOBUS BRAINOIS "• T.
BELGISCHE STAA'r, MINISTER VAN
NANCIEN.)

DE·
FI-

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 mei 19 58 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9? en 112 van
de Grondwet, 32, paragraaf 1, 35, 55 en 56
van de wetten betreffende de inkomstenbelasting·en, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948,
en 1315 tot 1322 van het Burgerlijk
W etboek, doordat het bestreden arrest
verklaart dat aanlegster in verbreking
haar boekhouding per burgerlijk j aar
voert en dat dienvolgens de verliezen
over het litigieuze boekjaar, welke krachtens artikel 32, paragraaf 1, van de bij
besluit van de Reg·ent van 15 januari 1948
samengeschakelde wetten mogen afgetrokken worden, die zijn over de twee
jaren welke aan dat boekjaar zijn voorafgegaan, namelijk de jaren 1949 en 1950,
en deze vaststelling afleidt uit het feit
dat het boekjaar, waarvoor om aftrekking van vroegere verliezen werd verzocht, loopt over een periode van achttien maanden, namelijk van 1 juli 1950
tot 31 december 1951, dan wanneer,
eerste onderdeel, dergelijke motivering
tegenstrijdig· is; er bleek : a) uit de vaststellingen zelve van het arrest " dat ten
deze het dienstjaar 1952 loopt over een
periode van achttien maanden, te weten
van 1 juli 1950 tot 31 december 1951 ";
(1) Verbr., 20 november 1958 (Arr. Ve1•b1·.,
1959, blz. 250).
(2) Raadpl. verbr., 25 september 1959,
sttpm, blz. 86.

het beslreden arrest kan dienvolgens niet
verklaren, zonder zich tegen te spreken,
dat aanlegster in verbreking "haar boekhouding per burgerlijk jaar '' voerde;
b) uit de balansen betreffende de boekjaren 1948-1949 en 1949-1950 (stukken 18
en volgende, en 33 en volgende van het
dossier 1?.82?), dat aanlegster in verbreking haar boekhouding anders voerde
dan per burg·erlijk jaar, te weten per
" boekj aar "• lopende van 1 juli van een
jaar tot 30 juni van het volgend jaar,
en zij dus in de onmogelijkheid verkeerde
door haar boeken het bewijs van het
bestaan van een verlies over de "jaren"
'1949 en 1950 te leveren; c) uit de balans
per 31 december 1951 (stukken 9 en
volgende van het dossier 1? .115) dat de
boekhouding· over het boekjaar 1950-1951
op dezelfde manier gevoerd werd doch
dat evengemeld boekjaar, dat op 1 juli
1950 een aanvang had genomen en normaal op 30 juni 1951 zou worden afgesloten, verlengd werd met zes maand, dit
is tot 31 december 1951, aldus een tijdsduur van achttien maanden omvattend;
en dan wanneer, tweede onderdeel, bij
toepassing van artikel 32, paragraaf 1,
lid 2, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het
besluit van de Regent van 15 januari
1948, de verliezen, welke voor de belastingschuldigen die hun boekhouding anders voeren dan per burgerlijk jaar in
aanmerking dienen te worden genomen,
die zijn over de twee" vorige boekjaren "•
dit is, ten deze, de boekjaren welke liepen
onderscheidenlijk van 1 juli 1948 en 1949
tot 30 juni 1949 en 1950:
Overwegende dat de aan het hof van
beroep voorgelegde vraag was of aanlegster het recht had, bij toepassing van
artikel 32, paragraaf 1, lid 2, van de
samengeschakelde wetten, van de winsten
over het op 31 december 1951 afgesloten
boekjaar de verliezen over de twee vorige
boekj aren af te trekken ;
Overwegende dat uit de elementen
waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat de boekjaren van aanlegster
gelopen hebben van 1 juli 1948 tot 30 juni
1949, van 1 juli 1949 tot 30 juni 1950
en van 1 juli 1950 tot 31 december 1951 ;
Overwegende dat uit deze vaststellingen blijkt dat, in strijd met wat het
bestreden arrest beslist, de boekhouding
van aanlegster tot 31 december 1951 niet
per burgerlijk jaar is gevoerd, en dat,
derhalve, krachtens artikel 32, paragraaf 1, lid 2, voormeld van de samengeschakelde wetten, zoals het ten tijde
van de feiten vigeerde, de aftrekbare
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vorige jaren '1949 en 1950, doch over de
twee vorige boekjaren die door de balan;sen van 30 juni 1949 en 30 juni '1950
afgesloten werden ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door te bes!issen dat aileen de verliezen
over de jaren '1949 en '1950 in aanmerking
dienden te worden genomen, de in het
middel aangeduide wetsbepalingen ge.schonden heeft ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 26 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent van
'15 januari 1948, 1315 tot '1332 van het
Burgerlijk Wetboek, eerste onderdee],
doordat, na in de eerste plaats vastge.steld te hebben dat « de fiscus ten deze
niet bewijst, dat de oprichting van de
vennootschap ''Holding St.-Christophe n
fictief was, en vervolgens « dat niet ern;stig kan betwist worden dat deze vennootschap inderdaad aan verzoekster
Ieningen toegestaan heeft, welke verl'ichtingen door de N. V. « Autobus Brainois " regelmatig geboekt Werden n, het
bestreden arrest aanlegster in verbreking
b.aar eis ontzegt om de reden dat « verzoekster van de andere kant niet bewijst
dat de interesten die zij aan de holding
:betaald heeft aftrekbare lasten uitmaken
in de zin van voormeld artikel 26 ; dat
zij te dezen aanzien zou dienen aan te
tonen dat de betalingen die zij aan de
holding gedaan heeft contractueel verschuldigd waren en gedaan zijn met het
doel haar inkomsten te verkrijgen of te
behouden, wat zij ingebreke blijft te
bewijzen "; dan wanneer artikel 26, paragraaf 2, bepaalt : « worden inzonderheid
als bedrijfslasten aangezien : 1° ... ; 2° de
interesten der kapitalen aan derden ontleend en in het bedrijf aangewend, a]smede aile lasten, renten of soortgelijke
uitkeringen betreffende dit bedrijf '' ;
tweede onderdeel, doordat het bestreden
arrest verklaart dat « verzoekster niet
bewijst dat de betaalde interesten aftrekbare lasten uitmaakten in de zin van
voormeld artikel 26, en zij in gebreke
blijft te bewijzen dat zij krachtens een
contract verschuldigd waren en betaald
zijn met het doe! haar inkomsten te
verkrijgen of te behouden, dan wanneer
het arrest zelf vastgesteld heeft dat de
leningen inderdaad toegestaan werden en
dat de verrichtingen regelmatig geboekt
zijn; derde onderdeel, doordat aanlegster
in regelmatige conclusies verklaarde « dat
inderdaad aan de Belgische vennoot-

schap verscheidene voorschotten toegestaan werden ; dat zij met een klaarblijkende behoefte van verzoekster overeenstemden en ge'investeerd werden ... "
en verder « dat de interesten normaal
geboekt Werden als volgt : ... "· " Boekjaar '1953, balans per 3'1 december 1952:
voorschot gedaan voor het kopen van een
onroerend goed gelegen " rue Edouard
Etienne" te 's Gravenbrakel: 1.150.00 fr.,
interest over een jaar : 77.625 frank,
dit is 6,75 t. h. "• dan wanneer het arrest
de conclusies op deze punt en nie t beantwoord heeft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de interesten van bij
derden in leen opgenomen en in het
bedrijf belegde kapitalen, en die bedoeld
zijn in artikel 26, paragraaf 2, 2°, van de
samengeschakelde wetten, die zijn welke
verschuldig·d zijn krachtens een uit een
overeenkomst blijkende verbintenis welke
speciaal aangegaan werd tot het rechtstreeks voordeel van de exploitatie waarin
het bedrijf uitgeoefend is ;
Overwegende, ten andere, dat de belastingschuldige de werkelijkheid en het
bedrag moet bewijzen van de uitgaven
of bedrijfslasten welke hij, naar hij beweert, het recht l1eeft van zijn brutoinkomsten af te trekken ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel naar recht faalt;
Over het tweede en het derde onderdee! :
Overwegende dat aanlegster bij v66r
het hof van beroep regelmatig g·enomen
conclusies erom verzocht had dat de interesten, door haar aan de " Holding StChristophe n betaald op de voorschotten
welke deze haar tot bedrijfsdoeleinden
toegestaan had, als bedrijfslasten zouden
afgetrokken worden van de winsten over
de boekjaren '1952 en 1953;
Overwegende dat aanlegster bij conclusies had doen gelden, enerzijds, dat
de betaling van die interesten in haar
boeken was opgetekend en, anderzijds,
dat de in de loop van het boekjaar 1953
betaalde interesten waren voortgesproten
uit een voorschot van een som van
1.150.000 frank dat haar gedaan was
« voor het kopen van een onroerend goed
gelegen" rue Edouard Etienne n te 's Gravenbrakel " ;
Overwegende dat, ten aanzien van de
interesten over de boekjaren 1949 en
1952, het arrest op de conclusies passend
en zonder tegenstrijdigheid antwoordt
door vast te stellen « dat niet steekhoudend kan betwist worden dat de vennoot-
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heeft, welke verrichtingen regelmatig geboekt werden '' en dat de aanleggende
vennootschap evenwel niet aantoont dat
de betaling·en die zij aan de holdingmaatschappij gedaan heeft " contractueel verschuldigd, waren en gedaan zijn met het
doel haar inkomsten te verkrijgen of te
behouden '' ;
Overwegende dat dit antwoord geen
behandeling oplevert van het bepaalde
element dat aanlegster ingeroepen had
tot staving van haar middel betreffende
de investering van de lening welke tot
betaling van de interesten over het boekjaar 1953 geleid had; dat het arrest
mitsdien in dit opzicht niet regelmatig·
met redenen omkleed is ;
Overwegende dat verweerder bij conclusies aangevoerd had, enerzijds, dat het
bedrijfsverlies over de vorige boekj aren
niet mocht afgetrokken worden van de
inkomsten over het boekjaar 1952, omdat
de belastbare inkomsten over die boekjaren definitief bepaald waren en omdat
bovendien deze eis een nieuwe, niet ontvankelijke eis opleverde, en, anderzijds,
dat de interesten uit de leningen welke
door de holdingmaatschappij waren toegestaan geworden niet mochten afgetrokken worden omdat deze vennootschap fictief was ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
deze drie middelen niet g·egrond zijn;
Overwegende dat deze beslissingen niet
gegeven zijn in dispositieven welke onderscheiden zijn ten aanzien van de omvang
van de uit te spreken verbreking ;

op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder
tot twee derden van de kosten en aanlegster tot het overblijvende derde ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.

Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover : 1° het als niet aftrekbaar de bedrijfsverliezen verworpen
heeft die aanlegster tijdens de boekjaren
1948-194c9 en 1%9-1950 zou gel eden hebben; 2° het beslist heeft dat de in het
boekjaar 1953 ten belope van 77.625 fr.
betaalde interesten niet mogen afgetrokken worden van de belastbare inkomsten ;
3° het beslist heeft, enerzijds, dat de
belasting·schuldige de belastbare inkomsten over de boekjaren 1%S-194c9 en
1%9-1950 opnieuw mocht betwisten, hoewei daarop definitieve aanslagen gevestigd waren, en, anderzijds, dat deze eis
niet nieuw was ; r.o het aangaande de
betwisting omtrent de aftrekking van de
interesten over het boekjaar 1953 beslist
heeft dat het niet bewezen was dat de
holdingmaatschappij St-Christophe fictief
was ; 5° het over de kosten uitspraak
gedaan heeft ; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden

{ENGELS, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

12 november 1959. - 1 8 kamer. Vo01·zitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Gilmet. Gelijkluidende
conclusie, F. Duman, advocaat-generaal.

1 8 KAMER. -

12 november 1959.

INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

DRIJFSBELASTINGEN. AFTREKKING
VAN DE BEDRIJFSVERLIEZEN VAN VORIGE JAREN OF BOEKJAREN. ARTIKEL 32, § 1, LID 2, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN.- BEPALING VAN
HET BEDRIJFSKARAKTER VAN HET VERLIES.

Is wettig de beslissing van de {eitemechte1·
dat het verlies dat een belastingplichtige
beweert geleden te hebben door het feit
van de latere insolventie van hem te
wiens ontlasting hij een betaling aan
een derde gedaan had, niet het door artikel 32, § i, lid 2, van de samengeschakelde wetten bet1·e ffende de inkomstenbelastingen vereiste bedrij fskarakter (1}
heeft, omdat die betaling het bed1·i)fskamkte1' niet had in de zin van de artikelen 26 en 30 van dezelfde wetten.

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het.bestreden
arrest, op 24c juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de·
schending· van de artikelen 97 van de
Grondwet, 26 en inzonderheid 26, paragrafen 1 en 3, 32 en inzonderheid 32,
paragraaf 1, lid 2, van de wetten op de
inkomstenbelasting, samengeschakeld bij.
besluit van de Regent van 15 januari
1%8, 1 van de wet van 18 februari '1954c,
(1) Over de kwestie te weten of de Vall
de belastbare inkomsten aftrekbare ver1iezen
van de vorige jaren of boekjaren het bedl'ijf£karakter moeten hebben, vergel. verbr.,
26 maart 1958 (Arr. Verb1·., 1958, biz. 566).
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waarbij evengemeld artikel 32 van de
.samengeschakelde wetten gewijzigd is,
doordat het bestreden arrest aanleggers
stellingen betreffende het aftrekken van
.een bedrijfsverlies krachtens artikel 32
van de samengeschakelde wetten verwerpt, om de reden dat de door aC~nlegger
,gedane uitgaven niet inhcerent waren aan
zijn bedrijfsactiviteit, dan wanneer de begrippen van bedrijfsverlies en bedrijfsuitgaven verschillen, zodat het arrest de v~r
werping van aanleggers stellingen met
wettelijk rechtvaardigt en op zijn conclusies geen passend antwoord geeft :
Overwegende dat uit het bestreden
arrest blijkt dat aanlegger een garage en
een reparatiewerkplaats voor automobielen exploiteert, dat hij, van de andere
kant in 1949 een personenvennootschap
met heperkte aansprakelijkheid, « Distribucream », opgericht heeft, waarvan hij
de zaakvoerder was, en die een ander
voorwerp had dan zijn activiteit als garagehouder, dat wegens het op 7 maart 1951
afgekondigde faillissement van deze vennootschap, aanlegger 1.408.307 frank
l1eeft moeten betalen, zijnde het bedrag
van de avals die hij verstrekt l1eeft tot
waarborging van de verbintenissen van
de vennootschap tijdens dier bestaan, dat
de administratie geweigerd heeft dit bedrag als bedrijfsverlies over 1951 aan te
nemen en dat het verwerpen van dit ver
lies een weerslag gehad heeft op het bepalen van de inkomsten over de andere litigieuze dienstjaren;
Overwegende dat aanleggers conclusies
strekten tot vernietiging van de litigieuze
aanslagen in zover zij g:evestigd ·zijn, zonder dat van zijn bedrijfswinsten de bedrijfsverliezen afgetrokken zijn, welke
voor hem eruit voortvloeiden dat hij de
verbintenissen van de vennootschap in
de vorm van avals gewaarborgd had ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, om te bepalen of artikel 32, paragraaf 1, lid 2, van de samengeschakelde
wetten ter zake toepasselijk was, onderzocht heeft of het aangevoerde verlies een
bedrijfskarakter had ;
Dat, vermits hij vaststelde dat dit verlies voortvloeide uit een betaling, die voor
de rekening van een derde gedaan werd
en wegens de insolventie van hem te
wiens voordele zij was geschied niet goedgemaakt werd door een schuldvordering,
de rechter diende te bepalen of meergemelde betaling een bedrijfskarakter had;
Dat hij te dezen aanzien de beginselen,
in de artikelen 26 en 30 van de samengeschakelde wetten vervat, wettelijk toegepast heeft;

Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 26 en inzonderheid 26, paragraaf 1 en 3, 32 en inzonderheid 32, paragraaf 1, lid 2; van de wetten op de inkomstenbelasting·en, samengeschakeld bij besluit van de Regent van 15 januari 1948,
1 van de wet van 18 februari 1954 waarbij voormeld artikel 32 'van de samengeschakelde wetten gewijzigd is, doordat
het bestreden arrest beslist; enerzijds, dat
de avals, gegeven door aanlegger, vennoot-zaakvoerder van de P. V. B. A." Distribucream » «ten doel hadden de vennootschap tot werken in staat te stellen »
en dat aanleggers activiteit " met het bestaan en de werking van de vennootschap
verboden was » en dat, anderzijds, de
uitgaven die ingevolge die verbintenissen
gedaan zijn niet inhcerent waren aan
aanleg·gers activiteit, dan wanneer, aangezien deze redenen voor het verwerpen
van de beroepen van aanlegger tegenstrijdig zijn, zij met het ontbreken van
redenen gelijkstaan (schending van artikel 97 van de Grondwet), en dan wanneer
uit de vaststellingen van het bestreden
arrest noodzakelijk blijkt dat de door
aanlegger gedane uitgaven gescheid waren
ten einde de belastbare inkomsten te verkrijgen en te behouden, zodat zij konden
leiden tot een bedrijfsverlies dat in de
loop van de volgende dienstjaren mocht
afgetrokken worden (schending van de
andere aangeduide wetsbepalingen) :
Overwegende dat het arrest vaststelt,
enerzijds, dat de activiteit. van zaakvoerder die aanlegger in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid uitgeoefend had met het bestaan en
de werking van de vennootschap verbonden was, anderzijds, dat de door hem
verstrekte avals ten doel hadden de vennootschap tot werken in staat te stellen ;
Overwegende dat de onduidelijkheid
van de termen « met het bestaan en de
werking van de vennootschap verbonden » een dubbelzinnigheid teweegbrengt
die het voor het hof onmogelijk maakt
zijn toezicht nit te CBfenen;
Dat het eerste onderdeel van het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest gemaakt zal worden in
de rand van cte vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
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conclusie, H. F. Dumon, advocaat-generaal.

1 8 KAMER. -

13 november 1959.

1° BERUSTING. - BURGERLIJKE ZAKEN. VERWEERDER ZICH GEDRAGENDE NAAR DE WIJSHEID VAN DE
RECHTER. - VERKLARING GEEN BERUSTING IN DE TE YELLEN BESLISSING
UlTMAKENDE.
2° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE
ZAKEN. - VERWEERDER VERKLAARD
HEBBENDE, VOOR DE EERSTE RECHTER,
ZICH TE GEDRAGEN NAAR DE WIJSHEID
VAN DE RECHTER. VERWEERDER
DAARDOOR NIET AFZIENDE VAN ZIJN
RECHT TOT HOGER BEROEP. - UITZONDERING.
1° De enkele ve1·klaring van de ve1·weerder
tegen een v01·de1'ing dat hij zich gedmagt
naa1· de wijsheid van de rechte1· maakt
geen berusting uit in de beslissing die
geveld zal worden (1).
2° In bu1'gM·lijke zaken is de partij die,
v66r de eerste nchter, zich e~·toe beperkt
lweft te ve1·klaren dat zij zich nam· de
wijsheid van de rechter gedmagt, niet,
wegens die enkele omstandigheid, niet
ontvankelijk om hoger beroep tegen de
gewezen beslissing in te stellen (2) ; ande1's is het gelegen wanneer bijzondere
omstandigheden vaststellen dat de partij,
door gezegde verklaring te doen, in de
beslissing die de rechter zal vellen heeft
willen berusten (3).

(BRAWARNY, T. DE BACKER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing op 15 april 1958 gewezen door
de W erkrechtersraad van hoger beroep te
Brussel, kamer voor bedienden ;
Over het middel, afgeleid uit de scherr-

(1) (2) en (3) GARSONNET en 0EZAR-BRu,
bd. III, blz. 785 en de noot 8 ; Rep. p1·at.
dr. belge, v 0 Acqt;iescement, n° 53; DALLOZ,

Repertoi1·e de p1'ocedtm•e civile, V 0 Acquiescement, n rs 81 en 84 ; fr. verbr., 9 j uU 1952,

ding van de artikelen 1107, 1108, 1134.
1135, 1156 tot 1163, 1338, 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek, 45 (gewijzigd door artikel 2 van de wet van
18 maart 1950), 46, 85 en 86 van de wet.
van 9 juli 1926 tot inrichting van de
werkrechtersraden, 8 en 97 van de Grandwet, doordat de bestreden beslissing het.
hoger beroep van aanlegger niet-ontvankelijk verklaard l1eeft, onder voorwendsel dat, daar deze laatste v66r de eerste
rechter verklaard l1eeft zich naar de
wijsheid van de Raad te gedragen zonder
enig middel te doen gelden om de gegrondheid van de tegen hem gerichte eis
te betwisten, daaruit een berusting van
zijnentwege in de beslissing van de eerste
rechter volgt en hij dus niet meer ontvankelijk was om die beslissing in hoger·
beroep te betwisten, dan wanneer een
stilzwijgende berusting in een rechterlijke
beslissing slechts kan worden afgeleid uit
feiten of omstandigheden welke noodzakelijk, op een zekere en niet-dubbelzinnige wijze, het inzicht insluiten met de
beslissing in te stemmen, wat niet het
geval is met de in onderhavige zaak door
de rechters ingeroepen feiten of. omstandigheden, en doordat aldus de bestreden
beslissing de berusting van de aanlegger
in het vonnis waartegen hoger beroep
heeft afgeleid uit feiten of omstandigheden welke zulks niet kunnen bewijzen, het
recht op hoger beroep dat voor de aanleg·ger open stond heeft miskend, en, in
alle geval, niet wettelijk gemotiveerd is :
Overwegende dat de bestreden sententie het door aanlegger ingesteld hoger
beroep niet ontvankelijk heeft verklaard,
op grond van dezes berusting in de beslissing van de eerste rechter, afgeleid uit
de melding in deze beslissing dat aanlegger « zich naar de wijsheid van de Raad
gedraagt";
Overwegende dat de partij die zich
naar de wijsheid van de rechter gedraagt,
in principe, de eis van de tegenpartij betwist, en daardoor geenszins van het uitoefenen van een verbaal tegen de te vellen beslissing afziet ; dat een berusting in
dergelijk geval slechts kan afgeleid worden uit bepaalde omstandigheden die, bij
het zich gedragen naar de wijsheid van
de rechter, een ondubbelzinnige en zekere

Bull. cles w·1·ets, Section commerciale, 1952,
nr 264, en 27 november 1953, ibid., 2e section
civile, 1953, nr 329. Zie oak de noot onder
verbr., 23 maart 1931 (Bttll. en PAsiC., 1931,
I, 125).
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berusting in de te vellen beslissing zouden vaststellen ; dat de bestreden beslissing op geen omstandigheid van die aard
wijst;
Dat het middei gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden besiissing; beveeit dat melding van
onderhavig arrest zai gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar de Werkrechtersraad van beroep te Antwerpen, learner
voor bedienden.

hij, ~pijts welke voorzorg ook, er geen
kenmsvanhebbenkon (2). (Burg. Wetb.,
art. 1641.)
(TANGE, T. LAGROU.)
ARREST.

1° De verkoper van een met een verborgen
geb1·ek behepte zaak is gelwuden tot vm·goeding van alle schade aan de koper
indien hij kennis had van het gebrek op
het ogenblik van de verkoop of indien
zijn onwetendheid hetzij m·ijwillig was,
hetzij aan een schuldige nalatigheid te
wijten was (1). (Burg. Wetb., art. 1645
en 1646.)
2° De verkope1·, handelaa1' in zaken gelijk
aan deze die hij verkocht !weft, is geacht
de gebreken waa1·mede de zaak behept
was op het ogenblik van de ve1·koop te
hebben gekend, ten wa1·e hij bewijze dat

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 1 maart 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middei, afge1eid uit de scherrding van de artike1en 1134, 1315, 1641,
1643 tot 1646 van het Burgerlijk Wethoek, en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest, onder bevestiging
van het beroepen vonnis, aanlegger veroordeeld heeft om geheel het nadeel te
vergoeden dat wijlen Marcel Inghels geleden heeft ten gevolge van het ongeval dat
zich door het breken van het frame van
de van aanlegger gekochte bromfiets
voorgedaan heeft, welke brenk aan een
verborgen gebrek te wijten was, om de
redenen dat de verkoper, die aan de koper
een voorwerp van zijn koophandel levert,
dient geacht te worden kennis gehad te
hebben van het gebrek dat in bedoeld
voorwerp schuilt; dat hij zich niet erop
mag beroepen dat hij in feite dat gebrek
niet kende; dat de verkoper de verplichting heeft zich v66r de verkoop ervan te
vergewissen dat in het voorwerp dat hij
te koop biedt niet enig gebrek schuilt
hetwelk het voor de bestemming ervan
ongeschikt maakt of hetwelk het gebruik
waartoe het bestemd is zodanig kan verminderen dat de koper, indien hij het
gebrek gekend had, het niet zou gekocht
hebben of slechts een mindere prijs daarvoor zou gegeven hebben ; dat bovendien
ter zake niet aangetoond was dat het
gebrek dat de Iitigieuze bromfiets aankleefde van zulke aard was dat Tange
zich op het ogenblik van de verkoop geen
rekenschap ervan had kunnen geven ; dan
wanneer de verkoper die het gebrek van
de zaak niet kende enkel kan gehouden
zijn tot teruggave van de prijs en tot
terugbetaling aan de koper van de kosten

(1) Verbr., 4 mei 1939 (Bull. en PAsiO.,
1939, I, 223).
(2) PoTHIER, Vente, nr 213; LAURENT,
bd. XXIV, nr 261; DE PAGE, bd. IV, nrs 179
en 185, en Compl. aan bd. IV, biz. 35; KLUYsKENS, De cont?•acten, biz. 151; BEUDANT,
bd. XI, nr 261; BAUDRY-LACANTINERIE, De
la vente et de l'echange, nr 436; verbr., 4 mei
1939, vermeid in noot 1 hie1•boven. Zie ook

verbr., 12 december 1958 (Arr. Vetb1·., 1959,
biz. 326), en Fr. verbr., 19 october 1937
(Dall. hebd., 1938, biz. 53).
PLANIOL en RIPERT leren dat het vermoeden van kennis van het verborgen gebrek,
dat op de handelaar van de aan de verkochte
zaak gelijke zaken of op de fabrikant ver·
koper weegt, zelfs onwederiegbaar is (bd. X,
nr 134, biz. HiS).

13 november 1959. - 1° kamer. Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal. - Pleite?'. H. De Bruyn.

2e KAMER. -

13 november 1959.

10 VERKOOP. - VERBORGEN GEBREK.
- VERKOPER GEHOUDEN TOT VERGOEDING VAN ALLE SCHADE AAN DE KOPER.
VoORWAARDE.
2D VERKOOP. - VERBORGEN GEBREK.
- VERKOPER-HANDELAAR. KENNIS VAN RET GEBREK VAN DE ZAAK. VERMOEDEN. ~ PERKEN.

YERBR.,

1960. -
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dan wanneer artikel1645 van het Burgerlijk W etboek geenszins van het gemeen
recht ter zake van bewijslevering afwijkt,
en geen vermoeden van kennis van het
gebrek dus in hoofde van aanlegger bestand; dan wanneer het derhalve op
Inghels rustte zijn eis te rechtvaardigen
door aan te tonen, hetzij dat het gebrek
dat in de bromfiets schuilde aanlegger
bekend was, hetzij dat bewust gebrek
van zulke aard was dat aanlegger niet
onwetend ervan wezen kon :
Overwegende dat het bestreden arrest
bij bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter aanleg·g·er als verantwoordelijk beschouwd heeft voor de schadelijke gevolgen voortspruitend uit een ongeval dat aan een constructiedefect van
het frame van een door hem verkochte
bromfiets te wijten was;
Overwegende dat de verkoper weliswaar, overeenkomstig de bepaling van
artikel1645 van het Burgerlijk Wetboek,
slechts tot alle schadevergoeding jegens
de koper gehouden is indien hij de gebreken van de zaak kende, doch dat de
verkoper niet van die verantwoordelijkheid is vrijgesteld, wanneer zijn onwetendheid om trent de g·ebreken vrijwillig of
aan zijn schuldige nalatigheid te wijten
is;
Overwegende dat de op de verkoper handelaar rustende verplichting, om zich
ervan te vergewissen dat de zak'en van
zijn handel niet met door artikel1641 van
het Burgerlijk W etboek bedoelde gebreken behept zijn, tot gevolg heeft dat hij
moet geacht worden de gebreken, waarmede de zaak behept was op het ogenblik van de verkoop te hebben gekend,
ten ware hij bewijze dat hij, spijts welke
voorzorg ook, er g·een kennis van hebben
kon;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger koopman in bromfietsen was en dat niet bleek dat het verborgen gebrek van de door hem verkochte
bromfiets van die aard was dat het hem
onmogelijk zou geweest zijn zich ervan
te vergewissen op het ogenblik van de verkoop;
Overwegende dat het hof van beroep,
(1) Zie over het begrip van eigen gebrek
van het goed : GAROOHE, A1'1·image, manuteniion et transp01't de mm·chandises a bord
de navi1'CS de CO?n?n81'Ce, blz, 132; FRAIKIN,
Traite de la ?'esponsabilite du t?·anspm·tetmma?·itime, nrs 265 en 269; RIPERT, D1·oit

zonder de in het middel aangeduide wetsbepalingen te schenden, op grond van
deze vaststellingen heeft kunnen beslissen dat aanlegger, overeenkomstig artikel1645 van het Burgerlijk Wetboek, tot
alle schadevergoeding jegens de koper gehouden was;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 nqvember 1959. -

1e kamer. -

Voorzitte1·, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie,

H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal. Pleite1·s, HH. Simont en
Van Leynseele.

1 e KAMER. -

13 november 1959.

10 SCHIP-SCHEEPVAART.- SCHEEPVAART. - VRIJSTELLING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERVOERDER EN VAN HET SCHIP WEGENS
BESCHADIGING VEROORZAAKT DOOR EEN
EIGEN GEBREK VAN HET GOED. -BEGRIP VAN EIGEN GEBREK.
2° SCHIP-SCHEEPVAART.- SCHEEPVAART. BESCHADIGING VAN HET
GOED WEGENS EEN ZICHTBAAR EIGEN
GEBREK. - VERVOERDER AANVAARD
HEBBENDE HET VERVOER TE VERRICHTEN. 0MSTANDIGHEID HEM NIET
AANSPRAKELIJK MAKENDE VOOR DE BESCHADIGING.
1° Noch de Ve?'Voerder noch het zeeschip
zijn aansp1·akelijk wegens verlies of
beschadiging veroorzaakt doo?' een eigen
geb1·ek van het goed, zelfs zo het geen
verborgen gebrek is (1). (Wetboek van
koophandel, hoek II, art. 91, A,
par. IV, 2°, litt. m.)
2° Geen bepaling van artikel 91 van het
boek II van het Wetboek van koophandel
maakt, 'in geval van vervoer te1' zee, de
vervoetder aansp?'akelijk voor de beschadiging van een goed die doo1' een zichtbaar eigen gebrek ervan ve?'OO?'zaakt is,

mm·itime, bd. II, nrs 1717 en 1718; VAN
Connaissements et 1·egles de La Haye,
nr 340; s~rnESTEJRS en WrNKElLMOLEN, ]h·oit
ma1·itime et d1·oit fluvial, bd. II, nr 572 ;
OHAUVEAU, Traite de d1·oit mw·itime, nr 779;

BLADEL,
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he eft e1' het ve1·voe1' van te ve1'1'ichten (1).
(SMIT, T. N. V. MAATSCHAPPIJ VAN ASSURANTIE, DISCONTERING EN BELENING
DER STAD ROTTERDAM.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 6 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 91, A, paragraaf IV, 2°, litt. m, boek II, van het
Wetboek van koophandel, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
na in feite soeverein vastgesteld te hebben
dat de betwiste averij uitsluitend door de
vochtige staat van sommige planken bij
het inladen veroorzaakt werd, en na verklaard te hebben dat de kapitein deze
vochtighei:d gemakkelijk had kunnen opmerken, de vervoerder nochtans VOOI' de
door averij veroorzaakte schade. verantwoordelijk verklaard heeft om reden dat
" naar luid van artikel 91 van de scheepvaartwet, de eigen gebreken van de goederen slechts dan een oorzaak van outlasting zijn, indien zij verborgen zijn ;
dat de vervoerder verantwoordelijk is
wanneer hij een lading inneemt waarvan
een gedeelte zichtbaar in een staat verkeert die noodzakelijkerwijze averij moet
veroorzaken », dan wanneer het eigen
gebrek, dat, naar luid van artikel 91, A,
paragraaf IV, 2°, litt. m, van de zeevaartwet een oorzaak van outlasting voor de
verantwoordelijkheid van de vervoerder
is, iedere oorzaak van verlies of averij is
die zijn bron in de staat van de goederen
vindt, weze die staat zichtbaar of verborgen, zodat het bestreden arrest door
te weigeren aan eiser het voordeel van
deze outlasting toe te kennen wegens het
beweerd uiterlijk karakter van het eigen
gebrek van de koopwaar, deze wetsbepaling geschonden heeft :
Overwegende dat de tegen aanlegger
ingestelde vordering strekt tot vergoeding
van de averij door beschimmeling van
een door hem vervoerde lading eikenhout;
Overwegende dat volgens de vaststelling·en van het bestreden arrest deze
( 1) VAN BLADEL, in de vorige no ot vermcld.
Het zou anders gelegen zijn zo de verweerder geen melding gemaakt had, in het cognossement, van het zichtbaar eigen gebrek
(art. 91, A, par. III, 3°) of de gevolgen van

averij te wijten is aan de staat van
vochtigheid waarin zich een bepaald
aantal planken reeds v66r de inscheping
bevonden;
Overwegende dat het hof van beroep
niettemin de veran twoordelijkheid van
aanlegger op de beschouwing steunt" dat
naar luid van artikel 91 van de scheepvaartwet de eigen gebreken van de goederen slechts dan een oorzaak van outlasting zijn, indien zij verborgen zijn ;
dat de vervoerder verantwoordelijk is
wanneer hij een lading inneem t waarvan
een gedeelte zichtbaar in een staat verlwert die noodzakelijkerwijze averij moet
veroorzaken » ;
Overwegende, aan de ene kant, dat
naar luid van artikel 91, A, paragraaf IV,
2°, !itt. m, van boek II van het Wetboek
van koophandel, « noch de vervoerder,
noch het schip aansprakelijk zijn wegens
verlies of elke andere beschadiging, veroorzaakt door een verborgen gebrek, de
bijzondere aard of een eigen gebrek van
het goed »;
Dat daaruit voortvloeit dat, in strijd
met de beslissing van het arrest, het eigen
gebrek van het goed, reden tot vrijstelling
van de verantwoordelijkheid van de vervoerder en van het schip, niet noodzakelijk een verborgen · gebrek is ;
Overwegende, aan de andere kant, dat
geen enkele bepaling van gezegd artikel 91 de vervoerder aansprakelijk maakt
voor de beschadiging van een goed die
door een eigen gebrek ervan, zelfs zic'htbaar, veroorzaakt is, op grond van het
enkele feit dat hij aanvaard heeft er het
vervoer van te verrichten;
Waaruit volgt dat de redenen van het
arrest het dispositief niet wettelijk rechtvaardigen en dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest behalve in zover het, bij
bevestiging· van het beroepen vonnis de
vordering van de naamloze vennootschap
Houtwijk verworpen heeft; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
verwoerster tot de kosten ; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Gent.
13 november 1959. - 1e kamer. VooTzitte1·, H. Vandermersch, raadsheer
het gebrek door zijn font verergerd had
(SffiEESTERS en \VINKEL:ilfOLEN, b. II, nrs 572
en 701; VAN BLADEL, nr 340; FRAIKIN,
nr 264; RIPERT, nrs 1717 en 1719.
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waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Rutsaert. - Gelijkl1~idende. conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal.

1 e KAMER. -

13 november 1959.

1° BERUSTING. - BURGERLIJKE ZAKEN. - UITVOERING VRIJWILLIG EN
ZONDER VOORBEHOUD VAN EEN BESLISSING EEN ONDERZOEKSMAATREGEL BEVELENDE. BESLISSING VOOR GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING VATBAAR. - GEEN BERUSTING.
2o MIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDELEN
GEGROND OP WETSBEPALINGEN DIE
NOCH GEBIEDEND NOCH VAN OPENBARE
ORDE ZIJN. - MIDDELEN AAN DE FEITENRECHTER NIET ONDERWORPEN.
NIEUWE MIDDELEN.
1° De V1'ijwillige en zonde1' voorbehoud
gedane uitvoering van een beslissing, in
bu1·ge1·lijke zaken gewezen, die een onde1'zoeksmaatregel beveelt impliceeTt geen
be1·usting in die beslissing, wanneer deze
voo1· een gedwongen tenuitvoerlegging
vatbam· is (1).
2° Zijn nieuw, en bijgevolg niet ontvankelijk tot staving van een voorziening in
bu?'ge?'lijke zaken, de middelen aan de
feitenrechtet' niet onderwo1·pen en op
wetsbepalingen die noch gebiedend noch
van openbare orde zijn, gestetmd (2).
(N. V. « ARMEMENT OSTENDAIS "•
T. N. V. «FROID INDUSTRIEL ».)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten op 21 januari en 24 december
1957 gewezen door het Hof van beroep
te Gent;
(1) Verbr., 14 november 1958 (Arr. Verbr.,
1959, biz. 226).
(2) Verbr., 24 september 1953 (ArJ•, VerbJ•,,
1954, biz. 28; Bull. en PAsro,, 1954, I, 36
en de conciusies van het openbaar ministerie);
30 mei 1958 (An·. Verbr., 1958, biz. 783).
Over het feit dat, in burgerlijke zaken,
de regeis betreffende de bewijslast en de regeis
betreffende de wijzen van bewijsvoering noch

Over de grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening in zover zij
tegen het arrest van 21 januari 1957
gericht is en door verweerster hieruit is
afgeleid dat dit arrest, met betrekking
tot de opgeworpen niet-ontvankelijkheid
van het hoger beroep, aanlegster gelastte
bij overlegging van de processen-verbaal
van de algemene vergaderingen van de
aandeelhouders te bewijzen dat de mandaten ·Van de beheerders niet meer vernieuwd werden, de beheerders niet vervangen werden en gerechtigd waren als
vereffenaars op te treden, dat het arrest
aldus een definitieve beslissing geveld
heeft, en dat aanlegster in dit arrest
berust heeft, naardien zij verder zonder
voorbehoud bij de rechtspleging is verschenen en ter uitvoering van gezegd
arrest in de loop van de debatten een
door de bestuurder van het Staatsblad afgeleverd g·etuigschrift overgelegd
heeft;
Overwegende dat, ware het bedoeld
arrest zelfs als definitief te beschouwen,
een stilzwijgende berusting erin slechts
kan afgeleid worden uit handelingen
welke een ze'kere en ondubbelzinnige instemming in die beslissing insluiten ; dat
zulks het geval niet is met de in de grond
van niet-ontvankelijkheid opgeworpen
handelingen, die gesteld werden ter uitvoering van een rechterlijke beslissing
waartegen slechts een verhaal zonder
opschorsende uitwerking openstond ;
Dat de grond van niet-ontvankelijk- ·
heid niet kan aang·enomen worden ;
Over het derde en het vierde middel
samen, het derde, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 12 van de door
het koninklijk besluit van 30 november
1935 samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen, 1134, 1315,
1319, 1320, 1350 en 1351 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest van 21 januari 1957 beslist heeft '' dat, om de door
ge'intimeerde, hier verweerster, opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid
te ontzenuwen, het op appellante rustte

gebiedend nocb van openbare orde zijn, zie
Vm•br., 1948, biz. 449) en 20 juni 1957 (ibid.,
1957, biz. 885) en, anderzijds, verb1., 2 juli
1953 (A1-r. Vm·b1·., 1953, blz. 757), 5 november 1953 (Btt!l. en PAsro., 1954, I, 164),
26 april 1956 (AJ'J'. Verb1·., 1956, blz. 713),
26 october 1956 en 28 januari 1957 (ibid.,
1957, blz. 121 en 398).
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1948 en van de volgende jaren te bewijzen
dat, zoals zij zulks aanhaalt, de mandaten
van de beheerders niet meer vernieuwd
werden en dat de aandeelhouders deze
beheerders niet door een of meerdere
vereffenaars vervangen hebben, zodat,
bij toepassing van artikel 57 van de
standregelen, de op 25 juni 1947 aangestelde beheerders gerechtigd waren als
vereffenaars op te treden "• en doordat
het bestreden arrest van 24 december
1957 de niet-ontvankelijkheid van het
hoger beroep van aanlegster gesteund
heeft op de reden dat zij het haar opgelegde bewijs niet bijgebracht had, dan
wanneer, hoewel verweerster reeds v66r
de eerste rechter de regelmatigheid van
de vertegenwoordiging van de aanleggende vennootschap betwist had, zij
evenwel, door geen hoger beroep noch
tegenberoep in te stellen tegen het vonnis
a quo waarbij beslist werd dat de aanleggende vennootschap regelmatig vertegenwoordigd was, impliciet de regelmatigheid
van deze vertegenwoordiging erkend had ;
dan wanneer, zo verweerster naderhand
de hoedanigheid van de lasthebbers van
aanlegster welke in de aide van hoger
beroep voorkomen mocht betwisten, zij
derhalve behoorde haar beweringen te
bewijzen; dan wanneer, waar de rechters
eisen dat aanlegster het bewijs zou bij,brengen van de bevoegdheden van de
natuurlijke personen die zich in haar
naam voorstelden, hoewel aanlegster bij
conclusies heeft doen gelden dat « deze
kwestie overigens reeds door de Rechtbank van koophandel te Oostende, in
haar vonnis van 15 mei 1953 besproken
werd "• en door erop te steunen dat aanlegster dit bewijs niet had geleverd om
haar hoger beroep niet ontvankelijk te
verklaren, zij de bewijslast omgelegd
hebben : het vierde, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 12 van de bij het
koninklijk besluit van 30 november 1935
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen, 1315, 131.6, 1319 tot
1322, 1349, 1354, 1357 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, 25 van
de wet van 15 december 1872, titels I
tot IV van boek I van het Wetboek van
koophandel inhoudende, doordat, na erop
gewezen te hebben dat de raad van
beheer van de in verbreking aanleggende
vennootschap, waarvan de samenstelling
in de aide van hoger beroep aangeduid
was, regelmatig sedert 25 juni 1947 in
functie was en regelmatig opnieuw tot
met de gewone algemene vergadering van

1948 aangesteld was, na aangenomen te
hebben dat, volgens artikel 60 van de
statuten, bij niet-benoeming van vereffenaars door de algemene vergadering
de beheerders in functie bij de invereffe~
ningstelling met deze vereffening belast
waren, en na impliciet erkend te hebben
dat de beheerders van de vennootschap,
wier mandaat verstreken is, geldig tot
dat zij in hun vervanging hebben doen
voorzien, de vennootschap vertegenwoordigen, het bestreden arrest van 21 januari 1957 geeist heeft dat aanlegster
« door overlegging van de processenverbaal van de algemene vergaderingen
van 1948 en van de volgende jaren "
het bewijs van het niet-vervangen va~
de beheerders wier mandaat verstreken
was op het tijdstip van de algemene vergadering van 1948 zou bijbrengen, dan
wanneer, waar het gold niet om een
benoeming, een afzetting of een ontslagneming van beheerders, vereffenaars of
commissarissen, doch wei het juridisch
feit van het niet-vervangen van beheerders, die trouwens regelmatig benoemd
waren, te bewijzen het litigieuze bewijs
door aile rechtsmiddelen mocht worden
bijgebracht; dan wanneer de rechters in
hoger beroep, door, zonder hun beslissing
te dezen aanzien verder te rechtvaardigen, te eisen dat met uitsluiting van ieder
ander bewijs, Uittreksels uit de processenverbaal van de algemene vergaderingen
zouden worden overgelegd, derhalve de
wetsbepalingen welke de bewijslevering
beheersen, geschonden hebben :
Overwegende dat aanlegster geenszins
v66r het hof van beroep opgeworpen
heeft dat verweerster bij gebrek aan door
haar ingesteld hoger beroep er niet toe
ontvankelijk was, om de regelmatigheid
van de vertegenwoordiging van aanlegster in rechte te betwisten, zoals zij het
in haar conclusies in hoger beroep gedaan
heeft, of dat, ten aanzien van de opgeworpen exceptie van nietigheid van de
beroepsakte, het bewijs van de onregelmatigheid van aanlegsters vertegenwoordiging op verweerster rustte ;
Overwegende dat door aanlegster evenmin voor het hof van beroep enige betwisting opgeworpen werd omtrent de
bewijsvoering door overlegging van de
processen-verbaal van de algemene vergaderingen of omtrent het recht om door
aile middelen van recht het niet-vervangen van regelmatig benoemde beheerders
te bewijzen;
Dat, niet gegrond zijnde op gebiedende
wetsbepalingen of op bepalingen van
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die niet voor de rechter over de grond
ingeroepen Werden, nieuw en bijgevolg
niet ontvankelijk zijn;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
van 24 december 1957 op dubbelzinnige
wijze gemotiveerd is, zodat niet met
zekerheid uit de termen ervan kan afgeleid worden of de rechters over de grond
het hoger beroep van aanlegster niet
ontvankelijk verklaard hebben om reden
« dat het dus vaststaat dat appellante de
door het hof aangehaalde bewijsstukken
niet heeft voorgebracht ,, (zijnde de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van de jaren 1948 en volgende),
ofwel omdat, « waar een niet bekendgemaakte aanwijzing van vereffening van
een vennootschap, aan de derden niet
teg·enoverstelbaar is, ge'intimeerde terecht beweert dat het hoger beroep ingesteld door' appellante ter vervolging en
benaarstiging van haar beheerders-vereffenaars wier namen en machten haar niet
bij wettigen wege medegedeeld W(:Jrden
niet ontvankelijk is ,, dan wanneer het
bijgevolg onmogelijk is de wettelijkheid
van de bestreden beslissing te toetsen :
Overwegende dat het arrest van 24 december 1957 vaststelt dat aanlegster het
haar bij arrest van 21 januari 1957 opgelegd bewijs van de bevoegdheid van
haar beheerders-vereffenaars niet geleverd had, en daaraan toevoegt dat een
niet bekendgemaakte aanwijzing van vereffening ener vennootschap niet aan derden kan worden tegengesteld ; dat geen
dubbelzinnigheid daaruit ontstaat, vermits het aldus om twee onderscheiden
en zelfstandige beweegredenen gaat;
DaL het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 61 en 456
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 1, 12, 13, 53 tot 56, 102, 178
tot 180 van de door het koninklijk besluit
van 30 november 1935 samengeschakelde
wetten op de handelsvennootschappen,
60 van de statuten van de aanleggende
vennootschap welke regelmatig in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt werden, 1134, 1865, 1985
en 1998 van het Burgerlijk Wetboek, en
97 van de Grondwet, doordat de rechters
over de grond door het bestreden arrest
van 24 december 1957 het hog·er beroep
van aanlegster niet ontvankelijk hebben
verklaard om reden « dat, waar een niet
bekendgemaakte aanwijzing van vereffe-

ning ener vennootschap aan de derden
niet tegenoverstelbaar is, ge'intimeerde
- hier verweerster - terecht beweert
dat het hoger beroep ingesteld door appellante ter vervolging en benaarstiging van
haar beheerders-vereffenaars, wier namen
en machten haar niet bij wettigen wege
medegedeeld werden, niet on tvankelijk
is ,, dan wanneer naardien de aanleggende vennootschap voor een bepaalde duur
opgericht was geworden, en ipso facto
bij het verstrijken van de termijn, dit is
op 30 september 1951, ontbonden was
geworden, het niet nodig was dat een
algemene vergadering het einde van de
vennootschap vaststelde, noch dat dit
einde en de vereffening welke het gevolg
ervan was ter kennis van de derden
gebracht werden, vermits artikel 60 van
de statuten der aanleggende vennoot~
schap bepaalt dat, bij gebreke aan benoeming van vereffenaars door de algemene
vergadering, het de beheerders in functie
zullen wezen die met de vereffening zullen
worden belast; dan wanneer derhalve de
namen van de vereffenaars niet behoefden
te worden bekendgemaakt, aangezien die
namen in de akte van oprichting· en in
de regelmatig bekendgemaakte wijzigende akten aangeduid waren geworden ; dan
wanneer, vermits de beheerders-vereffenaars niet krachtens een overeenkomst
met andere bevoegdheden bekleed waren
dan die welke de wet aan de vereffenaars
in het algemeen verleent, de wijze van
vereffening zoals de wet het bedoelt,
behoorlijk door de aanduiding van de
vereffenaars in de statuten en de wijzigende akten bekendgemaakt was geworclen:
Overwegende dat het middel enkel
tegen de tweecle beweegreden van het
arrest gericht is doch niet tegen de eerste
reden, die op het niet voorbrengen van
het opgelegd bewijs van de bevoegdheid
van de vertegenwoordigers van aanlegster
gesteund is, welke laatste reden, ten
gevolge van de verwerping van de andere
middelen, blijft voortbestaan en volstaat
om het clispositief van de bestreden beslissingte rechtvaarclig·en; dat het tweecle
miclclel clienvolgens tegen een overbodige
reden van het bestreden arrest gericht is
en derhalve bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
13 november 1959. - te kamer. Voorzitter, H. Vanclermersch, raadsheer

-231waarnemend voorzitter. - Verslagge'Ve?',
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Simont en Van Ryn.
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1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL DE SCHENDING VAN EEN INGETROKKENE WETSBEPALING INROEPENDE. NIET-ONTV AN KELIJKHEID.

2o MISDADIGE

DEELNEMING. -

MISDRIJVEN, WAAROP DE BEPALINGEN
VAN HOOFDSTUK VII VAN BOEK I VAN
RET STRAFWETBOEK NIET TOEPASSELIJK ZIJN. DADER. BEGRIP.

1 a Is niet ontvankelijk het rniddel dat de
schending inroept van een wetsbepaling
die op de datum van de best1·eden beslissing inget1'okken was (1).
2o Kan worden ve1·oordeeld wegens rnisdrijven waarop de bepalingen van hoofdstuk VI I van boek I van het St1·afwetboek niet toepasselijk zijn, hij die, al
heeft hij ze pe1·soonlijk niet uitgevoe1'd,
nochtans 1·echtstreeks aan de uitvoeting
e1·van rnedegewetkt heeft (2).
(DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHE SPOORWEGEN, T. MARIN EN
N. V. « CHARBONNAGES DE MONCEAU
FONTAINE "·)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 maart 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing, over de burgerlijke vordering gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1 en 2 van het
koninklijk besluit van 22 maart 1879,
waarbij voorzorgsmaatregelen voorgeschreven zijn ten aanzien van de overwe(1) Verbr., 5 januari 1953 (A1'r. Verbr.,
1953, biz. 274); 14 november 1955 (Bull.
en PAsiC., 1956, I, 237).
(2) Verbr., 5 februari en 18 maart 1935
(Bull. en PAsic., 1935, I, 144 en 194); 23 en

gen ten gebruike van de particulieren,
welke op de door de Staat geexploiteerde
spoorwegen bestaan, 13 van het koninklijk besluit van 18 october 1957, houdende regeling betreffende de veiligheidsinrichtingen, de signalisatie van overwegen
en gelijkgrondse kruisingen van de openbare weg door spoorwegen en het verkeer
op spoorwegen en aanhorigheden, 6 van
het koninklijk besluit van 25 augustus
1937, houdende politiereglement voor de
Staatsspoorweg en de geconcessioneerde
spoorwegen, 66 van het Strafwetboek,
3 en 4 van de wet van 17 april1878; de
voorafgaande titel inhoudende van het
wetboek van rechtspleging in strafzaken,
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis de tegen Marin
ingebrachte telastlegging·en niet bewezen
verklaard heeft, hem ervan heeft vrijgesproken, de maatschappij "Charbonnages de Monceau Fontaine >> buiten de
zaak gesteld en beslist heeft dat de
rechtbank onbevoegd was om van de
burgerlijke vorderingen van aanlegster
kennis te nemen, om de enkele redim dat
noch de elementen van het dossier, noch
het op de terechtzitting gedane onderzoek bewezen hebben dat het de beklaagde is die de hem ten laste gelegde
misdrijven persoonlijk heeft gepleegd,
dan wanneer in strafrecht aan een misdrijf schuldig is niet aileen hij die het
persoonlijk pleegt, doch ook hij die aan
de uitvoering ervan rechtstreeks medewerkt op een van de in artikel 66 van het
Strafwetboek omschreven wijzen, en dan
wanneer derhalve de vaststelling dat het
ten deze niet bewezen zou zijn dat beklaag·de de misdrijven persoonlijk zou
begaan hebben niet volstaat om zijn
vrijspraak te rechtvaardigen :
Overwegende dat het koninklijk besluit
van 25 augustus 1937, betreffende het
verkeer op de spoorweg en dezes aanhorigheden, gewijzigd door het koninklijk
besluit van 21 januari 1939, op 15 november 1957 ingetrokken is door de artikelen 28, 4° en 29 van het koninklijk
besluit van 18 october 1957, houdende
regeling betreffende de veligheidsinrichtingen, de signalisatie van overwegen en
gelijkgrondse kruisingen van de openbare
weg door spoorwegen en het verkeer op
spoorwegen en aanhorigheden ;
28 februari 1939 (A1'1". Verb1•., 1939, biz. 60
en 69); 4 februari 1957 (ibid., 1957, biz. 431);
NYPELS en SERYAIS, 3e uitgave, bd. I, biz. 261,
nr 18).
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op het tijdstip toen het werd gewezen niet
heeft kunnen schenden; dat bijgevolg de
voorziening niet ontvankelijk is, in zover
zij op de schending van artikel 6 van het
ingetrokken koninklijk besluit van 25 augustus 1937 gesteund is;
Overwegende dat het vonnis de eerste
verweerder vrijspreekt en de tweede buiten de zaak stelt, om de enkele reden dat
bet niet bewezen is " dat het de beklaagde
(eerste verweerder) is die de hem ten
laste gelegde misdrijven persoonlijk heeft
gepleegd ";
Overwegende weliswaar dat noch de
wetten krachtens welke de koninklijke
besluiten van 22 maart 1879 en 18 october 1957 genomen zijn, noch deze koninklijke besluiten waarhij de feiten strafbaar zijn gesteld die, aan beklaagde ten
laste gelegd, in de stelling van aanlegster
de oorzaak zouden wezen van het nadeel
waarvoor zij vergoeding eist, bepalen dat
op die misdrijven de bepaling·en van
hoofdstuk VII van boek I van het Strafwetboek toegepast worden ;
Overwegende echter dat de als dader
van een misdrijf vervolgde beklaagde vervolgd wordt zowel voor een daad van
rechtstreekse uitvoering van dit misdrijf
als voor een daad van deelneming welke
slechts een uitvoeringsmodaliteit van het
gei'ncrimineerde feit is; dat de uitsluiting
uit hoofdstuk VII van boek I van het
Strafwetboek van de beginselen welke op
de bijzondere misdrijven toepasselijk zijn
verklaard, het toepassen niet belet, op
alle misdrijven, met inbegrip van de bijzondere misdrijven en de overtredingen,
welke evenmin aan de bepalingen van de
artikelen 66 en volgende van het Strafwetboek onderworpen zijn, van de in die
artikelen vervatte gemeenrechtelijke beginselen;
Dat mitsdien, nu het niet vaststelt
dat beklaagde evenmin rechtstreeks aan
de uitvoering van de hem ten laste gelegde misdrijven medegewerkt had, het
vonnis in het onzekere laat of de vrijspraak gesteund is op de beschouwing
dat eerste verweerder niet de " dader "
van de misdrijven, in de zin van de gemeenrechtelijke beginselen, vervat in artikel 66 van het Strafwetboek, is ; dat de
bestreden beslissing dienvolgens niet regelmatig· met redenen omkleed is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel in zover daarbij
over de vordering van de burgerlijke partij uitspraak is gedaan; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt

worden op de kant van het gedeeltelijk
vernietigde vonnis ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechthank te Bergen, zitting houdende in hager beroep ; veroordeelt verweerders ieder
tot de helft der kosten,
16 november 1959, - 2e kamer. Vo01·zitte1', H. Sohier, voorzitter. - Ve1'slaggever, H. Richard. Gelijkluidende
conclusie, H. R. Janssens de Bisthoven,

eerste advocaat-generaal.

2e KAMER. -

16 november 1959.

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. VERZWARING VAN DE VEROORDELING TEN
BATE VAN EEN NIE'l' IN HOGER BEROEP
GEGANE BURGERLIJKE PARTIJ. - 0NWET'l'IGHEID.
Bij niet instelling van hoge'l' beroep door
de burgerlijlw pm·tij, mag de rechte1' in
ho ger beroep de do01' de eerste 1'echter,
ten laste van de beklaagde, ten bate van
die burge1·lijke pm·tij uitgesproken veroordeling niet verzwaren (1).

(LEROY, T. lviA'l'HIEU.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 april 1959 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Verviers,
in hager beroep uitspraak doende over de
tussen partijen nog ten geschille staande
burgerlijke belangen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 174 en 203 van het
Wetboek van strafvordering, gewijzigd
door de artikelen 1 en 2 van de wet van
31 mei 1955 en 202 van hetzelfde wethoek, doordat het bestreden vonnis het
hager beroep on tvankelijk en gegrond
verklaard heeft, en dienvolgens de door
de eerste rechter aan de burgerlijke partij
toegekende vergoeding verhoog·d heeft,
dan wanneer deze partij noch hoofdberoep noch tegenberoep ingesteld had ;
Overwegende dat uit de stukken der
procedure blijkt dat aileen aanlegster, die
veroordeeld was wegens een gecontraventionaliseerd wanbedrijf van verwondingen
(1) Verbr., 10 october
PASIC,, 1956, I, 104).

1955

(Bull.

en
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door onvoorzichtigheid, in hoger beroep
was gekomen van het vonnis van de rechtbank van politie waarbij tot voortzetting
van de zaak en na een expertise over de
burgerlijke vordering van verweerder uitspraak was gedaan ;
Overwegende dat, bij niet instelling
van hoofd- of tegenberoep door de burgerlijke partij, de rechter in hoger beroep
haar geen hogere vergoeding mocht toekennen dan die welke de eerste rechter
haar had toegewezen ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van
Dnderhavig arrest zal gemaakt worden in
de rand van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik, uitspraak doende
in hoger beroep.
16 november 1959. 2e learner. Voorzitte1', H. Sohier, voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Louveaux. - Gelijkluidende
conclusie, H. R. Janssens de Bisthoven,

eerste advocaat-generaal.

2e KAMER. -

16 november 1959.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BuRGERLIJKE VORDERING. - CONCLUSIES
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 'FEITELIJKE OMSTANDIGREDEN EN EEN BEKENTENIS VAN DE BEKLAAGDE, TEN
BEWIJZE VAN RET MISDRIJF, AANVOERENDE. VASTSTELLING DOOR DE
RECRTER DAT UIT RET TER TERECRTZITTING GEDANE ONDERZOEK BLIJKT
DAT DE FEITEN NIET BEWEZEN ZIJN.
- PASSENDE ANTWOORD.
Beantwoo1'dt passend de concl1tsies van de
bw·gel'lijlce partij die zich e1· toe bepedct,
ten bewijze van het aan de beklaagde ten
laste gelegde misdl'ijf, feitelijke omstandigheden en een bekentenis van deze laatste aan te voeren, de vaststelling door de
rechte1' dat uit het ter tMechtzitting gedane onderzoek blijkt dat de feiten van
de telastlegging niet bewezen zijn {1).

(1) Verbr., 27 november 1950 (A1'1', Vm·b1·.,
1951, biz. 147); 28 januari 1952 (ibid., 1952,
biz. 269); 3 november 1952 (Bttll. en PAsrc.,
1953, I, 119).

(GAMBIER, T. DE RUYVER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet QP het bestreden
arrest, op 12 maart 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, met
miskenning van de verplichting de vonnissen met redenen te omkleden, de tege:n
verweerster ingebrachte telastlegging van
slagen en verwondingen niet bewezen, en
bijgevolg het hof van beroep onbevoegd
verlelaart om van de burgerlijke vordering van aanlegger kennis te nemen, en
hem in de leosten van beide aanleggen
veroordeelt, zonder de door aanlegger
regelmatig genomen conclusies te beantwoorden, waardoor deze deed gelden dat
beklaagde hem drie- of viermaal slagen
op de schedel toegebracht had met een
voorwerp dat, naar belelaagde zegt, een
gietijzeren gewicht was, dat beklaagde
niet lean staande houden dat zij hoe dan
oole uitgedaagd werd, dat zij trouwens de
feiten erltende en ze koelbloedig pleegde
en dat de getuigenissen die vastgelegd
zijn in de in . bedoelde conclusies nader
aangeduide stuleleen van het dossier aantoonden dat zij een brutaal en heftig karakter had en het voornemen geuit bad
de persoon van aanlegger aan te randen,
en, tenslotte, dat deze, volgens de wetsdoleter, een ongeschiletheid tot werleen
van acht dagen ondergaan had :
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest zijn beslissing steunt op de reden
dat uit het v66r het hof gedane onderzoek blijkt dat de verweerster ten laste
gelegde feiten niet bewezen zijn, het impiiciet, doch passend en zonder dubbelzinnigheid, de conclusies beantwoordt
waarbij aanlegger, ten bewijze van het
aan verweerster ten laste gelegde misdrijf, een reeks feitelijke omstandigheden
en een door haar afgelegde bekentenis
aanvoerde;
Dat het middel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
16 november 1959. 2e kamer. Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Ve?'slaggeve1', H. de Waersegger. Gelijkluidende conclusie, H. R. Janssens de

Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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DIEFSTAL.

VVEGNEMING VAN EEN
AAN
EEN
ANDERE
TOEBEHORENDE
ZAAK. DADER VAN DE WEGNEMING
GEHANDELD HEBBENDE MET HET VOORNEMEN DE ZAAK TERUG TE GEVEN. VVEGNEMING GEEN DIEFSTAL ZIJNDE.

Maakt zich niet schuldig aan diefstal hij
die een aan een ander toebehorende zaak
wegneemt met het voornemen ze aan haar
eigenam· te1·ug te geven (1). (Strafwetb.,
art. 461.)
(MATOT EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 3 april 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. Over de voorziening van aanlegger
Matot :
Gelet op het tweede middel, afgeleid
uit de schending van de artikelen 461,
463 en 467 van het Strafwetboek, van
artikel1320 van het Burgerlijk VVetboek,
en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest aanlegger tot
een gevangenisstraf van drie maand veroordeeld heeft ter zake van het rechtstreeks of onrechtstreeks bedrieglijk weggenomen hebben, te VVaver op 14 december 1957, met behulp van braak, inklimming of valse sleutels, van een personenautomobiel die hem niet toebehoorde, ten
nadele van Frederic Schretter, dan wanneer voor het bestaan van dit misdrijf
vereist was dat er aangetoond werd dat,
in strijd met wat hij bij conclusies verklaarde, aanlegger op het moment van
het in bezit nemen van het voertuig gehandeld had met het oogmerk het aan
zijn eigenaar niet terug te geven :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies deed gelden dat het wegnemen van
een voorwerp, met het enkel oogmerk de
eigenaar momenteel het bezit van dat
voorwerp te ontnemen, dit wil zeggen met
de wil het terug· te geven, niet onder toepassing van artikel 461 van het Strafwetboek valt;
(1) Zie de conclusies van het openbaar
ministerie v66r verbr., 8 januari 1940 (Ar1·.
Verbr., 1940, biz. 2); verbr., 23 juli 1941
(A?,'. Verb1·., 1941, biz. 179).

Overwegende dat het bestreden arrest
ten antwoord op deze conclusies zegt" dat
het niet aan te nemen is dat de dader
(van de diefstal) zich zou kunnen beroepen op zijn voornemen het gestolene naderhand terug te geven, een voornemen
dat altijd kan geuit worden en waarvan
het tegenbewijs door het openbaar ministerie niet kan worden geleverd ;
Overwegende dat het hof van beroep
mitsdien verklaart dat er een wanbedrijf
van diefstal kan aanwezig zijn, zelfs wanneer de dader van de wegneming, bij het
wegnemen van de zaak, het voornemen
gehad heeft haar aan de eigenaar ervan
terug te geven ;
Dat deze uitlegging artikel 461 van het
Strafwetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
II. Emile Bistiaux :
Overwegende dat, benevens de telastlegging van diefstal met braak, die het
voorwerp is van bovenstaand middel,
hetwelk het hof van ambtswege op de
voorziening van deze aanlegger opwerpt,
deze uit hoof de van heling van een fiscaal
kenteken vervolgd en veroordeeld is;
Overwegende dat deze veroordeling gewezen is over een procedure waarin de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen Werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
III. Albert Bistiaux, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat aanlegger zijn voorziening betekend heeft aan de partijen tegen welke
zij gericht is ; dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
Overwegende echter dat de verbreking
van de beslissing over de publieke vordering, in zover daarbij eerste en tweede
aanlegger uit hoofde van de telastlegging
van diefstal met braak veroordeeld zijn,
de veroordeling van derde aanlegger, die
burgerlijk verantwoordelijk verklaard is
voor het gedeelte der kosten in verband
met deze telastlegging, doelloos maakt;
Om die redenen, en zonder dat er termen aanwezig zijn tot het beantwoorden
van het door aanlegger Matot opgeworpen eerste middel, naardien dit middel
niet strekt tot het verkrijgen van een
verbreking zonder verwijzing, verbreekt
het bestreden arrest, doch enkel in zover
eerste en tweede aanlegger daarbij veroordeeld zijn uit hoofde van de telastleg-
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van de kosten in verband met deze telastlegging; verwerpt de voorzieningen van
E. Bistiaux voor het overige, alsmede de
voorziening van A. Bistiaux; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden in de rand van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
A. Bistiaux tot de kosten van zijn voorziening; laat de andere kosten de Staat
ten laste; verwijst de aldus beperkte zaak
·naar het Hof van beroep te Luik.
16 november 1959. -

2

8

kamer. -

Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. - Gelijkluidende
conclusie, H. R. Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.

2" KAMER. -

16 november 1959.

1° VERJARING. STRAFZAKEN. PUBLIEKE VORDERING. - INBREUK OP
RET POLITIEREGLEMENT VOOR DE EXPLOITATIE VAN DE BUURTSPOORWEGEN.
- TOEPASSiNG VAN EEN POLITIESTRAF.
- VERJARINGSTERMIJN.
2°

VERJARING. SRAFZAKEN. WANBEDRIJF·WAARVAN DE VERJARING
NIET AAN BIJZONDERE REGELS ONDERWORPEN IS. BESLISSING VAN DE
RECHTSMACHT VAN WIJZEN DIT WANBEDRIJF SLECHTS MET EEN POLITIESTRAF TE BETEUGELEN. FEIT ALS
OVERTREDING VERJAARD. ONWETTIGE VEROORDELING.

3° VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. VERBREKING OMDAT DE RECHTER EEN POLITIESTRAF
TOEGEPAST HEEFT OP EEN ALS OVERTREDING VERJAARDE INBREUK. - VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING
NIET BEREIKT ZIJNDE IN DE STAAT
VAN DE RECHTSPLEGING NA VERBREKING. VERWIJZING.

4° VERBREKING. -

UITGESTREKTHEID.- STRAFZAKEN.- VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE. VONNIS VAN
VEROORDELING VERBROKEN OMDAT DE
RECHTJ<;R EEN POLITIESTRAF TOEGEPAST
HEEFT ·op EEN ALS OVERTREDING VER.JAARDE INBREUK. VERJARING VAN
DE PUBLIEKE VORDERING NIET BEREIKT
ZIJNDE IN DE STAAT VAN DE RECHTSPLEGING NA VERBREKING. - VERBREKING VAN DE BESLISSING GEWEZEN
OVER DE VORDERING VAN DE BURGERLUKE PAR'l'IJ.

1° W annee1' de rechter oo1'deelt dat een

inb1·euk op het lwninklijk besluit van
24 mei 1913 houdende het politiereglement voo1· de exploitatie van de buurtspoo1'wegen, we gens verzachtende omstandigheden, slechts doo1· een politiest1·a{
beteugeld moet worden, zijn de regels
bet1·e{fende de veTjm·ing van de publieke
vordering inzake overtredingen toepasselijk (1). (Koninklijk besluit van 24 mei
1913, art. 22 ; koninklijk besluit van
6 juli 1936, art. 1.)

2° Wannee1' de 1'echtsmacht van wijzen
oordeelt dat e?' aanleiding bestaat om
slechts met een politiestraf te beteugelen
een wanbedrijf wam·van de verja1·ing niet
aan bijzondM'e Tegels onderwo1·pen is,
kan zij die stmf niet wettig toepassen
zo de uit dit feit, beschouwd als overt1'eding, gesp1·oten publieke vordering verjaard is (2). (Wet van 17 april 1878,
art. 21, 23 en 26.)
3° Wannee1' de beslissing over de publieke
vordering ve1'b1·oken is omdat de 1'echter
een politiestmf toegepast heeft op een als
wanbedrijf omschreven en als ove1't1·eding
verjaa1'd feit, en wannee1·, in de staat
van de rechtspleging na de uitgespToken
ve~·breking, de veTjaTing van de publieke
voTdeTing niet be1·eikt is, bestaat er grand
tot ve1'wijzing (3).
4° De verbreking, op de voo1·ziening van de
beklaagde, van de beslissing van verooTdeling die een politiestTaf toepast op
een als wanbedTijf omsch1'even en als
oveTtreding verjaard feit, strekt zich uit
tot de oveT de vo1·deTing van de burgeTlijke pa1'tij gewezen beslissing, die bestreden wordt en die het gevolg is van de
ee1'ste, zo, in de staat van de Techtspleging
na verbreking, de verjaring van de p1tblieke voTdering niet be~·eikt is (4).
(DEMISSY EN NATIONALE MAATSCHAPPIJ
DER BUURTSPOORWEGEN, T. DUFOUR
EN « UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES ll.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 mei 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi ;

(1) Verbr., 4 october 1954 (Ar1·. Verb1·.,
1955, blz. 45).
(2) (3) en (4) Verbr., 9 juni 1958 (A1·1·.
Ve1'br., 1958, blz. 807),
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de beslissing over :
I. De tegen aanleggers ingestelde
publieke vordering :
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van de artikelen 21,
23 en 26 van de wet van '1? april 1878,
doordat het bestreden vonnis eerste aanlegger veroordeeld heeft tot een straf
van 20 frank geldboete uit hoofde van
inbreuk op artikel 10, paragraaf 2, van
het koninklijk besluit van 24 mei 1913,
houdende het politiereglement voor de
exploitatie van de door de regering vergunde of te vergunnen buurtspoorwegen,
welk artikel vervangen is door het
koninklijk besluit van 22 november
1932, dan wanneer ten dage van het
bestreden vonnis de publieke vordering
die gesproten is uit voormelde inbreuk,
beschouwd als een overtreding, verj aard
was:
Overwegende dat' artikel 22 van het
koninklijk besluit van 24 mei 1913, gewijzigd door artikel 1 van het koninklijk
besluit van 6 juli 1936, op de inbreuken
op de bepalingen van dit besluit correctionele straffen stelt, behoudens verzachtende omstandigheden; dat, bij ontstentenis van een bijzondere bepaling, de
publieke vordering in verband met die
inbreuken verj aart na drie j aar;
Overwegende dat, ten deze, daar de
feiten van de telastlegging· begaan zijn
op 11 mei 1958 en op deze feiten een
politiestraf staat, de daaruit spruitende
publieke vordering verjaard was op
14 mei 1959, de dag· van de uitspraak
van het vonnis, naardien geen enkele
oorzaak van schorsing van de verj aring
ingelreden was;
Waaruit volgt dat de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen geschonden
zijn;
II. De burgerlijke vordering van verweerders :
Overwegende dat de verbreking van
de beslissing over de publieke vordering
jegens aanleggers tot gevolg· zal hebben
de grondslag zelve van deze vordering
v66r de rechter op verwijzing opnieuw
ter sprake te brengen, en dat de eventuele vrijspraak van eerste aanlegger,
wijl het feit van de telastlegging B tegen
hem niet zou bewezen zijn, de onwettelijkheid van de ten voordele van de
burgerlijke partijen uitgesproken veroordeling met zich zou brengen ;
Overwegende evenwel dat uit de stuk-

ken van de procedure waarop het hof
vermag acht te slaan niet blijkt dat aaniegster, burgerlijk verantwoordelijke partij, haar voorziening betekend heeft aan
de " Union Nationale des mutualites
socialistes " ; dat deze voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Doch overwegende dat de verbreking
van de beslissing waarbij beklaagde Demissy veroordeeld is nochtans tot noodzakelijk gevolg heeft dat de beslissing,
waarbij aanlegster voor de ten laste van
Demissy jegens verweerster uitgesproken
veroordelingen burgerlijk verantwoordelijk verklaard en zij hoofdelijk met Demissy veroordeeld is, doelloos wordt;

III. De burgerlijke vordering van aanlegster tegen Dufour :
Overwegende dat het exploot dat op
27 mei 1959 aan de procureur des Konings
te Charleroi en aan Dufour betekend is,
geen notificering van de door aanlegster
als burgerlijke partij ingestelde voorziening behelst ; dat de notificering van
deze voorziening aan Dufour niet blijkt
uit enig ander stuk waarop het hof vermag acht te slaan; dat de voorziening
van aanlegster, als burgerlijke partij,
mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, en zonder dat er
gronden zijn tot het onderzoeken van
het door aanleggers ingeroepen middel
dat niet tot een verbreking zonder verwijzing kan leiden, verbreekt het bestreden vonnis, enkel in zover het aanlegger
veroordeelt uit hoofde van de telastleg·ging B en aanleggers verwijst in de kosten
van de aanleg in hoger beroep j egens de
Staat alsmede in vergoedingen, gerechtelijke interest en kosten jeg·ens verweerders ; verwerpt de voorziening van aanlegster voor het overige ; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
aanlegster tot een vierde van de kosten,
en verweerders tot het overige ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting
houdend in hoger beroep.
16 november 1959. - 2 8 kamer.
Voo1'zitte1', H. Sohier, voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Louveaux. - Gelijkluidende
conclusie, H. R. Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - ORDE DER APOTHEKERS. SENTENTIE DE , TELASTLEGGING BEWEZEN VERKLARENDE.- GEEN
CONCLUSIES. - BESLISSING REGELMATIG GEMOTIVEERD.
Bij ontstentenis van concl1tsies, is 1·egelmatig gemotiveerd de sententie van de
gemengde mad van beroep van de Orde
dm· apothekers die, bij bevestiging van
de be1·oepen sententie, do01· het onde1·zoek
en de debatten de bm·oepsfout bewezen
verklaart wegens welke de stmfmaatregel
toegepast is.
·
(OSIWSIG, T. VOORZITTER VAN DE HOGE
RAAD VAN DE ORDE DER APOTHEKERS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 22 mei 1959 gewezen door
de gemengde raad van beroep met het
Frans als voertaal van de Orde der apothekers;
Over het enig middel, afgeleid uit de
dubbelzinnigheid en de ontoereikendheid
van de redenen van de bestreden beslissing, doordat zij de sententie van de
provinciale raad van Brabant van 27 februari 195·9 bevestigt waarbij op aanlegger de strafmaatregel van drie dagen
schorsing toegepast is omdat hij zou
tekort gedaan hebben aan zijn verplichting in de apotheek waarvan hij de houder
was de naleving van de beroepsplichtenleer te verzekeren, door toe te laten " dat
een bepaalde clientele uitsluitend voor
zijn officina geworven werd door een
tegen de plichtenleer indruisende reclame ,, dan wanneer aanlegger betoogd
had " dat niets laakbaars ·onder zijn ogen
gebeurd was in de officina waarvan hij
de houder was " :
Overwegende dat uit de procedurestukken waarop het hof vermag acht te
slaan niet blijkt dat aanlegger v66r de
gemengde raad van beroep conclusies
genomen heeft ;
Overwegende dat de beroepen sententie aanlegger schuldig eraan verklaard
had " een op de lijst der orde ingeschreven
apotheker zijnde, de farmaceutische
plichtenleer alsmede de eer en de waardigheid van, en de geheimhouding door de
leden van de orde miskend te hebben,
onder meer wijl hij een reclame ten gunste
van de officina waarvan hij de houder is,
bij de N. V. Groothuis in de loop van

het jaar 1958 gevoerd of toegelaten
heeft )) ;
Overwegende dat de bestreden sententie vaststelt dat de door de provinciale
raad van Brabant vaststaand verklaarde
feiten na het onderzoek en de debatten
v66r de gemengde raad van beroep bewezen gebleven zijn ;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
conclusies, de bestreden sententie daardoor haar dispositief regelmatig gemotiveerd en wettelijk gerechtvaardigd heeft;
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.
16 november 1959. - 2e kamer. Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggevm·, H. de Waersegger. Gelijkluidende conclusies, H. R. Janssens de
Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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1 o VOORZIENING IN VERBREKING.
- VORM. - DIRECTE BELASTINGEN.
- VOORZIENING INGESTELD DOOR DE
DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN
TN NAAM VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN. - BIJZONDERE VOLMACHT NIET
VEREIST.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- VORJYI. DIRECTE BELASTINGEN.
- VOORZIENING INGESTELD DOOR DE
DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN.- VOORZIENING DOOR EEN DERDE
KRACHTENS EEN BIJZONDERE VOLMACHT VAN DE DIRECTEUR DER DIRECTE
BELASTINGEN TER GRIFFIE NEERGELEGD. - WETTIGHEID.
3° VOORZIENING IN VERBREKING.
- BIJ TE VOEGEN STUKKEN. - DIRECTE BELASTlNGEN. - VOORZIENING
VAN DE STAAT. - VERPLICHTING DE
STUKKEN TOT STAVING VAN DE VOORZIENING NEER TE LEGGEN. GEEN
VERPLICHTING DE ANDERE STUKKEN
BETREFFENDE DE BETWISTING BIJ TE
VOEGEN.
4° VOORZIENING IN VERBREKING.
DIRECTE BELASTJNGEN. BEDRIJFSBELASTlNGEN .. - ARREST EEN

-238
SOM VAN HET DOOR DE BESLISSING
VAN DE DIRECTEUR BEPAALDE ACTIVA
UITSCHAKELENDE EN EEN ANDERE SOM
BIJ HET PASSIVA VOEGENDE. ~ UITSCHAKELING VAN DE EERSTE SOM UIT
HET ACTIVA VOOR GEVOLG IIEBBENDE
IEDER BELASTBARE INKOMST TE DOEN
VERDWIJNEN. ~ VOORZIENING VAN DE
STAAT TOT DE BESLISSING DIE DE
TWEEDE SOM BIJ HET PASSIVA VOEGT
BEPERKT. ~ TERMIJN AAN DE ADMINISTRATIE TOEGESTAAN OM EEN BELASTING OF EEN SUPPLEMENT VAN BELASTING TE VORDEREN VOOR EEN LATER
DIENSTJAAR, TEN DAGE VAN DE VOORZIENING NlET VERSTREKEN. ~ VOORZIENING ONTVANKELIJK.

so

VENNOOTSCHAP. ~ HANDELSVENNOOTSCHAP. ~ PATRIMONIUM ONDERSCHEIDEN VAN DAT VAN DE VENNOTEN.

5o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
BEDRIJFSUITGAVEN. ~ WERKENDE VENNOOT
VAN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID.
VERLIES VAN DE VENNOOTSCHAP. ~
BEDRAG AFTREKBAAR VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN VAN DE VENNOOT.
VooRWAARDEN.

1° De directeur der directe belastingen die
een voorziening in verb1·eking in naam
van de JI.!Iinister van financien instelt,
in zaken van di1·ecte belastingen, behoeft
niet van een bijzonde1·e volmacht te doen
blijken (1).
2° De directeur der directe belastingen die
een voorziening in verbreking in naam
van de Staat, in zaken van directe belastingen, instelt, lweft het recht opdracht aan een derde te geven, met macht
van indeplaatsstelling, ten einde het
ve1'zoeksch!-if~ tot verbreking en de e1·bij
gevoegde stukken te1' griffie van het hof
van bet·oep nee~· te leggen (2).
3° De Staat, als ieder aanlegger in ve1'breking in zaken van directe belastingen,
moet ~ behalve het ve1·zoeksch1'i{t tot

I

verb1·eking, een uitgifte van het bestreden
arrest en het origineel van het exptoot
van betekening ~ de stukken wam·op
hij zijn voorziening steunt ter g1·i{fie
van het hof van beroep neerleggen; hij
behoeft e1' niet de andere stukken bij te
voegen betreffende die betwisting welke
aan de directeu1· de1· belastingen en aan
het hof van beroep onderworpen we1'den (3) (Wet van 6 september 189S,
gewijzigd door die van 23 juli 19S3,
art. 14.)

4° Wanneer het hof van beroep, uitspmak
doende in zaken van bed1·ijfsbelastingen,
een sam van het doo1· de beslissing van
de directeu1· der belastingen bepaalde
activa uitgeschakeld heeft, en een andere
som bij het passiva gevoegd heeft, maakt
de omstandigheid dat de uitschakeling
van de eerste sam van het activa, dam·door alleen, voor gevolg heeft ieder belastbare inkomst te doen verdw~jnen, niet
noodzalcel~jk onontvankelijk de voorziening door de Staat ingesteld en tot de
beslissing die de tweede som bij het passiva voegt bepe1·kt. De vool'ziening is
ontvankelijk zo, ten dage van haar instelling, de te1·mijn aan de administratie
toegestaan om een belasting of een supplement van belasting te vorderen voo1'
een late1' dienstjaa1' niet ve1·streken is (4).
(Sameng·eschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 32 en

74.)

S0 Het patrimonium van een handelsvennootschap is onde1'scheiden van dat van
de vennoten (S).
6° De we1·kende vennoot van een personen
vennootschap met beperkte aanspralcelijkheid mag een door de vennootschap geleden vel' lies van zij n belast bare bed1'ijfsinkomsten, als een bedrijfsuitgave, slechts
aftrelcken zo hij het persoonlijk aangezuiverd heeft (6).
(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. VAN ISEGHEM.)
ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden

(1) (2) Verbr., 21 mei en 23 juni 1959
(Arr. Verb1·., 1959, blz. 745 en 883); 3 november 1959, sttpnt, blz. 178.
(3) Verbr., 21 mei 1959 (A1'1'. Verb1·., 1959,

blz. 745).
(4) Ret bestreden arrest had een som van
1.295.000 frank van het activa van verweerder uitgeschakeld en een som van 609.832 fr.
bij het passiva gevoegd, en de Staat had zich
enkel voorzien tegen de tweede van die beslis-

singen dan wanneer de eerste voor gevolg
gehad had, door haar aileen, ieder belastbare inkomst te doen verdwijnen, daar de
beslissing van de · directeur de netto belastbare winst op 1.283.312 frank bepaald had.
(5) Zie het volgend arrest.
(6) Zie verbr., 18 december 1939 (Bull.
en PAsrc., 1939, I, 521) en 4 februari 1958
(Ar1·. V m·br., 1958, blz. 376).

-239arrest, op 13 mei 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over de eerste grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid hieruit dat de voorziening ingesteld is in naam van de directeur der belastingen te Brugge, verklarende te handelen in naam van de Minister van financien, dan wanneer zij in
naam van de Belgische Staat diende te
worden ingesteld, en dan wanneer geen
enkele wetsbepaling aan de directeur der
belastingen de macht verleent om een
voorziening te ondertekenen namens de
Belgische Staat of de Minister van financien, de directeur der belastingen te
Brugge van geen lastgeving te dien einde
doet blijken, hij geen macht had om aan
de directeur der belastingen te Gent het
recht te verlenen de voorziening ter griffie van het hof van beroep neer te leggen,
en evenmin dit recht op zijn beurt over
te dragen :

van de wet van 23 juli 1953, aanlegger
bij zijn verzoekschrift enkel de stukken
behoefde te voegen welke hij van zins
was tot staving van zijn voorziening in
te roepen;
Over de derde grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat de voorziening van belang ontbloot was, daar het
verlies hetwelk verweerder in 1950 geleden heeft in geen gevai nog in mindering
kan komen van de bedrijfsinkomsten over
de jaren 1951 tot 1955 vermits verweerder voor ieder van die jaren een aangifte
gedaan heeft en aangeslag·en is op inkomsten die bepaald zijn zonder inachtneming van bedoeld verlies :
Overwegende dat naar luid van artikel 74 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, bij
vrijwillig onvolledige of onjuiste aangifte,
de belasting mag gevorderd worden gedurende vijf jaar met ingang· van 1 januari
Overwegende dat de Belgische Staat van het dienstjaar voor hetwelk de bev66r het gerecht zijn recbten door zijn lasting had moeten gevestigd worden ;
Dat deze termijn ten dage van de voororganen, de hoofden der ministeriele departementen, doet gelden; dat in de pro- ziening niet verstreken was voor alle
cedures betreffende de ten bate van de vanaf 1951 tot 1955 verlopen jaren;
Dat, zo uit dien hoofde ten laste van
Staat ingevoerde belastingen, de Minister
van financien ex officio optreedt, op ver- verweerder een nieuwe aanslag gevestigd
volging en ten verzoeke van de hoofden werd, bij artikel 32, paragraaf 1, van
der onderscbeiden takken van bestuur de samengeschakelde wetten nog zou
welke de zaak aanbelangt; dat deze han- kunnen inroepen opdat de belastbare indelen ex officio in de hoedanigheid van komsten met het bedrag van het litiorganen van de Staat; dat dienvolgens gieuze verlies zouden verminderd worten deze de directeur der belastingen niet den;
Dat de voorziening dus niet van belang
diende van een bijzondere machtiging
ontbloot is;
voorzien te zijn ;
Overwegende dat geen van de gronden
Overwegende dat de directeur der be- van niet-ontvankelijkheid mitsdien kan
lastingen niet behoeft speciaal te doen ingewilligd worden ;
blijken van zijn macht om een ambtgeOver het middel afgeleid uit de scherrnoot te delegeren, met machtiging tot ding van de artikelen 97 en 112 van de
indeplaatsstelling, ten einde ter griffie van Grondwet, van de artikelen 1319 tot 1322,
het hof van beroep het verzoekschrift dat 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
de door hem ex officio ingestelde voor- van artikel 2 van het koninklijk besluit
ziening in verbreking uitmaakt, alsmede van 30 november 1935, tot samenschakede bij de voorziening gevoegde stukken ling van de wetten op de handelsvennootneer te leggen ;
schappen, en van artikel 32, paragraaf 1,
Over de tweede grond van niet-ont- van de wetten betreffende de inkomstenvankelijkheid, afgeleid uit de omstandig- belastingen, samengeschakeld bij het beheid dat de voorziening als bijgevoegd sluit van de Regent van 15 januari 1948,
stuk " bet volledig dossier van bet be- doordat het bestreden arrest beslist dat
stuur » vermeldt, dan wanneer deze ver- het verlies hetwelk de personenvennootmelding onjuist is vermits het dossier de schap met beperkte aansprakelijkheid
stukken niet omvat die door verweerder " Flandria » geleden heeft moet afgetrokregelmatig ter griffie van het hof van be- ken worden van de in hoofde van verroep neergelegd werden tot staving van weerder belastbare winsten, om reden dat
zijn voorziening, en die dus van de pro- deze 990 aandelen in deze venootschap
cedure deel uitmaakten :
op 1.000 in zijn bezit had en dus feitelijk
Overwegende dat naar luid van arti- de enige eigenaar van de onderneming
kel 14 van de wet van 6 september 1895, was ; dan wanneer : het hof van beroep
zoals dit artikel gewijzigd is door artikel1 uit de vaststelling welke het gedaan heeft
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personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Flandria )) die verweerder in zijn bezit had, niet kon afleiden
dat de onder de benaming P. V. B. A.
" Flandria )) gedreven onderneming in
werkelijkheid het eigendom van de voornaamste aandeelhouder was, met andere
woorden dat dezes patrimonium en dat
van de vennootschap hetzelfde zijn ;
- een verlies dat een personenvennootschap geleden heeft als aftrekbaar verlies in hoofde van een werkend vennoot
in die vennootschap slechts kan worden
aangenomen op voorwaarde dat de vennoot dat verlies werkelijk te zijnen laste
genomen heeft, wat ten deze niet het
geval is :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat verweerder sedert 1 januari
194? eigenaar was van 990 maatschappelijke aandelen op 1.000 van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Flandria )) ; dat het daaruit
afleidt dat, aangezien hij in feite de enige
eigenaar van deze vennootschap is, verweerder het door haar in 1950 geleden
verlies werkelijk ondergaan heeft;
Overwegende, enerzijds, dat het patrimonium van een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid onder
scheiden is van dat van de vennoten ;
Dat het arrest uit de enkele vaststelling dat verweerder eigenaar was van
990 maatschappelijke aandelen op 1.000
niet wettelijk heeft kunnen afleiden dat
hij eigenaar van de onderneming was ;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest
niet vaststelt dat verweerder het door de
vennootschap geleden verlies persoonlijk
zou aangezuiverd hebben ;
Dat het dus het dispositief niet wettelijk gerechtvaardigd l1eeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het beslist dat er termen aanwezig zijn om van de door verweerder in 1950 ontvangen inkomsten het
door de vennootschap " Flandria )) geleden verlies af te trekken en, gevolglijk,
in zover het hieruit afleidt dat de aanslag
te laat op het kohier is gebracht, het die
aanslag vernietigt, terugbetalingen gelast
en in de kosten veroordeelt; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden in de rand van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder tot de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
1? november 1959. - 2e kamer. Voot·zitter, H. Giroul, raadsbeer waarne-

mend voorzitter. - Verslaggever, H. De
Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, H.
Depelchin, advocaat-generaal.

2e I\AME.R. -

17 november 1959.

10 VENNOOTSCHAP.- HANDELSVE!'iNOOTSCHAP. PATRIMONIUM ONDERSCHEIDEN VAN DAT DER VENNOTEN.
2°

VENNOOTSCHAP. PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. ECHTGENOTE AAN
WIE MAATSCHAPPELIJKE AANDEJ,EN BEHOREN. 0JIISTANDIGHEID DIE AAN
DE ECHTGENOOT DE HOEDANIGHEID VAN
VENNOOT NIET VERLEENT.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. ZAAKVOERDER
GEEN VENNOOT ZIJNDE VAN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID. ECHTGENOTE
VAN DE ZAAKVOERDER AAN WIE MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN BEHOREN. BEZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDER IN
ZIJN HOOFDE BELASTBAAR, NIET ALS
AAN EEN WERKENDE VENNOOT VERLEENDE
OF
TOEGEKENDE
SOMMEN,
MAAR ALS DOOR EEN DERDE BETAALDE
BEZOLDIGING.

1° Het patTimoniurn van een handelsvennootschap is ondeTscheiden van dat del'
vennoten (1).
2o De ornstandigheid dat aan een gehuwde
vrouw aandelen van een pe1'sonenvennootschap met bepeTkte aanspmkelijkheid toebeh01·en, veTleent aan de echtgenoot van die m·ouw de hoedanigheid niet
van vennoot (2).
3o De bezoldiging van de zaakvoeTdet• van
een peTsonenvennootschap met bepeTkte
aanspmlcelijkheid, aan wiens echtgenote
rnaatschappelijlce aandelen van die vennootschap toebehoren terwijl hij er persoonlijlc geen bezit, is in zijn hoofde
belastbaaT in de bedrijfsbelasting, niet
als aan. een weTkende vennoot veTleende
of toegelcende somrnen, maar als do01·
een det·de betaalde bezoldiging (3). (Samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1,
20.)
(1) Zie voorgaand arrest.
(2} en (3) Verbr., 21 april1959 (A1'1', Vm·br.,
1959, blz. 649).

241baar inkomen uitmaakt overeenkomstig
artikel 25, paragraaf 1, 1°, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, hierop steunt dat aanARREST.
legger medeeigenaar in onverdeeldheid
HET HOF; - Gelet op het bestreden was van de door zijn vader in de vennootarrest, op 3 februari 1959 gewezen door schap ingebrachte goederen, en hierop
dat deze onverdeeldheid geen einde genonet Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit men' had ten dage van het antwoord op
de schending van de artikelen 2 van het het bericht van wijziging dat op 7 ja.koninklijk besluit van 30 november 1935, nuari 1957 aan de vennootschap gezonden
tot samenschakeling van de wetten op werd betreffende de directe belastingen
·de handelsvennootschappen en titel IX over het dienstjaar 1956 ;
van het Wetboek van koophandel uitOverwegende dat de personenvennootmakende, 711 en 1832 van het Burgerlijk schap met beperkte aansprakelijkheid een
Wetboek, doordat het bestreden arrest, rechtspersoonlijkheid en een patrimo.om te verklaren dat aanlegger is blijven nium heeft welke van die van de vennoten
.dee! hebben in het kapitaal van de onderscheiden zijn ;
P. V. B. A. "Etablissements Grisay" nadat
Dat het arrest uit de omstandigheid
hij de hem door de akte tot oprichting dat aanlegger v66r de oprichting van de
toegekende 40 aandelen in die V8'mOot- vennootschap medeeigenaar in onverschap overgedragen had, hierop steunt deeldheid van de in de vennootschap
dat de door die akte aan zijn vader toe- ingebrachte goederen was mitsdien niet
gekende aandelen de vergoeding geweest wettelijk heeft kunnen afleiden, dat hij
waren voor het inbrengen van goederen dit na de oprichting van de vennootwelke behoorden tot een tussen hen en schap gebleven was, noch dat hij de
aanlegger alsnog onverdeelde nalaten- hoedanigheid van vennoot in meergemel:schap ; en hierop dat, derhalve, tot met de vennootschap had ;
.de verdeling van dat onverdeelde, beDat het middel gegrond is;
·doelde inbreng tussen aanlegger en zijn
Over het tweede en het derde middel
vader onverdeeld was gebleven ; eerste samen, het tweede, afgeleid uit de scherrDnderdeel, dan wanneer een personen- ding van de artikelen 97 van de Grondvennootschap met beperkte aansprake- wet, 711 en 1536 van het Burgerlijk
lijkheid een rech tspersoonlijkheid, onder- Wetboek, doordat het bestreden arrest,
.scheiden van die der vennoten, uitmaakt om te verklaren dat de inkomsten die
(artikel 2 van het koninklijk besluit van aanlegger verdiend heeft uit hoofde van
30 november 1935} ; tweede onderdeel, de werkelijke en vaste functies welke hij
·dan wanneer de eigendom van de door in de P. V. B. A. «Etablissements Grisay"
aanleggers vader ingebrachte goederen als adjunct-zaakvoerder uitoefen t, dienen
·Op de P. V. B. A." Etablissements Grisay» gerekend te worden tot de inkomsten,
overgegaan is ingevolge de door hem bedoeld in artikel 25, paragraaf 1, 1°,
aan de vennootschap toegestane inbreng van de samengeschakelde wetten betrefervan en dan wanneer, bijgevolg, die fende de inkomstenbelastingen, hierop
:goederen van bij de akte van oprichting steunt dat de door hem aan zijn van
opgehouden hadden tussen aanlegg·er en goederen gescheiden echtgenote toege.zijn vader onverdeeld te zijn (artikel 711 stane overdracht van de aandelen die
van het Burgerlijk Wetboek); derde hij in die vennootschap bezat niet uit
onderdeel, dan wanneer, aangezien aan- het oog mag doen verliezen - hoewel
legger geen overeenkomst had gesloten de werkelijkheid van de overdracht niet
om het aandeel in te brengen dat hem valt te betwisten - " dat in het gemeenin de door zijn vader ing·ebrachte goe- schappelijk Ieven de van goederen gederen nog had kunnen toebehoren, het scheiden man die werkt met een kapitaal
in gemeenschap brengen van die goe- hetwelk het eigendom van de echtgenote
deren op zichzelve hem niet de hoedanig- is in werkelijkheid een kapitaal producneid van deelhebbende in het maatschap- tief maakt dat ten dele het zijne gebleven
pelijk kapitaal kon doen verkrijgen (arti- is )) ; eerste onderdeel, dan wanneer te
kel 1832 van het Burgerlijk Wetboek) : verklaren, enerzijds, dat het kapitaal van
Overwegende dat het arrest, om te de vennootschap - belichaamd in de
beslissen dat de bezoldiging, door de 40 haar gecedeerde aandelen- het eigenP. V. B. A.'' Etablissements Grisay" uitge- dom van de van goederen g·escheiden
keerd aan aanlegger, adjunct-zaakvoer- echtgenote van aanlegger uitmaakt en,
der van deze vennootschap, een belast- anderzijds, dat hetzelfde, in dezelfde aan{ GRTSA Y-LOGNARD, T. DE BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.}

YERBR.,

1960. -

16

-242
delen belichaamde kapitaal gedeeltelijk
aanleggers eigendom is, erop neerkomt
twee tegenstrijdige feiten te stellen, wat
gelijkstaat, wanneer beide feiten tot staving van het bestreden arrest ingeroepen
zijn, met een ontbreken van redenen
(schending van artikel 97 van de Grandwet) ; tweede onderdeel, dan wanneer bet
beheer, het genot en de eigendom van de
goederen van de echtgenote die van goederen gescheiden is aileen aan haar toebehoort (artikel 1536 van het Burgerlijk
W etboek) ; dienvolgens de 40 maatschappelijke aandelen welke haar ingevolge
een cessie waarvan het arrest de werkelijkheid erkent overgedragen waren, niet
al ware het gedeeltelijk, het eigendom van
aanlegger zelf gebleven zijn (artikel 711
van het Burgerlijk Wetboek); bet derde
middel, afgeleid uit de schending van
artikel 25, parag·raaf 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden
arrest, na vastgesteld te hebben, enerzijds, dat aanlegger aan zijn van goederen
gescheiden echtgenote de 40 maatschappelijke aandelen die hij in de P. V. B. A.
« Etablissements Grisay " bezat overgedragen had, en anderzijds, dat de werkelijkheid van deze overdracht niet viel te
betwisten, het beroep niet gegrond verklaart hetwelk ertoe strekt voor recht
te doen zegg·en dat de inkomsten welke
deze vennootschap na de overdracht aan
aanlegger tot bezoldiging voor de uitoefening van de functie van adjunctzaakvoerder toegekend heeft, niet waren
te rekenen tot de in artikel 25, paragraaf 1, 1°, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen bedoelde inkomsten, doch wel tot de
inkomsten, bedoeld in het 2°, letter a,
van die tekst :
Overwegende dat het arrest, benevens
op de door het eerste middel gecritiseerde
reden, zijn beslissing insgelijks op de in
het tweede middel aangehaalde beschouwing steunt;
Overwegende dat de machten die door
de onderscheiden huwelijksstelsels aan de
echtgenoot op de goederen van zijn echtgenote verleend zijn, wanneer zij toegepast worden op de maatschappelijke
aandelen in een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid welke
aan de echtgenote toebehoren, slechts op
de waarde van die aandelen slaan ; dat
aileen de echtgenote de hoedanigheid van
vennote, welke aan die aandelen verbonden is bezit ;
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 Brussel.
17 november 1959. - 2e kamer. Voorzitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Louveaux. - Gelijkluidende conclusie,.
H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

17 november 1959.

1° REDENEN VAN DE VONISSEN
EN ARRESTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. - ARREST EEN SOM UIT DE
IN DE BEDRIJFSBELASTING BELASTBARE,
GRONDSLAG UITSLUITENDE. ~ CONCLUSIES VAN DE ADMINISTRATIE NIET
BEANTWOORD. - ARREST NIET GEMOTIVEERD.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. ARREST DE LITIGIEUZE:
AANSLAG IN ZIJN GEHEEL VERNIETlGENDE. ARREST ENKEL GEMOTlVEERD WAT ZEKERE ELEMENTEN VAN
DE AANSLAG BETREFT. - SCHENDING
VAN DE ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWE'l'.
1° Is niet gemotiveerd het arrest dat, uitspmak doende in zaken van di!·ecte·
belastingen, een som uit de in de bed1·ijfsbelasting belastbare grondslag uitsluit
zonde1' de op dit punt door de administmtie 1'egelmat~g genomen conclusies te beantwoo1·den.
2° Schendt artikel 97 van de Grondwet het
arrest dat, in zaken van di1·ecte belastingen, in zijn geheel de litigieuze aanslag
vernietigt, terwijl de 1·edenen van die beslissing enkel zeke1'e van de elementen
van gezegde aanslag bet?'effen,
(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, T. N. V. « GLACERIES DE
LA SAMBRE. l>)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de·
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat, ten aanzien van de vraag

-243tot opneming onder de reeds belaste inlcomsten van de retributie die de « Compagnie de St.-Gobain " aan verweerster
in de loop van dezer boekjaar 1952-1953
:gestort heeft, het bestreden arrest geen
antwoord verstrekt heeft op de stelling
van de administratie, volgens welke op
·deze retributie voorheen geeD bela13ting
.geheven was, dan wanneer de vonnissen
en arresten, om met redenen omkleed te
.zijn, uitspraak moeten doen over aile punten van eis, verweer of exceptie welke
.door een van beide partijen opgeworpen
worden :
Overwegende dat aanlegger in v66r het
hof van beroep regelmatig genomen conclusies opwierp dat artikel 52 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen ter zake niet toepasselijk was om·dat op de door de « Compagnie de SaintGobain » aan verweerster gestorte retributie van 555.6?3 frank « voorheen geen
-belasting geheven werd »;
Overwegende dat het arrest zich erbij
bepaalt te zeggen dat voormelde « in de
mobilienbelasting ·belastbare som niet
belastbaar is in de bedrijfsbelasting, althans in de mate bepaald bij artikel 52
van de samengeschakelde wetten » ; ·
Overwegende dat dergelijke reden geen
passend antwoord uitmaakt op de conclusies van aanlegger, vermits zij niet
toelaat in te zien of het hof van beroep
bedoeld heeft te beslissen dat bedoelde
.retributie aan de bedrijfsbelasting niet
meer onderworpen was omdat op deze
retributie reeds werkelijk de mobilienbeIasting geheven was, dan wei omdat zij
:gewoorr aan Iaatstgemelde belasting onderworpen was ;
Dat bet middel gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 9? van de Grondwet en van de artikelen 25, paragraaf 1,
2?, paragrafen 1 en 2, 35, paragraaf 3,
en 66 van de wetten hetreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
bet besluit van de Regent van 15 januari 1948, doordat het hof van beroep, na
.sommige verminderingen van de belastbare grondslag van de Iitigieuze aanslag
:gerechtvaardigd te hebben, deze aanslag
in zijn geheel vernietigt, zonder een
reden op te geven voor de vernietiging
·van het overblijvende van de basis van
de Iitigieuze aanslag ofwel, zo in de rechtvaardiging van de verminderingen de
redenen voor deze totale vernietiging
dienden te worden gevonden, onder op:gave voor deze vernietiging· van redenen
die haar niet op passende wijze kunnen
.rechtvaardigen, dan wanneer aile beslis-

singen van hoven en rechtbanken met
redenen dienen omkleed te zijn, en iedere
vermindering van in de bedrijfsbelasting
aang·eslagen inkomsten slechts mag gesteund worden op redenen welke deze
vermindering wettelijk kunnen rechtvaardigen :
Overwegende dat, de aanslag op een
belastbare basis van 10.198.300 frank
gevestigd zijnde, het bestreden arrest,
na gezegd te hebben dat, volgens het hof,
er termen aanwezig waren om daarvan
een som van 8.521.000 frank en 95 t. h.
van 55.6?3 frank af te trekken, wat een
belastbaar saldo van meer dan een miljoen frank overliet, voormelde aanslag
niet voor het geheel mocht vernietigen
zonder hiertoe de redenen op te geven ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat het
tweede middel hoeft te worden onderzocht hetwelk niet tot een ruimere verbrekirig kan Ieiden, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover het de som
van 8.521.000 frank uit de belastbare
grondslag sluit en het de terugbetalingen
gelast welke daarvan. het gevolg zijn ;
beveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijke vernietigde beslissing;
veroordeeldt verweerster tot de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel. ·
1? november 1959. 2e kamer. Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De
Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, H.
Depelchin, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

17 november 1959.

INKOMSTENBELASTINGEN. GIFTE. BEGRIP,

AAN-

BELASTBARE INKOMSTEN. -

In artikel 53, § 1, van de samengeschakelde
wetten betre ffende de inkomsten belastingen, hetwelk voorschl'ijft elk jaa?: aan de
administ?'atie een aangifte van de belastbare inkomsten ove?' te leggen, beduidende woorden « belastbare inkomsten "•
niet het netto-bed?'ag van de inkomsten,
waa?'OP de aanslag gevestigd zal worden,
maa?' de inkornsten die uitemard in
hoofde van de aangeve?' aan de belasting
kunnen ondm·worpen worden.

244(BURTON-HUART, T. DE BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 februari 1959. gewezen door
het Hof van beroep te Lmk;
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet van de artikelen 53 tot 60
van de wette~ betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakel.d bij ~et besluit van de Regent van 15 Januarl 1948,
van artikel 35 van het koninklijk besluit
van 22 september 1937 tot uitvoering van
voormelde wetten, van de artikelen 1315
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
eerste onderdeel, doordat het hof van
beroep geldig heeft verklaard voor het
dienstjaar 1956, bij navordering van rechten over dienstjaar 1955, de door de. administratie varr ambtswege gevesbgde
aanslag, omdat v~_rzoeker in he~ a.angifteformulier geen ClJfer of aandmdmg had
vermeld die konden leiden tot het vaststellen van het, al ware het nadelig, resultaat van zijn bedrijfsactiviteit, dan wanneer artikel 53 bepaalt dat verzoeker enkel de aangifte van zijn belastbare inkomsten hoefde te doen, en bijgevolg,
indien hij geen belastbare inkomsten had,
wat uit de bijlage bij zijn aangifte bleek,
hij geen cijfer kon aanduiden in vak VIII
van het formulier, dat hem als handelaar
moest aanbelang·en, tegenover de vermelding " Totale belastbare winst '~~ aan~e
zien die winst nul was, daar hlJ verhes
leed ; dan wanneer het door het arrest
gedane verwijt gerechtvaardigd zo~ kunnen zijn indien het aangifteformuher een
vermelding "Verlies" inhield, doch aanleg·g·er, daar dergelijke ver~elding in .het
formulier niet voorkomt, met behoeft 1ets
toe te voegen aan wat het aangifte.fo.rmulier inhoudt; dan wanneer de admlmstratie derhalve ten onrechte aanleg·ger van
ambtsweg·e aangeslagen heeft en deze aanslag van ambtswege ten onrechte door ~et
bestreden arrest in stand gehouden 1s ;
tweede onderdeel, doordat het hof de opneming in de algemene onkosten van ~e
totaliteit van het aan Laurence Huart mtgekeerde loon voor het dienstjaar .1956,
navordering van rechten over het dlenstjaar 1955, afgewezen heeft en van ~it loon
slechts de helft, of 20.000 frank m aanmerking neemt, onder verklaring dat verzoeker die van ambtswege aang·eslagen
werd ~en vermindering van de belasting
slechts kan bekomen mits het bewijs van
het juiste bedrag van zijn belastbare in-

komsten te leveren, en dat dit bewijs dooF
positieve en controleerbare elementen
dient geleverd en een gezamenlijl~ bewijs
is dat uit de tegenoverelkaarstellmg van
de totale ontvangsten en de aftrekbare
lasten blijkt en dat niet verschaft wordt
door kritiek op gedeelten van de door de
administratie bij vermoeden bepaalde belastbare grondslag, dan wanneer artikel 56 lid 2 van de samengeschakelde
wetten' even~el de belastingplichtige het
recht niet ontneemt te bewijzen dat de
door de administratie ingeroepen elementen van bewijskracht ontbloot zijn, en
bijgevolg in werkelijkheid geen vermoedens uitmaken dan wanneer aanlegger teF
zake tot stavi~g van zijn bij conclusies
vooropgezette aanvoering niet enkel
attesten bijbracht, doch tevens. het a~
vies van de inspecteur der b~lastmgen d1e·
ter plaatse een onderzoek mgesteld had
en inlichtingen ingewonnen had, naar
welke de persoon gena~!?~ Laurepce ~u
art in de loop van het hhg1euze d1enstJaar
al haar werk gepresteerd had in dienst
van verzoekers bedrijfsactiviteit, waarop
ook de Substituut-Procureur-generaal
wees en dan wanneer derhalve de inspec-teur terecht overwoog dat de integraliteit
van dat loon in de algemene onkosten
diende te worden geboekt; derde onderdeel doordat het hof verklaard heeft,.
voo~ het dienstjaar 1956, navordering van
rechten over het dienstjaar 1955, dat verzoeker aeen bewijskrachtige elymenten
bezit tot rechtvaardiging van zijn ontvangsten en uitgaven betreffende de varkensteelt, waarvoor hij een verlies van
58.263 frank aangegeven had, dan wanneer aanlegger in zijn conclusies erop
wees dat de inspecteur, die verzoekers documenten onderzocht had, in zijn advies
van 24 october 1957, hetwelk met instemming van controleur _Maguestiaux ~an
29 october 1957 beveshgd 1s, van memng
was dat aan de hand van zijn documenten het geleden verlies wel degelijk
58.263 frank beliep ; de inspecteur zodoende de juiste cijfers van de brut~
winst. en de algemene onkosten van d1t
bedrijf bepaalt, wat hij niet had kunnen
doen zonder inzage gehad te hebben _van
de stukken uit verzoekers boekhoudmg ;.
doordat het bestreden arrest de bewijskracht van de stukken van het dossier.
ten deze de conclusies van aanlegger en
van de van de Belgische Staat zelve uitgaande onderzoeksstukken, miskent :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het ~estreden ar_rest
erop wijst dat aanlegger m het aanglfteformulier geen enkel cijfer of g·een enkele
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bet nadelig, resultaat van zijn bedrijfsactiviteit ;
Overwegende dat aanlegger de juistbeid
van deze vaststel!ing niet betwist; dat bij
enkel poogt, doch vergeefs, zijn in gebreke
blijven te rechtvaardigen;
Overwegende, enerzijds, dat uit artikel 53, paragraaf 1, van de samengeschakelde wet ten betreffende de inkomstenbelastingen blijkt, in de eerste plaats, dat
de belastbare inkomsten waaromtrent de
in het eerste lid van deze bepaling omschreven aangifte moet worden ingediend,
de inkomsten zijn welke· uiteraard in
hoofde van de aangever aan de belasting
kunnen onderworpen zijn, en, vervolgens,
dat krachtens het tweede lid van dezelfde
· bepaling de aangifte, die noodzake!ijk geschiedt door middel van een door de administratie gezonden formulier, alle aanduidingen moet inhouden welke, volgens
dit formulier, door de belastingplichtige
moe ten worden verschaft;
Overwegende, anderzijds, dat voormeld
artikel 53, paragraaf 1, een substantiele
formaliteit bepaalt waar het voorschrijft
dat de aangifte van de belastingplicbtige
geschiedt door middel van een formulier
hetwelk door hem behoorlijk ingevuld en
ondertekend moet worden ;
Overwegende dat, aangezien aanlegger
in de vakken van dit door de belastingplichtige in te vullen formulier noch enig
cijfer, noch enige aanduiding betreffende
de verricbtingen in verband met zijn
handelsbedrijven vermeld heeft, het bestreden arrest, na op deze toestand te
hebben gewezen, uit het niet invullen van
het teruggezonden formulier wettelijk
heeft kunnen afleiden dat dergelijk in
gebreke blijven met een niet doen van
aangifte gelijkstaat, wat het vestigen
van ambtswege van de aanslag rechtvaardigt;
Dat dit onderdeel van bet middel naar
recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na erop te hebben gewezen dat, volgens de
beslissing van de directeur der belastingen, het aan Laurence H uart uitgekeerde
loon van 40.000 frank slechts ten belope
van de helft bet karakter van een bedrijfslast vertoont, daar deze persoon het werk
in het gezin van aanlegger verricht en
zich in dezelfde mate met diens handel
bezig houdt, zich bij deze beslissing aansluit, onder uitdrukkelijke goedkeuring
van de gronden ervan ;
D at het arrest mitsdien de verwerping,

ten belope van 20.000 .frank rechtvaardigt, van het aan Laurence Huart betaalde loon, bij toepassing van artilcel 26,
paragraaf 3, van de samengeschakelde
wetten, volgens hetwelk «van de bedrijfsinkomsten niet worden afgetrokken de
uitgaven van persoonlijke aard, zoals ...
bet onderhoud van het gezin van de belang hebbende " ;
Dat hieruit volgt dat de redenen van
het arrest, die op de toepassing van artikel 56, paragraaf 2, van de samengeschakelde wetten gesteund zijn, overbodig
zijn om de niet aftrekking van de helft
van het loon te rechtvaardigen;
Overwegende dat dit onderdeel van
het middel, aangezien bet enkel tegen
deze ten overvloede gegeven redenen opkomt, niet ontvankelijk is;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat aanlegger, zonder te
beweren dat het hof van beroep zou
miskend hebben de tekst of de zin van
de termen, hetzij van de door aanlegger
overgelegde documenten uit zijn boekhouding, hetzij van de adviezen die door
de inspecteur en de controleur der belastingen uitgebracht zijn omtrent de bewijswaarde van die stukken, aan het
bestreden arrest aileen verwijt, door te
beslissen dat die elementen uit de boekhouding niet bewijskrachtig zijn, de bewijswaarde daarvan anders beoordeeld te
hebben dah voormelde ambtenaren van
de administratie en dan hijzelf in zijn
conclusies ;
Overwegende dat het hof van beroep,
zonder door andermans opvattingen gebonden te zijn, zelf de bewijswaarde van
de aan hetzelve voorgelegde stukken en
documenten beoordeelt;
Dat derhalve de in het middel opgeworpen grief geen schending van de bewijskracht der alden uitmaakt;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 112
van de Grondwet, van de artikelen 1315
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bof, uitspraak doende over
het dienstjaar 1957, navordering van
rechten over het dienstjaar 1956, verklaard heeft dat de genaamde Laurence
Huart zich met huishoudelijk werk bezig
hield en dat de administratie onder deze
voorwaarden terecht uit de bedrijfsonkosten de helft van het litigieuze loon
verworpen heeft, dan wanneer het geen
antwoord verstrekt op de conclusies van
aanlegger die verklaarde dat de administratie, waar zij verklaart dat Laurence
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Huart in verzoekers gezin private diensten verstrekt, niet bewijst dat het aan
deze persoon toegekende loon van
liO.OOO frank een bezoldiging zou belichamen voor een bedrijfsactiviteit, gepresteerd ten voordele van verzoeker en
voor een private activiteit waarvan de
bezoldig·ing· niet in mindering van de
algemene onkosten zou mogen komen ;
immers, een loon van liO.OOO frank voor
een persoon die 8 uur per dag de klanten
van een bakkerij bedient een normaal
loon uitmaakt en deze persoon na haar
arbeidsdag in l1aar heroep vrijwillig bij
de werken in verzoekers gezin een bepaalde hulp kan verstrekken, daar zij
zijn tante is en met hen leeft, evenals een
gehuwde arbeidster na haar arbeidsdag de
werkzaamheden in haar huishouden kan
verrichten :
Overwegende dat het bestreden arrest
niet enkel uit de in het middel aangeduide feiten, namelijk dat Laurence
Huart een loon trekt en zich, benevens
met de handel, met het werk in het gezin
bezig houdt, doch ook hieruit dat aanlegger niet over bewijskrachtige rekeningen beschikt, afg·eleid heeft dat de helft
van bedoeld loon door de administratie
« terecht en zeer redelijk » beschouwd is
als niet aftrekbaar in zover het de bezoldiging is van de prestaties in verband
met het onderhoud van het gezin ;
Dat het arrest door deze redenen beslist dat de administratie door een feitelijk vermoeden het bewijs ervan geleverd
heeft dat de helft van het aan Laurence
H uart toegekende loon de bezoldiging
van werk in het gezin was ;
Dat het aldus op het in het middel
aangehaalde gedeelte van aanlegg·ers conclusies een passend antwoord verstrekt
heeft;
Dat het middel feitelijke· grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
1? november 1959. - 2e kamer. en Verslaggever, H. Giroul,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijklwidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
Voo!'Zitte~·,

2e
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KAMER. -

17 november 1959.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BEDRIJFSUITGAVEN. VENNOOTSCHAP. UITGAVE ALLEEN GEDAAN OM EEN DERDE

VAN EEN VERBJNTENIS DIE HEM PERSOONLIJK WAS TE ONTSLAAN. NIET
AFTREKBARE UITGAVE.
2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BEDRIJFSUITGAVEN.- VENNOOTSCHAP.- UITGAVE
GEDAAN ALS GEVOLG VAN EEN VERRICHTING DIE SLECHTS ALS DOEL HAD
TE VOORKOMEN DAT EEN DERDE DE
WAARDEVERMINDERING VAN EEN PERSOONLIJK VERMOGEN ZOU ONDERGAAN.
NIET AFTREKBARE UITGAVE.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BEPALING VAN
DE BELASTBARE GRONDSLAG. VENNOOTSCHAP AANDELEN VAN EEN ANDERE VENNOOTSCHAP VERKRIJGENDE.
- LATERE WAARDEVERMINDERlNG VAN
DIE AANDELEN. RECHT, VOOR DE
VENNOOTSCHAP DIE DE AANDELEN VERKREGEN HEEFT, MET DIE WAARDEVERMINDERING REKENING TE HOUDEN OM
RET BEDRAG VAN HAAR INKOMSTEN TE
BEPALEN.

li 0 VOORZIENING IN VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. GROND
VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID
DOOR
VERWEERDER AAN DE VOORZIENING
TEGENGEWORPEN. MEMORIE VAN
WEDERANTWOORD DOOR AANLEGGER
NEDERGELEGD. BETEKENING VAN
DIE MEMORIE AAN VERWEERDER. KOSTEN VAN DIE BETEKENING TEN
LASTE VAN AANLEGGER DIENENDE GELATEN TE WORDEN, ZELFS ZO ZIJN
VOORZIENING INGEWILLIGD WORDT.

De uitgave door een vennootschap gedaan
met het enig doel een derde van een
verbintenis die hem persoonlijk was te
ontslaan, mag door de vennootschap van
het bruto bedmg van haar inkomsten
niet afgetrokken worden.
2° De uitgave doo1· een vennootschap gedaan, als gevolg van een vol'ige verl·ichting die slechts voo1· doel had gehad te
voorkomen dat een -derde de waardevermindering van een persoonlijk vel'mogen zou ondergaan, mag doo!' de
vennootschap van het bruto bedmg van
ham· inkomsten niet afgetrokken worden.
3° . W annee~· een vennootschap aandelen
van een andere vennootschap verkregen
/weft en wannee1· die aandelen, naderhand, een waardeverminde1·ing ondergaan hebben, dient het eruit ontstane
verlies in aanme~·king genomen te worden
om het bedmg te bepalen van de inkomsten van de vennootschap die de effecten
verkregen heeft, welke de !'eden ook weze
waarom zij ze verl£regen heeft.

1°
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TVannee1·, om een gl'ond van niet-ontvankelijkheid dool' vel'wee!'del' arm een vool'ziening in zaken van dil'ecte belastingen
tegengew01·pen te beantwoorden, aanleggel' een mem01·ie van wedemntwool'd
nee!'legt, en die memorie aan de verweel·der doet betekenen, wo1·den de kosten
van die betekening ten laste van aanleggel' gelaten, zelfs zo zijn voo1·ziening
ingewilligd wo1·dt (1).

(N. V. « ATELIERS ET FONDERIES DE ZELEM ll, MOENS EN C0 , T. DE BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 januari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder aan de voorziening
tegengeworpen en hieruit afgeleid dat de
voorziening ingesteld is door Mer de
Harven, handelende krachtens een bijzondere machtiging welke hem verleend
is op 9 april 1959 namens aanlegster door
haar afgevaardigde-beheerder, dan wanneer uit geen enkel stuk waarop het hof
vermag acht te slaan blijkt dat deze de
hoedanigheid had om die machtiging te
verlenen :
Overwegende dat, gezien deze grond
. van niet-ontvankelijkheid, aanlegster ter
griffie van het hof een memorie van
wederantwoord neergelegd heeft met, tot
staving daarvan, in de bijlage bij het
BP.lgisch Staatsblad bekendgemaakte akten, waaruit blijkt dat de ondertekenaar
van de bijzondere machtiging op de
datum van dit stuk krachtens door de
raad van beheer verleende machten gemachtigd was tot het aanduiden, met
zijn enkele handtekening, van een bijzondere lasthebber om namens aanlegster
een voorziening in verbreking in te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan ingewilligd worden ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, van artikel 26, paragraaf 1,
1 e en 2e lid (dit lid gevormd door artikel 1 van de wet van 28 maart 1955)
en paragraaf 3 van de op 15 januari 1948
samengeschakelde wetten betreffende de
(1) Verbr., 23 september 1958 (Arr. Vm·br.,
1959, ·blz. 67).

inkomstenbelastingen, van de artikelen 1165, 1315, 1320, 1321 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat, na aangenomen te hebben dat de administratie
voor het toepassen van de in dit middel
aangehaalde teksten de macht niet heeft
het nut van de aftrekbare uitgaven te
beoordelen, doch enkel hun werkelijkheid
en hun bedrijfsmatigheid, en na door een
reeks aan de grond van het geschil
vreemde redenen bewezen te hebben dat
baron Moens de Fernig in zijn persoonlijke naam gehandeld had toen hij zich
op 29 november 1950 jegens de « Ban que
de Reports et de Depots>> voor de verbintenissen van de vennootschap « Mecabel >>
borg had gesteld ten belope van
380.000 frank, het bestreden arrest beslist dat de storting van 380.000 frank
die aanlegster gedaan heeft tot uitvoering
van de op 9 augustus 1951 door haar raad
van beheer genomen beslissing « enkel de
betaling uitmaakt van een persoonlijke
verbintenis van baron Moens de Fernig >>
en dat de aanleggende vennootschap « dus
niet mag beweren dat deze betaling, wat
haar betreft, het karakter van een aftrekbare bedrijfsuitgave heeft ,, dan wanneer
het bestreden arrest tevoren vastgesteld
had dat, naar de notulen van 4 december 1950, de raad van beheer van de
aanleggende vennootschap beslist had in
de plaats van ·baron Moens de Fernig
te treden voor het waarnemen, tot zijn
on tlasting, van bovengemelde verb in tenissen tot borgstelling dat bijgevolg. de
op 9 augustus 1951 besliste betaling geen
betaling· van een persoonlijke verbintenis
van baron Moens de Fernig uitmaakte;
dat mitsdien de gecritiseerde beslissing
onverenigbaar en tegenstrijdig is, zowel
met de vaststellingen van het bestreden
arrest als met de termen van de aide
van 4 december 1950 (waarvan- evengemeld arrest het bestaan en C(e inhoud
erkent en ten aanzien waarvan het niet
betwist dat het met de uitwerking ervan
tussen partijen rekening moet houden) ;
doordat dienvolgens in dit opzicht het
arrest tegenstrijdige redenen aangenomen
en tevens de bewijskracht van voormelde
akte van 4 december 1950 miskend heeft :
Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het arrest, het hof van beroep
aan de hand van de feitelijke elementen
die het arrest aanduidt, laten gelden
heeft dat, het treden van aanlegster, voor
baron Moens de Fernig, op 4 december
1950, in de verbintenis welke deze aangegaan had, slechts als enig doel en
enige uitwerking gehad heeft hem van
deze verbintenis te ontslaan;
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derhalve, de betaling van de som van
380.000 frank, die ter uitvoering van de
beraadslaging van de raad van beheer
van aanlegster dd. 9 augustus 1951 doch
ingevolge deze indeplaatstreding geschied
is, << enkel de betaling van een persoonlijke verbintenis van baron Moens de
Fernig· " uitgemaakt heeft ;
Overwegende dat deze beslissing niet
onverenigbaar is met• de in het arrest
weergegeven termen van c:J.e notulen van
de beraadslag·ing van 4 december 1950,
volgens welke << de ra9-d verklaart ermede
akkoord te gaan dat de vennootschap
Moens in de plaats van baron Moens
de Fernig treedt om tot zijn outlasting
zijn verbintenissen tot borgstelling waar
te nemen ";
Overwegende dat het arrest hieruit
zonder tegenstrijdigheid in zijn redenen
wettelijk afg·eleid heeft dat de aldus door
aanlegster gedane uitgave geen aftrekbare bedrijfsuitgave was ;
Overwegende dat het middel niet kan
ingewilligd worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, van artikel 26, paragraaf 1,
1 e en 2 e lid (dit lid gevormd door artikel1
van de wet van 28 maart 1955) en paragraaf 3 van de op 15 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, van de artikelen 1165,
1315, 13'20, 1321 en 1322 van het Burgerlijk W etboek, doordat het bestreden
arrest beslist dat de uitgave van
316.027 frank, die aanlegster gedaan
heeft tot << nakoming van de verbintenis
tot borgstelling· in 1952" (en waarvan
de werkelijkheid niet betwist is), van de
bedrijfsinkomsten van de aanleggende
vennootschap niet mocht ·afgetrokken
worderi om reden dat zij niet bestemd
was om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, doch enkel om te
voorkomen dat baron Moens de Fernig
de g·evolgen van de waardevermindering
van een hem persoonlijk toebehorend
vermogen zou ondergaan en dat << alle
verrichtingen die het gevolg zijn van de
beraadslaging van 4 december 1950 in
hoofde van de vennootschap geen bedrijfskarakter vertonen "• dan wanneer,
in tegenstelling met de in het eerste
middel bedoelde borgstelling, die welke
het tweede middel en de bovenaangehaalde redenen bedoelen te g·enen tijde
door baron Moens de Fernig toegestaan
werd en alleen door op de op 9 aug·ustus
1951 gehouden zitting van de raad van
beheer van de aanleggende vennootschap

beslist werd; baron Moens de Fernig
toentertijd in de vennootschap << Mecabel"
generlei persoonlijk aandeel meer had en,
naar luid van de notulen van evengemelde zitting van de raad van beheer
van 9 augustus 1951, de raad besliste,
<< ter voorkoming· van het faillissement
van « Mecabel, " hetwelk onbetwistbaar
voor het krediet van onze vennootschap
(aanlegster) nadelig zou zijn >>, jegens de
<<Ban que de Reports et de Depots>> een
nieuwe niet solidaire borgstelling van
790.068 frank (het op 8 mei 1956 ter
griffie neergelegd stuk) aan te gaan ; de
betwiste uitgave mitsdien niet het gevolg
was van de beraadslaging· van 4 december 1950, doch van die van 9 augustus
1951 ; zij niet bestemd was om te voorkomen dat baron Moens de Fernig de
gevolgen van de waardevermindering van
een hem persoonlijk toebehorend vermogen zou ondergaan, doch om een
gebeurtenis te vermijden welke de aanleggende vennootschap voor haar krediet
<< onbetwistbaar nadelig >> achtte ; die nitgave derhalve tot doel had belastbare
inkomsten te verkrijgen of te behouden ;
doordat het bestreden arrest, wijl het de
door dit middel gecritiseerde redenen
gegeven heeft, die met de termen van
de notulen van 9 augustus 1951 niet
kunnen verenig·d worden, de bewijskracht
van deze akte en de in dit middel aangehaalde wetsbepalingen heeft geschonden:
·
Overwegende dat het arrest, door een
soevereine beoordeling van de feitelijke
elementen der zaak, erop wijst dat aanlegster op 4 december 19 50 de a an baron
Moens de Fernig toebehorende << Mecabel >>
aandelen slechts gekocht heeft om te
voorkomen dat hij de gevolg·en van de
waardevermindering van een hem persoonlijk toebehorend vermogen zou ondergaan en dat de door aanlegster op
9 augustus 195'1 genomen beslissing een
nieuwe borgstelling· ten hedrage van
790.068 frank aan te gaan, slechts een
gevolg van de beraadslaging van 4 december 1950 is ;
Overwegende dat het arrest uit deze
vaststellingen wettelijk heeft kunnen afleiden dat, hoewel baron Moens de Fernig
deze nieuwe borgstelling voorheen niet
toegestaan en hij zijn << Mecabel >> aandelen
aan aanlegster gecedeerd had, de uitgave van 316.027 frank, die in 1952
ingevolge de beraadslaging van 4 december 1950 gedaan werd, niet mocht afgetrokken worden;
Dat, aangezien het te dezen einde niet
de notulen van de beraadslaging van
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akte vreemde elementen, zodat het de
bewijskracht ervan niet heeft kunnen
miskennen;
Overwegende dat het middel niet kan
ingewilligd worden ;
Over he~ derde middel, afgeleid uit
de schendmg van artikel 97 van de
Grondwe~, v~n .artikel 26, paragraaf 1,
1 e en 2 e lid (drt lid gevormd door artikel1
van de wet van 28 maart 1955) en paragraaf 2, 4°, van de op 15 j anuari 1948
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, van de artikelen 1165, 1315, 1320, 1321 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, en van artikel 47
van het koninklijk besluit van 30 november 1935 tot samenschakeling van de
wetten betreffende de handelsvennootschappen, doordat het bestreden arrest
onder ontzegging aan de aanleggend~
vennootschap van haar beroep, weigert
van de inkomsten over bet dienstjaar
1953 af te trekken een som van 580.000 fr.,
het bedrag van de afschrijving die gedaan
is op de 200 aandelen in de vennootschap
« Mecabel» welke de aanleggende vennootschap in haar portefeuille had, om de
redenen « dat uit de feitelijke elementen
der zaak dient te worden afgeleid dat
de sommen welke gebruikt zijn voor het
aankopen, op 4 december 1950 door de
vennootschap, van de aan baron Moens
de Fernig toebehorende effecten, niet
bestemd waren om belastbare inkomsten
te verkrijgen of te behouden, doch enkel
om te voorkomen dat hij de gevolgen
van de waardevermindering van een hem
persoonlijk toebehorend vermogen zou
ondergaan ))' en dat « het hof, om de
zoeven aangeduide reden, dient te beslissen dat de verrichtingen die het gevolg
van de beraadslaging van 4 december
1950 zijn in hoofde van de vennootschap
generlei bedrijfskarakter vertonen · dat
eruit volgt dat de uitgaven die zij n'edergebracht hebben ... van de bedrijfsinkomsten niet mogen afgetrokken worden, om
het even of het gaat ... of om de afschrijving van de som van 580.000 frank die
gebruikt is voor het kopen van de aan
baron Moens de Fernig· toebehorende
effecten, waarvan het niet pertinent is
. de vvaarde bij die verrichting nate gaan ))'
dan wanneer het geldt te weten niet
of de uitgave die in 1950 gedaan' werd
ter verkrijging van de 200 « Mecabel" aandelen die aan baron Moens de Fernig
toebehoord hadden een aftrekbare nitgave is, maar wei of de afschrijving van
de waarde van die effecten in de balans
van het boekjaar aldan niet verantwoord

is; dan wanneer, naar luid van het 4o
van paragraaf 2 van artikel 26 van de op
15 januari 1948 samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen de
a!schrijving van de roerende goede~en,
drenende tot het uitoefenen van het
bedrijf, gerechtvaardigd is wanneer zij
samengaat met een waardevermindering
welke zich gedurende de belastbare tijd
werkelijk voordeed ; dan wanneer het
bestreden arrest, aangezien het het voor'yerp van de betwisting uit het oog verliest en verklaart dat het niet pertinent
rs de waarde van de effecten bij het
!copen ervan in 1950 na te gaan, nalaat
te onderzoeken wat de waarde was van
de ~~fe.cten op het tijdstip toen de afschrrJvmg ~laats had, of zij na de aankoop
V?Or het mtoefenen van het bedrijf ged!end hadden en of de afschrijving sameng!ng met een waardevermindering welke
zrch gedurende de belastbare tijd voorgedaan had ; dan wanneer het hof van
beroep, waar het zich erop toelegt de
aftrekbaarheid van een uitgave na te
ga~n. (wat voor dit gedeelte van de betwrstrng onverschillig was), nagelaten
heeft op de voet van de wetteksten te
onderzoeken of de afschrijving verantwoord was (de enige ter discussie staande
vraag) ; dan wanneer, eindelijk, het bestreden arrest, door te verklaren dat de
litigieuze afschrijving enkel bestemd was
om te voorkomen dat baron Moens de
Fernig de gevolgen van de waardevermindering van een hem persoonlijk toebehorend vermogen zou ondergaan, de bewijskrach~ s?hend~. van de akten die bij deze
voo~zrenmg Z!Jn. gevoegd en de regelmatrge verkrrJgmg bewijzen, door de
aanleggende vennootschap van de 200
« Mecabel" aandelen waarv~n ten processe
sprake en welke dienden afgeschreven te
worden ; dan wanneer het bestreden
a:rest mitsdi~n ~iet passende, tegenstrijdrge, dubbelzmmge en onwettelijke redenen aangenomen heeft die met een ontbreken . van. redenen gelijkstaan, en de
door drt mrddel ingeroepen wetteksten
geschonden heeft :
Overwegende dat het arrest om te
weigeren in het bepalen van het inkom-·
stencijfer van aanlegster over het dienstjaar 1953 rekening te houden met het
bedrag van. het verlies dat zij, naar zij
aanvoerde, m de loop van het jaar 1952
op de 2.00 « Me?!lbel" aandelen ondergaan
had, zrch erbiJ bepaalt erop te wijzen
dat de sommen welke aanlegster op 4 december 1950 voor het !copen van die
effecten gehruikt heeft « niet bestemd
waren om belastbare inkomsten te ver-

-

250

krijgen of te behouden, doch enkel te
voorkomen dat deze (baron Moens de
Fernig) de gevolgen van de waardevermindering van een hem persoonlijk toebehorend vermogen zou ondergaan », dat
de uitgaven welke voortgevloeid zijn uit
de verrichtingen die het gevolg zijn van
de beraadslaging van 4 december '1950,
onder meer de « afschrijving· " van de som
van 580.000 frank, de koopprijs van de
aandelen, in hoofde van de vennootschap
g·een bedrijfskarakter vertonen, en het
niet pertinent is te onderzoeken wat de
waarde van die aandelen ten dage van
het kopen ervan was ;
Overwegende dat het kopen van de
aandelen, ook al is dit geschied met het
doel dat het arrest aanduidt, in het
actief van aanlegster een waarde heeft
kunnen inbrengen waarvan bet verlies
later in aanmerking zou dienen te worden
genomen om het hedrag van de belasthare
inkomsten te hepalen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verhreekt het hestreden arrest, doch enkel in zover het weigert uit de helastbare inkomsten van
aanlegster over het dienstjaar 1953 de
som van 580.000 frank weg te laten, en
over de kosten uitspraak doet ; heveelt
dat melding van onderhavig arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde heslissing; veroordeelt aanlegster .tot een derde en verweerder tot twee derden van ,de kosten,
uitgezonderd evenwel de kosten van de
betekening· van de memorie van wederantwoord die aanlegster ten laste gelaten
worden ; verwijst de aldus heperkte zaak
naar het Hof van heroep te Luik.
'17 november 1959. - 2e kamer. Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1',
H. Richard. - Gelijkluidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.

1e

KAMER. -

19 november 1959.

HUUROVEREENKOMST.

HANVERDELSHUUROVEREENKOMST.
ZOEK OM HERNIEUWING VAN. DE HUllROVEREENKOMST AAN DE VERHUURDER
BETEKEND. HUURDER ZICH ERTOE
BEPERKT HEBBENDE DE VOOR DE
NIEUWE HUUROVEREENKOMST AANGEBODEN HUURPRIJS AAN TE DUIDEN. FEITENRECHTER SOEVEREIN IN FEITE

BEOORDELENDE DAT DE HUURDER DE
ANDERE VOORWAARDEN VAN DE AAN
DE GANG ZIJNDE HUUROVEREENKOMST
NIET IN STAND HEEFT GEHOUDEN EN
DAT DE VERHUURDER NIET IN STAAT
WERD GESTELD ZIJN BELANGEN TE
VRIJWAREN. VERNIETIGING VAN
RET VERZOEK WETTIG GERECHTVAARDIGD.

Wanneer, in het aan de verhuurder betekend vm·zoek om he1·nieuwing van een
handelshu1brovereenkomst, de huuTder
zich eTtoe beperkt heeft het bedrag van de
voo1' de nieuwe huurovereenkomst aangeboden huu1'p1·ijs aan te duiden, beslist
wettig dat dit verzoek om hernie1bWing
nietig is, de feitenrechter die, door een
soevm·eine beoordeling in feite, overweegt
dat de huuTde1' geen blijk gegeven heef~
van het vooTnemen de andeTe voorwaaTden van de aan gang zijnde huu1'ove1'eenkomst in stand te houden en dat aldus
de veThuuTdeT niet in staat werd gesteld
z~jn belangen op bekwame wijze te vTijwaTen (1). (Afdeling van het Burgerlijk W etboek, de regelen b.etreffende
de huishuur in bet bijzonder inhoudende, art. H.)
{VENNOOTSCHAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM << HACHA FRERES », T.
ECHTGENOTEN CHARLIER-REMY.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 mei 1958 in hoger beroep
g·ewezen door de Rechthank van eerste
aanleg te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1708, 1709
van het Burgerlijk Wetboek, 13, '14 van
afdeling Ilbis van titel VIII van hoek III
van hetzelfde wetboek, de regelen betreffende de handelshuurovereenkomsten
in het bijzonder inhoudende, doordat het
bestreden vonnis, om het door de aanleggende vennootschap gedane verzoek
tot hernieuwing van de handelshuurovereenkomst nietig te verklaren, hierop
steunt dat in dit verzoek " aileen het be(1) Over het feit dat de interpretatie door
de feitenrechter van een verzoek om hernieuwing van een handelshuurovereenkomst
soeverein i~, wanneer zij met de termen ervan
niet onverenigbaar is, zie verbr., 14 october
1954 (Arr. Verbr., 1955, biz. 73).
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drag· van de huur waartegen de hernieu- aanlegster bij het doen van dit verzoek
wing aangevraagd was vermeld stond, geen blijk gegeven had van het voornedat geen gewag werd gemaakt van de men bedoelde andere voorwaarden bij de
andere voorwaarden bij de vroeger ge- te hernieuwen huurovereenkomst - in
sloten huurovereenkomst, onder meer stand te houden, en, ande'rzijds, dat, nu
ten aanzien van de betaling van de be- aanlegster verweerders, a! ware het im- ·
lastingen, het onderhouden van het on- pliciet, niet in kennis gesteld heeft van
roerend goed, de waarde van het meubi- de voorwaarden, andere dan de huurlair waarmee het zou gestoffeerd worden, prijs, waaronder zij bereid was een nieuwe
de verplichting voor ge'intimeerde een huurovereenkomst te sluiten, hen niet in
verzekeringspolis tegen brandschade te staat gesteld had hun belangen op besluiten, enzovoorts; dat artikel 14 van kwame wijze te vrijwaren;
de wet van 30 april 1951 aan de huurder
Dat het middel niet kan ingewilligd
uitdru kkelijk de verplichting oplegt in worden;
zijn verzoek om hernieuwing de voorOver het tweede middel, afgeleid nit
waarden op te geven waaronder hij be- de schending van de artikelen 14 van
reid is een nieuwe huurovereenkomst te afdeling II bis van hoek III, titel VIII,
sluiten, en niet slechts een of verschei- van het Burgerlijk Wetboek, de regelen
dene van die voorwaarden ; dat niets het betreffende de huishuur in het bijzonder
mogelijk maakt aan te nemen dat de inhoudende, 173 van het Wetboek van
huurder die in zijn verzoek om hernieu- burgerlijke rechtsvordering en 97 van de
wing slechts een wijziging betreffende de Grondwet, d0ordat het bestreden vonnis,·
huurprijs bedingt, blijk geeft van zijn om het door aanlegster gedane verzoek
voornemen alle andere voorwaarden bij om hernieuwing van een handelshuurde te hernieuwen huurovereenkomst in overeenkomst nietig te verklaren, l1ierop
stand te houden; dat ge'intimeerde, nu steunt dat in de aangetekende brief die
zij in die opzichten geen bepaalde voor- dit verzoek bevatten de hurende vennootstellen gedaan lJ,eeft, moet beschouwd schap zich erbij bepaald heeft appellant
worden als niet voldaan hebbende aan Charlier in kennis ervan te stellen dat
de wettelijke vereisten die op straffe van hij ... "zou beschouwd worden als toenietigheid moeten worden nageleefd " ; stemmende in het toestaan van de huur
dan wanneer de wet niet eist dat al deze onder de voorgestelde voorwaarden ,, bij
elementen opgegeven worden in de door niet « betekening. . . bij aangetekende
de huurder gedane betekening, doch en- brief ... binnen drie maanden na ontkel dat melding gerhaakt wordt van « de vangst van dit schrijven ,, nalatend eraan
voorwaarden ,, dit wil zeggen, strilct ge- toe te voegen dat appellant deze notifinomen, de wezenlijke voorwaarden, tijds- cering insgelijks bij deurwaardersexploot
duur en prijs van de huurovereenkomst mocht doen, en verklaart dat « dergelijke
(artikel1709 van het Burgerlijk Wetboek) nalatigheid, naar luid van de wet zelve,
met, zo er zulke zijn, de wijzigingen die de nietigbeid van het verzoek om- hertoegebracht worden aan de huurovereen- nieuwing met zich brengt "; dan wankomst waarvan de hernieuwing aange- neer, eerste onderdeel (scheriding van
vraagd is :
aile aangeduide wetsbepalingen), enerOverwegende dat de voorziening be- zijds, artikel 14 van de wet de nietigheid
perkt is tot het dispositief van het bestre- slechts bepaalt ten aanzien van de aanden vonnis waarbij het van 23 maart duiding van de voorwaarden tot her1957 gedateerde verzoek om hernieuwing nieuwing, en niet ten aanzien van de door
van de huurovereenkomst nietig ver- het vonnis bedoelde vermelding aangaande het antwoord van de verhuurder,
klaard is;
anderzijds, de in voormeld artikel 14
Overwegende dat aanlegger aan het omschreven betekening van het verzoek
bestreden vonnis niet verwijt de bewijs- om hernieuwing een rechtspleg·ingsakte
kracht van bedoeld verzoek .miskend te uitmaakt waarop artikel 173, lid 1, van
hebben door te beslissen dat aanlegster het Wetboek van burgerlijke rechtsvorniet verwees naar de voorwaarden, andere dering toepasselijk is, en aanlegster in
dan de huurprijs, van de vroeger gesloten haar conclusies in hoger beroep, die in
huurovereenkomst;
dit opzicht door de rechtbank niet tegenOverwegende dat de rechter over de gesprokeo zijn, uitdrukkelijk deed·gelden
grond door een in feite soevereine beoor- '' dat de meest nauwlettende zorg om de
deling en zonder de in het middel aan- belangen van appellant het niet mogegeduide wetsbepalingen te schenden, lijk maakt vast te stellen dat die belanheeft kunnen overwegen, enerzijds, dat gen ten deze hoe.dan ook gekrenkt zijn ";
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en dan wanneer, tweede onderdeel (schending van artikel 97 van de Grondwet),
het middel dat door aanlegster aldus hieruit afgeleid is dat de belangen van de verhuurder niet waren kunnen gekrenkt
worden door het niet gewag maken van
een deurwaardersexploot, een antwoord
van de rechtbank vergde dat niet gege·ven is in weerwil van de op haar rustende plicht tot motivering :
Overwegende dat, aang·ezien het bestreden vonnis, zoals uit het antwoord
op het eerste middel blijkt, het verzoek
om hernieuwing wettelijk nietig verklaard
heeft, de redenen van de beslissing· betreffende een andere oorzaak van nietigheid ten overvloede gegeven zijn ;
Dat derhalve het tweede middel, dat
tegen deze redenen opkomt, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleg·ster tot de kosten.
19 november 1959. -- 1 6 kamer. Voo1·zitter H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever,' H. Gilmet. Gel·ijkluirlende
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Demeur en Struye.

16 KAMER. -

20 november 1959.

1D BEWIJS. -

BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. EXPLOOT VAN DAGVAARDING EN CONCLUSIES. - lNTERPRETATIE DOOR DE
FEITENRECHTER. lNTERPRETATIE
ONVERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN
DIE AKTEN. SCHENDING VAN DE
BEWIJSKRACHT ERVAN.
.2o SEQUESTER VAN DE GOEDEREN VAN
VIJANDELIJKE ONDERDANEN. - WET
VAN '14 JULI 1951, ARTIKEL 5, 1°. GOEDEREN VAN EEN DUITSER V66R DE
INWERKINGTREDING VAN DE WET OVERLEDEN. - VRIJSTELLING VAN HET SEQUESTER TEN VOORDELE VAN ZEKERE
WETTELIJKE ERFGENAMEN. TOEPASSING OP DE ERFGENAMEN DIE INGEVOLGE ACHTEREENVOLGENDE ERFOVERGANGEN IN HET BEZIT VAN DE
GESEQUESTREERDE GOEDEREN GEKOMEN ZIJN.
1 o Miskent de bewijsktacht van een exploot

van dagvaarding en van conclusies, het
artest dat een interpretatie e1·van geeft

die met hun le1·men niet ve1·enigbaa1·
is {1).
.2° Het voordeel van w·tikel 5, 1° van de
wet van 14 juli 1951 dat van de seqt;estratiemaatregelen vrijstelt de delen die
aan zelcere e1·{genamen toekomen in de
nalatenschap van een Duitser, wiens
goedeTen onder sequester staan en die
oveTleden is tussen 3 september 1944 en
de inwerkingt1·eding van deze wet, mag
worden ingeToepen niet alleen doo1· hen
die deze delen 1·echtstreeks in de nalatenschap van de Duitser verkregen hebben maw· ook door hen die ingevolge
achtereenvolgende wettel~jke e1'f'overgangen in het bezit ervan gekomen zijn (2).

{E. EN A. PLANTEROSE, T.
DE DIENST VAN HET SEQUESTER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 october 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat de door aanleggers
ingestelde vordering strekt tot opheffing
van de ondersequesterstelling van onverdeelde aandelen in onroerende goederen
welke onderscheidenlijk te Ukkel en te
Schaarbeek gelegen zijn;
Overwegende dat de sequestratiemaatregel genomen werd toen de onverdeelde
aandelen toebehoorden aan een dame
Landfermann, weduwe Klein, die als een
Duits onderdaan beschouwd werd;
Dat dame Klein-Landfermann overleden is op 28 december 1944;
Dat haar nalatenschap wettelijk toeviel aan haar vier broeders en zusters,
waaronder Bertha Landfermann, echtgenote Planterose, die door haar huwelijk
van Engelse nationaliteit was ;
Dat dame Landfermann op 10 juli
1946 overleden is en dat haar nalatenschap toeviel aan beide aanleggers, die
bij geboorte de Engelse nationaliteit verkregen hebben ;
Overwegende dat de vordering tot opheffing van de sequestratie van de goederen die aanleggers verkregen hebben op
voet van de wet van 11! juli '1951 ing·esteld
werd;
Overwegende dat deze vordering door
de rechter over de grond verworpen werd ;
(1) Verbr., 12 januari 1956 (A?·r. Verb?•.,
1956, biz. 362); 10 mei 1957 (ibid., 1957,
blz. 758).
(2) Zie verbr., 9 mei 1957 (Arr. Verbr.,
1957, biz. 756).

-253Over het middel, afgdeid, eerste onderdee!, uit de schending van de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, om de
vordering af te wijzen, zonder te onderzoeken of aanleggers op de opheffing van
J1et sequester een eigen recht hadden,
verklaart dat zij niet uit eigen hoofcle de
toepassing van artikel 5, 1° van de wet
van 14 juli 1951 vorclerclen, cloch slechts
optraclen als zich bevinclencle in de rechten van hun moeder, die zelf erfgename
van de gesequestreercle was, clan wanneer
;geen enkele van de akten waarin de eisen
van aanlegg·ers voorgebracht zijn dit restrictief karakter vertoont; clan wanneer,
integencleel, de geclinginleiclencle clagvaarcling in cluiclelijke termen luiclcle clat
·de vorclering ingestelcl wercl ten verzoeke
van de met name aangecluicle aanleggers,
zoncler meer, dat zij ertoe strekte clat
·« voor recht zou worden gezegcl clat de
rechten die verzoekers in de nalatenschap
van voormelcle Mevrouw LanclfermannKlein bezitten, van de sequestratiemaatregelen clienen bevrijcl te worden » ; clan
wanneer de bewoordingen welke het
arrest tot staving van zijn uitlegging aanhaalt, namelijk clat de clagvaarcling ertoe
strekte clat de bevrijcling van de sequestratiemaatregel zou uitgebreicl worden
·« tot het aancleel clat verzoekers toekwam
als vertegenwoorcligers van hun overleclen moecler, die ten belope van Mn viercle
in de nalatenschap van wijlen Mevrouw
Land fer mann- Klein mecleerfgename
was », niet konclen betekenen clat de gevorclercle opheffing uitsluitencl gevordercl
werd krachtens een recht op deze ophefilng dat aan de moecler van aanleggers had
toebehoord en waarmecle dezen zouclen
zijn bekleed geweest, doch aileen dat de
goederen waarvoor de opheffing aangevraagcl werd aan aanleggers toekwamen
uit hoof de van hun moecler ; clan wanneer,
hunnerzijcls, de in eerste aanleg genomen
conclusies vercluiclelijkten clat aanleggers
becloelclen niet aileen de rechten welke
zij uit hoofde van hun moecler zouden
kunnen gehacl hebben in te roepen, cloch
ook die welke zij uit eigen hoofcle konclen
cloen gelclen, vermits die conclusies onder
meer luiclclen dat aanleggers « ook als
wettelijke erfgenamen van Mevrouw
Landfermann-Klein zouden moeten worden beschouwd, aangenomen dat hun
moeder buiten beschouwing client te worden gelaten >> ; dan wanneer noch de aide
van beroep, noch de conclusies in hoger
beroep hoe dan ook een wijziging toegebracht hebben aan de omvang van de eis

en van het gerechtelijk contract, allebei
uit dit oogpunt beschouwd; dan wanneer
het bestreden arrest mitsdien de bewijskracht miskend heeft van die onderscheiden akten, tezamen en afzonderlijk genomen (schending van de artikelen 1319
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en
van het gerechtelijk contract (schending
van artikel 1134 van het Burgerlijk wethoek), en bijgevolg (schending van artikel 97 van de Grondwet) nagelaten l1eeft
de conclusies van aanleggers te ·beantwoorden, in zover deze daarbij hun eigen
recht op het genieten van toepassing van
artikel 5 van de wet van 14 juli '1951
cleden gelden ; tweede onderdeel, uit de
schending en verkeerde uitlegging van
de artikelen 1 van de besluitwet van
23 augustus 1944 betreffende het sequester van vijandelijke g·oederen, rechten en
belangen, 5 (inzonderheid paragraaf 1)
van de wet van 14 juli 1951 betreffende de
sequestratie en de liquidatie van de
Duitse goederen, rechten en belangen,
71'1, 718, 724, 731, 732, 739, 745, 750,
753 en 755 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest beslist heeft
dat aanleggers in cassatie toepassing van
de in artikel 5, paragraaf 1, van de wet
van 14 juli 1951 vervatte bepaling niet
konden genieten om de enkele reden dat
geen aandeel in de nalatenschap van de
gesequestreerde Elisa Landfermann hun
toegevallen was, daardoor bedoelende dat
de goederen waarvoor opheffing van het
sequester gevraagd was hun toegevallen
waren, niet als wettelijke erfgenamen van
de gesequestreerde Elisa Landfermann,
doch als wettelijke erfgenamen van hun
moeder, die zelf wettelijke erfgename van
de gesequestreerde was, dan wanneer het
gebruiken, in vorenaangehaalde tekst,
van de volstrekt algemene uitdrukking
« de delen in de nalatenschap van een
Duitser die toekomen. . . aan wettelijke
erfgenamen >> duidt op gelijk welke persoon die krachtens een wettelijke erfelijke overgang uit de gesequestreerde goederen een erfdeel verkregen heeft, zonder
te onderscheiden tussen de wettelijke erfgenamen van de Duitser wiens goederen
onder sequester zijn gesteld en de wettelijke erfgenamen van evengenoemde erfgenamen, althans wanneer, zoals ten deze,
de eisers tot opheffing zich ten opzichte
van de onder sequester gestelde Duitser
bevinden in een graad van bloedverwantschap waarvoor de Belgische wet de wettelijke erfovergang laat gelden :
Aangaande het eerste ondercleel :
Overwegende dat aanlegg·ers noch in
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hun conclusies verklaard hebben enkel als
vertegenwoordigers van hun moeder op
te treden;
Dat, zo zij ertoe g·ebracht zijn, ter
rechtvaardig·ing van hun aanspraak op
de g·oederen waarvan zij de vrijstelling
vorderden, aan te duiden ingevolge welke
overgang bedoelde goederen _in hul,l patrimonium g·evallen waren, d1t hermneren
aan de oorsprong van de goederen en
aan de oorsprong van hun rechten niet
impliceerde dat zij enkel als bezitters
van rechten die hun moeder toebehoord
hadden, bedoelden op te treden ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door te beslissen dat aanleggers enkel als
rechtsopvolgers van hun moeder, erfg·ename van de gesequestreerde optraden,
de bewijskracht van het exploot van dagvaarding en van de conclusies van aanleggers miskend heeft ;
Dat dit onderdeel van het middel gegrond is;
Aangaande het tweede onderdeel :
Overwegende dat naar luid van artikel 5 van de wet van 14 juli 1951 : « zijn
met ingang van de inwerkingtreding van
deze wet van de sequestratiemaatregelen
vrijgesteld, de delen in de nalatenschap
van een Duitser wiens goederen onder
s'equester staan en die overle~en is ~us
sen 3 september 19114 en de mwerkmgtreding van deze wet, en die toekome~,
1 o aan wettelijke erfg·enamen van Belgische nationaliteit of van de nationaliteit
van een geallieerd land, in laatstgenoe~d
geval onder voorbehoud van wederkengheid ... ''
Overwegende dat aanlegg·ers in zulke
toestand verkeren dat zij toepassing van
deze bepaling mogen genieten ;
Overwegende dat de goederen waarvan zij de vrijstelling aanvragen onder
sequester gesteld werden als toebehorende aan een Duitser die overleden is
tussen 3 september 19114 en de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1951 ;
Overwegende dat volgens de vermeldingen van het bestreden arrest, de gesequestreerde goederen ingevolge een t.weevoudige wettelijke erfovergang het eigendom van aanleggers zijn geworden;
Dat dame Bertha Landfermann die
goederen van haar zuster geerfd had en
de opheffing· van het sequester had kunnen bewerkstelligen indien zij bij de vankrachtwording van voormelde wet in leven was geweest ;
Dat haar overlijden, op 10 juli 19116,

de met sequester bezwaarde goederen
heeft doen overgaan in de handen van
aanleggers, dezen voortaan bekwaam
zijnde tot het inroepen van de in hunnen
hoofde bestaande bevrijdende oorzaken ;.
Overwegende dat aanleggers, die ingevolge t.wee achtereenvolgende wettelijke
erfovergangen in het bezit van de goederen gekomen waren, zich mochten beroepen op het voordeel dat door vorenaangehaald artikel 5 toegekend is aan de buitenlanders, onderdanen van een land hetwelk aan de Belgen in het bedoelde geval
de wederkerigheid toestaat ;
Dat het tweede onderdeel van het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er termen zijn tot het onderzoeken van het
derde onderdeel van het middel ; verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden in de rand van de vernietig·de beslissing; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Luik; veroordeelt
verweerder tot de kosten.
20 november 1959. 1e kamer. Voo1·zitter, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijkluidende conclusie, H. Janssens de

Bisthoven, eerste advocaat-generaal.

1 e KAMER. -

20 november 1959.

PENSIOENEN. BURGERLIJKE PENSIOENEN. PENSIOENEN VAN HET
PERSONEEL VAN DE « SOCIJl:TE BRUXELLOISE DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE ll,
ARTIKEL 27 VAN HliT REGLElliENT,
ZEKERE AFTREKKINGEN TOELATENDE.
BEPALING NIET TOEPASSELIJK OP
DE AANVULLENDE PENSIOENEN DOOR
DE ENKELE WERKING VAN HET BESLUIT
VAN DE REGENT VAN 29 MAART 1911\t
TOEGEKEND.

Artikel 27 van het 1'eglement van de dienst
voo1· pensioenen van de " Societe Bruxelloise du Gaz et de l' Electricite ,, hetwelk
bepaalt dat de bij dit reglement bepaalde
pensioenen voo!' iede1·e rechthebbende
zullen ve1·minderd worden met het pensioen waa1'op hij aanspraak kan maken
krachtens stortingen gedaan overeenkom~
stig de wetten betrefjende de verzeke1·ing
tegen de geldelijke gevolgen van ottderdom en vroegtijdige dood, bedoelt niet de
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weTking van het besluit van de Regent
van 29 maaTt 1949 toegekend (1).
r(cc SOCIETE BRUXELLOISE DU GAZ ET DE
L'ELECTRIClTE », T. VAN BASTELAERE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
:sententie, op 26 juni 1958 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te
13russel, kamer voor bedienden ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek over de bindende
lcracht van de overeenkomsten, 1319,
1320 en 1322 van hetzelfde wetboek tot
regeling van de bewijskracht der akten
{ten deze van de tekst van artikel 27
van het reglement betreffende de wijze
waarop de ten behoeve van het personeel
van aanlegster opgerichte dienst voor
pensioenen ingericht wordt en de voorwaarden waaronder hij werkt), 3 en 4
van het besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders, zoals zij gewijzigd
zijn bij de wetten van 29 december 1952,
21 mei en 14 juli 1955, alsmede 1 en 7
van het besluit van de Regent van 20 mei
1948 tot wijziging en samenordening van
de besluiten van de Regent van 16 september 1946 en 21 mei 1947 betreffende
de aanvullende ouderdoms- en overlevingspensioenen, zoals zij respectievelijk
gewijzigd zijn door de artikelen 1 en 5
van het besluit van de Regent van
29 maart 1949, doordat de bestreden
beslissing ten onrechte weigert voor de
periode v66r 1 juli 1957 aan aanlegster
toe te staan van het statutair pensioen
dat zij aan de verwerende partij uitkeert
het « aanvullend pensioen » af te trekken
hetwelk deze krachtens voormeld besluit
van de Regent van 29 maart 1949 toegekend werd, en, om aldus te beslissen,
hierop steunt, enerzijds, dat artikel 27
van het reglement van de dienst voor
pensioenen slechts veroorlooft van het
bij dit reglement bepaalde pensioenen af
te trekken het pensioen dat de gerechtigde zal kunnen genieten "overeenkomstig de wetten betreffende de verzekering
(1) Zie verbr., 18 maart 1954 (Bull. en
1954, I, 634); 26 januari 1956 (Ar1·.
Verbr., 1956, biz. 422).
Ret regime van de aanvullende ouderdoms- en overlevingspensioenen, voorzien in
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tegen de geldelijke gevolgen 'van ouderdom en vroegtijdige dood •, en uit de
bepalingen van h,et besluit van de Regent
van 29 maart 1949 blijkt dat, voor het
toekennen van het door dit besluit ingevoerde " aanvullende pensioen » de stortingen, door de belanghebbenden gedaan
aan het autonoom pensioensfonds waarbij
zij aangesloten zijn, « gelijkgesteld » worden met de sortingen, verricht krachtens
de wetten betreffende de verzekering
tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, en dat, om
het door meergemeld besluit van 29 maart
1949 ingevoerde aanvullend pensioen te
kunnen genieten, « het vereist en voldoende is dat de werknemers, op wie
een autonoom regime toepasselijk is
bewijzen dat het op hen rustende aandeei
van de stortingen van hun bezoldiging
afgehouden is », en doordat, anderzijds
er niet valt te ontkennen dat " de stor~
tingen welke (door huidige aanlegster)
aan de R.M.Z. gedaan werden krachtens
de besluitwet van 28 december 1944 en
haar uitvoeringsbesluiten geenszins zijn
geschied uit kracht van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke
gevolgen van ouderdom en vroegtijdige
dood », dan wanneer, 1° in het door voormeld besluit van de Regent van 29 maart
1949 ingevoerde stelsel, het recht op het
aanvullend pensioen niet aileen afhankelijk gesteld was van de voorwaarde dat
van het bedrag van de bezoldiging van
de gerechtigde, toen hij nog in dienstactiviteit was, het aandeel in de bijdrage
afgehouden werd dat hij statutair diende
te dragen, doch bovendien vail de voorwaarde dat de bijdragen, bestemd tot
het spijzen van de Nationale Verdelingskas die de last van bedoeld aanvullend
pensioen zal moeten dragen, en waarvan
het bedrag door de artikelen 3 en 4 van
de besluitwet van 28 december 1944
bepaald is, behoorlijk door toedoen van
de werkgever, zijn afgehouden geweest
van het bedrag van de bezoldigingen van
het thans in dienstactiviteit zijnde personeel, in dier voege, dat, wanneer een
tot het pensioenstelsel toegelaten werknemer het litigieuze aanvullende pensioen
genoot bij toepassing van de bepalingen
van het besluit van de Regent van
29 maart 1949, dit wel degelijk geschiedde, naar de zin van artikel 27 van voor-

het besluit van de Regent van 10 mei 1948
gewijzigd door het besluit van de Regent
van 29 maart 1949, werd afgeschaft door
artikel 35 van de wet van 12 juii 1957.
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betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood "; en dan wanneer, 2° de
stelling, volgens welke de aan de R.M.Z.
krachtens de besluitwet van 28 december 1 %~ en haar uitvoeringsbesluiten
gedane stortingen geenszins zoud'en zijn
geschied « krachtens de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke
gevolgen van ouderdom en vroegtij dige
dood "• het stelsel zelve van de maatschappelijke zekerheid miskent, zoals dit
ingericht werd door de besluitwet van
28 december 19~~. welke de bestaande
wetten betreffende de verzekering tegen
de geldelijke gevolgen van ouderdom en
vroegtijdige dood in stand hield onder de
enkele toevoeging van het verlenen van
een « aanvullend pensioen " :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat de bestreden sententie erop wijst dat aanlegster haar eis tot
aftrekking van het aan de verwerende
partij toegekend aanvullend pensioen
steunt op artikel 2? van het door haar
ingevoerde reglement van de dienst voor
pensioenen, hetwelk bepaalt dat het pensioen ten laste van de« Compensatiekas "•
zoals het bij dit reglement bepaald is,
voor iedere rechthebbende zal verminderd worden met het pensioen waarop
hij krachtens stortingen, gedaan overeenkomstig de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van
ouderdom en vroegtijdige dood, recht
heeft of zal hebben ;
Overwegende dat, om te beslissen dat
het litigieuze aanvullende pensioen niet
onder de toepassing van artikel 27 van
voormeld reglement valt, de bestreden
senteritie, na vastg·esteld te hebben dat
het aanvullend pensioen aan verweerder
toegekend wordt krachtens het besluit
van de Regent van 29 maart 19~9, laat
gelden dat verweerder « op het aanvullend pensioen recht heeft, niet omdat
stortingen gedaan werden overeenkomstig de wetten betreffende de verzekering
tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdig·e dood, doch wijl hij
gerechtigd is in een contractueel pensioen
dat hem voordelen verzekert welke tenminste gelijk zijn aan de voordelen, spruitende uit de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood ";
Overwegende dat de bestreden sen'tentie alzo, zonder schending van de bewijskracht van artikel 27 van het reglement
dat zij uitlegt in een met de termen

ervan niet onverenigbare zin, een juiste·
toepassing gedaan heeft van artikel 1,
paragraaf ~. lid 2, van het besluit van
de Regent van 10 mei 1%8, betreffende
de aanvullende ouderdoms- en overlevingspensioenen, zoals het door artikel 1
van het besluit van de Regent van
,29 maart 1949 vervangen is; dat immers.
deze wetsbepaling zich ertoe beperkt de
stortingen, welke op de rekening van de
belanghebbenden gedaan zijn bij toepassing van het bijzonder statuut waaraan
zij onderworpen zijn, gelijk te stellen
met de stortingen, geeist door de in
paragraaf 2 van hetzelfde artikel aangeduide bepalingen, dan wanneer artikel 2?
van het aangevoerde reglement, zoals uit
de soevereine uitlegging door de sententie
valt af te leiden, doelt op de stortingen
die werkelijk gedaan werden bij toepassing van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van
ouderdom en vroegtijdige dood;
Dat het eerste onderdeel van het middel niet kan ingewilligd worden ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat zowel uit de verwijzing door de aangevallen sententie naar
het besluit van de Regent van 29 maart
1949 als uit de uitleg·ging die zij van
artikel 27 van het reglement verstrekt
blijkt dat, opdat de aftrekking moge
geschieden, het nodig is dat het aanvullend pensioen toegekend zij uit hoofde
van stortingen, door de bediende of op
zijn rekening gedaan overeenkomstig de
wetten betreffende de verzekering tegen
de geldelijke gevolgen van ouderdom en
vroegtij dige dood ;
Overwegende dat, aangezien ar'tikel 27
van het reglement generlei verband legt
tussen dit aanvullend pensioen en de door
aanlegster aan de R.M.Z. gedane stortingen, de door het tweede onderdeel van
het middel gecritiseerde beschouwingen
overtollig· blijken ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
20 november 1959. - 1e kamer. Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggever,
H. Anciaux Henry de Faveaux.- Gelijkluidende conclusie, H. R. Janssens de
Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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2e l\AMER. -

10 VERKEER. -

BEWIJS VAN DE MISDRIJVEN. - PROCES-VERBAAL NIET IN
AFSCHRIFT GE.STUURD AAN DE WETSOVERTREDER. - BEWIJS DOOR ALLE
WETTIGE BEWIJSMIDDELEN.
2o RECHTEN VAN DE VERDEDI'GING. - VERKEER. - PROCES-VERBAAL NIET GESTUURD ZIJNDE GEWEEST
IN AFSCHRIFT AAN DE WETSOVERTREDER. - 0MSTANDIGHEID DIE, ALLEEN
GENOJVIEN, EEN SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING NIET
VASTSTELT.
30 VERBREKING. BEVOEGDHEID.
- STRAFZAKEN. - MATERIELE VERGISSING IN DE BESTREDEN BESLISSING.
- MACHT VAN HET HOF OM HAAR TE
VERBETEREN.
1° Bij ontstentenis van het stu1'en binnen
de 48 U1'en aan de wetsove?'t1'ede1' van een
afschTift van het p?'oces-ve?'baal dat een
inb1·euk op de ve1'kee1'spolitie vaststelt,
mag het bewijs van dit misd1'ijf doo1'
alle wettige bewijsmiddelen geleve1·d Wo1'den, doch mits het ee?'biedigen van de
?'echten van de ve1'dediging (1).
2° Uit de enkele omstandigheid dat het
afsch1'ift van het p1'oces-ve1'baal dat een
inb?'euk op de Wegcode vaststelt aan de
wetsove1't1'ede1' niet gestuu1'd we1'd volgt
de schending van de ?'echten van de ve1'dediging niet.
3° Het hof heeft, voo?' de beoo1'deling
van een middel tot ve1'b1'efcing, de macht
om een mate1'iele ve1'gissing van de
beslissing te ve1'bete1'en die duidelijk
uit de bewoo1'dingen van dcze laatste
blijkt (2).

(DE HAENE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 januari 1959 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Leuven,
zetelende in graad van hoger beroep ;
Over. het eerste en het vierde middel,
samen : het eerste, afgeleid uit de scherrding van artikel 4, lid 2, van de wet van
1 augustus 1899, gewijzigd door de wet(1)
1954,
(2)
1959,

Verbr., 5 april 1954 (Btill. en PAsrc.,
I, 689).
Verbr., 23 maart 1959 (Bull. en PAsrc.,
I, 751).

VERBR.,
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ten van 1 augustus 1924 en 16 december
1935, en van de rechten van de verdediging, doordat het vonnis aanlegger veroordeelt wegens twee inbreuken op de
wegcode die vastgesteld zouden geweest
zijn in een proces-verbaal van 25 augustus 1958 van de rijkswacht te Leuven,
waarvan nooit een afschrift aan aanleg·ger betekend werd, dan wanneer, luidens
artikel 4, lid 2, van voornoemde wet een
afschrift van dergelijk proces-verbaal binnen de 48 uren na de vaststelling van de
misdrijven aan de overtreder hoeft gestuurd te worden ; het vierde, afgeleid
uit de schending van de artikelen 9? van
de Grondwet, 4, lid 2, van de wet van
1 augustus 1899, gewijzigd door de wetten
van 1 augustus 1924 en 16 december
1935, 2 van de wet van 1 augustus
1899, gewijzigd door de wet van 2? mei
195?, 33, 5°, van het koninklijk besluit van 8 april 1954, gewijzigd door
het koninklijk besluit van 4 juni 1958,
en van de rechten van de verdediging,
doordat, wat het tweede feit betreft,
het vonnis aanlegger veroordeelt wegens
inbreuk op artikel 33, 5°, dit is : op
de openbare weg zijn voertuig in toestand van stilstaand voertuig te hebben
gebracht op minder dan 8 meter van de
rand van de rijbaan van een zijweg ; dan
wanneer het bewijs van deze inbreuk niet
geleverd werd doordat de kopij van het
proces-verbaal, dit feit vaststellend, nooit
betekend werd aan aanlegger en doordat
de verbalisant, onder eed ter terechtzitting van de politierechtbank onderhoord,
geen enkele verklaring omtrent dit feit
afgelegd heeft; en dan wanneer aanlegger, in zijn conclusies uitdrukkelijk deed
opmerken dat, om de hiervoor vermelde
redenen, het bewijs van die wetsovertreding niet geleverd werd en dan wanneer
het vonnis op dit verweermiddel geen
antwoord verstrekte :
Overwegende dat bij gebrek aan het
sturen aan de wetsovertreder, binnen de
48 uren na de vaststelling van het misdrijf, van een afschrift van het procesverbaal betreffende een inbreuk op de
Wegcode, het bewijs van dergelijk misdrijf door aile wettige bewijsmiddelen
mag geleverd worden ;
Overwegende dat uit het vonnis blijkt
dat de feitenrechter de inbreuken, ten
laste van aanlegger gelegd, bewezen heeft
verklaard door te steunen op de verldaringen door de verbalisant g·edaan voor
de eerste rechter en op het onderzoek gedaan ter terechtzitting voor de rechter in
hoger heroep ;
Dat, aangaande de inbreuk op arti-
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preciseert welke omstandigheden van de
zaak hem de overtuiging geven dat het
misdrijf door aanlegger gepleegd werd ;
Overwegende dat de rechten van de
verdediging niet kunnen geschonden geweest zijn door het enkel feit dat de kopij
van het proces-verbaal aan de verdachte
niet zou gestuurd geweest zijn v66r de
betekening van de dagvaarding hem uitnodigende voor de bevoegde rechtbank te
verschijnen noch doordat hij, v66r deze
dagvaarding, geen kennis zou gehad hebben van de feiten die hem in dit procesverbaal verweten werden ;
Overwegende, voor het overige, dat het
vonnis op gepaste wijze geantwoord heeft
op de in het vierde middel bedoelde conclusie van aanlegger, door te releveren
dat, bij gebrek aan betekening van het
proces-verbaal, de rechter een veroordeling vermocht te steunen op de verklaring
van de verbalisant ter terechtzitting;
Dat de middelen niet kunnen aangenomen worden;
Over het Lweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 4, lid 2, van de wet van' 1 augustus 1899, gewijzigd door de wetten van
1 augustus 1924 en 16 december 1935,
doordat het vonnis aanneemt dat niet
vaststaat dat het verzuim van betekening
van een afschrift van het proces-verbaal
de rechten van de verdediging geschonden heeft, daar vijftien dagen na de feiten
aanlegger de gelegenheid kreeg kennis
te nemen van de hem verweten overtredingen, dan wanneer aanlegger in zijn
conclusies voor de correctionele rechtbank
zetelende in graad van hoger beroep uitdrukkelijk deed gelden dat hij, vijftien
dagen na de feiten, namelijk op 15 september 1958, voor de identificatie van
zijn voertuig ontboden werd op het politiecommissariaat te Etterbeek en er geen
verklaring heeft kunnen alleggen daar hij
nog geen afschrift ontvangen had van het
bedoeld proces-verbaal en bijgevolg geen
kennis had van de feiten die hem ten laste
gelegd werden en dan wanneer, met deze
motivering, het vonnis zich ermede vergenoegt te verklaren dat het als waar
aanziet het tegenovergestelde van wat
aanlegger in zijn conclusies deed opmerken aangaande de feiten, zonder hiervoor
de beweegredenen aan te duiden, zodat
het vonnis niet gemotiveerd is en dat de
rechten van de verdediging geschonden
werden :
Overwegende dat, in conclusies v66r de
correctionele rechtbank genomen, aanlegger had doen gelden dat hij, vijftien da-

gen na de feiten, ontboden werd op het
politiecommissariaat te Etterbeek, maar
zulks enkel tot identificatie van zijn voertuig en dat hij er geen verklaring kon
afleg·gen daar hij geen afschrift van het
proces-verbaal had ontvangen en dienvolgens geen kennis had van de feiten die
hem ten laste gelegd werden ;
Overwegende dat de aldus door aanlegger voor de rechtbank aangevoerde feiten tegengesproken worden door het vonnis dat releveert dat, vijftien dagen na de
feiten, aanlegger de gelegenheid kreeg
kennis te nemen van de hem verweten
overtredingen; dat dienvolgens de rechtbank een passend antwoord verstrekte op
de conclusies ;
Overwegende, overigens, dat, om redenen reeds ingeroepen in het antwoord op
het eerste middel, de rechten van de verdediging niet geschonden werden ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 4, lid 2, van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd door de wetten van
1 augustus 1924 en 16 december 1935, 2
van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd door de wet van 27 mei 1957, 12-1,
7-2 en 7-3 van het koninklijk besluit van
8 april 1954, gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 juni 1958, en van de
rechten van de verdediging, doordat, wat
het eerste feit betreft, aanlegger veroordeeld werd weg·ens overtreding van artikel 7-2 van de Wegcode, om, weggebruiker zijnde, de met het oog op de regeling
van het verk'eer geplaatste tekens niet
in acht te hebben genomen, zodra deze
laatste regelmatig zijn naar de vorm en
voldoende zichtbaar zijn, aanlegger van
deze diskwalificatie in aanleg van beroep
verwittigd geweest zijnde en zich op dit
artikel 7-2 verdedigd hebbende, dan
wanneer het bestreden vonnis noch de
oorspronkelijke kwalificatie (overtreding
van artikel 12-1) noch de kwalificatie in
aanleg van beroep gegeven (overtreding
van artikel 7-2) weerhouden heeft, maar
wei artikel 7-3 van de Wegcode, om, weggebruiker zijnde op de openbare weg, niet
onmiddellijk gevolg te hebben gegeven
aan de bevelen van een bevoeg·d persoon,
namelijk een lid van het personeel van
de rijkswacht, dan wanneer aanlegger de
gelegenheid niet gekregen heeft zich op
dit artikel 7-3 te verdedigen zodat de
rechten van de verdediging geschonden
werden :
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep vaststelt dat het eerste feit waar-

-259voor aanlegger vervolgd werd anders dan
in de dagvaarding dient gekwalificeerd te
worden, en wel « als inbreuk op artikel ?-2
van de Wegcode om, als weggebruiker,
zijnde op de openbare weg, niet onmiddellijk g·evolg te hebben gegeven aan de
bevelen van een bevoegd persoon, namelijk een lid van het personeel der rijkswacht; dat verdachte van deze diskwalificatie verwittigd werd en zich erop verdedigd heeft >>; dat de rechter beslist dat
dit feit, alzo omschreven, bewezen is ;
Overwegende dat, niettegenstaande de
vermelding « artikel ?-2 ))' die het gevolg
van een louter materii:ile vergissing is, de
uitdrukkelijke kwalificatie in het vonnis
opgegeven alsook de omstandigheid dat
de bestreden beslissing uitdrukkelijk de
omstandigheden en feiten ten laste van
aanlegg·er gelegd onderzoekt, omstandigheden en feiten die de bestanddelen uitmaken van het misdrijf voorzien door die
bepaalde kwalificatie, aantonen dat aanlegger veroordeeld werd wegens inbreuk
op artikel ?-1 van de Weg·code van 8 april
1954, nadat hij van deze nieuwe omschrijving verwittigd werd en zich erop
verdedigde ;
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 redene11, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegg·er tot de kosten.
23 november 1959. -

2 8 kamer. -

Voo1·zitte1', H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H.
Hallemans. Gelijkluidende conclusie,

H. Dumon, advocaat-generaaL

2 8 KAMER. -

23 november 1959.

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN, EENJARIGHEID. - HOF VAN BEROEP.
- ARREST BIJ VERSTEK DE DOOR DE
EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF
MET EENPARIGE STEMMEN VERHOOGD
HEBBENDE. - VERZET VAN DE BEKLAAGDE. -ARREST DE BIJ VERSTEK
AFGELEGDE VEROORDELING HANDHAVENDE. - EENPARIGHEID VEREIST.
Na ve1·zet van de beklaagde tegen een bij
ventek gewezen a1'1'est van veroordeling,
mag het hof van beroep, zonder met eenpa1·ige stemmen uitspraak te doen en dit

in het an·est vast te stellen de do01' de
eerste rechter uitgesproken straf niet ve!'hogen, zelfs zo de veroordeling die het
oplegt volkomen gelijk is aan die van
het a1'1'est bij verstek, dat het verklaa1·t
te handhaven en dat met eenparige stemmen gewezen was geweest (1). (Wet van

18 juni 1869, art. 140, aangevuld door
artikel 2 van de wet van 4 september 1891.)
(HERMANS, T. GIJBELS.)
ARREST;
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 mei 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
L Ten aanzien van de beslissing over
de publieke vordering :
Over het middel, van ambtswege afgeleid uit de schending van artikel 140
van de wet van 18 juni 1869 aangevuld
bij artikel 2 van de wet van 4 september
1891, doordat het hof van beroep, na
het verzet van 23 maart 1959 te hebben
ontvangen tegen het arrest dat aanlegster
wegens onvrijwillige slagen of verwondingen en inbreuken op de W egcode veroordeelde, dit laatste heeft gehandhaafd
en de door de eerste rechter uitgesproken
straf heeft verhoogd zonder te beslissen
m!)t de eenparige stemmen van zijn
leden :
Overwegende dat aanlegster door de
Correctionele Rechtbank te Hasselt wegens onvrijwillige slagen of verwondingen
en inbreuken op de W egcode veroordeeld
werd tot een enkele geldboete van 26 fr.
en tot een provisionele schadevergoeding
jegens de burgerlijke partij ;
Overwegende dat, na hoger beroep van
het openbaar ministerie en van aanlegster, het Hof van beroep te Luik, op
3 maart 1959 uitspraak doende bij verstek, de beslissing over de publieke vordering heeft vernietigd en, met eenparige
stemmen, aanlegster wegens onvrijwillige
slagen of verwondingen en inbreuken op
de W egcode heeft veroordeeld .tot een
gevangenisstraf van acht dagen en tot
een geldboete van 100 frank en de beslissing over de burgerlijke vordering heeft
bevestigd;
Overwegende dat het hof van beroep,
- daar aanlegster tegen dit arrest verzet
(1) Verbr., 17 november 1941 (A1'1', Ve1'b1·,,
1941, biz. 232).
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ontvangen,· verklaard heeft, zonder vast
te stellen dat het met eenparige stemmen
uitspraak deed, zijn arrest bij verstek te
handhaven en, dienvolgens, aanlegster
wegens voormelde betichtingen te veroordelen. tot een gevangenisstraf van acht
dagen en een geldboete van 100 frank;
Overwegende dat artikel 2 van de wet
van 4 september 1891 vereist dat het hof
van beroep met eenparige stemmen uitspraak doet, wanneer het de straffen verhoogt, welke tegen de beklaagde door
de eerste rechter uitgesproken werden;
Overwegende dat deze regel moet nageleefd worden zelfs wanneer het hof,
door het verzet van de veroordeelde,
ertoe gebracht wordt over het ingesteld
beroep opnieuw te beslissen en zelfs dan
wanneer het arrest, gewezen over het
verzet, enkel en aileen de veroordelingen
behoudt welke door het arrest bij verstek
wettig uitgesproken waren geweest ;
Overwegende dat het arrest, derhalve
artikel 2 van de wet 4 september 1891
heeft geschonden;
II. Ten aanzien van de beslissing over
de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
vernietiging met zich brengt van deze die
over de burgerlijke vordering van Gijbels
gewezen werd ;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden arrest ; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
laat de Staat de kosten ten laste; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
23 november 1959. 2° kamer. Voo1·zitter, H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1',
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

23 november 1959.

VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. -ARREST VAN VEROORDELING. -BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. VOORZIENING TEGEN
HET DISPOSITIEF VAN VEROORDELING
VERWORPEN. VOORZIENING TEGEN
RET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG.

W annee1' de ve1'oo1'deelde zich voo1·zien
heeft tegen een a?'Test van ve1'oo1'deling
dat zijn onmiddellijke aanhouding beveelt, en wanneer, ingevolge het verwerpen van de voo1·zien·ing in zover zij
tegen het dispositief van veroordeling
gericht is, dit laatste in k1·acht van gewijsde gegaan is, wordt de voorziening
in zover zij gericht is tegen het bevel
tot onmiddellijke aanhouding van belang
ontbloot (1).
(MAEREVOET.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 8 october 1959 door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de rechten van verdediging,
doordat het bestreden arrest aanlegger
onder meer tot een gevangenisstraf van
acht maanden veroordeelt en tevens zijn
onmiddellijke aanhouding beveelt, dan
wanneer het arrest vermeldt dat aanlegger afwezig was bij de uitspraak van het
arrest, hetgeen betwist wordt, aanlegger
aanwezig zijnde ter zitting van 8 october
1959 waar hij aangebouden werd en van
waar hij naar de gevangenis overgebracht
werd, zoals blijkt uit de betekening van
het arrest door de adjunct-directeur van
de gevangenis, zodat aanlegger in de
onmogelijkheid geweest is zijn recht van
verdediging tegen de vordering van het
openbaar ministerie tot onmiddellijke
aanhouding uit te oefenen; dan wanneer
derhalve alleszins verkeerdelijk het bestreden arrest vermeldt dat het te vrezen
is dat aanlegger zich aan de uitvoering
van het arrest zou onttrekken, aanlegger
ter zitting van 8 october 1959 aangehouden zijnde en naar de gevangenis overgebracht waar hij zicb op zelfde datum
in verbreking voorzien heeft :
Overwegende dat het middel slecbts
tot vernietiging van bet bevel tot onmiddellijke aanhouding leiden kan;
In zover de voorziening' tegen de beslissing van veroordeling gericht is :
Overwegende dat de substantHile of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat
de veroordeling overeenkomstig de wet
is;
(1) Verbr., 11 juni 1956 (A1·r. Verb1·., 1956,
biz. 845).
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In zover de voorziening tegen het bevel
tot onmiddellijke aanhouding gericht is :
Overwegende dat door het verwerpen
van de tegen haar gerichte voorziening,
de beslissing van veroordeling kracht van
gewijsde verkrijgt;
Dat, dienvolgens, de tegen het bevel
tot onmiddellijke aanhouding gerichte
voorziening van belang ontbloot wordt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten;
23 november 1959. - 2 8 kamer. Voorzitte1·, H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijkluidende condusie,
H. Duman, advocaat-generaal.

2" KAMER. -

23 november 1959.

MISDRIJF.
RECHTSPERSOON.
HANDELSVENNOOTSCHAP DADERES VAN
EEN MISDRIJF. STRAFRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN DOOR WIE DE VENNOOTSCHAP GEHANDELD HEEFT.

De ve1·plichting om de wetten en 1'eglementen
te ee1' biedigen rust op de 1'echtspersonen
als op de natuurlijke personen. Indien
een handelsvennootschap aan die verplichting te ko1·t komt, zijn het de natuU1'lijke personen doot' wie zij gehandeld
heeft, die de daders zijn van het misdrijf (1).
(HEYVAERT, VAN DER SCHUEREN
EN DE BOECK.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 januari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over de eerste twee middelen samen,
afgeleid, het eerste, uit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 24
en 31 van het koninklijk besluit van
31 maart 1954 en artikel 4 van het
koninklijk besluit nr. 18 van 27 juli 1959
betreffende de handel in koemelk, door(1) Verbr., 20 februari 1956 (Arr. Verbr.,
1956, blz. 496).

dat het bestreden arrest eisers veroordeelt wegens << handel drijvende in koemelk " beroest of vuil gereedschap of
recipienten voor de bewerking, de behandeling of de bewaring van melle «gebruikt
te hebben ,, dan wanneer het bestreden
arrest slechts vaststelt dat beroeste of
« bevuilde kruiken wei degelijk door de
naamloze vennootschap « Centrale Laitiere , ter beschikking van de producenten werden gesteld " en dan wanneer
eisers in hun conclusies deden gelden
dat de kruiken « voor de behandeling
van de melk gebruikt werden door de
producenten en niet door de naamloze
vennootschap Centrale Laitiere >>; het
tweede, uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 24 en 31
van het koninklijk besluit van 31 maart
1954 en 4 van het koninklijk besluit
nr. 18 van 27 juli 1959 betreffende de
handel in koemelk, 1101, 1709 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest eisers veroordeelt uit
hoofde van de betichting van «handel
drijvende in koemelk gereedschap of recipienten welke beroest waren of waarvan
de binnenwanden vuil waren voor de
bewerking, de behandeling of de bewaring
van melk of vloeibare melkderivaten
gebruikt te hebben >> zonder eisers conclusies te beantwoorden, dan wanneer
eisers in hun conclusies deden gelden dat
<<ofschoon de kwestieuze kruiken eigendom waren van deN. V. Centrale Laitiere
waarvan de betichten Van der Schueren
en De Boeck afgevaardigde-beheerders
zijn, zij echter aan diverse melkproducenten verhuurd waren ,, dat gezegde kruiken voor de behandeling van de n1elk
gebruikt werden door de producenten en
niet door de N. V. « Centrale Laitiere >>
« en dat de huurovereenkomsten de producenten bovendien verplichtten die kruiken te onderhouden >> :
Overwegende dat het hof van beroep
vaststelt dat uit het onderzoek gebleken
is dat de N. V. «Centrale Laitiere ,,
in strijd met wat in de conclusies van
aanleggers vooropgesteld wordt, de kwestieuze kruiken, die haar eigendom waren
en welke ze rechtstreeks aanwendde tot
exploitatie van haar melkhandel, in bevuilde staat ter beschikking van de producenten had gesteld; dat het verder,
de functies door ieder aanlegger in de
vennootschap uitgeoefend aanstippende,
alsook de voor hem daaruit voortvloeiende bevoegdheden en plichten, beslist dat
aanleggers een zeker toezicht over de
kruiken moesten uitoefenen, er voor zorgen dat deze slechts volkomen gereinigd
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van de vuile of verroeste toestand van
de kruiken en de bevoegdheid alsook de
plicht hadden terstond de nodige maatregelen te nemen om daaraan te verhelpen, en om de ongeschikte kruiken uit
de omloop te· trekken ;
Dat door deze vaststellingen en beslissingen het hof van beroep geenszins antkent dat de melkkruiken aan de producenten verhuurd werden, met contractuele verplichting, voor deze laatsten, ze
te onderhouden, noch dat ze ter beschikking werden gesteld van deze producenten door dewelke ze gebruikt werden;
Dat immers het hof van beroep beslist :
1° dat de kruiken in vuile of verroeste
toestand aan de producenten overhandigd
werden; 2° dat ze aangewend werden
voor de exploitatie van de melkhandel
van deN. V. " Centrale Laitiere "; 3° dat
het ter beschikking stellen van en het
verhuren aan producenten niet beletten
!,lat het gebruik van deze recipienten
onder het toezicht geschiedde van de drie
aanleggers ; 4° dat het ter beschikking
stellen van vuile of verroeste kruiken Em
het nalaten van de verplichting· tot toezicht een rechtstreekse medewerking tot
het plegen van de feiten van de telastlegging opleveren ;
Dat het arrest aldus op ondubbelzinnige wijze aanduidt waarin de feiten va.n
gebruik, weerhouden ten laste van iedere
aanlegger bestaan en dat deze vaststellingen geenszins een onaannemelijke uitbreiding van het in de toegepaste wetsbepaling voorkomend woord " gebruik ''
medebrengen ;
Overwegende derhalve dat het verweermiddel door aanleggers in hun conclusies voorgesteld en afgeleid uit de verhuring van de kruiken aan de producenten en de verplichting tot onderhoud
door deze laatsten con tractueel aangegaan, ziju voorwerp aldus verloren had
en dat het hof van beroep niet gehouden
was deze conclusies te beantwoorden;
Dat geen van beide middelen kan aangenomen worden ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 24 en 31 van het koninklijk
besluit van 31 maart 1954 en 4 van het
koninklijk besluit nr. 18 van 27 juli 1959
betreffende de handel in koemelk, 1, 2,
13, 53 van de samengeordende wetten
betreffende de handelsvennootschappen,
titel IX van het Wetboek van koophandel, . doordat het bestreden arrest

eiser Heyvaert veroordeelt wegens de
betichting van " handel drijvende in koemelk " gereedschappen of recipienten
welke beroest of vuil waren te hebben
gebruikt voor de bewerking, de behandeling of de bewaring van melk, dan wanneer het arrest vaststelt : 1° dat de kwestieuze kruiken eigendom waren van de
N. V. " Centrale Laitiere " en door deze
vennootschap << ter beschikking van de
producenten werden gesteld "; 2° dat
eisers " Van der Schueren en De Boeck
heiden afgevaardigde-beheerders zijn van
de N. V. Centrale Laitiere "; 3° dat eiser
Heyvaert " de algemene toezichter en bedrijfsleider was van het ophaalstation te
Grimbergen " " La Maternelle " ; waaruit
volgt .dat eiser Heyvaert geen handel
dreef m koemelk maar slechts een bediende was; en dan wanneer eiser in zijn
conclusies deed gelden dat de N. V. La
Maternelle waarvan hij afgevaardigdebeheerder was "sinds 28 februari 1957
haar gans bedrijf heeft afgestaan aan de
N. V. Centrale Laitiere " en dat " indien
er een overtreding werd gepleegd, zij het
feit is van de N. V. Centrale Laitiere " :
Overwegende dat, zo in het arrest inderdaad vastgesteld wordt dat het de
N. V. " Centrale Laitiere " is die de
kruiken ter beschikking van de producenten stelde, zulks niet belet dat het
hof van beroep wettelijk kon beslissen
dat de drie aanleggers, als vertegenwoordigers van deze vennootschap, en om de
redenen die het, voor ieder van hen, uitvoerig aanduidt, strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor de misdrijven in hun
gezegde hoedanigheid gepleegd; dat, in
tegenstrijd met wat door het middel
onder meer wordt voorgehouden, eerste
aanlegger niet werd veroordeeld wegens
feiten door hem gepleegd als vertegenwoordiger van de N. V. "La Maternelle"
die op het ogenblik der feiten haar
bedrijf reeds zou hebben afgestaan aan
de N. V. " Centrale Laitiere ,, maar wel
als verteg·enwoordiger van deze laatste
rechtspersoon ;
Dat het middel niet kan 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 aanleggers tot de
kosten.
23 november 1959. - 2e kamer. Voorzitte1', H. de Clippele, raadsheer
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H. Hallemans. - Gelijlcluidende conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

23 november 1959.

TALEN
(GEBRUIK
VAN
DE) FRANSE TAAL - NEDERLANDSE
TAAL. STUKKEN IN IIET FRANS
OPGESTELD. SAMENVOEGING BIJ DE
BUNDEL VAN EEN NEDERLANDSE VER'fALING. VOORWAARDEN.

2o MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. SCHENDING VAN
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE
BEKLAAGDE, DE VERKLARING VAN EEN
GETUIGE GEDURENDE HET VOORONDERZOEK EN V66R DE EERSTE RECHTER
NIET BEGREPEN HEBBENDE, EEN VERWEERMIDDEL NIET HEEFT KUNNEN
DOEN GELDEN. MIDDEL AAN DE
FEITENRECHTER NIET VOORGELEGD. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

1 o De Nede1'landse ve1'taling van in het
Fmns op gestelde stulclcen dient bij de
bundel slechts gevoegd te wo1·den zo de
belclaagde, die alleen de Nede1'lan~se taaJ
beg1'ijpt, het vmagt ove'l'eenlcomsttg aTttlcel 22, leden 2 en 3, van de wet van
15 juni 1935 (1).
2o Is niet ontvanlcelijlc het middel, aan de
feitenTechte1' niet voo'l'gelegd, hieTuit afg.eleid dat de belclaagde een veTwee1' met
heeft kunnen doen gelden omdat hij een
ve1'kla1'ing van een getuige, in een van de
nationale talen, die hij niet lcende, gedurende het vooTondeTzoelc en de Techtspleging in eeTste aanleg afgelegd niet begTepen had (2).
(MORLION.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 october 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel, hieruit afgeleid
dat het slachtoffer van de diefstal met
(1)
1958,
(2)
1956,

Verbr., 28 october 1957 (An·. Verbr.,
blz. 105).
Zie verbr., 19 maart 1956 (A1·r. Vm·b1•.,
blz. 601).

geweld of bedreigingen waarvoor aanlegger veroordeeld werd, tijdens het onderzoek verklaard heeft aanlegger reeds ontmoet en met hem gesproken te hebben,
op de plaats van de aanranding, op 5 juni
1959, hetzij vier dagen voor de feiten,
omstandigheid die aanlegger slechts vernam op de terechtzitting van het hof van
beroep daar hij, fransonkundig zijnde, de
bedoelde verklaring, in de Franse taal
opgenomen gedurende het voo.ronderzoek,
bij het inzien van de bundel met had kunnen lezen, dan wanneer, indien aanlegger
tijdig van deze verklaring kennis had
kunnen krijgen, hij had kunnen bewijzen
dat hij op 5 juni 1959 onmogelijk ter
plaatse van deze ontmoeting kon geweest
zijn :
Overwegende, in zover het middel de
schending beoogt van artikel 22 van de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik van
de talen in gerechtszaken, dat het geens:z;ins voorhoudt dat aanlegger zou gevraagd hebben dat een Nederlandse vertaling van de in het Frans afgelegde verklaringen zou bij de bundel gevoegd worden, dat uit de stukken waarop het hof
acht vermag te slaan evenmin blijkt dat
dergelijke vraag zou naar voren gebracht
zijn;
Overwegende, in zover het middel de
schending beoogt van de rechten van de
verdediging, dat aanlegger niet ontvankelijk is voor het hof voor de eerste maal
aan te voeren dat, noch voor de eerste
rechter noch voor het hof van beroep,
hij de mogelijkheid had een vervveer te
· doen gelden hierop gesteund dat hij de
verklaring van een getuige, afgelegd in de
andere nationale taal gedurende het vooronderzoek alsook voor de eerste rechter,
niet begrepen had ;
Overweg·ende, voor het overige, dat het
middel, in zover het vaststellingen in
feite van de rechter critiseert, niet ontvankelijk is ;
Dat het middel niet kan 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, en zonder acht te
slaan op een schrijven van aanlegger gedagtekend van 16 november 1959, dat
slechts op 17 november 1959 ter griffie
van het hof werd ontvangen en dat vooraf
niet ten minste acht dagen v66r de terechtzitting aan het openbaar ministerie
werd medegedeeld, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

-26423 november 1959. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Clippele, raadsheerwaarnemend voorzitter. - Verslaggeve?', H.
Hallemans. Gelijkluidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

23 november 1959.

1o MONUMENTEN EN LANDSCHAP-

PEN (BEHOUD VAN).- WET VAN
7 AUGUSTUS 1931, ARTIKEL 23.- HERSTELLING VAN DE GERANGSCHIKTE ONROERENDE GOEDEREN IN HUN OORSPRONKELIJKE STAAT. BEPALING
TOEPASSELIJK OP DE GERANGSCHIKTE
LANDSCHAPPEN.
20 VERBREKING. - STRAFZAKEN. ARREST IN LAATSTE AANLEG NIET BINNEN DE TERMIJN BESTREDEN.- VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL. - VERBREKING IN HET BELANG
VAN DE WET. - GEEN VERWIJZING.
1 o DoD?' te bepalen dat bij elk vonnis van

veroordeling bevel wordt gegeven tot
herstelling van de gemngschikte gebouwen monwrnenten en onroerende goede?'en 'in hun oO?'sp?'onkelijke staat of' tot
uitvoering van de nodige werken orn hun
in de mate van het mogelijke hun vroege?'
uitzicht terug te schenken, begrijpt artikel 23 van de wet van 7 augustus 1931
onder de onroerende goederen de landschappen.
2o Het hof', op vonlering van zijn p?'ocu?'et~r-genemal, verbreekt in het belang van
de wet en, derhalve, zonder venvijzing,
een arrest in laatste aanleg dat een onwettigheid inhoudt en niet bestreden is
door een part~j binnen de wettelijke termijnen (1). (Wetb. van strafvordering,
art. 442.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
VERBREKING IN ZAKE VAN LOOVEREN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de vordering
van de heer procureur-generaal bij het
hof van verbreking luidende als volgt :
"Aan de HH. Voorzitter en Raadshe(1) Verbr., 8 april 1957 (A1'1', Ve1·b1·., 1957,
blz. 665). Zie, in burgerlijke zaken, verbr.,
5 october 1953 (A1T. Vo•b1·., 1954, blz. 71).

ren van de Tweede Kamer van het Hof
van Verbreking :
»De ondergetekende procureur-generaal
heeft de eer bij het hof, in het belang
van de wet en overeenkomstig artikel 442
van het W etboek van strafvordering, het
kracht van gewijsde verkregen hebbend
arrest aan te geven, hetwelk op 26 februari 1959 door het Hof van beroep te
Brussel werd gewezen in zake het openbaar ministerie tegen J oseplms Van
Looveren, landbouwer, geboren te Wuustwezel op 20 mei 1895.
"Bij vermeld arrest werdJosephusVan
Looveren eraan schuldig verklaard te
Kalmthout, tussen 1 en 27 september
1957 en op '1 augustus 1958, bij overtreding van de artikelen 6, 21, 22 en 23 van
de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen,
1 en 2, 1°, van het besluit van 18 october
1941 tot rangschikking van het landschap
" Kalmthoutse Heide "' waarvan bij besluit van de Regent van 9 februari 194&
bindende kracht werd behouden, werken
te hebben ondernomen die bij het besluit
tot rangschikking van het landschap verboden waren, zonder dat ze bij een koninklijk besluit van latere datum werden
toegelateri.
'' Op grond van de artikelen 21 en 22
van de wet van 7 augustus 1931, heeft
het arrest Joseph us Van Looveren veroordeeld tot een geldboete van 100 frank,
vermeerderd met 190 opdeciemen, tot
een subsidiaire gevangenisstraf van een
maand alsmede tot de kosten.
"Welnu, artikel 23 van de wet van
7 augustus 1931 bepaalt dat " bij elk
vonnis van veroordeling bevel wordt gegeven tot herstelling van de gerangschikte
gebouwen, monumenten, onroerende en
roerende goederen in hun oorspronkelijke staat of tot uitvoering van de nodige
werken om hun in de mate van het mogelijke hun vroeger uitzicht terug te schenken en dit op kosten van den veroordeelde "·
'' Onder de door deze wetsbepaling bedoelde " onroerende goederen " dienen de
landschappen begrepen te worden, zoals
blijkt uit het samenbrengen van de titel
van het eerste hoofdstuk van de wet en
van de titel van de tweede afdeling van
hetzelfde hoofdstuk, alsook uit de tekst
van de artikelen 12 en 13.
" vVaaruit volgt dat het arrest, waar
het geen toepassing van artikel 23 heeft
gemaakt, die wetsbepaling· heeft geschonden.
" Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan
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het hof moge behagen voormeld arrest
van het Hof van beroep te Brussel in het
belang van de wet te verbreken, in zover
het de herstelling van het gerangschikt
landschap in zijn oorspronkelijke staat
of de uitvoering van de nodige werken om
eraan zijn vroeger uitzicht terug te scherrken, op kosten van de veroordeelde, niet
heeft bevolen, en te gelasten dat melding
van het te wijzen arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing.
" Brussel, de 12 october 1959.
" De Procureur-generaal,
" (w. g.) R. Hayoit de Termicourt ";
Overnemende de in de bovenstaande
vordering ingeroepen redenen, verbreekt,
doch slechts in het belang van de wet,
het aangegeven arrest, in zover het de
herstelling van het gerangschikt landschap in zijn oorspronkelijke staat of de
uitvoering van de nodige werken om
eraan zijn vroeger uitzicht terug te scherrken, op kosten van de veroordeelde, niet
bevolen heeft ; beveelt dat melding van
onderhavig arrest op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing zal gemaakt worden.
23 november 1959. -

2 8 kamer. -

Voo1·zittm·, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H.
Belpaire. - Gelijkluidende conclusie, H.

R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal.

2 8 KAMER. -

24 november 1959.

1° INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP.
HOF VAN BEROEP ZIJN BESLISSING
STEUNENDE OP IN EEN ANDERE ZAAK
NEDERGELEGDE STUKKEN. ONWETTIGHEID.
2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. VERKOOP MET WAARBORGSOMMEN.
BELASTINGSCHULDIGE
VOORHOUDENDE DAT DE « OPLEGGELDEN ll EEN WINST HEBBEN UITGEMAAKT
ALLEEN WANNEER DE VERKOOP DEFINITIEF IS GEWORDEN BIJ DE BETALING

(1) Zie verbr., 8 februari 1955, redenen

(Arr. Vm·br., 1955, blz. 463), en de noot
onder verbr., 10 januari 1956 (Bull. en PAsrc.,

VAN DE OFFICIELE VERKOOPPRIJS. ARREST ZICH ERTOE BEPERKENDE TE
ANTWOORDEN ·nAT DE « OPPLEGGELDEN " BETAAI.D WERDEN BIJ RET ONDERTEKENEN VAN DE VERKOOPBELOFTEN MET WAARBORGSOMMEN. NIET
PASSEND ANTWOORD.
3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BUITENGEWONE TERMIJNEN. lNKOMSTEN VAN DE JAREN 1940 TOT
1944. !NKOMSTEN BEDOELD BIJ
ARTIKEL 25, PARAGRAAF 1, VAN DE
SAMENGESCHAKELDE WETTEN .. TERMIJNEN VERLENGD TOT 31 DECEMBER

1954.
4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERHOGINGEN ALS SANCTIE. AANSLAG GEVESTIGD BINNEN DE BUITENGEWONE TERlVIIJNEN, DOOR ARTIKEL 1
VAN DE WET VAN 30 JULI 1957 VERLENGD.
BELASTINGVERHOGINGEN
TOEPASSELIJK.

1° Het hof van beroep, uitspmak doende
ove~· een be1·oep tegen een beslissing van
de directeur der belastingen, mag zijn
beslissing niet steunen op stukken die
deel uitmaken van de bundel nede~·ge
legd in een ande~·e zaak die bij dit hof
aanhangig is, al voegt het, te~· zelfdel'
tijd, de zaken samen wegens hun vel'knochtheid {1}. (Wet van 6 september

1895, art. 9 ; wet van 23 juli 1953,
art. 1.}
2° W anneer de belastingschuldige vool'houdt dat een ve1·koop met waarbol·gsommen,. die aanleiding !leg even heeft tot de
betaltng van een otficie:le verlwopp1·ij s
en van « opleggelden "• slechts bij de betaling van de officiele p1·ijs definitief gesloten we1·d en dat de bij het ondertekenen van de ve1·koop beloften betaalde
« opleggelden " slechts vanaf het ogenblik dat de ve1·koop de finitief is geworden als winsten kunnen beschouwd wol'den, ve1·strel£t op die stelling geen passend antwoord het Ul'l"est dat zich ertoe
beperkt e1· op te wijzen dat de (( opleggelden " bij het ondertekenen van de
ve1·koop beloften we1·den betaald (2).
3° De buitengewone te1'1nijnen voo1· de VOI'del·ing of nav01·dering van ontdoken
l'echten, voorzien bij artikel 74 van de
samengeschakelde wetten betreffende de

1956, I, 449) ; vergel. verbr., 3 maart 1959
(Arr. Verb1·., 1959, blz. 504).
(2) Over de aard en de gevolgen van de
verkoopbelofte met waarborgsommen, zie DE
PAGE, bd. TV, nr 273.

-266inkomstenbelastingen, zijn ve1'lengd geweest tot 31 december 1954 voo1· zoveel
zij inkomsten betreffen bedoeld bij artikel 25, pamgmaf 1, van gezegde wetten,
gedurende de jaren 1940 tot 1944 verkregen (1). (Wet van 30 juli 1947, art. 1.)
4° De belastingverhogingen voorzien bij
artikel 57 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
zijn toepasselijk op de aanslagen gevestigd binnen de buitengewone termijnen,
bij a1·tikel 74 van gezegde wetten bepaald
en doo1· artikel 1 van de wet van 30 juli
1947 ve1·lengd, zelfs zo die termijnen
samenvallen met die bepaald bij de artikelen 7 en 15 van de wet van 16 october
1945 betreffende de extmbelasting (2).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 maart 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de zaken nrs F. 2940,
F. 294'1 en F. 2942 verknocht zijn;
I. Wat de voorziening van de vennootschap " Immobiliere d'Akkergem >>
betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9 en 10 van
de wet van 6 september 1895 betreffende
de fiscale aanslagen in zake directe belastingen, zoals die artikelen vervangen
werden door artikel 1 van de wet van
23 juli 1953 betreffende beroep v66r het
hof van beroep en voorziening v66r het
hof van verbreking in zake directe belastingen, en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, om het beroep
van aanlegster te verwerpen, verwijst
naar de stukken van het dossier 5110, dit
wil zeggen naar de stukken van een andere betwisting, dan wanneer, naar luid

van de artikelen 8 en 9 van de wet van
6 september 1895, het hof van beroep
geen acht vermag te slaan dan op stukken die regelmatig neergelegd zijn in de
zaak waarover het uitspraak doet, en
niet kan steunen op de stukken van een
andere betwisting, al ware deze samenhangend :
Overwegende dat het arrest ten opzichte van de vennootschap " Immobiliere
d'Akkergem "• het bestaan van opleggelden bewezen verklaart " door het strafrechtelijk onderzoek ten laste van Deweerdt en consorten (stukken 117 tot
139, dossier 5110), alsmede door de fotoafdruk nr 13 (stuk 87, dossier 5110) ,,
eraan toevoegend (( dat het bedrag ervan
o o r d e e I k u n d i g bepaald werd op
506.360,75 frank aan de hand van het
verslag van accountant Blanckaert (stukken 329 tot 335) "• stukken insgelijks
deel uitmakend van het dosser 5110;
Overwegende dat uit die redenen voortvloeit dat het bestaan en het bedrag van
opleggelden, welke als inkomsten belast
werden, aileen op grond van stukken berustende in het dossier nr 5110 als bewezen werden beschouwd ;
Overwegende dat de zaak van aanlegster ingeschreven onder nr 5140, en de
zaak van de vennootschap IRSA, ingeschreven onder nr 5110, voor het eerst
door het bestreden arrest wegens verknochtheid werden samengevoegd ;
Dat het hof van beroep aldus op stukken gesteund heeft die niet in zake van
aanleggende vennootschap Immobiliere
d' Akkergem waren nedergelegd geworden ter griffie van het hof van beroep
zoals op gebiedende wijze voorgeschreven
door artikel 9 van de wet van 6 september 1895;
Dat het arrest aldus gemelde wetsbepaling geschonden heeft en het middel
gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 28, 55, inzonderheid 55, paragraaf 1, 56 en 62 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948 (voor
zoveel als nodig, van dezelfde bepalingen

(1) Verbr., 24 maart 1959 (.A1·r. Verb1·.,
1959, blz. 575); 30 juni 1959 (Bt;ll. en PAsrc.,
1959, I, 1128).
(2) Verbr., 10 mei 1955 (Bttll. en PASIC,,
1955, I, 99.4) en de noten 2 en 3; 12 juli 1955
(.Arr. Verb1·., 1955, blz. 930). Over het voorwerp en de draagwijdte van artikel 7 van de
wet van 16 october 1945, zie onder meer

verbr., 21 december 1953, twee arresten
(.Arr. Vm·b1·., 1954, blz. 271 en 274) en de
conclusie van het openbaar ministerie aan
het eerste arrest voorafgaande in Btdl. en
PAsrc., 1954, I, bijzonder blz. 325; verbr.,
15 februari 1955 (.A1•r. Verb1•., 1955, blz. 491)
en de noten 1 en 2, blz. 492; 29 juni 1956
(ibid., 1956, blz. 926) en noot 4, blz. 927.

(N. V. « IRSA " RONSISCHE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ EN N. V. « IMMOBILIERE
D' AKKERGEM ", T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN; DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, T. GEZEGDE VENNOOTSCHAPPEN.)
ARREST.
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bij het koninklijk besluit van 12 september 1936), 16 van de wet van 16 october
194o5 tot invoering van een extrabelasting
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, 1315,
1319, 1322 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest
aangenomen heeft dat de administratie
de belastbare grondslag mag ramen met
gebruikmaking van gestolen of geheelde
documenten, dan wanneer, al staan bovenaangehaalde bepalingen de administratie toe de belastbare grondslag te bepalen door alle bewijsmiddelen, behalve
de eed, er evenwel vereist is dat dit bewijs niet bestaat in het overleggen van
documenten waarvan de herkomst onwettelijk is :
Overwegende dat, met betrekldng tot
de beweerde nietigheid van de aanslagen,
als gesteund op gestolen en geheelde documenten, het arrest op de overweging
gegrond is dat « de Iitigieuze aanslagen
niet uitsluitend steunen op de fotoafdrukken van gestolen of geheelde documenten ;
dat deze bescheiden immers bevestigd
worden door het strafrechtelijk onderzoek; dat onder meer de verklaring· van
Gustaaf Desenfans, afgelegd v66r de gerechtelijke politie te Brussel op 16 juli
194o8, op zic}lzelf volstaat om de bewuste
taxatie te staven (stuk 118) ";
Dat het middel, tegen een overbodige
reden gericht zijnde, niet ontvankelijk
is;
Overweg·ende dat, tengevolge van het
aannemen van het eerste middel, het
derde en het vierde middel, die insgelijks
op het bestaan van opleggelden betrekking hebben, van belang ontbloot zijn geworden;
II. Wat de voorziening van de vennootschap « Irsa "betreft:
Over het eerste middel in dezelfde termen gesteld als het tweede middel van
de voorziening van aanlegster « Immobiliere d'Akkergem ":
Overwegende dat het middel hetzelfde
antwoord vergt als bedoeld tweede middel;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 9? van de Grondwet, doordat het bestreden arrest niet
wettelijk met redenen omkleed is, nu het
geen antwoord verstrekt heeft op het
middel afgeleid hieruit " dat, zonder iemand te beschuldigen, Irsa op de stelligste marrier staande houdt dat zi,i nooit

enige som heeft ontvangen welke niet
geboekt werd en dat het niet uitgesloten
is dat, indien opleggelden werden gestort
door kopers, deze bedragen in handen gebleven zijn van talrijke tussenpersonen
welke in deze verkopen betrokken zijn "
en hieruit dat "wat er ook van zij, Irsa
nogmaals eraan houdt stellig te beweren
dat zij nooit opleggelden gei'nd heeft " :
Overwegende dat het arrest, op de in
het middel aangehaalde loutere beweringen van aanlegster geantwoord heeft door
de reden « dat de opleggelden. . . ongetwijfeld, in 194o4o, bij het ondertekenen
van de verkoopbeloften met waarborgsommen werden betaald, daar het ondenkbaar is dat eiseres zich tot het verkopen van onroerende goederen zou verbonden hebben zonder in het bezit te
zijn van het gedeelte van de verkoopprijs
waarvan de betaling niet kon opgeeist
worden op grond van het naar officiele
prijzen opgemaakte "verkoopcompromis ";
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 9? van de Grondwet, doordat het bestreden arrest niet
wettelijk met redenen omkleed is, nu het
geen antwoord verstrekt heeft op het
middel dat door aanleg·ster hieruit is afgeleid dat " benevens het feit dat lrsa ten
stelligste ontkent ooit opleggelden opgestreken te hebben, het toch onmiddellijk
klaar en duidelijk blijkt dat het verkoopcontract een geheel uitmaakt; dat het
onroerend goed verkocht is voor het geheel en definitief ofwel niet verkocht is;
indien de verkoop een verkoop met handpenningen is, 't is te zeggen een belofte
van verkoop, en indien het contract
slechts definitief gesloten werd in 194o6,
dit contract voor het geheel g·esloten
wordt op die datum en de inkomsten door
die verhandeling verwezenlijkt zijn
slechts definitief voor het geheel (officiele
verkoopprijs en opleggeld) en moeten
slechts geboekt worden als winsten en
inkomsten in 1946 en niet in 194o4o voor
de ·opleggelden en in 1946 voor de officiele prijs " :
Overwegende dat aanlegster in conc!usies voorhield dat de verkoop een geheel
uitmaakt met het gevolg· d'at, zo hij
slechts in 194o6 definitief gesloten werd,
zowel opleggeld als officiele verkoopprijs
slechts in 1946 als winsten kunnen beschouwd worden; dat het arrest zich ertoe beperkt heeft te antwoorden dat de
opleggelden ongetwijfeld in 1944o bij het
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waarborgsommen werden betaald ;
Dat die beschouwing geen passend antwoord uitmaakt, zodat het middel gegrond is;
III. Wat de voorziening van de Belgische Staat betreft :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 9? en 112 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 5? en ?4 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van 31 juli
1943, 1 en 2 van de wet van 30 juli 194?
houdende verlenging van de termijnen
van gezegd artikel ?4, 6 van het besluit
van 31 juli 1943 houdende samenschakeling van de wettelijke bepalingen betreffende de nationale crisisbelasting, en
7 van de wet van 16 october 1945 houdende invoering van een extrabelasting
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele
inkomsten, winsten en baten, doordat,
na in de zaak nr 5110 vastgesteld te hebben dat de door de vennootschap Irsa betwiste aanslag in de gewone belastingen
tijdig werd ingekohierd op 20 december
1954, vermits de gewone belastingen .betreffende de oorlogsj aren ten overstaan
van de artikelen ? en 15 van de wet van
16 october 1945 mochten gevestigd worden tot 31 december 1954, het hof van
beroep verklaart dat geen belastingverhogingen mochten toegepast worden na
het verstrijken van de inkohieringstermijnen en derhalve beveelt, bij de herziening·
van die aanslag, de belastingverhogingen
weg te laten, dan wanneer het hof van beroep niet onderzocht heeft in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden
de artikelen ? en 15 van de wet van 16
october 1945, ter zake, de vestiging van
laatstbedoelde aanslag konden toelaten en
niet vermeld heeft welke inkohieringstermijnen zouden verstreken zijn, artikelen ? en 15 van de wet van 16 october
1945 volkomen vreemd zijn aan de inkohiering van die aanslag, zoals blijkt uit
de stukken van het dossier, daar gezegde
aanslag uitsluitend zijn rechtvaardiging
vindt in de toepassing van het gewone
regime in zake inkomstenbelastingen
waarvan de inkohiering mogelijk bleef
tot 31 december 1954 ingevolge de verlenging, door de wet van 30 juli 194?, van
de bij artikel ?4 van gemelde samengeschakelde wetten voorziene navorderingstermijnen; de wettelijkheid van de
belastingverhogingen, begrepen in de betwiste aanslag in de gewone belastingen,
geen twijfellaat, gelet op het feit dat de
bij artikel 5? van bedoelde wetten ge-

stelde voorwaarden vervuld zijn, hetgeen
overigens niet wordt betwist :
Overwegende dat de voorziening het
arrest uitsluitelijk bestrijdt in zover het
beveelt dat geen belastingverhogingen
voor de aanslagen in de gewone belastingen zullen worden toegepast; dat die beslissing enkel de eerste verweerster betreft;
Overwegende dat het arrest desaangaande op de beweegreden steunt « dat
de betwiste aanslagen op tijd ingekohierd
werden op 20 december 1954 vermits zowel de gewone belastingen betreffende de
oorlogsjaren als de extrabelasting tot
31 december 1954 mochten gevestigd
worden (artikelen ? en 15 van de wet van
16 october 1945), met dit voorbehoud
nochtans dat geen verhogingen mogen
worden toegepast na het verstrijken van
de inkohieringstermijnen " ;
Overwegende dat de termijnen, voorzien bij artikel ?4, lid 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, voor de vordering
of navordering van ontdoken rechten,
door de wet van 30 juli 194? verlengd
werden tot 31 december 1954, voor zoveel zij inkomsten betreffen bedoeld bij
artikel 25, paragraaf 1, van gezegde samengeschakelde wetten, gedurende de
j aren 1940 tot 1944 verkregen of uit
balansen blijkend, tijdens de jaren 1940
tot 1944 afgesloten ;
Dat laatstvermelde wetsbepaling aldus
de toepassing van belastingverhogingen
voor aanslagen in de gewone belastingen
tot 31 december 1954 mogelijk maakte
in de hierboven vermelde voorwaarden ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, voegt de zaken nummers F. 2940, F. 2941 en F. 2942 samen;
uitspraak doende over de voorzieningen
van de vennootschap « Immobiliere d'Akkergem" en van de vennootschap « Irsa "•
verbreekt het bestreden arrest in zover
het uitspraak gedaan heeft wat de opleggelden betreft ; uitspraak doende over
de voorziening van de Belgische Staat,
verbreekt het bestreden arrest in zover
het beslist heeft dat geen belastingverhogingen voor de aanslagen in de gewone
belastingen zullen worden toegepast ;
uitspraak doende over de drie voorzieningen, verbreekt het arrest in zover
het over de kosten beslist; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest ; veroordeelt
de Belgische Staat tot de kosten van de
betekening van zijn voorziening aan de
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F. 29ll1 (voorziening van de vennootschap
" Irsa ») en van de zaak F. 2%2 (voorziening van de vennootschap « Immobibiliere d' Akkergem ») ; veroordeelt de
vennootschap " Irsa >> tot de kosten van
de zaak F. 2940 (voorziening van de
Belgische Staat) behalve die van de betekening van de voorziening van de
Belgische Staat aan de vennootschap
" Immobiliere d'Akkergem >>; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
24 november 1959. ~ 2e kamer. Voo1"zitte1", H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1"slaggeve1·, H.
Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, H.

2° Om de in de bed1"ijfsbelasting belastba1"e
winsten te bepalen van een belastingplichtige die ve?'scheidene handels bed1"ijvigheden uitoefent, is de administratie
ge1"echtigd, wannee?' niemand in de omgeving te vinden is die dezelfde bed1"ijvigheden cumulee1"t, als ve1"gehjkingspunten
in aanmerking te nemen de inlwmsten
van belastingplichtigen waarvan elk een
van die bed1·ijvigheden 1~itoefent (2).

(Samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 28.)
(DE HAES, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2e I<AMER. -

24 november 1959.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. AANDUIDING VAN DE GESCHONDEN WETTEN.
JliiiDDEL DE GEGRONDHEID VAN DE
REDENEN VAN HET BESTREDEN ARREST
BETWISTENDE. MIDD.EL SLECHTS DE
SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE
GRONDWET INROEPENDE. JliiiDDEL
NIET ONTV ANKELIJK.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. RAMING VAN
DE BELASTBARE GRONDSLAG DOOR VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. BELASTINGPLICHTIGE VERSCHEIDENE HANDELSBEDRIJVIGI-IEDEN UITOEFENENDE. GEEN
BELASTINGPLICHTIGE
SOORTGELIJKE
DIE
DEZELFDE
HANDELSBEDRIJVIGHEDEN CUMULEERT. VERGELIJKING
MET BELASTINGPLICHTIGEN WAARVAN
ELK EEN VAN DIE BEDRIJVIGHEDEN
UITOEFENT. WETTELIJKHEID.

1° Is niet ontvankelijk, in zake di1"ecte
belastingen, het middel dat, de geg1"ondheid betwistende van de 1'edenen van het
best1·eden a1'1'est, slechts de schend1:ng van
a1"tikel 97 van de G1"ondwet im·oept (1).
(Wet van 6 september 1895, art. 14;
wet van 23 juli 1953, art. 1.)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 october 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet om reden dat het bestreden
arrest de nietigheid van het bericht van
wijziging weigert te onderzoeken, voorhoudende dat '' die grief >> noch in het
beroepschrift, noch in de reclamatie werd
aangevoerd, dat zij evenmin ambtshalve
door de directeur werd onderzocht en
derhalve niet ontvankelijk is, dan wanneer eiser een nieuw middel v66r het hof
van beroep en zelfs v66r het hof van
verbreking mag voorleggen op voorwaarde dat dit nieuw middel de aard van de
vraag niet wijzigt :
Overwegende dat de in het middel
overgenomen redenen, waarbij het hof
van beroep de niet-ontvankelijkheid van
de door aanlegger v66r het hof aangevoerde nieuwe grief rechtvaardigt, passend zijn ; dat het hof van beroep, derhalve, artikel 97 van de Grondwet niet
geschonden heeft doch, integendeel, de
door die grondwettelijke bepaling vereiste vormverplichting nageleefd heeft;
Dat, in zover het middel aanvoert dat,
ten deze, de grief de aard van de vraag
niet wijzigde, het middel aan de scherrding van artikel 97 van de Grondwet
vreemd is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit

(1) Zie verbr., 30 september 1958 (A1'1',
Verb1·., 1959, biz. 92); 9 juli 1957 (ibid.,
1957, biz. 955); noot 8 onder verbr., 11 december 1930 (Bull. en PASIC., 1931, I, 11).

(2) Verbr., 9 februari 1954 (A1'1'. Fm·b1•.,
1954, biz. 413).

-270de schendlng van de artikelen 9? van de
Grondwet, 28 en 55 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van de Reg·ent
van 15 januari 1948, om reden dat het
bestreden arrest niet onderzoekt of de
door gemeld artikel 28 gestelde toepassingsvereisten werden vervuld en onder
meer of de aangehaalde vergelijkingspunten op het ogenblik van de aanslag
bestonden ; in ieder geval diende het
bestreden arrest dit argument, in de conclusies van eiser bevat, te weerleggen :
Overwegende dat het arrest releveert
" dat, bij gebrek aan regelmatige boekhouding of bewijskrachtige bescheiden de
administratie gerechtigd was de vergelijkingsmethode toe te passen >> en " dat,
bij brief van 23 april 1952, eiser zelf
de administratie verzocht artikel 28 toe
te passen >> ;
Overwegende dat het arrest er insgelijks op wijst dat de belastbare winsten
werden bepaald naar de normale winsten
van soortgelijke belastingplichtigen, hetgeen insluit dat de v66r het hof van
beroep aangehaalde vergelijkingspunten
reeds op het ogenblik van de taxatie
bestonden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9? van de
Grondwet, 28 en 55 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van de Regent
van 15 januari 1948, om reden dat het
bestreden arrest vergelijkingspunten aanvaardt welke in geen enkel opzicht aan
de door artikel 28 gestelde vereisten beantwoorden en aanneemt dat de administratie gerechtigd is aileen en uitsluitend een bruto- of nettowinstmarge aan
te duiden, zonder dat een ander gegeven
voorhanden is dat aanduidt dat de aangehaalde vergelijking·spunten betrekking
hebben, zoniet op gelijke, dan toch op
gelijkaardige bedrijven, onder meer door
melding te maken van de aard van de
handelszaak, groot-, halfgroot- of kleinhandelszaak ; dat het arrest minstens de
conclusies van eiser niet beantwoordt :
Overwegende dat het hof van beroep
beslist dat de vergelijking.spunten oordeelkundig werden gekozen onder de
belastingplichtigen gevestigd in de gemeente van aanlegger of in nabijgelegen
gemeenten van zelfde aard, dat de bruto" en " de netto-winsten telkens hierbij
werden opgegeven; dat wanneer een-

zelfde schatplichtige verscheidene handelsbedrijvigheden uitoefent, de administratie gerechtigd is, indien er in de
omgeving geen soortgelijke belastingplichtige te vinden is die dezelfde bedrijvigheden cumuleert, als vergelijkingspunten in aanmerking te nemen de inkomsten van belastingplichtigen waa,rvan
elk een van de bedrijvigheden van aanlegger uitoefent;
Dat bijgevolg, eensdeels, het middel,
in zover het aanvoert dat het hof van
beroep de enkele melding van de brutoof netto-winstmarge als voldoende beschouwt, op een verkeerde interpretatie
van .het arrest rust;
Dat, anderdeels, het hof van beroep,
door te wijzen hierop dat de door de
administratie gekozen vergelijkingspunten dienend zijn en met de verscheidene
handelsbedrijvigheden van aanlegger rekening houden, noodzakelijk aanduidt
dat, ten deze, er voor ieder van de onderscheiden door aanlegger gevoerde handelsactiviteiten soortgelijkheid bestaat ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten,
24 november 1959. - 2e kamer. H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggeve1',
H. Louveaux, - Gelijkluidende concl1~sie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaaL
VooTzitte1',

1e KAMER, -

1°

26 november 1959.

MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. - BIJDRAGEN NIET BINNEN
DE WETTELIJKE TERMIJNEN BETAALD.
REGIME VAN CIVIELRECHTELIJKE
STRAFMAATREGELEN ONDERSCHEIDEN
VAN HET REGIME INGESTELD DOOR DE
ARTIKELEN 1146 EN VOLGENDE VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK.
2° MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. - BIJDRAGEN NIET BINNEN
DE WETTELIJKE TERlviiJNEN BETAALD.
BIJDRAGEVERMEERDERINGEN EN
VERWIJLINTEREST DIE DE WERKGEVER
VERSCHULDIGD IS. - VERZAKING IN
GEVAL VAN OVERMACHT. - VERZAKING DOOR DE RECHTER NIET OPGELEGD KUNNENDE WORDEN AAN DE
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HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 juli 1957 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te V erviers ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 12, paragraaf 1, van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-

heid der arbeiders, gewijzigd door artikel 2 van de besluitwet van 6 september
1946, 5, 9, paragraaf 1, van het besluit
van de Regent van 16 januari 1945 betreffende de werking van de Rijksdienst
voor maatschappelijke zekerheid, gewijzigd door artikel1 van het besluit van de
Regent van 7 september 1946 en door de
artikelen 2 en 5 van het koninklijk besluit
van 15 juni 1953, 3, 6 van het Burgerlijk
Wetboek, 67, 92, 97 en 107 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis niet
gegrond verklaard heeft de vordering van
aanlegger die strekt tot veroordeling van
verweerster tot het betalen van een som
van 6.213 frank, het bedrag van vermeerderingen en verwijlinterest, verschuldigd
op bijdragen voor de maatschappelijke
zekerheid over het j aar 1954 die niet in
de reglementaire termijnen gestort zijn,
onder het voorwendsel, enerzijds, dat
artikel 9, paragraaf 1, lid 4, van het besluit van de Regent van 16 januari 1945,
gewijzigd door artikel 1 van het besluit
van de Regent van 7 september 1946 aan
de rechtbanken de macht niet ontneemt
tot het toepassen, ter zake, van de artikelen 11!.7 en 1148 van het Burgerlijk
Wetboek en dat, indien het anders was,
deze reglementaire 'bepaling in tegenspraak zou wezen met het Burgerlijk
Wetboek en met de artikelen 92 en 93
van de Grondwet, en dienvolgens geen
toepassing zou kunnen krijgen omdat zij
beweerdelijk onwettelijk is, en, anderzijds, dat verweerster ten deze ten genoege van recht ervan heeft doen blijken
dat het niet tijdig doen van haar betalingen te wijten is aan een vreemde oorzaak die haar niet valt aan te wrijven,
dan wanneer de bepalingen van artikel 9,
paragraaf 1, van het besluit van de
Regent van 16 januari 1945, gewijzigd
door de artikelen 1 van het besluit van de
Regent van 7 september 1946 en 5 van het
koninklijk besluit van 15 juni 1953, regelmatig genomen werden ter uitvoering
van artikel 12, paragraaf 1, van de besluitwet van 28 december 1944, gewijzigd
door artikel 2 van de besluitwet van
6 september 1946, en dan wanneer uit
deze teksten blijkt dat de vermeerderin-

(1) Over het feit dat, namelijk, artikel 1154
van het Bilrgerlijk Wetboek niet toepasselijk
is in zake bijdragen aan de Rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid verschuldigd, zie
verbr., 8 juli 1955 (A1·r. Vm•br., 1955, biz. 921).
(2) Afwijking van artikei 1146 van het
Burgerlijk W etboek.
(3) Verbr., 7 januari 1955 (Ar1·. V erb1·.,

1955, biz. 338) en de noot, biz. 339; zie ook
verbr., 27 januari 1956 (ibid., 1956, biz. 426).
Over het feit dat de beslissing van de
Dienst, van de vermeerderingen weigerende
af te zien, het voorwerp kan zijn van een
beroep voor de Raad van State, zie Raad van
State, 19 september 1958 (PAsiC., 1960,
IV, 20).

RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID.

1° A1·tikel 12 van de besluitwet van 28 decembe1' 1944 bet1'effende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders, gewijzigd door de besluitwet van 6 september 1946, voert, in geval van niet
t~jdig storten door de we1·kgevers van de
bijdmgen aan de Rijksdienst voo1' maatschappelijke zekerheid verschuldigd, een
bijzonde1' regime van civielrechtelijke
stmfmaatregelen in, dat volledig is en
onderscheiden is van het 1·egime ingesteld doo1' de a1·tikelen 1146 en volgende
van het Bu1·ge1·lijk Wetboek (1); namelijk de bijdm'gevermeerderingen en de
ve1·wijlinterest zijn verschuldigd door
het enkel verschijnen van de termijn (2)
(Besluit van de Regent van 16 januari
1945, art. 9 ; koninklijk besluit van
15 juni 1953, art. 5.)

2° De 1·echter lean aan de Rijksdienst voo1·
maatschappelijke zekerheid niet opleggen
af te zien van de bijdragevermeerderingen en van de venvijlinterest welke de
werkgever, die het bed1·ag van de bijd1'agen v66r het verstrijlcen van de wettelijk
bepaalde te,1'mijn niet heeft gestort,
versch1tldigd is ; het be/wort aan de
dienst alleen af te zien, in geval van
overmachi, 11an de inning van die vermeerderingen en die interest (3). (Besluiten van de Regent van 16 januari
1945, art. 9, en van 7 september 1946,
art. 1.)
(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID, T. V. Z. W. HET BISDOM
TE LUIK.)
ARREST.

-272gen van bijdragen en de verwijlinterest
verschuldigd zijn ingeval de werkgever
de verschuldigde bijdragen niet binnen de
voorgeschreven termijnen aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid
heeft laten toekomen, aileen deze dienst,
bij behoorlijk bewezen overmacht, vermag af te zien van het innen van de bijdragevermeerderingen en verwijlin teres t
die opeisbaar geworden zijn, en dergelijke verzaking in geen geval door de
rechter kan opgelegd worden :
Overwegende dat artikel 12 van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van
de arbeiders, zoals het gewijzigd is door
artikel 2 van de besluitwet van 6 september 1946, in geval van niet tijdig storten
door de werkgevers, van de bijdragen aan
de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, een bijzonder regime van civielrechtelijke strafmaatregelen invoert, dat
volledig is en onderscheiden is van het
regime, ingesteld door de artikelen 1146
en volgende van het Burgerlijk vVetboek;
Dat deze wetsbepaling voorschrijft dat
bij koninklijk besluit het bedrag en de
toepassingsvoorwaarden van de bijdragevermeerderingen en de verwijlinterest die
de werkgevers aldus verschuldigd zijn
zullen vastgesteld worden ;
Overwegende dat artikel 9 van het besluit van de Regent van 16 januari 1945
dergelijke uitvoeringsmaatregelen beheist ; dat blijkt, enerzijds, uit de eerste
drie leden van dit artikel, welke bij artikel 5 van het koninklijk besluit van
15 juni 1953 gewijzigd zijn, dat de bijdragevermeerdering en de interest wegens verwijl verschuldigd zijn door het
enkel verschijnen van de termijn, en, anderzijds, uit het vierde lid ervan, gewijzigd door artikel 1 van het besluit van de
Regent van ? september 1946, dat het
vermogen om in geval van behoorlijk bewezen overmacht van de betaling van die
vermeerderingen en die interest af te zien,
slechts aan de dienst zelve verleend is;
Dat eruit volgt dat het bestreden vonnis, door de vordering van aanleg·ger om
de in het middel aangehaalde redenen af
te wijzen, de daarin aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
Dat 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 vernietig·de beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten ; verwijst de zaak naar de Rechtbank van

eerste aanleg te Luik, uitspraak doende
in hoger beroep. ·
26 november 1959. - 1e kamer. Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux.
- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, procureur-generaaL
Pleiters, HH. De Bruyn en Struye.

1e KAMER. -

26 november 1959.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. WERKRECHTERSRAAD VAN BEROEP. - MIDDEL AANVOERENDE DAT DE SENTENTIE
ZEKERE IN CONCLUSIES VERMELDE VERWEREN NIET SAMENVAT. GEEN
LATEN BLIJKEN DAT DE CONCLUSIES
AAN DE FEITENRECHTER VOORGELEGD
WERDEN.
MIDDEL FEITELIJKE
GRONDSLAG MISSENDE.
2o ONDERNEMINGSRAAD. - VERTEGENWOORDIGER VAN RET PERSONEEL. - ARBEIDERSORGANISATIE, DIE
DE VERTEGENWOORDIGER HAD VOORGEDRAGEN, VERKLARENDE HEM ZIJN
MANDAAT TE ONTNEMEN. - VERKLARING AAN HET MANDAAT GEEN EINDE
STELLENDE.
1° Mist feitelijke g1·ondslag het middel
aanvoerende dat de sententie. van de
we~·k1·echtersraad van be1·oep de beknopte
samenvatting niet inho1tdt van zekere in
de conclusies van aanlegger in verb1·eking ve1·melde ve?'We?'en, wanneer het niet
bewezen is dat gezegd~Y conclusies aan
de rechte1· vooTgelegd weTden (1).
2° Het mandaat van een ve1·tegenwooTdigeT
van het peTsoneel, in een ondernemings1'aad opgeTicht in uitvoering van de wet
tot o1·ganisatie van het bedrijfsleven,
neemt geen einde doo1· het feit dat de
arbeidersorganisatie, die hem als vertegenwooTdige1' had voorgedragen, veTklaard !weft hem dit mandaat te ontnemen, terwijl de belanghebbende tot gezegde
organisatie blijkt behoren. (Wet van 20

september 1948, art. 21, par. 1 ; wet van
18 maart 1950.)
(1) Zie verbr., 7 juli 1955 (An·. Verbr.,
1955, biz. 912) ; vergel. verbr., 2 ja.nuari
1959 (ibid., 1959, blz. 373).
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bijzonder ernstig waren, om een onmiddelijke afdanking, zonder opzegging, te
rechtvaardigen " :

ARREST.

Overwegende, zoals ten antwoord op
het eerste middel gezegd is, dat noch uit
de bestreden sententie, noch uit enig
ander bij de voorziening gevoegd stuk
blijkt dat de conclusies, waarop niet zou
zijn geantwoord, aan de werkrechtersraad van beroep zijn voorgelegd ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 18 en 21 van
de wet van '20 september 194o8 tot organisatie van het bedrijfsleven, zoals zij
onder meer gewijzigd is door (le wet van
18 maart 1950, doordat de bestreden sententie, onder overweging, << dat cie arbeider, die zijn mandaat van zijn gelijken
ontvangen heeft, dit enkel verliest indien
hij de onderneming verlaat of indien hij
ophoudt deel uit te maken van de organisatie· die hem voorgesteld heeft "• beslist heeft dat << de vakbond .hem dus
slechts kon uit.sluiten en hem zijn mandaat niet kon ontnemen zo hij hem als
een aangeslotene bleef beschouwen "• om
eruit af te leiden dat verweerder, ofschoon
zijn mandaat als vertegenwoordiger in
de ondernemingsraad hem door zijn vakbond was ontnomen, « door artikel 21
van de wet van 20 september 1948 beschermd was "• dan wanneer het mandaat van vertegenwoordiger in de ondernemingsraad slechts een einde neemt
wanneer de vertegenwoordiger ophoudt
deel uit te maken van de organisatie die
hem voorgedragen heeft, als lid van deze
vereniging dat de functies van vertegenwoordiger in de ondernemingsraad vermag uit te oefenen, zonder dat de ornstandigheid dat de vertegenwoordiger
verder als private persoon bij dezelfde
vakbond aangesloten blijft enige weerslag
kan hebben, daar de organisatie die de
candidatuur van een vertegenwoordiger
heeft voorgedragen steeds de intrekking
om ernstige redenen, van het aan die vertegenwoordiger opgedragen mandaat kan
bewerkstelligen :
Overwegende volgens de bestreden beslissing, dat de vordering voor verweerder strekt tot het bekomen van vergoedingen wijl hij afgedankt is toen hij als
vertegenwoordiger in de ondernemingsraad door artikel 21 van de wet van
20 september 194o8 beschermd was ; dat
aanlegster betoogd heeft dat verweerder
zich niet meer kon beroepen op zijn mandaat als vakbondvertegenwoordiger of

« ATELIERS
BASSE

HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 27 juni 1958 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te
N amen, kamer voor werklieden ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 77 en 123 van
de wet van 9 juli 1926, doordat de bestreden sententie geen, zelfs beknopte samenvatting inhoudt van alle door aanlegster voorgestelde verweren, inzonderheid datgene dat gesteund is, enerzijds,
hierop dat verweerder zelf ervan afgezien
heeft zijn functies als vertegenwoordiger·
in de ondernemingsraad uit te oefenen,
en, anderzijds, op het bestaan van ernstige redenen welke in ieder geval de
afdanking zonder opzegging rechtvaarD.igen :
Overwegende dat de verweren welke,
naar het middel de bestreden beslis'sing
verwijt, deze in de daarin voorkomende
beknopte samenvatting niet weergegeven heeft, overgenomen zijn uit een bij
de voorziening gevoegd geschrift getiteld
<< Conclusies voor de naamloze vennootschap «Ateliers de Construction de la
Basse-Sambre "• appellante, tegen Sevrin
Alphonse, ge'intimeerde "• en door de
griffier van de werkrechtersraad van beroep te N amen voor eensluidend gewaarmerkt;
Overwegeude echter dat dit stuk niet
voorzien is van de vermelding· van het
visa van de voorzitter, of van een datum
van neerlegging, en dat de bestreden beslissing er niet op wijst dat door partijen
conclusies zijn genomen ;
Dat aanlegster mitsdien niet ervan laat
blijken dat de in het middel aangegeven
verweren aan de werkrechtersraad van
beroep voorgelegd zijn;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat de bestreden sententie g·een
antwoord verstrekt op de verweermiddelen welke namens aanlegster v66r de
rechters over de grond werden genomen
en hieruit afgeleid waren, enerzijds, dat
verweerder « door zijn houding van zijn
functies als vertegenwoordiger in de ondernemingsraad zelf afgezien had "• en,
anderzijds, dat in zijn gedrag er viel te
wijzen op het bestaan van redenen die
VERBR.,

1960. -

18

<<

-

274

op zijn mandaat als vertegenwoordiger
in de ondernemingsraad, daar deze mandaten hem door zijn vakbond waren antnomen; dat deze bond desniettemin aanlegger is blijven beschouwen als een van
zijn aangeslotenen ;
Overwegende dat artikel 21, paragraaf 1, lid ~' van voormelde wet, zoals
het door de wet van 18 maart 1950 gewijzigd is, bepaalt dat, onverminderd de
vorenstaande bepalingen betreffende de
duur van het mandaat van vertegenwoordiger van het personeel, dit mandaat vervalt bij het einde van de tewerkstelling van de vertegenwoordig·er in de
onderneming· of wanneer deze . opi:ou~t
deel uit te maken van de orgamsat1e die
hem heeft voorgesteld of van de groep
arbeiders of bedfende waarvan hij de gekozene is;
Overwegende dat, waar het aanvoert
dat het mandaat van vertegenwoordiger
in de ondernemingsraad een einde neemt
wanneer, daar de organisatie die de vertegenwoordiger heeft voorgedragen verklaard heeft hem zijn mandaat te ontnemen, hij ophoudt deel uit te maken Vfln
die organisatie « als lid dat de funches
van vertegenwoordiger in de ondernemingsraad vermag uit te oefenen Jl, het
middel in de wetsbepaling een onderscheid invoegt dat haar tekst niet inhoudt;
Overwegende trouwens dat artikel 20
van dezelfde wet aan de meest vooraanstaande arbeidersorganisatie slechts het
recht verleent lijsten van candidaten aan
de arbeiders ter verkiezing voor te stellen · dat deze organisatie geen macht
heeft om zelf het door de arbeiders opgedragen mandaat in te trekke~, doch dat
zij in geval van een ernstlge tekortko~ing, deze in trekking v66r het Arbeidsgerecht behoort te v~rvolgen, ~vereen
komstig het laatste hd van arhkel 21,
paragraaf 1 ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
26 november 1959. - 1e kamer. Voorzitte1·, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux He!lry de Faveau~.
- Gelijkluidende conclus~e, H. R. Hay01t
de Termicourt, procureur-generaal. Pleiters, HH. Van Ryn en DeBruyn.

1 e KAMER. -

26 november 1959.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- VONNIS EEN CONCLUSIE VERWERPENDE. - VERWERPlNG GESTEUND OP
EEN REDEN DIE TWEE INTERPRETATIES TOELAAT. - REDEN GEEN PAS-·
SEND ANTWOORD ZIJNDE, VOLGENS
EEN VAN DE INTERPRETATIES, OP DE'
CONCLUSIE. - SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET.
Schendt a1·tikel 97 van de Grondwet het·
vonnis dat een conclusie verwerpt bij
een reden die twee interp1·etaties toelaat
waarvan een geen passend antwoord isop de conclusie.

(N. V. «COMPAGNIE D'ASSURANCES LA
PROVIDENCE Jl, T. N. V. « THE OCEAN
ACCIDENT Jl,)
ARREST.
HET HOF · - Gelet op het bestredert
vonnis, op 26 'september 1957 gewezen in
laatste aanleg door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet 12 13, 1~, inzonderhetd 1~, 1°, van
de ~et 'van 11 juni 187~ op de verzekeringen, doordat het bestreden vonnis zonder reden, of althans om een onvoldoende
of niet passende reden, wat met het ontbreken van redenen gelijkstaat, de subsidiaire eis van de conclusies van aanlegster verworpen heeft die ertoe strekt dat
voldoend zou worden verklaard haar
aanbod om verweerster, als saldo van
rekening de helft van de door deze uitgekeerde' vergoedingen te betalen, Welke
eis volgens de termen van de voor aanlegster v66r de rechtbank genomen conclusies hierop gesteund was dat de door
verweerster bedongen waarborg « strookt
met de K. A. C. B. polissen die zij en bijna
aile verzekeraars in Belgie dagelijks gebruiken dat het geregeld bezigen door
bedoeld~ verzekeraars, en inzonderheid
door de aanleggende en de verwerende
partij, van een mOdel-polisformul~er, met
het noodzakelijk gevolg dat somm1ge punten gedekt zijn en door de polis bij het
voertuig en door d.e polis van de bestuurder, elke g·edachte van bedrog die de nietigheid van de waarborg kan medebrengen doet wegvallen, dat het in werkelijkheid polissen geldt die in bepaalde gevallen dezelfde risico's zullen dekken met de
algemene toestemming van de verzeke-
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raars zelve cc en, eindelijk hierop dat cc dergelijk geval bepaald is in artikel 14 van
de wet van 11 juni 1874, waarvan de gevolgen te enenmale verschillen van de gevolgen van artikel 12 , :
Overwegende dat de vordering, door
verweerster ingesteld, strekt tot terugbetaling, door aanlegster, van de vergoe·dingen, welke betaald werden aan een
slachtoffer van een verkeersongev::Jl waarvan de verantwoordelijke dader tegen het
uit zijn burgerlijke verantwoordelijkheid
voortvloeiende risico verzekerd was, eerst
bij de aanleggende, en vervolgens bij de
verwerende vennootschap ;
Overwegende dat het bestreden vonnis, na het verwerpen van de hoofdcondusies van aanlegster, erop wijst dat deze
.subsidiair concludeert cc tot een eventuele
toepassing van artikel 14 van de wet \an
11 juni 1874, volgens welke elkaar opvolgende verzekeringen van dezelfde waarden, tegen dezelde risico's en ten voordele
van dezelfde personen nochtans hun gevolg hebben wanneer zij geschieden met
de toestemming van ieder der v'erzekeraars, het verlies in dit geval verdeeld
wordende alsof beide verzekeringen tegelijkertijd werden aangegaan , ;
Overwegende, aan de ene kant, dat bij
deze samenvatting van de conclusies van
aanlegster het feit terzijde gelaten is
waaruit deze de toestemming van de verzekeraars wil afleiden, zoals uit de in het
middel aangehaalde conclusies blijkt ;
Overwegende, aan de andere kant, dat,
waar zij zich erbij bepaalt te antwoorden
" dat op grond van geen enkel element
de eensgezindheid valt te vermoeden vari
de verzekeraars die bij het contracteren
geen kennis hadden van elkaar en wier
waarborgen
toevallig
samengevallen
zijn ,, de bestreden beslissing in het onzekere laat of de rechter over de grond bedoeld heeft te beslissen aat partijen geen
gelijkvormige type-polis geregeld bezigden, ofwel of hij, de reden hiertoe niet
opgevende, Iaten gelden heeft dat, dergelijk geregeld bezigen vaststaande·, de
gevolgtrekking die aanlegster daaruit afleidde niet kon aangenomen worden ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt :tJ_et bestreden vonnis, in zover het over de subsidiaire conclusies van aanlegster uitspraak
gedaan heeft ; 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 de rechtbank van eerste aanleg te
Nijvel.

26 november 1959. - 1e kamer. Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggeve1', H. Anciaux Henry de Faveaux.
- Gelijkluidende conclusie, H. R. H ayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. De Bruyn en Demeur.

1e KAMER. -

26 november 1959.

HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN. - HUUR VAN DIENSTEN. BEG RIP.
Uit het feit dat een persoon, al heeft hij
de handelsleiding van een handelsfonds,
de financiele leiding ervan niet heeft
doch de taak van een kassier vervult en
uit het feit dat zijn activiteit geheel aan
het toezicht van de eigenaar van het handelsfonds onderworpen is, leidt de 1'echter over de grond wettig af dat het contmct dat die persoon met de eigenam· verbindt een contract van huu1· van diensten
is en geen contmct van vennootschap.

(FRANQOIS VERHEVEN, T.
VOOR MAATSCHAPPELIJKE

RIJKSDIENST
ZEKERHEID.)

ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 2·7 februari 1957 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 2, inzonderheid lid 1, 3 van de besluitwet van 28 december 1944, betreffende de maatschappelijke rekerheid van
de arbeiders, 1315, 1779, inzonderheid 1°,
1832, 1842 van het Burgerlijk Wetboek
doordat het bestreden vonnis, na erop gewezen te hebben dat, volgens de cc contract van zaakdrijving , genaamde overeenkomst, welke tussen aanlegster en een
persoon Vertongen gesloten is, di3Ze 75 t.h.
van de netto-winst van de herberg waarin
hij zetbaas is zal trekken, met de opbrengst van de ontvangsten aile fakturen
zal betalen en aanlegster over de ruimste
macht om zijn cc beheer , te controleren
zal beschikken, de beroepen uitspraak
wijzigt en aanlegster veroordeelt tot betaling aan verweerder van een som van
28.150 frank als bijdrage voor de maatschappelijke zekerheid wegens de aetivi-
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195~, om de reden dat een zetbaas geen
aangestelde van de " eigenaar van een
handelsfonds is wanneer hij zich zelf met
de handels- en financiele leiding van de
zaak bezig houdt, dat wil zeggen, onafhankelijk handelt; dat ten deze de taak
van de genaamde Vertongen schijnt beperkt te zijn tot de handelsleiding van
bedoelde herberg, doch dat hij de
financiele leiding daarin niet heeft,
vermits de overeenkomst hem op dit
gebied aileen een rol van dezelfde aard
als die van een kassier toekent ))' dan
wanneer deze redenen de door aanlegster betwiste aanwezigheid -,---- waarvan het bewijs op verweerder rustte van een band van ondergeschiktheid tussen aanlegster en de persoon Vertongen
niet vaststellen, welke band nochtans,
volgens het vonnis zelf, essentieel was
voor het bestaan van een contract van
huur van diensten, waarvan het verschuldigd zijn van de hijdragen afhing, en dan
wanneer, evenmin als het ontbreken van
die band, bij ontstentenis van iedere andere vaststelling, wettelijk valt af te leiden uit het enkel feit dat de persoon die
een handelsfonds drijft zich met de handels- en financiele leiding van de zaak bezig houdt, het bestaan ervan wettelijk en
op algemene wijze hieruit blijkt dat de
taak van die persoon schijnt beperkt te
zijn tot de handelsleiding van de onderneming, doch niet tevens de financiele leiding omvat, omdat hij op dit gebeid enkel een taak van dezelfde aard als die van
een kassier zou verrichten, noch h1eruit
dat aanlegster beschikte over ruime
mach ten om zijn beheer te" controleren ))'
dan wanneer deze twijfel latende redenen met een gebrek aan motivering gelijkstaan en in ieder geval in het onzekere laten of het bestreden vonnis op het
betwiste bestaan van een band van ondergeschiktheid gewezen heeft en, in bevestigend geval, of het zulks gedaan
he eft om de red en dat de genaamde V ertongen in feite jegens aanlegster onder
dergelijke band stond, ofwel om de reden
dat, naar recht, de persoon wiens taak tot
de handelsleiding van een handelsfonds
schijnt beperkt te zijn, doch die niet de
financiele leiding ervan heeft omdat de
overeenkomst hem op dit gebeid een taak
van dezelfde aard als die van een kassier
toekent, noodzakelijk, onder dergelijke
band zou staan die slechts uitgesloten zou
wezen indien hij tegelijkertijd de handelsen de financiele leiding van de zaak zou
hebben, en dan wanneer het bestreden
vonnis geen passend antwoord verstrekt

op het middel dat aanlegster in haar v66r
de rechter over de grond regelmatig genomen conclusies hieruit afleidde dat de,
genaamde Vertongen het handelsfonds
vrij en volledig dreef, zonder dat hij hem
een band van ondergeschiktheid bestond
welke niet impliciet uit machten tot controle van zijn beheer bleek en waarvan
verweerder ter zake het op hem rustende
bewijs niet leverde, en hieruit dat de overeenkomst tussen aanlegster en de persoon Vertongen een contract van vennootschap uitmaakte :
Overwegende dat de rechter over de
grond, op het verzoek in een door de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, hier verweerder, ingestelde vordering uitspraak te doen over de vraag of
een persoon Vertongen jegens aanlegster
al dan niet onder een contract van huur
van diensten stond, laat gelden dat een
zetbaas niet de aangestelde van de eigenaar van een han<1elsfonds is wanneer
hij zich zelf bezig houdt met de handelsen financiele leiding van de zaak, dit wil
zeggen onafhankelijk handelt ;
Dat hij daarna vaststelt dat, al heeft
de persoon Vertongen wei de handelsleiding van het fonds, hij niet de financiele
leiding ervan heeft en dat hij op dit gebied, dit wil zeggen in de financiele leiding, slechts een taak van dezelfde aard
als die van een kassier heeft ;
Dat hij tenslotte erop wijst dat dame
Verheven de ruimste machten had om
het beheer van de persoon Vertongen te
controleren;
Overwegende dat de rechter over de
grond uit de door hem gereleveerde feiten wettelijk heeft kunnen afleiden dat de
persoon Vertongen, wat zijn activiteit in
haar geheel betrof, wegens het niet-onafhankelijk zijn de ondergeschikte van aanlegster was;
Dat hij door deze vaststellingen en gevolgtrekkingen op de door aanlegster ingeroepen middelen een passend antwoord
verstrekt;
Dat hij de wettelijke regelen op de bewijslast in acht neemt door erop te wijzen dat verweerder, op wie het bewijs van
de hoedanigheid van huurder van de diensten van de persoon Vertongen rustte, het
bestaan van deze hoedanigheid behoorlijk
gerechtvaardigd had;
Dat het middel niet kan ingewilligd
,worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
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26 november 19S9. 1e kamer. Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Ve!'slaggever, H. Mor1ame. Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal.
Pleite1·s, HH.
Pirson en Van Leynseele.

1e KAMER. -

27 november 1959.

REN TER PLAATS VAN BESTEMMING TE
ONTVANGEN. VERPLICHTINGEN UIT
DIE OPDRACHT EN UIT DE HOEDANIGHEID VAN HODDER VAN RET COGNOSSEMENT VOORTVLOEIENDE.

?0

SCHIP-SCHEEPVAART. ZEECOGNOSSEMENT. 0NTSTENTENIS VAN
VOORBEHODD DOOR DE HODDER VAN
HET COGNOSSEMENT BIJ DE ONTVANGST
VAN DE GOEDEREN. GEVOLGEN VAN
DIE ONSTENTENIS VAN VOORBEHODD.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
VOORZIENING « ZO NODIG >>.
VOORZIENING VOOR RET GEVAL DAT
EEN VOORZIENING TEGEN EEN ANDERE
PARTIJ NIET ONTVANKELIJK ZOD VERKLAARD WORDEN. VOORZIENING
ZONDER VOORWERP WANNEER DE VOORZIENING TEGEN DIE PARTIJ NIET NIET
ONTVANKELIJK VERKLAARD WERD.
2°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. BETEKENING VAN DE VOORZIENING TER GEKOZEN WOONPLAATS
VAN DE TOEKOMSTIGE VERWEERDER.
MEMORIE TOT ANTWOORD WAARUIT
DE KENNIS VAN DE TOT STAVING VAN
DE VOORZIENING AANGEVOERDE MIDDELEN BLIJKT. GEEN SCHENDING
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

S0

ONDEELBAARHEID. CLAUSDLE
VAN
EEN
COGNOSSEMENT VATBAAR
VOOR EEN ENKELE INTERPRETATIE TEN
OPZICHTE VAN AL DE PARTIJEN. 0NDEELBAAR GEDING.

4°

VOORZIENING IN VERBREKING.
BDRGERLIJKE ZAKEN. 0NDEELBAAR GEDING. VERPLICHTING VOOR
WIE ZICH TEGEN EEN PARTIJ WELKE
EEN STRIJDIG BELANG HEEFT VOORZIEN
HEEFT OM DIEGENEN IN ZAKE TE ROEPEN WELKE DE AANSPRAAK VAN DIE
PARTIJ BETWIST HEBBEN.

so

6°

RECHTBANKEN. BDRGERLIJKE
ZAKEN. VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER OM DE JDRIDISCHE AARD OP
TE ZOEKEN VAN DE HEM ONDERWORPEN FElTEN, WELKE OOK DE AARD
WEZE DOOR DE PARTIJEN VOOROPGESTELD.
SCHIP-SCHEEPVAART. ZEECOGNOSSEMENT. 0PDRACHT AAN DE
VERVOERDER GEGEVEN OM DE GOEDE-

(1) Zie verbr., 21 februari 1958 (B1tll. en
PAsiC., 1958, I, 680).
(2) Verbr., 6 februari 1959 (Ar1•. Verb1·.,
1959, biz. 448 en de noot 1, biz. 449); zie
ook de noot 2 onder dat arrest in Bull. en
PASIC., 1959, I, biz. 580.

1° Wanneer de aanlegge1' in verbrelcing
zijn voorziening enkel « zo nodig >> tegen
een partij ge!'icht heeft, hetzij voo!' het
geval dat zijn voorzieni'f!g tegen een andere partij niet ontvankelijk zou verklaard w01·den, en wanneer het hof niet
de vo01·ziening niet ontvankelijk tegen
die laatste partij verklaart, is de voo!'ziening in zove1' zij tegen de eerste pa1·tij
gericht is zonder voorwerp (1).
2° Is niet van die aard dat zij de rechten
van de verdediging in gevaar brengt de
betekening Dan de DOO!'Ziening aan de
ve1·weerder in verbreking ter woonplaats
doo!' hem gekozen, bijzonde1' wanneer de
verweerder regelmatig een mem01'ie tot
antwoord te1· griffie van het hof heeft ingediend waaruit blijkt dat hij kennis
heeft gehad van de in het ve1·zoekschl'ift
tot cassatie ontwikkelde middelen.
S 0 Wanneer een clausule van een cognossement aan verscheidene vervoerders de ondeelbm·e verbintenis oplegt om koopwaren
te vervoeren, is het geding ondeelbaar,
vermits die clausule slechts voo1· een
zelfde interpretatie ten opzichte van al
de partijen vatbaar is.
4° In bu1·ge~·lijke zaken, wanneer een geding ondeelbam' is, moet de partij die
een voorziening instelt tegen deze wellce
een belang he eft dat met het zij ne strijdig is de partijen, niet reeds tegenwooTdig, in zake Toepen die de aanspTaak
van de paTtij, tegen welke de vooTziening
gericht is, betwist hebben (2).
S0 De Techter, tot beoordeling van de geg!'ondheid van een eis die bij hem aanhangig is gemaakt, dient de juTidische
am·d op te zoeken van de aan zijn oordeel onde!'WOTpen feiten, welke ook de
am·d weze die door de partijen wordt
vooropgesteld (S).
De regel is ook toepasselijk inzake directe
belastingen (noot 1 onder verbr., 6 februari
1959, voornoemd).
(3) Zie verbr., 29 october 1959, S1tpra,
biz. 169 en de noot, biz. 170.

-2786° W anneer een vervoerder zonde1' opmerking een zeecognossement ontvangt met
opdmcht voor de ontvangst van de goederen uit het zeeschip ter bestemming
op te treden, neemt hij de hoedanigheid
aan van houder van het cognossement
als onder-mandataris van de bestemmeling en moet zich, de1·halve, naar de
bepalingen van a1·tikel 91 van de scheepvaartwet ged1·agen.
7° Bij ontstentenis van een voorbehoud,
tijdig, dit wil zeggen bij de ontvangst
van de goede1'en, gemaakt doo!' de houde!'
van het zeecognossement die aangenomen
heeft voor de ontvangst van de goede1·en
uit het zeeschip ter bestemming op te
treden, wm·dt het late!' ontdekt manco
wettelijk ve1·moed na de ontvangst ontstaan te zijn. (Scheepsvaartwet, artikel 91.)

<<

(« OTRACO », T.
BELGAMAR » EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest op 25 mei 1957 g·ewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over de ontvankelijkheid van de voorzieningen :
A. Over de grond van niet-ontvankelijkheid door kapitein Hilkjar afgeleid :
1° uit het gebrek aan betekening van de
voorziening aan zijn werkelijke woonplaats :
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging waarop het hof vermag
acht te slaan blijkt dat de voorziening
aan kapitein Hilkj ar betekend werd ter
woonplaats gekozen ter zetel van de
"Agence Maritime Wall and Cie » 18, Falconplein, te Antwerpen;
Dat kapitein Hilkjar regelmatig een
memorie tot antwoord ter griffie van het
hof heeft ingediend, waaruit blijkt dat
hij behoorlijk kennis heeft gehad van de
in het verzoekschrift tot cassatie ontwikkelde middelen en argumenten;
_
Overwegende dat de beweerde onrf:).gelmatigheid van de aanzegging aldus geenszins de rechten van verweerder Hilkjar
in het gedrang gebracht heeft ; 2° uit het
gebrek aan geding tussen aanlegger en
kapitein Hilkjar alsook uit het gebrek
aan belang :
Overwegende dat, luidens het exploot
van rechtsingang uitgaande van de verzekeraars, eiser « Otraco », volgens de termen van het doorcognossement van 12 de-cember 1952, samen met" Transintra ''en

Hilkjar de ondeelbare verbintenis had
aangegaan om de Iitigieuze koopwaren
van Antwerpen naar Elisabethstad te
vervoeren;
Dat, vermits" Otraco '' het bestaan van
dergelijke verbintenis ten zijnen laste betwistte, de clausule van gezegd cognossement, welke - volgens de verzekeraars
-die verbintenis aan "Otraco ''• "Transintra'' en Hilkjar oplegde, diende verklaard te worden ;
Dat, vermits die clausule slechts voor
een en dezelfde interpretatie vatbaar was
ten opzichte van al de oorspronkelijke
verweerders, het geding ondeelbaar is ;
Overwegende dat, wanneer een geding
ondeelbaar is, de partij, die een voorziening instelt tegen een partij welke een
belang heeft dat met het zijne strijdig is,
de partijen inzake moet roepen die de
aanspra,ak van de partij tegen dewelke
de voorziening gericht is, betwist hebben ;
Overwegende, immers, dat aanlegger
door zijn voorziening het gewijsde zelfs
ten opzichte van zijn medebetrokkenen
opnieuw ter bespreking brengt vermits
het geding ondeelbaar is, en dat derhalve
aan eenieder onder hen, de gelegenheid
moet geboden worden zijn rechten te verdedigen;
Dat de tegen Hilkjar ingestelde voorziening voor gevolg heeft hem zulks toe
te laten; dat zij dienvolgens ontvankelijk
is;
B. Over de grond van niet-ontvankeIijkheid tegen de voorziening opgeworpen
door de vennootschap van Deens recht
" Danske Franske Dampskibsselskab Acties D ,,, :
Overwegende dat eiser zich enkel " zo
nodig '' tegen voormelde vennootschap
voorzien heeft, hetzij voor het geval dat
de. voorziening we Ike hij tegen kapitein
Hilkjar, bevelhebber over de aan voornoemde vennootschap toebehorende " ss
Halland '' richtte, niet ontvankelijk zou
verklaard worden ;
Overwegende dat, vermits zulks het
geval niet is; de grond van niet-ontvankelijkheid zonder voorwerp is ;
Gezien het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 11311, 1165,
1319, 1320, 1322 en 1994 van het Burgerlijk W etboek, 4611 van het W etboek van
burgerlijke rechtspleging, 85, 86, 87, 89
en 91, § 1 van de wet op de zeevaart
(boek II van het Handelswetboek), en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest eiser tot betaling van een bedrag
van 25.718,50 frank aan de verwerende
verzekeringsmaatschappijen veroordeelt,

-279om reden dat eiser voor het door de aangegaan zijn, noch op de door artikwestieuze lading ondergaan verlies ver- kel 1994 van het Burgerlijk Wetboek inantwoordelijk is in zijn hoedanigheid van gestelde rechtstreekse vordering, maar
indeplaatsgestelde mandataris van de be- . aan het tegen eiser uitgeoefend verhaal
stemmeling te Elizabethstad, de maat- de grondslag van een vervoercontract
schappij « Siderur », die dus tegen eiser toeschrijft, waaruit volgt dat het bestreover de door artikel1994 van het Burger- den arrest de bewijskracht schendt van
lijk Wetboek voorziene vordering be- het gedinginleidend exploot door eiser op
schikt, en dat de verbintenis van « Otra- grond van het contract van lastgeving te
co » met betrekking tot de hoeveelheid op veroordelen (schending van de artikehet zeecognossement vermelde balkjes, len 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Buruit zijn hoedanigheid van houder van het gerlijk Wetboek, 46/i van het Wetboek
cognossement en ontvanger van de goe- van burgerlijk procesrecht en 97 van de
deren spruit; dat deze verbintenis in de Grondwet) :
dagvaarding als de oorzaak van de eis
Over het eerste onderdeel :
vermeld wordt; dat de dagvaarding verdat het bestreden arrest
Overwegende
meldt, enerzijds dat « Otraco » houder
was van het zeecognossement en afleve- vaststelt dat de vennootschap << Transinring van de goederen bekwam, en ander- tra », handelende in uitvoering van een
zijds dat de eisers uit hoofde van het door- haar door de bestemmeling van de te vercognossement, een rechtstreekse eis be- voeren goederen verleende lastgeving, bij
zitten, dat deze motivering op afdoende brief van 24 januari 1953, het zeecognoswijze de eis steunt enerzijds op een han- sement aan eiser overmaakte met opdeling in feite, te weten de ontvangst van drach t als houder van het zeecognossede goederen, en anderzijds op de titel van ment te Matadi voor de ontvangst van de
de verbintenis, te weten de hoedanigheid goederen uit het zeeschip op te treden ;
van houder van het zeecognossement; dat dat eiser voormelde brief zonder opmerde dagvaarding daarenboven nog het king ontving en de hoedanigheid van houdoorcognossement aanhaalt als de titel der van het cognossement als ondermankrachtens dewelke << Transintra », hande- dataris van de bestemmeling heeft aanen zich naar de bepalingen van
lend ·door « Siderur ''• '' Otraco >> aanstelde genomen
voor de ontvangst van de goederen, ont- artikel 91 van de scheepvaartwet gedravangst die anderzijds een van de opeen- gen moest;
W aaruit blijkt dat het bestreden arrest
volgende handelingen van bet doorverhet
niet als, op zichvoer was, waarbij '' Otraco '' daarna ook zelf, zeecognossement
titel
van
lastgeving
uitmakende
een
vervoerder was ; dat onnodig was nader te
bepalen dat de taak van '' Otraco als een beschouwd heeft, en dat het eerste ondermandaat gekwalificeerd moest worden en dee! van bet middel feitelijke grondslag
dat meer bepaald dit mandaat een onder- mist;
Over het tweede onderdeel :
mandaat was, noch daarbij te vermelden
dat de lastgever een rechtstreekse eis teOverwegende dat, naar luid van het
gen de ondermandataris bezit ; dat bijge- exploot van rE)chtsingang << de eerste gevolg de oorzaak van de eis behoorlijk in de daagde (« Transintra ») zich krachtens het
dagvaarding aangeduid werd; dan wan- doorcognossement verbonden heeft de
neer : 1° het zeecognossement enkel titel goederen <<van Antwerpen naar Elizavormt van de verbintenissen van de ver- bethstad te doen vervoeren » ; dat zij << het
voerders ten opzichte van de bestemme- vervoer van Antwerpen naar Matadi door
ling, en dus geenszins de titel zou kunnen de tweede gedaagde ( kapitein Hilkjar) en
zijn van een door deze laatste aan een het Vervoer van Ma,tadi naar Elizabethderde gegeven mandaat, zelfs indien deze stad door derde gedaagde << Otraco » deed
lastgeving het ontvangen en terugverzen- uitvoeren; dat deze laatste '' te Matadi
den van de lading bevat (schending van houder was van het cognossement dat met
artikelen 1165 en 1994 van het Burgerlijk vervoer van Antwerpen-Matadi betrekWetboek, 85, 86, 87, 89 en 91, § 1 van king had, en gevolglijk te Matadi van de
boek II van het Handelswetboek en 97 tweede gedaagde aflevering van de lcoopvan de Grondwet), 2° de dagvaarding waar bekwam; dat verzoeksters (de vergeenszins '' het doorcognossement aan- zekeringsmaatschappijen) « op grond van
haalt als de titel krachtens dewelke het doorcognossement, waarvan hun verzekerde (de bestemmeling) houder waste
« Transintra », handelend voor '' Siderur ''•
Elizabethstad », tegen « Otraco » een
« Otraco '' voor de ontvangst van de goederen aanstelde », en geen toespeling rechtstreekse eis tot schadevergoeding·
maakt op een mandaat dat door eiser zou wegens te kort kunnen doen gelden ;
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uit de bewoordingen afleidt dat de in de
dagvaarding vermelde oorzaak van de eis
de verbintenis is van " Otraco >> met betrekking tot de hoeveelheid door de " ss
Halland >> vervoerde koopwaren, welke
verbintenis uit zijn hoedanigheid van
houder van het zeecognossement en van
opnemer van de goederen spruit ;
Overwegende dat de rechter tot beoordeling van de gegrondheid van een eis, de
juridische aard dient op te zoeken van de
aan zijn oordeel onderworpen feiten welke
hij als vaststaande beschouwt, zelf zo die
aard verschilt van diegene welke door de
partijen wordt vooropgesteld;
Overwegende dat ter zake niet wordt
beweerd dat het arrest op andere elementen gegrond is dan degene die door partijen werden overgelegd; dat de rechter
over de grond de perken binnen dewelke
de zaak bij hem aanhangig was gemaakt
niet is te buiten gegaan door eruit het
bestaan van lastgeving· af te leiden welke
door « Otraco >> aanvaard werd op verzoek van« Transintra >>, welke namens de
bestemmeling gehandeld heeft ;
Dat de rechter door aldus zijn beslissing
te motiveren de bewijskracht van de dagvaarding niet miskend heeft ;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet gegrond is ;
Over het tweede en het derde middel
samen, het tweede, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 91 van de Zeewetten
(boek II van het Handelswetboek), 1134,
1315, 1350 en 1352 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, en, voor zoveel als nodig, 33, 19?, 226 en 228 van boek III van
het Congolese Burgerlijk W etboek, doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt
om aan de verwerende verzekeringsmaatschappijen een som van 25. ?18,50 frank
te betalen, om reden dat, daar eiser op
het ogenblik van de ontvangst der lwopwaar op take!, geen voorbehoud gemaakt
had ten opzichte der rederij van de " ss
Halland >>, een later ontdekt manco wettelijk vermoed wordt na de ontvangst
ontstaan te zijn >>, dat eiser het bewijs
niet Ievert dat het manco op het ogenblik van de ontvangst op take! bestond;
dat aldus « het wettelijk vermoeden het
bewijs Ievert dat « Otraco >>de 1 ?4 balkjes
ontvangen heeft die op het zeecognossement vermeld staan "; dat eiser, in zijn
hoedanigheid van in de plaats gestelde
lasthebber en van « verzender te land >>,
voor dezelfde hoeveelheid jegens toekomstige verweersters, verantwoordelijk was;
« dat dienvolgens « Otraco" 1?4 balkjes
met een gewicht van 10.3?0 kilo ontvan-

gen hebbende, en slechts 115 balkjes met
een gewicht van 5.620 kilo geladen hebbende, verantwoordelijk is voor 59 balkjes
met een gewicht van 4.? 50 kilo >>; dat er
noch hoofdelijkheid, noch onverdeeldheid
bestond tussen degenen die in het vervoer
v3,n de l3,ding·, van Antwerpen naar Elizabethstad, tussengekomen zijn, en dat
« de solidariteit zelfs niet kon voorzien
worden voor het onderhavig geval waar
« Otraco >> gelast werd met een taak die hij
aileen moest uitvoeren >> ; dan wanneer :
10 eiser niet kon verantwoordelijk gesteld
worden voor het betwist manco indien de
verzekeringsmaatschappijen (toekomstige
verweersters in verbreking en oorspronkelijke eiseressen) niet bewezen dat hij werkelijk " 1 ?4 balkjes met een gewicht van
10.3?0 kilo ontvangen had" (schending
van de artikelen 1315 van het Belgisch
Burgerlijk W etboek, en, voor zoveel als
nodig, 19? van het boek III van het Congolese Burgerlijk W etboek) ; 2° eiser in
zijn conclusies voor het hof van beroep
staande hield dat het bewijs van de overgave der 59 Iitigieuze poutrellen aan
" Otraco >> noch geleverd, noch aangeboden werd ; (schending van artikel 9? van
de Grondwet), 3° het wettelijk vermoeden
dat ten voordele van de maritieme vervoeder bestaat wanneer de bestemmeling
ontvangst -van de lading genomen heeft
zonder het door de wet voorgeschreven
voorbehoud te maken, niet kan ingeroepen worden door een lastgever tegen de
lasthebber die hij gelast heeft ontvangst
van de lading te nemen en ze te herverzenden (schending van de artikelen 1134,
1350 en 1352 van het Belgisch Burgerlijk
W etboek, en, voor zoveel als no dig, 33,
226 en 228 van boek III van het Congolese Burgerlijk Wetboek) ; het derde, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134 en 1315 van het Burgerlijk Wethoek, · 9? van de Grondwet, en, voor
zoveel als nodig, 33 en 19? van boek III
van het Congolese Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt om aan de verzekeringsmaatschappijPn de som van 25. ?18,50 frank
te betalen, om red en dat « Otraco >>, 17 4
balkjes met een gewicbt van 10.370 kilo
ontvangen hebbende, en .slechts 115 bakjes met een gewicht van 5.620 kilo geladen hebbende, voor 59 balkjes met een gewicht van 4.?50 kilos verantwoordelijk
is >>, zonder vast te stellen dat dit manco
aan een fout van eiser te wijten is, terwijl het anderzijds verklaart « dat, wanneer in artikel 20 (van het reglement van
cc Otraco >>) « Otraco >> aile verantwoordelijkheid afwendt voor manco aan in maga-

-281zijn of in open lucht geplaatste goederen,
dit dient begrepen onder voorbehoud van
de verantwoordelijkheid voor een fout,
derwijze dat de clausule beduidt dat de tegenpartij om vergoeding van een manco
te bekomen, het bewijs van een fout van
" Otraco »of dezes agenten moet leveren »,
dan wanneer de rechter over de grond,
erkend hebbend dat, volgens de bewoordingen der overeenkomst van partijen,
eiser slechts voor een manco kon verantwoordelijk gesteld worden indien dit te
wijten was aan zijn fout, zich er niet kon
toe beperken het bestaan van een manco
vast te stellen, maar daarbij diende aan
te halen dat het bewijs ener fout door
verweersters geleverd was, of, ten minste,
de redenen aan te duiden waarom de
overeenkomst van de partijen niet in onderhavig geval van toepassing was, waarl!it volgt dat het bestreden arrest de bindende kracht der overeenkomsten miskend heeft en zijn beslissing niet wettelijk gemotiveerd heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest
er op wijst dat. eiser, die opdracht had
gekregen als houder van het cognossement op te treden, gemeend heeft van
artikel 91 van de scheepvaartwet te mogen afwijken ; dat " Otraco " te kennen
geeft dat hij de goederen uit het zeeschip
niet in on tv angst genomen heeft; dat de
goederen door de kapitein ontscheept werden en op de kaai verwaarloosd zijn blijven liggen ; dat, naar luid van voormeld
artikel, bij onstentenis van tijdig voorbehoud door de ontvanger van de goederen,
een later ontdekt manco wettelijk vermoed wordt na de ontvangst ontstaan te
zijn; dat de door" Otraco » 115 op wagens
geladen balkjes aan de bestemmeling afgeleverd werden, dat aldus geen eis teg·en
" Otraco >> kan worden ingesteld op grond
van het contract van vervoer te lande
noch op grond van een bewaargeving;
Overwegende dat uit die beschouwingen blijkt dat de rechter over de grond
ten laste van eiser een fout in de uitvoering van de hem gegeven opdracht l1eeft
weerhouden, en hem verantwoordelijk
heeft verklaard voor de schade welke
voor de bestemmeling het gevolg er van
is geweest, reden, namelijk, dat de kapitein ingevolge van de slechte uitvoering
van de lastgeving wettelijk vermoed
wordt de goederen te hebben afgeleverd
zoals zij in het cognossement zijn omschreven;
Dat die beschouwingen volstaan om
het beschikkend gedeelte van het bestreden arrest te rechtvaardigen, zodat het
eerste en tweede onderdeel van het tweede

middel en het derde middel op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing gegrond zijn, vermits de weerhouden verantwoordelijkheid niet uit een
bewaargeving noch uit een vervoercontract volgt, en de rechter over de grond
derhalve niet verplicht was dienaangaande een meer uitgebreid antwoord op
de conclusies te verstrekken ;
Dat het derde onderdeel van het
tweede middel tegen overtollige redenen
van de gecritiseerde beslissing opkomt;
Om die redenen, verklaart de tegen de
vennootschap " Dansk » ingestelde voorziening niet ontvankelijk; verwerpt de
voorziening voor het overige ; veroordeelt
kapitein Hilkjar tot de helft van de kosten van de memorie tot wederantwoord
en aanlegger tot de overige kosten.
27 november 1959. - 1e kamer. Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-g·eneraal. - Pleiters, HH. Van Ryn,
Simont, Demeur en Pirson.

1e KAMER. -

27 november 1959.

1° ARBEIDSONGEVAL.- BEGRIP.GEVAL.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. p ARTIJ ZICH
ERTOE BEPERKENDE OP ALGEMENE
WIJZE IN HAAR CONCLUSIES VAN BEROEP NAAR DE REDENEN VAN HET VONNIS "A QUO>> TE VERWIJZEN. - GEEN
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER IN
BEROEP OM IEDER DEZER REDENEN TE
BEANTWOORDEN.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.
GEEN VERPLICHTING, IN PRINCIPE, VOOR DE
RECHTER IN BEROEP OM DE REDENEN
VAN DE EERSTE RECHTER TE WEERLEGGEN WANNEER ·HIJ DEZES BESLISSING HERVORMT.
1° De 1'echte1· kan wettig de beslissing dat
een ongeval een arbeidsongeval is, naar
de zin van de samengeschakelde wetten
op de vergoeding van de uit arbeidsongevallen voo1·tspntitende schade, afleiden
hieruit dat het ongeval zich heeft voo1·gedaan tijdens een werk uitgevoe1·d in een
open ntimte die tegen de natttttrelementen onbesche1·md was, dat, de natuw·elementen losgeb1·oken zijnde, het slacht-
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genoodzaalct was geweest wegens de aard
van zijn m·beid en de gelegenheid van de
plaats waar deze arbeid uitgevoe1'd we1·d
een schuilplaats te zoe!cen in een windrnolen die hem voo1·Jcwam tegelijlc als de
vo01· hern dichts bij gelegen schuilplaats
en die zich ten aanzien van de hevigheid
van de stortregen opdrong, en dat het
die schuilplaats niet verkozen had tengevolge van een persoonlijlce g1'il en zonde1'
enige vemntwoording en alleen, doch veTgezeld van de ploegbaas en van veTscheidene werkkmchten.

2° vVannee1' een pa1•tij, in haa1· conclusies
v66T de 1'echteT in beToep, narnelijk naaT
de " redenen van het bestreden vonnis "
venvezen heeft, verplicht die venvij zing,
in algemene bewooTdingen uitgedTulct, de
Techter niet orn iedeT dezeT 1·edenen te
beantwoorden (Grondwet, art. 97 .)
3o Zo de rechteT in beToep eT toe gehouden
is op de in conclusies 1titged1'ukte oveJ·wegingen in te gaan welke een eis, een
verweeT of een exceptie uitrnaken, moet
hij, in principe, de redenen van de
eeTste 1'echte1' niet weeTleggen, wanneeT hij
dezes beslissing heTvo1'rnt (1). (Grond-

wet, art. 97.)
(STAD BRUGGE, T. WEDUWE
DE BRABANDER EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 28 juni 1958 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brugge ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet en 1 van de wet van 2~ december
1903 en van de samengeschakelde wetten op de arbeidsongevallen, doordat het
bestreden vonnis beslist heeft dat het
kwestieus ongeval, waarbij de echtgenoot
van eerste verweerster doodgebliksemd
werd, een arbeidsongeval was, en eiseres
veroordeeld heeft aan verweerster de
schadevergoedingen gegrond op de wet
van 2~ december 1903 te betalen, en deze
beslissing gestaafd heeft op het feit dat

(1) Verbr., 6 maart 1947 (.A17'. Vm·b1'., 1947,
biz. 76); zie verbr., 18 maart 1957 (ibid.,
1957, biz. 585) en 23 februari 1959 (B1tll.
en PAsiC., 1959, I, 638).

het slachtoffer, dat aan het werk was toen
een onweder losbrak, een schuiloord opgezocht had in een molen die « een bijzondere aantrekkingskracht op de bliksem
uitoefende », doch << die door hem niet
opgezocht werd ten gevolge een persoonlijke gril of zonder enige verantwoording
en alleen, maar vergezeld van de ploegbaas en nog· zes werkkrachten "• dat << deze
collectieve keus van het schuiloord liet
blijken da,t deze molen het dichtstbij de
plaats van de arbeid lag en zich aldus
aan het slachtoffer als schuiloord opdrong '' en dat dientengevolge << de aard
van de arbeid en de plaats waar deze
arbeid door het slachtoffer uitgevoerd
-vverd, het risico door de bliksem getroffen
te worden heeft geschapen en als een
arbeidsrisico voorkomt "• zonder noch de
conclusies van eiseres noch de motivering van de eerste rechter te· beantwoorden .of te ontkennen, in zover zij staancie
hielden dat " de onmiddelijke nabijheid
van de molen deze Iaatste niet als de
aangewezen schuilplaats tegen het onweder moest aanwijzen » om reden
dat << aileen zeven van de vierentwintig
arbeiders onder de molen dekking zochten en dat de ploegbaas bovendien
de plaats zo ongelegen vond dat hij,
enkele minuten nadien, naar de dichtstbijgelegen barak liep, na zijn werkmakkers aangezet te hebben zijn voorbeeld
te volgen "• en dat << deze barak daartoe
bestemd was » dan wanneer, van het
ogenblik af dat er een tot schuiloord
bestemde barak in de nabijheid lag en
dat de overgrote meerderheid der werklieden in deze barak een schuilplaats
vond, die geen aantrekkingskracht op de
bliksem uitoefende, het kwestieus ongeval, dat zich voordeed in een andere
plaats, die deze aantrekkingskracht uitoefende, geen arbeidsongeval kon uitmaken vermits het slachtoffer aan een grater bliksemgevaar blootgesteld werd, niet
door het feit van zijn werk doch door een
oorzaak die met het arbeidscontract geen
uitstaans had, dan wanneer alleszins uit
de bewoordingen van het bestreden vonnis onmogelijk kan uitg·emaakt worden of
de rechters over de grond in feite hebben
willen beslissen dat het onjuist was dat
17 werklieden een schuilplaats opgezocht
hadden op een andere plaats dan in de
molen, namelijk in een barak die daartoe
bestemd was en dat het ook onjuist was
dat de ploegbaas het slachtoffer, aangezet had in deze barak een schuiloord op
te zoeken danwel of zij in rechte hebben
willen beslissen dat, zelfs indien deze
feiten juist waren, zij niet van aard waren
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zonder oorzakelijk verb and met de arbeid
te doen beschouwen, en meer bepaald, dat
een arbeider die, ondanks de stellige raadgeving van zijn ploegbaas, weigert in een
daartoe bestemde plaats een schuiloord
tegen het onweder op te zoeken, aan een
ander, niet daartoe bestemd, en in feite
gevaarlijk schuiloord de voorkeur geeft
en dientengevolge het slachtoffer van de
bliksem wordt, toch als het slachtoffor
van een arbeidsongeval moet aangezien
worden, dan wanneer deze onduidelijkheid in de motivering aan het hof van
verbreking niet toelaat zijn controlerecht
over de wettelijkheid van de bestreden beslissing uit te oefenen en met het gebrek
aan de door artikel 97 der Grondwet vereiste motivering· gelijk staat, dan wanneer
bovendien het tegenstrijdig is enerzijds te
beslissen dat het feit dat de ploegbaas en
zes werkkrachten in de molen een schuiloord opgezocht hadden een collectieve
keus was die liet blijken dat dit schuiloord het dichtst bij de plaats was waar
deze arbeiders hun arbeid uitvoerden, en anderzijds impliciet aan te nemen, of
alleszins niet te ontkennen, dat zeventien
van de vierentwintig tewerkgestelde
werklieden een andere schuilplaats gevonden hadden en dat de ploegbaas zelf
van de molen naar die andere schuilplaats " gelopen was " :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens het werk dat het slachtoffer uitvoerde in een open ruimte die
tegen de natuurelementen onbeschermd
was, en beslist, eensdeels, dat het slachtoffe·r gerechtigd was bij het losbreken der
natuurelementen, daartegen bescherming
te zoeken, dat de aard van de arbeid en
de gelegenheid van de plaats waar
het zijn arbeid uitvoerde het genoodzaakt hebben de dichtst bij de arbeidsplaats gelegen schuilplaats te zoeken, en anderdeels, dat de molen als de
voor hem dichtsbijgelegen schuilplaats
voorkwam, dat het slachtoffer die schuilplaats niet verkozen heeft tengevolge van
een persoonlijke gril en zonder enige verantwoording en aileen, doch verg·ezeld van
de ploegbaas en nog zes werkkrachten,
dat deze collectieve keus van de schuilplaats laat blijken dat dit laatste het
dichtst bij de plaats waar deze arbeiders
hun arbeid uitvoerden gelegen was, en
zich ten aanzien van de hevigheid van de
stortregen, als schuilplaats opdrong ; dat
aldus de aard van de arbeid en de plaats
waar deze arbeid door het slachtoffer
uitgevoerd werd het risico door de blik-

sem .getroffen te worden heeft geschapen
en ZlCh als een arbeidsrisico voordeed ·
Overwegende dat het bestreden von~is
uit die overwegingen l1eeft kunnen afleiden dat het aan de rechtsvoorganger van
de verweerders overgekomen ongeval een
arbeidsongeval is geweest;
Overwe.~ende dat die~elfde overwegingen degehJk de conclus1es beantwoorden
waarbij aanlegster de rechtbank er om
verzocht voor recht te verklaren dat er
geen ?ms.tandigheden voorhanden zijn
waaru1t d1ent te worden afgeleid dat het
slac~toffer ingevolge de uitvoering van de
arbe1dsovereenkomst door de bliksem getroffen werd ;
.Overwegende dat, zo aanlegster v66r
de rechter in hoger beroep haar conclusies onder meer op de " redenen van het
bestreden vonnis >> gesteund heeft die in
algemene bewoordingen naar de ;edenen
van de eerste rechter, verwijzen de rechter over de grond niet verplicht was ieder
dezer redenen te beantwoorden en dat
zo de re:hter in hoger beroep e~ toe ge~
houden 1s op al de in conclusies uitgedrukt.e overweging·en in te gaan welke
een e1s, een verweer of een exceptie uitmaken, hij in principe de redenen van de
eerste rechter niet moet beantwoorden
wanneer hij dezes beslissing hervormt · '
Dat het middel niet kan aangeno~en
worden;
. Om die redenen, verwerpt de voorziRmng ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
27 november 1959. - 1 e kamer. Voo1'zitte1', H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voo~~itte.r. - Ve1'slaggeve1·,
H. Neven. - Gel~,1klu~dende conclusie, H.
Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Struye.

1" KAMER. -

27 november 1959.

1° RAAD VAN STATE.- MACHT VAN
DE HANDELINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN TE VERNIETIGEN.
NATIONALE
MAATSCHAPPIJ
DER
BELGISCHE SPOORWEGEN. ADMINISTRATIEVE OVERHEID.

2°

WERKRECHTERSRAAD. NATIONALE MAATSCHAPIJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN. BETREKKINGEN VAN
DE MAATSCHAPIJ MET HAAR PERSONNEEL. BETREKKINGEN DOOR EEN
ADMINISTRATIEF STATUUT BEHEERST.

-2840NBEVOEGDHEID
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VAN

DE

WERK-

1° In haar betrekkingen met haar personneel, ge1·e geld door het statuut van het
pe1·soneel, is de N ationale maatschappij
der Belgische spoorwegen een administmtieve ove1·heid naar de zin van m·tikel 9 van de wet van 28 december 1946,
ho1tdende instelling van een Raad van
State· (1).
2° De werktechtersraad is niet bevoegd om
uitsp1·aak te do en over de rechts bet1·ekkingen die tussen de Nationale maatschappij der Belgische Spo01·wegen en
haar personeel ontstaan en die do01· een
administratief statuut beheerst worden (2).
(NATIONALE lv!AATSCHAPPIJ DER
BELGISCHE SPOORWEGEN, T, BECU.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie op 15 november 1957 gewezen
door de Werkrechtersraad van beroep,
kamer voor bedienden, te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 3, 5, 13
en 43 van de organieke wet van 9 juli
1926 betreffende de werkrechtersraden,
en 1, 7, 8, 13, 15 en 18 van de wet van
23 juli 1926 tot oprichting van de N ationale maatschappij van Belgische spoorwegen, doordat de bestreden beslissing
oordeelt dat het verzoeningsbureel van
de werkrechtersraad te Gent, zetelend
a]s vonnisvellend bureel, bevoegd was
1'atione rnaterire om kennis te nemen van
de eis van verweerster, aangestelde van
eiseres, strekkende tot het intrekken van
een door deze laatste genom en tuchtmaatregel en tot betaling van een bedrag van
339 frank, dan wanneer de aangestelden
van eiseres ten opzichte van deze laatste
niet door een contract van verhuring van
diensten, arbeids- of bediendencontract,
gebonden zijn, maar zich wel in een reglementair en statutair verband bevinden,
eiseres een administratieve overheid
zijnde (schending der aangeduide artikelen van de wet van 23 juli 1926 inzonderheid artikel 13), en dan wanneer de
(1) Verbr., veren. kamers, 27 november 1957
(A1'1', Verb1·., 1958, blz. 190).
(2) Raad van State, 23 december 1949
(Ar1·esten en adviezen van de Raad van State,
1947, nr. 212; Rec. arr. et avis Cons. d'Etat,
1949, blz. 295).

werkrechtersraden slechts bevoegd zijn
mtione materire om kennis te nemen van
de geschillen die tussen de werkgevers
enerzijds en arbeiders en bedienden anderzijds nopens de arbeid oprijzen, en die
het leercontract, het arbeidscontract of
elk ander contract van verhuring van
diensten betreffen (schending van de aangeduide artikelen van de wet van 9 juli
1926) :
.
Wat beide onderdelen betreft :
Overwegende dat de door verweerder
ingestelde vordering strekt tot in trekking
van de door aanlegster te zijner laste getroffen tuchtmaatregel en, als gevolg van
deze intrekking, tot betaling ener som
van 339 frank, welke hoofdzakelijk een
dag wedde vertegenwoordigt;
Overwegende dat de bestreden beslissing de werkrechtersraad ter zake bevoegd
verklaart op grond van de beschouwing
dat de vordering op een enkele eis neerkomt en de werkrechtersraad bevoegd is
om aile geschillen betreffende het arbeidsof bediendencontract tussen werkgever
en werknemer te beslechten;
Overwegende dat de Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen, in
haar betrekkingen met haar personeel
een administratieve overheid is naar de
zin van artikel 9 van de wet van 13 december 1946, houdende instelling van een
Raad van State; dat de rechtsbetrekkingen die tussen de maatschappij en haar
personeel ontstaan beheerst worden niet
door een arbeids- of bediendencontract
doch door een administratief statuut ;
Overwegende dat de werkrechtersraad
dienvolgens niet bevoegd was om over
de zaak uitspraak te doen ; dat de omstandigheid dat de gevorderde intrekking
van de getroffen tuchtmaatregel, onrechtstreeks en bijkomstig, een betaling van
wedde gevolg moest hebben zonder uitwerking is;
Dat het middel bijgevolg gegrond is;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de memorie van antwoord die
buiten de door artikel 16 van de wet van
25 februari 1925 ter griffie bepaalde
termijn neergelegd werd ; verbreekt de
_bestreden beslissing ; 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 Werkrechtersraad van beroep, kamer voor bedienden, te Brugge.
27 november 1959. - 1 e kamer. Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer

-285waarnemend voorzitter. VerslaggeGelijkluidende convel', H. Rutsaert. clusie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van
Ryn en Struye.

2e KAMER. -

30 november 1959.

STRAF. OVERTREDING VAN MONDELINGE BELEDIGING. GELDBOETESTRAF HOGER DAN HET MAXIMUM BIJ
ARTIKEL 561 VAN HET STRAFWETBOEK
VOORZIEN. - ONWETTIGHEID.
Is onwettig de geldboetestmf, hager dan
het bij aTtikel 561 van het Strafwetboelc
voorziene maximum, die uitgesp1·oken
wo1·dt uit hoofde van beledigingen, andere dan die bij hoofdstulc V, titel VI I I,
boek I I, van dit wetboek vool·zien.
(PHILLIPE, T. DUMONT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1~ mei 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te V erviers ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 561 van het Strafwetboek
doordat het bestreden vonnis aanlegger
tot een geldboetestraf van 25 frank veroordeeld heeft uit hoofde van beledigingen, andere dan die bij hoofdstuk V,
titel VIII, boek II, van het Strafwetboek
voorzien, dan wanneer deze wetsbepaling op dergelijke overtreding slechts een
geldboetestraf van tien tot twintig frank
en een gevangenisstraf van een dag tot
vijf dagen, of slechts een van deze straffen stelt :
Overwegende dat aanlegger, die vervolgd was wegens het overtreden van
artikel 561, 7°, van het Strafwetboek,
bij bevestiging van het beroepen vonnis
veroordeeld is tot een geldboetestraf van
25 frank, op 500 frank gebracht bij toepassing van artikel 1 van de wet van
5 maart 1952 betreffende de opdecimes;
Overweg·ende dat deze straf het maximum van de bij de wet bepaalde geldboetestraf te hoven gaat ;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de verbreking van
de over de publieke vordering gewezen
beslissing de verbreking met zich brengt

van de over de burgerlijke vordering gewezen beslissing die het gevolg van de
eerste is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; 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 de Correctionele Rechtbank te Luik, in hoger beroep uitspraak
doende.
30 november 1959. - 2 8 kamer. VoorzitteT, H.. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H.
Louveaux. - Gelijkluidende conclusie, H.
Delange, advocaat-generaal.
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1o LIJFSDWANG. - STRAFZAKEN. BEKLAAGDE MINDERJARIG OP DE DATUM VAN DE FElTEN. - VEROORDELING TOT LIJFSDWANG. - ONWETTIGHEID.
2°VERANTWO ORD ELI JKH EI D
(BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). BEKLAAGDE VEROORDEELD WEGENS EEN MISDRIJF DAT
SCHADE VEROORZAAKT HEEFT. - SAMENLOPENDE FOUT VAN HET SLAGHTOFFER. - BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID SLECHTS GEDEELTELIJK
ZIJNDE.
UITGESTREKT3° VERBREKING. HEID.- STRAFZAKEN.- VERBREKING
VAN DE VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE. VOORZIENING VAN DE
BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ NIET ONTV ANKELIJK. GEVOLG
VAN DE VERBREKING TEN OPZICHTE VAN
DIE PARTIJ.
~o VERWIJZING NA VERBREKING.
- LIJFSDWANG ONWETTIG UITGESPROKEN VOOR HET INVORDEREN VAN DE
KOSTEN DER PUBLIEKE VORDERING. GEDEELTELIJKE VERBREKING.- GEEN
VERWIJZING.
1° De lijfsdwang mag niet woTden uitgespToken tegen een veToordeelde wegens
misdTijven door hem tijdens zijn minderjarigheid begaan (1}. (Wet van
27 juli 1871, art. 6.}
(1) Verbr., 1 juli 1957, twee
Verbr., 1957, blz. 930).

(A1-r.
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2° Wanneer een schade door de samenlopende fouten van het slachtoffer en van
de beklaagde vet·oo1'zaakt is geweest, mag
deze jegens het slachtoffe!' niet tot de
gehele ve1'goeding van die schade veroo1'deeld w01·den (1). (Impliciete op-

lossing.)
Wannee~· de beslissing van veroo1'deling
op de voo1'ziening van de beklaagde ve1'bt·oken wordt en wanneer de bu1'ge1'lijke
verantwo01·delijke pat·tij zich niet voo1'zien heef't of zich omegelmatig voorzien
heeft, w01·dt de beslissing die pm·tij burgerlijk vemntwoordelijk voo!' de veroordeling van de beklaagde verklarende
zonde!' VOO!'Werp (2).
4° De gedeeltelijke vet·breking, bevolen omdat de lijfsdwang onwettig uitgespt•oken
wet·cl voo!' het invO!'clet·en van de kosten
cle1' publieke vorclering, geschiedt zonde1'
ve1'wijzing (3).

3°

(VANCLAIRE EN RICHE, T. DE GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS « LA
BELGIQUE INDUSTRIELLE ,, LECOCQ EN
STOUPY.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel; .
I. Over de voorziening van Yvon Vanclaire :
In zover de voorziening geriCht is tegen de beslissing gewezen :
a) Over de publieke vordering :
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van artikel 6 van
de wet van 27 juli 1871 :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt : 1° dat aanlegger Yvon Vanclaire te Peronnes-Binche op 5 october
1936 geboren is,; 2° dat de feiten Welke
tot de te zijnen laste uitgesproken veroordeling geleid hebben begaan zijn op
15 juni 1957, dit is op een tijdstip to en
hij minderjarig was;
Overwegende dat het desniettemin de
lijfsdwang uitspreekt voor het invorderen van de kosten der publieke vordering;
(1) Verbr., 4 rnei 1959 (Ar1·. Vm·br., 1959,
blz. 639).
(2) Verbr., 6 april 1959 (A1"1'. Verbr., 1959,
blz. 597).
(3) Verbr., 27 juli 1944 (Bull. en PAsiC.,
1944, I, 442).

Overwegende dat lijfsdwang niet mag
worden toegepa,st op een meerderjarig geworden minderjarige, wegens feiten welke
hij tijdens zijn minderjarigheid begaan
heeft;
Dat het arrest mitsdien de in het middel aangeduide wetsbepaling geschonden
heeft;
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 ;
b) Over de burgerlijke vordering van
verweerders :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest beslist heeft
dat eerste aanlegger aileen voor de gezamenlijke schadelijke gevolgen van het
litigieuze ongeval verantwoordelijk was,
en aanleggers veroordeeld heeft tot het
betalen van verscheidene sommen aan
verweerders, die zich burgerlijke partij
gesteld hadden, zonder te antwoorden op
de conclusies van aanleggers in zover
daarbij aangevoerd werd dat het slachtoffer « een redding nog moeilijker gemaakt had door zeer snel te rijden, zoals
blijkt uit de aanzienlijke schade aan het
motorrijwiel, de ernst van de schok die
een overlijden tot gevolg had, de aanduiding op de snelheidsmeter, na het remmen, van 45 kilometer per uur ... ,, dan
wanneer rechterlijke beslissingen, om
wettig met redenen omkleed te zijn, aile
middelen en excepties moeten behandelen die ingeroepen zijn in de door de partijen regelmatig neergelegde conclusies :
Overwegende dat de voorziening, zonder het arrest te critiseren in zover het
beslist dat eerste aanlegger een fout begaan heeft die met het ongeval in een
rechtstreeks verband van oorzaak tot
gevolg staat, en in zover het het bedrag
van het door de burgerlijke partijen geleden nadeel bepaalt, tegen het arrest enkel
opkomt voor zoveel aanleggers daarbij
tot het vergoeden van de totaliteit van
het nadeel veroordeeld zijn ;
Overwegende dat aanlegger bij conclusies betoogde dat het ongeval waarvoor hij terechtstond zich niet zou voorgedaan hebben indien het slachtoffer zoveel mogelijk op zijn rechterkant had
gereden, « dat het bovendien een redding
nog moeilijker gemaakt had door zeer
snel te rijden "; dat hij het bestaan van
de tweede, aan het slachtoffer ten laste
gelegde fout afleidde uit onderscheiden
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van de schok die een overlijden tot gevolg had, de aanduiding op de snelheidsmeter, na het remmen, van 45 km »;
Overwegende dat het hof van beroep,
na beslist te hebben dat de door aanlegger
.bestuurde vrachtwagen in een bocht zonder zichtbaarheid ten dele over het linker gedeelte van de weg gekomen was en
voor de tegenliggers een plots optredende
hindernis opgeleverd had, erop wijst dat
het slachtoffer zoveel mogelijk op zijn
rechterkant gereden had en dat het, zelfs
zodoende, de vrachtautomobiel niet had
lmnnen vermijden;
Overwegende dat, al beslist het hof
van beroep soeverein en definitief dat
11et slachtoffer volkomen rechts gehouden
had, het arrest daarentegen in het onzekere laat of het hof van beroep in feite
beslist heeft dat het slachtoffer niet te
snel reed ofwel dat tussen de snelheid
waarmee het reed en het ongeval en de
gevolgen ervan geen verband van oorzaak
tot gevolg lag, ofwel, naar recht, dat, ook
al was die snelheid overdreven en ook al
was zij mede oorzaak van het ontstaan
van de schade geweest, aanlegger desniettemin tot gehele vergoeding van deze
schade gehouden was;
Dat aldus uit het arrest blijkt dat het
antwoord op de conclusies van aanlegger
in dit opzicht dubbelzinnig is en het hof
niet in staat stelt zijn toezicht op de wettelijkheid van de beslissing uit te oefenen;
Dat het middel gegrond is;
II. Over de voorziening van Yvan
Riche :
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging niet blijkt dat aanlegger,
burgerlijk verantwoordelijke partij, zijn
voorziening betekend heeft aan de partijen tegen welke zij gericht is; dat de
voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende echter dat de gedeeltelijke verbreking van de beslissing waarbij
Vanclaire jegens de burgerlijke partijen
veroordeeld is, desniettemin als noodzakelijk gevolg heeft de veroordelingen, uitgesproken ten laste van Riche, als burgerlijk verantwoordelijke, in dezelfde
mate doelloos te maken ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest : 1° wat de pilblieke vordering
betreft, in zover het tegen Vanclaire de
lijfsdwang voor het invorderen van de op
deze vordering gevallen kosten uitspreekt; 2° wat de burgerlijke vorderin-

gen betreft, in de grenzen van de voorziening, in zover het de totale verantwoordelijkheid voor het ongeval en de
schadelijke gevolgen ervan aanlegger
Vanclaire ten laste legt, de aldus uitgesproken gedeeltelijke verbreking de tegen aanlegger Riche als burgerlijk verrantwoordelijke uitgesproken veroordeling in dezelfde mate doelloos makende ;
verwerpt de voorziening van Vanclaire
voor het overige, alsmede de voorziening
van Riche; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt aanlegger Van claire
tot de helft van de kosten van zijn voorziening, de andere helft de verwerende
burgerlijke partijen ten laste zijnde ; veroordeelt aanlegger Riche tot de kosten
van zijn voorziening; zegt dat er geen
termen zijn tot verwijzing, wat de op
de publieke vordering gewezen beslissing aangaat; verwijst voor het overige
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
30 november 1959. - 2e kamer. VooTzitte1', H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'slaggeve1', H.
Louveaux. Gelijkluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal.
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1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- EENPARIGHEID.- ARREST DE DOOR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK UITGESPROKEN
STRAF
VERZWARENDE,
DOCH SCHORSING VERLENENDE.
EENPARIGHEID VEREIST.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE.
- STRAFZAKEN. - ONVOLLEDIG DOSSIER TER GRIFFIE VAN HE'l' HOF ·vAN
VERBREKING NEERGELEGD.
0MS'l'ANDIGHEID KUNNENDE, IN GEVAL
VAN AFBREUK AAN DE RECHTEN VAN
DE VERDEDIGJNG, EEN VERLENGING
lYIEDEBRENGEN VAN DE VOOR HET
NEERLEGGEN VAN EEN MEMORIE TOT
STAVING VAN DE VOORZIENING OPGELEGDE TERMIJN.
3° VOO)'l,ZIENING. - BEVOEGDHEID.
- STRAFZAKEN. ~ STUKKEN VAN DE
AAN DE FEITENRECHTER VOORGELEGDE
RECHTSPLEGING. STUKKEN NIET
GEVOEGD BIJ HET TER GRIFFIE VAN
HET HOF VAN VERBREKING NEERGELEGD DOSSIER. -MACHT VAN HE'l' HOF
OM DE OVERLEGGING ERVAN TE EISEN.

-2881° Het hof van beToep mag de doo1' de
eeTste 1'echte1' uitgespToken st?'af niet ve?'zwaTen zonde1' inet eenpm·igheid van
stemmen van zijn leden uitspTaak te
doen, zelfs wannee?' het een scho?'sing
ve1·leent die deze ?'echte?' niet had toegestaan (1).
2 ° vVan nee?' zekeTe stukken van de a an de
feitenTechte~· vooTgelegde Techtspleging
niet zijn gevoegd geweest bij het te?'
gTif!ie van het hof van veT bTeking nee1'gelegd dossie1' ingevolge een vooTziening
in stmf'zaken, Jean deze niet-ovennalcing
zo zij aan de Techte1' vqn de venlediging
afbTeuk heeft gedaan, een veTlenging medebTengen van bij aTtikel 6, pamgTaaf 1,
van de wet van 20 jtmi 1953, a1·tikel 53
van het besluit van de SoeveTeine Vo1'st
van 15 mam·t 1815 ve1'vangende, voo1'
het neerleggen van een memorie en van
stukken tot staving van de vooTziening
bepaalde teTmijn.
3° vVanneer, in stmfzaken, stuldcen van de
aan de feiten1'echte1' voorgelegde 1'echtspleging niet bij het ter gTif!ie van het hof
van ve1'b1·elcing nee1·gelegd dossie?' gevoegd zijn, veTmag dit hof deze zich te
doen ove1'maken waaTvan de ove1'legging
voo1· de uitvoeTing van zijn opdmcht
nodig rnocht blijken {2).
(GOEBEERT EN LAMBERT, T. LECOCQSEPULCKE,
DUROY-PRIGNON,
HASEBROECK-SCHOKAERT, SNEL-LIEVENS,
HOSTE-DEJONGHE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 april 1959 g·ewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. Over de voorziening van aanleg·ger
Goebeert :
A. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 1~0 van de wet van
18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting
en van artikel 2 van de wet van ~ september 1891 waarbij dit artikel aangevuld is;
doordat het bestreden arrest aanlegger
Goebeert uit hoofde van de telastleggingen D, F, G, en H tot een straf van
twee jaar gevangenis en 500 frank geld(1) Zie, inzake verzet, verbr., 20 april 1959
(A1'1', TTerb1·., 1959, blz. 637).
(2) Over het feit clat het hof niet vermag
acht te slaan op stukken waarvan het niet

boete veroordeelt aldus de straffen van
Mn jaar en zes maanden gevangenis en
500 frank geldboete die door de eerste
rechters uit hoofde van dezelfde telastlegging· werden uitgesproken verzwarende,
zonder vast te stellen dat het hof van
beroep met eenparigheid van stemmen
van zijn leden uitspraak gedaan heeft,
dan wanneer deze eenparigheid vereist is
opdat het hof van beroep de tegen de
beklaagde uitgesproken straffen zou kunnen verzwaren :
Overwegende dat het bestreden arrest
de beslissing van de eerste rechter te niet
doet, onder meer in zover zij aanlegger
Goebeert uit hoofde van oplichtingen tot
een enkele straf van een jaar gevangenis
en 500 frank geldboete en uit hoofde van
overtredingen van het koninklijk besluit
nr ~3 van 15 december 193~ tot een enkele
gevangenisstraf van zes maanden veroordeelt;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat deze telastleggingen bewezen gebleven zijn in de door de eerste rechter aangegeven grenzen, dat zij aile uit een enig
strafbaar oogmerk voortspruiten en dat
derhalve slechts een enkele straf, de
zwaarste behoort te worden uitgesproken ; dat het arrest aanlegger Goebeert
veroordeelt tot een enige straf van twee
jaar gevangenis en 500 frank geldboete,
welke dus ten aanzien van de hoofdgevangenis zwaarder is dan het totaal van
de door de eerste rechter uitgesproken
straffen van die aard ; dat het slechts
voor de hoofdgevangenisstraf schorsing
toestaat;
Overwegende dat de schorsing, een
element van de straf waarmee zij een
ondeelbaar geheel vormt, tot gevolg heeft.
de veroordeling voorwaardelijk te maken,.
wat de eventualiteit dat zij uitgevoerd
wordt impliceert; dat mitsdien, wanneer
het hof van beroep de door de eerste rechter besliste straf verhoogt en schorsing
verleent, de uitgesproken straf desniettemin een verzwaarde straf blijkt ;
Overwegende dat het arrest niet vaststelt dat het met eenparigheid van stemmen van de leden van het hof van beroep
uitgesproken is, en dienvolgens artikel140·
van de wet van 18 juni 1968, door artikel 2 van de wet van ~ september 1891
gewijzigd, schendt;
Dat het middel gegrond is;
blijkt clat zij vo6r het overmaken van clerechtspleging werclen opgemaakt overeenkomstig de artikelen 423 en 424 van het.
Wetboek van strafvordering, zie verbr., 6 october 1952 (A1'1', TTerb1·., 1953, blz. 25).
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tegen de beslissing over de burgerlijke
vorderingen :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering, in
zover zij aanlegger veroordeelt, de vernietiging met zich brengt van de heslissing over de tegen hem ingestelde hurgerlijke vorderingen, die het gevolg van de
eerste beslissing is ;
II. Over de voorziening van aanlegger
Lambert :
A. In zover de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vordering gericht is :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 43, 44 van het Wetboek van strafvordering, 423 en 424 van hetzelfde wethoek (gewijzigd door artikel 6 van de
wet van 20 juni 1953) en 53 van het besluit van 15 maart 1815, houdende het
organiek reglement van de rechtspleging
in cassatie (gewijzigd door dezelfde bepaling) ; eerste onderdeel, doordat de
enkele stukken van het onvolledig dossier
dat aan de griffie van het hof van cassatie
overgemaakt is en daar neergelegd was
zowel op de datum van de inschrijving
van de zaak op de algemene rol als op de
datum van de verstrijking van de termijn
die de aanleggers verleend is om aldaar
een memorie tot staving van de voorziening neer te leggen, het niet mogelijk
maken na te gaan of het bestreden arrest
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven formaliteiten in acht genomeri heeft en of de publieke vordering
ten dage van de uitspraak van het arrest
niet verjaard was; tweede onderdeel,
doordat het bestreden arrest, om de telastleggingen die het teg·en aanleggers in
aanmerking neemt bewezen te verklaren,
bij overneming van de redenen van de
beroepen vonnissen steunt op het verslag
van 23 juli 1956, dat door deskundige
De Sutter aileen opgemaakt en ondertekend is (dossier « Cicobel >>), en op het
verslag· van 31 maart 1956 dat door deskundige Labar aileen opgemaakt en ondertekend is (dossier« Immocredit »),dan
wanneer, aangezien de twee g·enoemde
deskundigen door de onderzoeksrechter
gezamenlijk gevorderd werden, 1) ieder
van bewuste verslagen, wijl niet gezamenlijk door beide deskundigen opgemaakt en ondertekend zijnde, nietig was ;
2° die verslagen insgelijks nietig waren
daar in het dossier de vaststelling ervan
ontbreekt dat de deskundigen de vereiste
eed afgelegd hebben vooraleer een aanVERBR.,
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vang te maken met de uitvoering van de
opdracht, gegeven door een aanvullende
vordering van de onderzoeksrechter van
17 november 1953, en doordat het arrest,
door meergemelde verslagen niet uit de
debatten weg te laten, deze nietigheid
overgenomen heeft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat er vaststaat dat aileen stukken die v66r de rechtspleging
v66r de feitenrechter opgemaakt werden
niet gevoegd werden bij het dossier dat
aan het openbaar ministerie overgemaakt
is met het oog op de neerlegging ter
griffie van het hof overeenkomstig de
artikelen 423 en 424 van het Wetboek
van strafvordering; dat zij thans bij dit
dossier gevoegd zijn ;
Overwegende dat, in zover aanlegger
doet gelden dat het niet overmaken van
bedoelde stukken, zowel ten dage van de
inschrijving van de zaak op de algemene
rol als ten dage van de verstrijldng van
de termijn die hem verleend was om
een memorie tot staving van de voorziening neer te leggen, van zulke aard is dat
daardoor de rechten van de verdediging
kunnen gekrenkt worden, hij niet tegen
de bestreden beslissing opkomt en dienvolgens geen middel tot cassatie naar
voren brengt ;
Overwegende dat zo, ter zake, bedoelde
niet overmaking aan de rechten van de
verdediging v66r het hof had afbreuk
gedaan, zij een verlenging had kunnen
medebrengen van de termijn van twee
maanden sedert de inschrijving van de
zaak op de algemene rol, welke termijn
bij artikel 6, paragraaf 1, van de wet van
20 juni 1953, artikel 53 van het besluit
van de Soevereine Vorst van 15 maart
1815 vervangende, bepaald is voor het
neerleggen van een memorie en van stukken tot staving van de voorziening;
Overwegende echter dat uit de neergelegde memorie blijkt dat aanlegger van
de ter griffie van het hof van beroep gebleven stukken inzage genomen heeft, en
dat bijgevolg de rechten van de verdediging gevrijwaard zijn ;
Overwegende, in zover aanlegger doet'
gelden dat het hof niet in staat is tot het
nagaan van de wettigheid van het arrest
en van de inachtneming van de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven vormen, dat, ook al mag de
overmaking van de stukken van het pro·
ces, naar luid van de artikelen 423 en 424.
van het Wetboek van strafvordering; pas
plaats hebben na verloop van de tien da-:
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volgen, geen enkele wetsbepaling het
eindpunt van de termijn waarin deze
overmaking moet geschieden vaststelt,
zodat het hof te allen tijde vermag de
stukken aan zich te doen overmaken
waarvan de overlegging voor de uitvoering van zijn opdracht nodig· mocht blijken;
Dat in dit opzicht het middel tegelijk
naar recht en in feite faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest ten aanzien van de schuldigverklaring van aanlegger en voor de telastleggingen die het
bewezen verklaart de redenen van de
eerste rechter overneemt; dat deze zijn
beslissing steunt, niet enkel op de op ter
terechtzitting door de deskundigen afgelegde verklaringen, doch bovendien en
uitdrukkelijk, op de aan de onderzoeksrechter overhandigde expertiseverslagen;
Overwegende dat, in strijd met de stelling van het middel, de heer Labar,
accountant, niet gevorderd is door de
onderzoeksrechter Servais op 18 juli 1953
om van het dossier 80/53 Fin. kennis te
nemen in " samenwerking " met de reeds
gevorderde heer deskundige De Sutter,
dat de term, " samenwerking " zelfs doorgehaald is in de vordering met de omschrijving van de uit te voeren verrichtingen, waaronder het opmaken, door
deskundige Labar alleen, van een met
redenen omkleed verslag ;
Overwegende dat deskundige De Sutter
op 13 juli 1953 door de onderzoeksrechter
Grenez opgevorderd was om van het dossier 150/53 kennis te nemen, de voorgeschreven verrichtingen uit te voeren en
hierover een met redenen omkleed verslag op te maken ;
Overwegende dat het dossier 150/53
van onderzoeksrechter Grenez op 16 juli
1953 door beschikking van de voorzitter
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel toegewezen is aan onderzoeksrechter Servais bij wie het van toen af
ur 78/53 van de notitien van dit kabinet
heeft gedragen ;
Overwegende dat een zelfde onderzoeksrechter dienvolgens gevorderd was
tegelijkertijd doch op afzonderlijke wijze
te instrueren omtrent feiten die aan sommige beklaagden, waaronder aanlegger,
ten laste gelegd waren in de activiteit
van twee verschillende cooperatieve vennootschappen, namelijk" Cicobel >> aan de
ene, en" Immocredit" aan de andere kant;
dat aldus de gezamenlijke onderrichtingen te verklaren zijn welke op 25 juli

1953 door onderzoeksrechter Servais gegeven zijn aan de deskundigen, te weten
dat « de heer De Sutter inzonderheid zal
belast zijn met het onderzoeken van de
verrichtingen van de vennootschap "Cicobel" en de heer Labar van de verrichtingen van de vennootschap " Immocredit >> ;
evenwel client U rekening ermede te houden dat U sommige kwesties van algemene aard zult moeten bestuderen, dat
deze onderzoekingen in gemeenschap dienen te worden verricht en dat de resultaten van uw navorsingen dienen te worden
vergeleken telkens wanneer dit voor een
degelijke uitvoering van uw opdracht vereist zal wezen >> ;
Overwegende dat uit de aldus g·egeven
onderrichtingen blijkt, niet dat de deskundigen met een gemeenschappelijke
opdracht belast waren, doch dat zij hun
werkzaamheden derwijze behoorden te
regelen dat aan ieder de navorsingen van
de andere ten goede kwamen, voor het
verzamelen van de elementen waarover
zij elk afzonderlijk in de uitvoering van
hun respectieve opdracht dienden te besluiten;
Overwegende dat de aanvullende vordering van 17 november 1953 geen wijziging toegebracht heeft aan de opdrachten welke aan de deskundigen De Sutter
en Labar onderscheidenlijk door de vorderingen van 13 en 18 juli 1953 gegeven,
en op 25 juli 1953 bevestigd zijn; dat
immers de vordering, die tot beide deskundigen gezamenlijk gericht is, in het
voor deskundige De Sutter bestemde
exemplaar gemotiveerd is door de omstandigheid dat de onderzoeksrechter gevorderd is te instrueren omtrent de na
13 juli 1953 door « Cicobel >> uitgevoerde
verrichtingen, terwijl het in het voor deskundige Labar bestemde exemplaar gemotiveerd is door dezelfde omstandigheid,
doch voor de verrichtingen uitgevoerd
door " Immocredit >> ; dat, daar zij slechts
als aanvulling gold, de vordering van
17 november 1953 aan de deskundigen
geen nieuwe opdracht ter uitvoering toekende, doch de opdracht waartoe elke
reeds voorheen was gevorderd en waarvoor hij de wettelijke eed had afgelegd
uitbreidde ;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
En overwegende, wat aanlegger betreft, dat 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

-

291

tegen de beslissing over de bargerlijke
vorderingen :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel doet gelden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het aanlegger Goebeerf veroordeelt op de publieke vordering en de burgerlijke vorderingen welke tegen hem zijn ingesteld ;
beveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
:van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
laat de kosten van de voorziening van
aanlegger Goebeert de Staat ten laste ;
verwerpt de voorziening van aanlegger
Lambert en veroordeelt hem tot de kosten van zijn voorziening; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
SO november 1959. 2e kamer. Voorzitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1· H.
Richard. - Gelijkluidende conclttsi~, H.
Delange, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

1 december 1959

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. VAGE EN ONDUIDELIJKE RECLAMATIE. NIET GEMOTIVEERDE RECLAMATIE.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR. - ' BETWISTINGEN VOOR
DE EERSTE MAAL V66R HET HOF VAN
BEROEP BEPAALDELIJK AANGEDUID, DE
RECLAMATIE SLECHTS VAAG EN ONDUIDELIJK GEWEEST ZIJNDE. BETWISTINGEN NIET REGELMATIG BIJ DIT
HOF AANHANGIG GEMAAKT.

S0

INKOMSTENBELASTINGEN.
SCHATTING
VAN
DE
BELASTBARE
GRONDSLAG. FISCALE COM:l\USSIE. BELASTBARE GRONDSLAG OVEREENKOMSTIG RET ADVIES VAN DE FISCALE COMMISSIE BEPAALD. CONCLUSIES DE
DOOR
DE
COMMISSIE
AANGENOMEN
SCHATTING VAN DE ADMINISTRATIE
CRITISERENDE. ARREST ZICH ERTOE
BEPERKENDE TE ANTWOORDEN DAT DE
BELASTINGPLICHTIGE HET JUISTE BEDRAG VAN ZIJN INKOMSTEN NIET HEEFT
KUNNEN BEWIJZEN. ARREST REGELMATIG GEJlfOTIVEERD.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
SCHATTING
VAN
DE
BELASTBARE

GRONDSLAG. SCHATTING DOOR WIJZIGING OF VAN AMBTSWEGE. SCHATTING OP ALLE BEWIJSMIDDELEN VAN
RET GEMEEN RECHT GEGROND.

5°

INKOMSTENBELAS'l'INGEN.
FISCALE
COMMISSIE.
COMMISSIE
BELAST VOOR EEN BEPAALD DIENSTJAAR, DOCH HAAR ADVIES UITBRENGENDE BETREFFENDE DE BELASTBARE
INKOMSTEN OVER EEN ANDER DIENSTJAAR.
ADVIES
ZONDER WETTIG
GEVOLG.

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
SCHATTING
VAN
DE
BELASTBARE
GRONDSLAG. SCHATTING OP EEN
FEITELIJK VERMOEDEN GEGROND. SCHATTING DOOR DE FISCALE COMMISSIE OVER EEN DIENSTJAAR DAT BIJ
HAAR NIET AANGEBRACHT WAS. SCHATTING GEEN FEITELIJK VERMOEDEN UITMAKENDE.

Een vage en onduidelijke ?'eclamatie is
niet gemotiveerd als vereist door artikel 61, paragmaf 3, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen (1).
2° Wanneer een reclamatie vaag en ondttidelijk is, beslist het hof van beroep wettig dat de betwistingen waa·rover de
di1·ecteur niet van ambtswege uitspraak
!weft gedaan en die de1·halve t•oo1· de
eerste m.aal v661· d{t hof bepaaldelijk
aangedutd W01'den, met ontvankelijk zijn.
so De 1'echter, wannee~· hij vaststelt dat de
administmtie de . belastbm·e grondslag
bepaald !weft overeenkomstig het advies
van de fiscale cornmissie, mag zich
er bij bepalen te releveren dat de
belastingp.l.ichtige. e~·kend !weft niet in
staat te ZtJn het JUtste bedmg van zijn
inkomsten te bewijzen, zonder dezes conclusies te bea1~twp01·den in zover zij de
door de comnnsste en door de adrninistratie gedane schatting critisee1·den naardien bewuste conclusies aldus ni;t meer
pe1·tinent waren (2).
4° Zowel artikel 32 als artikel 62 van de
~amengeschakel~e wetten betre ffende de
tnkomstenbelasttngen stellen de administ1'atie in staat tot het bepalen van de belastba!'e grondslag door wijziging of van
ambtswege niet alleen gebntik te maken
van de bijzondere wijzen tot bewijsleve1°

(1) Verbr., 22 october 1957 (Bttll. en PAsrc.,
1958, I, 164).
(2) Verge!. verbr., 10 september 1958 (Arr,
Ve1·b1•., 1959, blz. 24).
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wetten, doch tevens van alle door het gemeen 1'echt aangenomen bewijsmiddelen
uitgezonderd de eed (1).
5° l¥anneer de fiscale commissie, belast
met de schatting van de belastbare inkomsten van een belastingplichtige over
een bepaalde dienstjaar, ham· advies 1titbrengt ·betreffende de inkomsten over een
ande1· dienstjaar, die bij ham· niet aange b1·acht zij n, kan dit laatste advies, uitgebracht door een commissie welke daa1'toe geen hoedanigheid bezat, generlei
wettig gevolg hebben (2).
6D De schatting door de fiscale commissie
van de belastbare inkomsten van een belastingplichtige over een dienstjaar, die
bij haar niet aangebracht waren, maakt
geen feitelijk vermoeden uit van het bedrag van die inkomsten.
{VANWERTS EN CONSORTEN, T. DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANGLEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest op 3 februari 1959 gewezen door
het H'of van beroep te Luik ;
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 55 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Reg'en t
van 15 januari 1948, 28, paragraaf 2, en
33 van het koninklijk besluit van 22 september 1937, gewijzig·d bij het besluit
van 30 december 1939, 1315 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest verklaart dat de inkomsten over het dienstjaar 1955, zoals zij
geschat zijn door de fiscale commissie,
wier advies als wettelijk vermoeden
rechtskrachtig is, in stand dienen te worden gehouden, daar aanleggers het ~e
wijs van het juiste bedrag van hun mkomsten niet geleverd hebben, dan wanneer de door de fiscale commissie op
13 maart 1956 genomen en aan aanleggers in uittreksel betekende beslissing
(1) Zie verbr., 5 october 1954 (.A1'1', Vm·br.,
1955, blz. 53) en een tweede arrest van die
datum in B1tll. en PAsrc., 1955, I, 84; zie
ook verbr., 13 januari 1959 (B1tll. en FABIO.,
1959, I, 473).
(2) Zie verbr., 23 maart 1954 (A1'1'. Ve1'b1·.,
1954, blz. 507) en 23 juni 1959 (ibid., 1959,
blz. 886).

volstrekt nietig is en dit advies noch als
wettelijk, noch als feitelijk vermoeden
kan g·elden wegens deze nietigheid die
voortvloeit : 1° uit een vormgebrek, daar
het hovenbedoeld uittreksel het aantal
aanwezige commissieleden, welke vermelding verplicht is vojgens artikel 33,
laatste lid, van het koninklijk besluit van
22 september 1937, gewijzigd door het
hesluit van 30 december 1939, niet aanduidt, en niet vermeldt of zij de eed afgelegd hebben en regelmatig opgeroepen
zijn, noch of de controleur gehoord is
overeenkomstig voormeld artikel 33,
lid 5 ; 2° uit een onregelmatigheid in de
uitoefening van de mach ten van de fiscale
commissie en uit het niet motiveren van
de heslissing, daar de commissie zich uitg·esproken heeft over de inkomsten over
het op 31 maart 1954 afgesloten dienstjaar, welke vraag bij haar niet aanhang·ig· was, en daar haar advies geen mogelijkheid biedt in te zien welke redenering
de commissie gevolgd heeft om het voor
het dienstjaar 1955 in aanmerking genamen hedrag vast te stellen, en dan wanneer het arrest geen antwoord verstrekt
heeft op de conclusies van aanleggers
waarbij het tegenstrijdig karakter van
verweerders stelling aangaande de omvang van de stock schroot aangetoond is :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, al hebben aanleggers in hun reclamatie doen gelden dat " de meeste van de
vormvereisten, bepaald in de artikelen 28
tot 33 van het uitvoeringsbesluit » van
22 september 1937, gewijzigd door het
besluit van 30 december 1939, « niet in
acht genomen zijn », de directeur evenwei de grief wegens zijn onnauwkeurigheid niet heeft kunnen behandelen ; dat
aanleggers de vormgebreken voor de
eerste maal v66r het hof bepaaldelijk
aanduiden, doch dat deze eisen als nieuwe
eisen dienen te worden beschouwd ;
Overwegende dat een vage en onduidelijke reclamatie niet met redenen omkleed
is als vereist door artikel 61, paragraaf 3,
van de samengeschakelde wetten, betreffende de inkomstenbelastingen, en dat het
hof van beroep dienvolgens, zonder de
bewijskracht van de reclamatie te schenden, heeft kunnen beslissen dat de betwistingen, die voor de eerste maal v66r
hetzelve bepaaldelijk aangeduid worden
door aanlegger aan wie, zoals de bestreden beslissing vaststelt, het uittreksel uit
de notulen van de beraadslaging van de
fiscale commissie genotificeerd was, niet
ontvankelijk waren wijl nieuw;
Overwegende dat, wanneer de rechter
vaststelde dat de administratie de belast-
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bare grondslag overeen~omstig het ad vi~~
van de fiscale commiss1e bepaald had, hiJ
zich erbij mocht bepalen te releveren dat
aanleggers erkend hebben niet ~n staat te
zijn het juiste bedrag van hun mko~sten
te bewijzen, zonder. hun conclusies te
beantwoorden in zover deze de door de
commissie en door de administratie gedane schatting critiseerde~, naardien b~
wuste conclusies aldus met meer pertinent waren;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
ingewilligd worden ;
Over het tweede middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 28, 32, 55 en 56 van d~ wetten betreffende de inkomstenbelastmgen,
samengeschakeld bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, artikelen 1315, 1349, 1353 en 1356 van het
Buro•erlijk Wetboek, doordat het bestreden "arrest beweert dat de controleur die
de onjuistheid van een aangifte vaststelt
tot taak heeft het navorsen, hetzij van
l1et juiste inkomen, indien hem d~~rtoe
de middelen verschaft worden, hetziJ van
het vermoedelijk inkomen, hetwe.lk verkregen wordt, ofwel door aanwendmg van
de in artikel 28 van voormelde samengeschakelde wetten omschreven vergelijking, ofwel door inachtn.eming van de in
artikel 55, paragraaf 1, lid 3, omschre-:en
tekenen en indicien, ofwel door toepassmg
van de feitelijke vermoedens, dan wanneer ingeval de belastinplichtige niet van
ambtswege aangeslagen wordt, als bij
artikel 56 van voormelde wetten bepaald,
de vermoede inkomsten slechts overeenkomstig de artikelen 28 en 55 van de samengeschakelde wetten mogen worden
bepaald, en dan wanneer het.b.e~icht van
wijziging hetwelk, zoals het hhg1euze bericht van 29 december 1955, slechts naar
vage feitelijke vermoedens verwijst, J?.ie~ig
en waardeloos is, en de op een mehge
basis gevestigde aanslag derhalve insgelij ks nietig is :
Overwegende dat zowel artikel 32 als
a,rtikel 62 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
de adm1nistratie in staat steilen tot het
bepalen van de belastbare gron~~lag niet
aileen gebruik te maken van de biJzon~ere
wijzen tot bewijslevering van de arhkelen 28 en 55 van die wetten, doch tevens
van aile door het gemeen recht aangenomen bewijsmiddelen uitgezonderd de
eed;
Dat geen enkele bepaling van die wetten dit vermogen tot het enkel geval van
de aanslag van ambtswege beperkt ;

Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1320, 1322, 1349 en 1353 van
het Burgerlijk W etboek, doordat het bestreden arrest beweert dat de litigieuze
inkomsten waaromtrent het advies van
de fiscale commissie niet aangevraagd is,
oordeelkundig bepaald zijn op de door die
commissie in aanmerking genomen basissen, welke basissen een feitelijk vermoeden zouden opleveren dat niet zou bestreden zijn door enig positief en con troleerbaar element waaruit het bewijs van een
overbelasting zou blijken, dan wanneer :
1 o het arrest in zijn tekst in een tegenstrijdigheid tussen redenen vervalt waar het
aanneemt, enerzijds, dat nopens de basissen van de litigieuze inkomsten over het
dienstjaar 1954 het advies van de fiscale
commissie niet aangevraagd was, welke
daarvan geen kennis vermocht te nemen,
en, anderzijds, dat het door de fiscale
commissie gegeven nietig advies als een
feitelijk verinoeden moet worden inachtgenomen, dan wanneer een nietig advies
niet bestaat en niet aan een taxatie ten
grondslag kan liggen; 2° het arrest niet
steunt op een feit dat het vaststaand bevindt en het, door geen zekerheid uit te
drukken nopens het bestaan van het feit
waaruit het het feit dat het navorst afleidt, niet op een vermoeden gesteund
heeft; dan wanneer de rechter geen antwoord verstrekt heeft op de conclusies
waarbij aanleggers betoogden dat het
door de Staat beweerdelijk vaststaand
bevonden feit onzeker en onjuist was ;
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst, enerzijds, dat de fiscale commissie uitsluitend belast is met het bepalen van de belastbare inkomsten over het
dienstjaar 1955, en, anderzijds, dat de
taxatiecontroleur, gezien de bepaling van
de inkomsten die de fiscale commissie
over het dienstj aar 19 55 verrich t heeft,
de schatting van de inkomsten over het
dienstjaar 1954 welke hij in zijn bericl~t
van wijziging gedaan had tot zodamg·
beloop als nodig verlaagd heeft, oordelende dat tot deze beslissing dezelfde reden aanwezig was ;
Overwegende dat, aangezien de over
het dienstjaar 1954 aangegeven inkomsten gewijzigd zijn en niet aan de fiscale
commissie zijn voorgelegd, het op de
administratie rust deze wijziging, waarvan de gegrondheid door aanleggers in
hun reclamatie betwist wordt, te rechtvaardigen;
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grond laat gelden dat de schatting welke
de fisc ale commissie inciden teel gedaan
heeft met betrekking tot de inkomsten
over het dienstjaar 1954, die bij haar niet
aangebracht waren, door de administratie mag ingeroepen worden als feitelijk
vermoeden waaraan aanleggers ten deze
geen enkel positief en controleerbaar element tegenwerpen uit hetwelk het bewijs
van een overbelasting zou blijken ;
Overwegende dat een schatting van de
belastbare inkomsten over dit dienstjaar
die door de fiscale commissie geschied is
onder voormelde voorwaarden onwettig
is wijl zij is gegeven door een commissie
welke daartoe geen hoedanigheid bezat ;
dat zij generlei wettig gevolg heeft kunnen hebben en dienvolgens geen bewijswaarde heeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het, over
de inkomsten van aanleggers over het
dienstjaar 1954 uitspraak doende, beslist
dat de schatting van die inkomsten door
de fiscale commissie hun mag tegengeworpen worden ; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat melding van dit arrest zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt aanleggers, enerzijds, en verweerder, anderzijds, elk tot
de helft der kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
1 december 1959. 2e kamer. Voo1'zitte1', H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'slaggeve1', H.
Louveaux. Gelijkl~tidende conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgerieraal.

2e KAMER. -

1 december 1959

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. DIRECTE BELASTINGEN. ARREST SLECHTS HET EERSTE
GEDEELTE VAN EEN MIDDEL BEANTWOORDENDE. ARREST NIET REGELMATIG GEMOTIVEERD.

Is niet ?'egelmatig gemotivee1'd het a1'1'es.t dat
slechts het ee1'ste gedeelte van een middel
beantwoo1·dt, te1'wij l het het tweede gedeelte van dit middel, dat van het ee1'ste
onde?'scheiden is, onbecn1twoord laat;

(KHAITCHENKO, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 november 1957 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1101, 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, en 28 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, sameng·eschakeld bij besluit van de Regent van 15 januari 1948, doordat het bestreden arrest
aanleggers beroep afwijst en de aanslag,
welke onder voorwendsel van toepassing
van artikel 28 van de samengeschakelde
wetten gevestigd is naar het bruto-winstpercentage van een enkele " soortgelijk ''
verklaarde en als vergelijkingspunt genamen belastingplichtige, aanneemt, zonder te antwoorden op de conclusies genomen, noch rekening· te houdeJil met de
middelen voorgesteld door aanlegger die
als vergelijking de inkomsten van de drie
door de administratie voorgestelde soortgelijke belastingplichtigen inriep en verzocht dat op aile elementen van hun
fiches acht zou worden geslagen :
Overwegende dat aanlegger in regelmatig v66r het hof van beroep genomen
conclusies betoogde : 1° dat de administratie, om de belastbare grondslag van
de van ambtswege te zijnen laste gevestigde aanslag te bepalen, niet aileen de
fiche van de belastingplichtige onder
nummer 4670 in beschouwing had dienen
te nemen, doch tevens de fiches welke op
andere soortgelijke 'belastingplichtigen
betrekking hadden; 2° dat in de vergelijking die de administratie gemaakt had,
zij de voor haar gunstige elementen ver. zameld had zonder rekening te houden
met de andere elementen, onder meer met
de netto-winst van 66.000 frank op de
fiche van voormelde belastingplichtige
nr 4670 vermeld is;
Overvvegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat " verzoeker enkel verklaart
niet akkoord te gaan met de 80 t. h.
winstmarge die de taxerende controleur
op het cijfer van de g·ebruikte inkopen
in aanmerking heeft genomen ; dat deze
winstmarge die is van belastingplichtige
nr 4670 te St-Joost-ten-Node welke met
verzoeker voldoende pun ten van overeenkomst vertoont "• en zich ertoe beperkt
.te verklaren, enerzijds, " dat de als vergelijldngspunt dienende belastingplich'tige oordeelkundig gekozen is " en, ander~
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bedrijf een bijzondere vorm zou bebben
die de door de administratie verrichte
vergelijking niet pertinent zou kunnen
maken, of ook dat in de vergelijking geen
rekenirig gehouden is met alle factoren
welke op het bedrag van de belastbare
winsten een invloed kunnen hebben '' ;
Overwegende dat deze redenen van het
arrest een passend antwoord opleveren
op het eerste gedeelte van het door aanlegger voorgestelde middel, doch dat zij
het tweede gedeelte van het middel, dat
van het eerste gedeelte onderscheiden is,
onbean twoord laten ;
Dat het arrest dus niet met redenen
omkleed is naar het vereiste van artikel 9? van de Grondwet;
Dat het middel derhalve gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder tot ·de kosten ; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
1 december 1959. 2 8 kamer. Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnec
mend voorzitter. Verslaggever, H.
Polet. Gelijkl1tidende conclusie, H.
Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

1 december 1959

INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

LASTING OP DE INKOMSTEN UIT DE
GRONDEIGENDOMMEN. KWIJTSCHELDI,NG OF VERMINDERING. VOORWAARDEN.

De kwijtschelding of vermindering van de
grondbelasting is afhankelijk gesteld van
de voo1'waa1·de dat de vm·mindering van
het productief vermogen van het onroerend goed blijlct uit omstandigheden
welke van de wil van de eigenaa1' ervan
onafhanlcelijlc zijn (1). (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 13, § 1, vervangen
door art. 1 van de wet van 8 maart
1951.)

(1) Verbr., 18 november 1955 (Bull. en
1956, I, 258).

PASIC.,

(N. V. « SOUDES ET. POTASSES "• T.
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
NANCIEN.)

DE
FI-

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 februari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over de drie middelen samen : het
eerste, afgeleid uit de schending· van de
artikelen 131? tot 1332 en 1356 van het
Burgerlijk W etboek, doordat het be"
streden arrest steunt op een beweerde
bekentenis van aanlegster aangaande
haar beperkte doch voortdurende activiteit, dan wanneer aanlegster in haar conclusies het niet voortdurend karakter van
haar werk had doen gelden ; het tweede
afgeleid uit de schending van artikel 97
van de Grondwet, doordat het arrest
geen antwoord verstrekt op de conclusies
van aanlegster die beweerde dat de cijfers
;velke in het verslag van de afgevaardigde
mspecteur vermeld stonden een minieme
productie bewezen, wat impliceerde dat
deze productie in enkele korte periodes
die 180 dagen per jaar niet overschreden:
plaats had ; het derde, afgeleid uit de
schending van artikel 13, paragraaf 1,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat
het ~rrest oordee~t dat de korte tijd
waarm de productre plaats had desniettemin in de fabriek de grondstoffen en
de nijverheidsoutillering heeft laten bestaan, dan wanneer de parlementaire
voorbereiding van de wet van 8 maart
1951 bewijst dat deze omstandigheid de
kwijtschelding of vermindering van de
grondbelasting niet in de weg staat :
~)ver de grond van niet-ontvankelijkherd, door verweerder afgeleid uit de
omstandigheid dat de ingeroepen middelen slech ts tegen overtollige red en en van
het arrest gericht en dus van belang
ontbloot zijn;
Overwegencle dat het arrest erop wijst
dat de beperkingen die in de exploitatie
van het nijverheidsbedrijf van aanlegster
aangebracht zijn blijken uit een plan" dat
verzoekster vrijwillig bedacht heeft zoals
zij in de 4 8 alinea van haar beroep~chrift
erkent, om de uit het inclienstnemen van
personen spruitende financiele gevolgen
te beperken en indiscreties te vermijden ";
Dat het eruit afleidt, zonder door de
voorziening deswege gecritiseerd te wezen, dat artikel 13, paragraaf 1, van de
samengeschakelcle wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, vervangen door
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artikel 1 van de wet van 8 maart 1951,
ter zake niet kan ingeroepen worden, daar
de toepassing ervan afhankelijk gesteld is
van de voorwaarde dat de vermindering
van het productief vermogen van het onroerend goed blijkt uit omstandigheden
welke van de wil van de eigenaar ervan
onafhankelijk zijn ;
Dat deze reden volstaat om de bestreden beslissing te rechtvaardigen; dat de
in de voorziening voorgebrachte middelen, die derhalve enkel tegen ten overVloede gegeven redenen opkomen, van
belang ontbloot en dienvolgens niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
1 december 1959. 2 8 kamer. Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H.
De Bersaques. - Gelijkluidende conclttsie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaat~·eneraal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
VERZOEK OM ONTLASTlNG VAN EEN
OVERBELASTlNG. RECHT VOOR DE
BELASTlNGPLlCHTlGE TOT lNDIENlNG
VAN DERGELIJK VERZOEK NA HET VERSTRlJKEN VAN DE DOOR ARTIKEL 61
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN
BEPAALDE TERMlJNEN. VERZOEK
GESTEUND OP ARTlKEL 2 VAN DE WET
VAN SO MEl 1949. GEEN WlJZlGlNG
VAN DE DOOR DIE BEPALlNG GESTELDE
TERMlJN VOOR DE TERUGBETALlNG VAN
DE OVERBELASTlNG.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERZOEK OM ONTLASTlNG VAN EEN
OVERBELASTlNG. TERMlJN WAARlN
DERGELlJK VERZOEK KAN lNGEDlEND
WORDEN.

so INKOMSTENBELASTINGEN.
VERZOEK

OM

ONTLASTlNG

VAN

EEN

OVERBELASTlNG. DE WET VAN 29 MEl

4°

VOORWERP

VAN

1952.
INKOMSTENBELASTINGEN.

VERZOEK OM ONTLASTlNG VAN EEN
OVERBELASTlNG. VERZOEK BETREKKlNG HEBBENDE OP EEN DUBBELE
ZETTlNG TEN GEVOLGE VAN DE NlET
TOEPASSlNG VAN ARTlKEL 52 VAN DE
SAMENGESCHAKELDE WETTEN. TERMlJN TIJDENS WELKE DE TERUGBETALlNG WORDT TOEGESTAAN.

1° Het aan de belastingplichtige toegekende
?'echt tot indiening, na het verstrijken
van de hem door artikel 61, paragrafen 3
en 6, lid 1, van de samengeschakelde·
wetten betre ffende de inkomsten belastingen verleende termijnen, van een ve1'zoek om ontlasting van de overbelasting
welke uit een aan een agent van de administratie toe te scMijven materiele {out
of uit een dubbele belasting voo1·tgesp1'oten is, en om te1·ugbetaling van de ?'eeds
betaalde belasting, op de voet van artikel 2 van de wet van 30 mei 1949, heeft
niet tot gevolg de termijn bij cleze bepaling gesteld voo1· de terugbetaling van de
ove1·belasting te wijzigen (1).

2° De terugbetaling van de overbelasting
welke uit aan een agent van de administratie toe te schrij ven materiele fouten of
uit een dub bele belasting voortgesproten
is, is aan de directeur voo1·behouden en
mag alleen wo1·den bevolen tot met de
verstrijking van de te1·mijn van drie jaar,
ingaande ten dage van de ontvangst, dit
wil zeggen ten dage van de sto1·ting van
de belasting op de belastbare inkomsten (2).
S0 De wet van 29 mei 1952, tot aanvulling
van de wet van 30 mei 1949, do01' invoeging van een de1·de lid in m·tikel 61,
parag1·aa{ 6, van de samengeschal,felde
wetten betre ffende de inkomsten belastingen, sttekte e1·toe te ve1·mijden dat de
verjaring van de tennijn tot terugbetaling tegen de belastingplichtige zou
worden ingeroepen door een bestuu1· dat
de achterstand niet tijdig had kunnen
bijwerken (S).

4° Al heeft artikel 2, 3°, van de wet van
27 juli 1953 m·tikel 61, paragraaf 6,

(1) Zie verbr., ver. kamers, 27 februari 1957
(An•. Verbr., 1957, blz. 510); 7 mei 1957
(E1tll. en PAsrc., 1957, I, 1070). Zie ook "Les
reclamations en matiere d'imp6ts SUl' les
revenus " rede uitgesproken op de plechtige
openingszitting van het hof, op 15 september 1958, blz. 44.

(2) Zie verbr., 23 november 1948 (A1'1'.

Vm·br., 1948, blz. 585); 27 januari 1953 (Arr.
Verbr., 1953, blz. 3131).
(3) Zie Pm·lem. stukken, Senaat, zitting
1951-1952, verslag nr 248.
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lid 2, van de samengeschakelde wetten
bet?'effende de inkomstenbelastingen ve!'·
vangen, blijft e?' evenwel dat k1·achtens
m·tikel 9, 3°, van die wet, artikel 2, 3°,
wanneer het op een dubbele zetting ten
gevolge van de niet-toepassing van a?'tikel 52 van de samengeschakelde wetten
bet1·ekking heeft, de terugbetaling van
de sede1·t 1 januari 1945 bedoelde ove!'·
belastingen slechts toestond tot 31 decembe!' 1954 (1).
{DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, T. N. V. <C FONDERIE D'AN·
DENNE»).
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
.arrest, op 9 maart 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Gelet op het middel afgeleid uit de
.schending van de artikelen 112 van de
Grondwet, 2 van de wet van 30 mei 1949
houdende exceptionele en interpretatieve
maatregelen inzake directe belastingen,
van het enig artikel van de wet van
29 mei 1952 tot aanvulling van evengemelde wet, doordat het arrest beslist :
,eerste onderdeel, dat de termijn van drie
jaar welke bij artikel 2 van de wet van
30 mei 1949 gesteld is om outlasting van
de in deze wetsbE:paling bedoelde overc
belastingen te verlenen slechts ingaat ingeval de outlasting, die terugbetaling van
een betaalde belasting met zich brengt,
aileen op initiatief van de directeur verleend wordt, en dat niet aannemelijk is
dat de directeur bij wie, als ten deze, de
reclamatie van de belastingschuldige de
zaak geruime tijd v66r de verstrijking van
de termijn van drie jaar aanhangig gemaakt heeft, zich aan de hem door voormelde bepaling opgelegde verplichtingen
kan onttrekken door zijn beslissing pas na
ltet v'erstrijken van die termijn te wijzen;
tweede onderdeel, dat het enig artikel
-van de wet van 29 mei 1952, voor de
:sedert 1 januari 1945 betaalde belastingen, de termijn tot terugbetaling verlengd heeft tot het verstrijken van een
termijn van negen maanden welke ingaat op 17 juni 1952, dus na de datum
van de bestreden beslissing; dan wanneer : eerste onderdeel, ten aanzien van
de termijn waarin de. terugbetaling van
·de in artikel 2 van de wet van 30 mei

(1) Verge!. verbr., 22 april 1958 (A1·r.
Y m·br., 1958, biz. 650).

~

1949 genoemde overbelastingen mag worden bevolen wanneer het eeri reeds betaalde belasting geldt, voormelde wetsbepaling geen onderscheid maakt naargelang de terugbetaling slechts op initiatief
van de directeur der belastingen of ingevolge een verzoek van de belastingplichtige verleend wordt; tweede onderdeel,
de wet van 29 mei 1952 waarbij de wet
van 30 mei 1949 g·ewijzigd is, niet van
kracht was ten dage van de aangevallen
beslissing van de directeur, zodat deze
niet mag worden verweten voormelde
wet niet toegepast te hebben wanneer
hij zijn beslissing van 4 december 1951
gewezen heeft; bovengenoemde wet van
29 mei 1952 geen enkele bepaling inhoudt
waarbij de hoven van beroep in staat
gesteld zijn deze wet toe te passen op
geschillen welke ten dage van haar bekendmaking bij die rechtscolleges aanhangig waren, zodat het hof niet. mocht
onderzoeken of ter zake voormelde wet
de directeur 'der belastingen in staat
stelde de verzochte terugbetaling na de
bestreden beslissing te verlenen ; zelfs
indien er behoorde te worden aangenomen
dat de directeur der belastingen of het
hof van beroep voormelde wet in dit
geschil diende toe te passen, er evenwel
vooraf moest worden onderzocht, of, op
de dag vanaf welke zij toepasselijk was,
dit wil zeggen op de dag van haar bekendmaking; de overbelasting waarvan terugbetaling verzocht was, nog steeds bestond, wat ter zake niet het geval was :
Overwegende dat de voorziening aan
het bestreden arrest verwijt het beroep
van verweerster gegrond verklaard te
hebben, in zover het tot doel had het wijzigen van de beslissing waardoor de directeur der belastingen ter oorzake van forclusie de reclamatie verwierp, die zij op
4 october 1948 ing·ediend had in verband
met de terugbetaling van de mobilienbelasting, op 15 september 1947 gestort op
de op 1 september 194 7 betaalbaar gestelde dividenden ;
Over beide mrddelen samen :
Overwegende dat de beshssmg van de
directeur gewezen is op 4 april 1951, onder de gelding van artikel 61, paragraaf 6,
van de samengeschakelde wetten betrefferide de inkomstenbelastingen, aangevuld door artikel 2 van de wet van 30
mei 1949 houdende exceptionele en interpretatieve maatregelen inzake directe
belastingen ;
Over'wegende dat het aan de belastingplichtige toegekende recht tot indiening,
na het verstrijken van de hem door arti-
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kel 61, paragraaf 3, en ,paragraaf ·6, van
de samengeschakelde wetten verleende
termijnen, van een verzoek om ontlas.ting van de overbelasting welke uit een
· aan een agent van de administratie toe
te schrijven materiele fout of uit een
dubbele belasting zou zijn voortgesproten, en om terugbetaling van de reeds betaalde belasting, op de voet van artikel 2
van de wet van 30 mei 1949, niet tot
gevolg heeft een wijziging van de termijn, bij deze bepaling gesteld voor de
terugbetaling welke, aan de directeur
voorbehouden zijnde, aileen mocht worden bevolen tot met de verstrijking van
de termijn van drie jaar, ingaande ten
dage van de ontvangst, dit wil zeggen ten
dage van de starting van de mobilienbelasting op de betaalbaar gestelde dividenden;
Overwegende dat de wet van 29 mei
1952, tot aanvulling van de wet van
30 mei 1949, door invoeging van een derde
lid in artikel 61, paragraaf 6, van de samengeschakelde wetten, ertoe strekte te
vermijden dat de verjaring van de termijn tot terugbetaling tegen de belastingplichtige zou worden ingeroepen door een
bestuur dat de achterstand niet tijdig
had kunnen bijwerken;
Dat de· wijziging welke door de wet
van 29 mei 1952 aan artikel 61 van de
samengeschakelde wetten toegebracht
werd ten dage van de beslissing van de
directeur niet in werking getreden was ;
dat zij krachteloos geworden was toen het
bestreden arrest werd gewezen, daar de
termijn van negen maanden welke zij
voor haar toepassing bepaalde verstreken was;
Overwegende tenslotte dat, al heeft
artikel 2, 3°, van de wet van 27 juli 1953
artikel 61, paragraaf 6, lid 2, van de samengeschakelde wetten vervangen, er
evenwel blijft dat krachtens artikel 9, 3°,
van die wet, de bepaling van.artikel 2, 3°,
wanneer zij, als ten deze op een dubbele
zetting ten gevolge van de niet-toepassing van artikel 52 van de samengeschakelde wetten betrekking heeft, de terugbetaling van de sedert 1 januari 1945
betaalde overbelastingen slechts toestond
tot 31 december 1954;
Dat derhalve ten dage toen het bestreden arrest g·ewezen werd, noch de wet van
29 mei 1952, noch die van 27 juli 1953 de
door bet hof van beroep bevolen terugbetaling kon rechtvaardigen;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest,
door te beslissen dat de termijn van drie
jaar om outlasting van de in artikel 2 van
de wet van 30 mei 1949 bedoelde overbe-

~

lastingen: te bevelen slechts geldt in het
.geval waarin de outlasting op initiatief
van de directeur verleend wordt, en door
het enig artikel van de wet van 29 mei
1952 toe te passen, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen
geschonden
heeft;
Dat bet middel gegrond is;
. Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het beveelt dat de
mobilienbelasting die door de vennootschap verschuldigd is op de op 1 september 194 7 betaalbaar gestelde dividenden
dient berekend te worden met toepassing
van artikel 52 van de samengeschakelde
wetten, bet de daaruit voortvloeiende terugbetaling met de wettelijke interest
gelast, en het over de kosten uitspraak
doet;
beveelt dat melding· van dit arrest zal
gemaakt worden in de rand van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
1 december 1959. 2e kamer. Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. · Ve1'slaggeve1', H.
Richard. - Gelijkluidende conclusie, H.

Ganshof van der Meersch,
raal.
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1° ARBEIDSONGEVAL. -

ONGEVAL
DAT ZICH OP DE WEG NAAR OF VAN HE 'I'
WERK VOORDOET. NORJ\IIALE WEG.
- BEGRIP.

2° ARBEIDSONGEVAL. -

ONGEVAL
DAT ~CH OP DE WEG NAAR OF VAN
HET WERK VOORDOET. ARBEIDER
ZIJN WERK v66R HET GEWONE UUR OP
DE DAG VAN HET ONGEVAL GEEINDIGD
HEBBENDE.- 0NDERBREKING VAN DE
WEG DOOR DE ARBEIDER. ~ 0NDERBREKING NIET VOOR GEVOLG HEBBENDE
DAT DE ARBEIDER ZICH OP DE WEG
VAN OF NAAR HET WERK ZOU BEVONDEN
HEBBEN NA HET GEWONE UUR. 01\IISTANDIGHEID NIET BEWIJZENDE DAT
HET ONGEVAL ZICH OP DE NORJ\IIALE
WEG VOORGEDA:AN HEEFT.

1° De n01·male weg, naa1' de zin van die
termen in de besluitwet van 13 december 1945 bet1'efTende de vergoeding de1·
schade voo1'tspruitende uit ongevallen di.e

-299zich op de weg nam; of van het we1'k
voo1'doen, is niet noodzakelijk de weg die
1'echtst1'eeks of zonde1' onde1'b!·eking afc
gelegd wo!·dt, doch de weg is niet mee1'
no1'maal wannee1' de m·beide!' deze onderb!'eekt zonder van ove1'macht of van een
gewettigde oo!'Zaak te do en blijken (1).
2° Uit de enkele omstandigheid dat de
m·beide1', op de dag van het ongeval
wam·van hij het slachtoffer we1·d, zich
niet bevond op de weg van de plaats
van het we1'k nam· die van zijn woonplaats op een latere uur dan dat waa1'op
hij op die weg zou geweest zijn indien
zijn werk, die dag, niet verscheidene
11ren v66!' het gewone UU!' had geeindigd,
mag de 1·echter niet wettig afleiden dat,
.al heeft de arbeide!' zijn weg onderbroken, het ongeval zich op de normale
1veg, naar de zin van die termen in de
besluitwet van 13 decembe1· 1945, VOO!'deed (2}.
(N. V. ALGEMENE VERZEKERINGEN,
T. VALLET.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
yonnis, op 29 januari 1958 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg, te Dinant;
Over het eerste onderdeel · van het
tweede middel, afgeleid uit de schending
van de artikelen 1315, 13?6 tot 13?8 van
het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 9, 19
van de wet betreffende de vergoeding
van de schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen, samengeschakeld bij
koninklijk besluit van 28 september 1931,
gewijzigd door de wet van 10 juli 1951
(artikelen 1, 2 en 10}, 1, 2 van de besluitwet van 13 december 1945 betreffende
de vergoeding der schade voortspruitende
l.lit ongevallen die zich op de weg naar
of van het werk voordoen, verlengd door
artikel 12 van de wet van 10 juli 1951,
tot wijziging van de wet betreffende de
yergoeding van de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen en 9? van
de Grondwet, doordat, vaststaande dat
net werk op de dag van het ongeval
te 13 u. 30 in plaats van 16 u. 45 eindigde

(1) Verbr., 19 october 1950, redenen (A1'1',
Verbr., 1951, biz. 66); 30 januari 1958 (A1·r.
Verbr., 1958, biz. 357) en de noot 2 onder dit
arrest in Bull. en PAsrc., 1958, I, biz. 582.
· (2) Over het feit dat het begrip van: normaie

en dat verweerder die de plaats van zijn
werk tegen 14 u. 30 verlaten had, enkele
boodschappen deed en dan bezoek bracht
aan zijn schoonbroeder bij wie hij ongeveer twee uren bleef alvorens zijn weg
te vervolgen, het bestreden vonnis aanlegsters vordering ontzegt en, op het
tegenberoep uitspraak doende, voor recht
zegt dat verweerder op 3 december 1953
getroffen werd door een ongeval, dan
wanneer hij zich op de weg naar of van
het werk bevond, en, bijgevolg, aanlegster veroordeelt tot het vergoeden van
de gevolgen van dit ongeval overeenkomstig de wet op de arbeidsongevallen,
onder aftrekking van de bedragen waarvan zij de betaling zou rechtvaardigen,
en doordat het bestreden vonnis die
beslissing op de enkele beschouwing
steunt dat het ongeval zich zou voorgedaan hebben tij dens het afleggen van
de normale weg·, dat de vertraging door
verweerder in het terugkeren van zijn
werk gebracht geen verzwaring van het
risico heeft kunnen uitmaken, daar de
terugkeer op het gewone uur g·eschiedde
en daar niets aanwijst dat verweerder
zich in een persoonlijke lichamelijke gesteldheid zou bevonden hebben die het
ongeval zouden uitleggen, dan wanneer,
de normale weg niet gelijkstaat met de
gewone weg, daar het normaal karakter
van Q.e weg inzonderheid betreffende het
begTip tijd, in conc!'eto dient beoordeeld
te worden, rekening gehouden met de
op de dag van het ongeval feitelijke
bestaande omstandigheden; dan wanneer, al is de normale weg niet noodzakelijk de rechtstreekse weg, de weg niet
meer normaal is wanneer de arbeider deze
naar zijn goeddunken verlengt door een
of verscheidene niet gewettigde onderbrekingen; dan wanneer aanlegster de
wettigheid van de onderbreking van verweerders weg betwistte, welke onderbreking verwezenlijkt werd door een verblijf van laatstgenoemde bij zijn schoonbroeder gedurende ongeveer twee uren;
dan wanneer het bestreden vonnis niet
beweert dat de litigieuze onderbreking
gewettigd was, doch op de enkele en niet
dienende beschouwing steunt dat de
terugkeer op het gewone uur gebeurde ;
dan wanneer mitsdien, door te beslissen
dat het litigieus ongeval " zich voordeed

weg beoordeeid wordt niet aileen ten opzichte
van de piaats, doch ook ten -opzichte van de
tijd en andere ornstandigheden, zie verbr.,
19 september 1955 (Bull. en PASIC., 1956,
I, 11).

-300op de weg naar of van het werk '' het
bestreden vonnis het wettelijk begrip
heeft miskend van ongeval op de weg
naar of van het werk en dan wanneer,
bij gebreke van de wettigheid vastgesteld
te hebben van de onderbrekingen die in
de weg naar of van het werk tussengekomen waren, terwijl het die weg als normaal aanzag, het bestreden vonnis niet
wettelijk met redenen is omkleed :
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt
dat de door aanlegster ingestelde vordering tot terugbetaling strekt van .de door
haar, als verzekeraarwet betaalde vergoedingen tot schadeloosstelling van het
nadeel door verweerder geleden ten geyolge van een ongeval dat, naar hij verklaarde, op de weg naar of van het werk
was gebeurd ; dat verweerder wiens werk
gewoonlijk te 16 u. 45 eindigt, op de dag
van het ongeval, de plaats van het werk
tegen 14 u. 30 heeft verlaten, dan enkele
boodschappen deed, en wegens persoonlijke redenen, gedurende twee uren, bij
zijn schoonbroeder bleef; dat het ongeval
zich tegen 17 u. 45 of 18 uur voordeed ;
Overwegende dat, om het afwijzen van
aanlegsters vordering te rechtvaardigen,
het bestreden vonnis hierop steunt dat
" zo de rechtspraak belang hecht aan de
duur van de terugkeer, opdat deze binnen
de opvatting van de normale weg zou
kunnen vallen ... is dit omdat de vertraging in het terugkeren het risico van de
normale weg verzwaart; dat die vertraging geen verzwaring van het risico kan
uitmaken wanneer die terugkeer op het
gewone uur geschiedt;
Overwegende weliswaar, da,t de normale weg n~et noodza,kelijk de weg is die
rechtstreeks en zonder onderbreking afgelegd wordt, doch dat de weg niet meer
normaal is wanneer de arbeider deze
onderbreekt zonder van overmacht of
van een gewettigde oorzaak te doen
blijken;
Overwegende dat het bestreden vonnis
noch de overmacht noch het bestaan,
door aanlegsters conclusies betwist, van
een gewettigde oorzaak vaststelt ;
Dat, inderda,ad is geen gewettigde
oorzaak van onderbreking van de weg,
de omstandigheid door het vonnis vermeld : dat, niettegenstaande de onderbreking, de arbeider zich op de dag van
het ongeval op de weg van of. naar het
werk niet bevond op een latere uur dan
dat waarop hij op die weg zou geweest
zijn indien zijn werk die dag niet vroeger
dan gewoon had geeindigd ;
Dat de motieven van het vonnis aldus

niet wettelijk het dispositief van voormeld vonnis rechtvaardigen en dat het
middel in dat onderdeel 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 ;.
gelet op de wet van 20 maart 1948,.
veroordeelt aanlegster tot de kosten ;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te N amen, in hoger beroep·
zetelende.
3 december 1959. - 1e kamer. Voorzitter, H. Sohier. Verslaggever,
H. Anciaux Henry de F:iveaux. - Gelijkluidende conclusies, H. R. Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1', H. Simont.
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MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL AAN
DE RECHTER VERWIJTENDE EEN AAN
DE OPENBARE ORDE VREEMD MIDDEL.
VAN AMBTSWEGE TEGENGESTELD TE.
HEBBEN. MIDDEL IN DE CONCLUSIES
VAN DE PARTIJEN VOORGESTELD. MIDDEL VAN DE VOORZIENING FEITELIJKE GRONDSLAG MISSENDE.

Mist feitelijke grondslag het middel dat
aan de rechte1· vetwijt, in bt~rgerlijke
zaken, een aan de openbare orde vreemd
middel van ambtswege tegengesteld te
hebben, wijl dit middel in de conclusies
van de partijen voorgesteld is geweest.
{N. V. NATIONALE BANK VAN BELGIE,
T. DUYZINGS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 15 april1957 gewezen door het.
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 6, 1134, 1147, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doordat het.
bestreden arrest, het vonnis waartegen
beroep hervormend en aanlegster veroordelend tot het betalen van 37.669 fr. 27
als schadevergoeding voor het nadeel
door aanlegster aan de verweerders veroorza,akt en hierin bestaand ze niet ver-

