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gedeponee.rde obligaties tot terugbetaling
geroepen waren, geweigerd heeft aanlegster bij toepassing van artikel 40 van het
algemeen reglement V1:\n de Bank, betreffende de open bewaargevingen, van haar
aansprakelijkheid vrij te stellen en beslist
heeft dat, daar aanlegster door deze ver"
wittiging niet te geven een zware tekortkoming begaan had, zij zich bijgevolg op
voornoemd beding van vrijstelling niet
kon beroepen, dan wanneer bij hun conclusies, zo v66r het hof van beroep als
v66r de eerste rechter, verweerders, om
de verdediging af te wijzen door aanlegster afgeleid uit voormeld beding van
vrijstelling van aile aansprakelijkheid,
dit middel niet tegengesteld hadden doch
er zich toe beperkt hadden te beweren
dat het nazien van het feit zelf van de
terugbetaling onderscheiden was van het
nazien van de nummers van de tot terugbetaling geroepen effecten, enkele veronderstelling welke, volgens verweerders,
door het beding van vrijstelling in aanmerking wordt genomen, en dan wanneer
dit beding, bijg·evolg·, in onderhavig geval
niet toepasselijk was, de tekortkoming
van aanlegster voortvloeien hieruit dat
zij haar verbintenis de oproeping na te
gaan der terugbetaalbare effecten niet
nagekomen had, dat daaruit volgt dat
het bestreden arrest door het verweer af
te wijzen dat door aanlegster ingeroepen
werd bij een, alhoewel niet van openbare
orde zijnde, van ambtswege opgeworpen
middel, de aan de conclusies van partijen
verschuldigde bewijskracht en de draagwijdte van het gerechtelijke contract
heeft miskend en de bindende kracht van
dit contract heeft geschonden door kennis
te nemen van een betwisting waarvan die
alden het bestaan uitsloten :
Overwegende dat de procesgenoten
Duyzings v66r de eerste rechter staande
gehouden hadden dat het feit de bewaargevers niet te verwittigen van de terugbeta.ling van de aan haar toevertrouwde
effecten, in hoofde van aanlegster een
beroepsfout uitma.akte waarvan zij zich
niet kon vrijstellen en zich overigens niet
vrijgesteld had ; dat de conclusies van
verweerders een gelijkstelling vestigden,
ten aanzien van de doeltreffendheid van
een beding van vrijstelling, tussen beroepsfout en zware tekortkoming ; dat
zij uitwerking weigerden aan de bedingen
van vrijstelling in geva.l van zware tekortkoming of van beroepsfout, dat zij
deden opmerken dat de interpretatie die
de doeltreffendheid van het beding van
vrijstelling bij beroepsfout « zou aa.n-

nemen, tot gevolg zou hebben zo niet
het voorwerp zelf van het contract te
vernielen, althans dit zo ernstig te verminken dat praktisch al zijn nut zou
weggenomen zijn >> en aldus de niet-toepassing ten deze van het door aanlegster
aangevoerd beding rechtvaardigden;
Overwegende dat de stelling door verweerders bij die conclusies verdedigd,
door hen v66r het hof van beroep gehandhaafd werd;
Dat de conclusies door hen v66r dit
hof genomen vermelden dat « door te
beschouwen dat de onwetendheid en de
onbedachtzaamheid van ge'intimeerde
deze van elke aansprakelijkheid vrijstellen, het vonnis waartegen beroep aan het
tussen partijen gesloten contract elk nut
ontneemt en zijn voorwerp zelf wegneemt >> en dat « het beding van vrijstelling van aansprakelijkheid in artikel 40
van het regelement van ge'intimeerde
(hier aanlegster) vermeld beperkend moet
ge'interpreteerd worden >>;
Overwegende dat aanlegster van haren
kant, ten antwoord op die conclusies,
erkend heeft « dat de aansprakelijkheid
van ge'intimeerde slechts zou kunnen
betrokken zijn indien zij een zware tekortkoming begaan had ; >> dat de verweerders dergelijke tekortkoming niet
bewezen;
Overwegende, mitsdien, dat door te
beslissen dat het beding van vrijstelling
van aansprakelijkheid, door aanlegster
ingeroepen, ingeval van zware tekortkoming niet toepasselijk was, het arrest,
in strijd met hetgeen het middel beweert,
geen middel van ambtswege tegengesteld
heeft, noch geen enkel van de in het
middel aangeduide wetsbepaliJ,lgen heeft
geschonden ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
3 december 1959. - 1 8 kamer.
Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - VerGelijkluidende
slaggever, H. Gilmet. conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleiter, H. Ansiaux.

1 e KAMER. -

4 december 1959

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. NIEUW
MIDDEL. - MIDDEL DE INTERPRETATIE
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NIET NIEUW.

2° FAILLISSEMENT. -

TIJDSTIP VAN
HET STAKEN DER BETALINGEN. BETALING, WEGENS VERVALLEN SCHULDEN, ANDERS GEDAAN DAN IN SPECIEN
OF HANDELSEFFECTEN. NIETIGHEID.
BEGRIP.

1° Is niet nieuw het middel dat de inte1'pretatie critiseert welke door de bestreden
beslissing aan een wetsbepaling gegeven
we1·d {1).
2° Het feit voo1· een handelam· die de ve1'plichting aangegaan had olie te leveren
voo1·tlcomende van de bewe1·king van door
een bepaalde levemncie1· verschaft lijnzaad, na de dag bepaald door de handelsrechtbank als zijnde deze van het staken
der betalingen, aan de koper een identieke olie geleverd te hebben doch die
van de bewerking van door een ande1·e
leverancie1' verkocht lijnzaad voorkomt,
kan de uitvoering uitmaken van het
contract en niet een betaling in goederen
die artilcel 445, lid 3, van de titel I van
boek I I I van het Wet boek van koophandel
nietig verklam·t (2).
{IviEESTERS DE GRAVE EN PIERS, CURATORS
VAN HET FAILLISSEMENT JULES SENTOBIN, T. SAlVIENWERKENDE VENNOOTSCHAP « GRAINES ET HUILES ».)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest op 20 october 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 445, in het bijzonder
445, alinea 3, van de wet van 18 april
1851 over het faillissement, 1101, 1108,
1126, 1129, 1134, 1135, 1136, 1138, 1235,
1243, 1245, 1246, 1582, 1604, 1606, 1614,
1702, 1703, 1707 van het Burgerlijk Wethoek, 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, alhoewel het vaststelt

(1) Verbr., 11 januari 1957 (A1·r. Ve~·b1·.,
1957, biz. 329).
(2) Fr. verbr., 31 maart 1868 (DALLoz,
Ju1·isprudence generale, 1896, I, 292), Zie
fr. verbr., 27 november 1900 (Sirey, 1901, I,
113) ; 31 mei 1954 (Bttll. des an·ets de la cott1'
de cassation, " Section commerciale et finan-

dat " uit de bestanddelen der zaak blijkt
dat bij het sluiten van deze contracten
partijen, op vraag van de gefailleerde,
overeenkwamen dat de prijs van deze
700 T. lijnzaad gedeeltelijk door levering
van min of meer 200 T. olie afkomstig
van de bewerking van dit lijnzaad en
het overige door aangenomen wissels
betaalbaar zou worden, dat uit deze verklaringen dient afgeleid te worden dat,
omtrent de alhier behandelde 700 ton
lijnzaad, van meet af aan bedongen was
dat de hiervan voortkomende lijnolie aan
de verkoopster van het lijnzaad tot betaling van deze koopwaar moest geleverd
worden, en dat deze betalingsregeling
gedurende de uitvoering gewijzigd werd
zodat Sentobin ook gemachtigd werd
andere olie dan deze afkomstig van het
door ge!ntimeerde geleverd lijnzaad tot
betaling te leveren » nochtans beslist dat,
den slotte bij de ter zake betwiste levering van olie aan ge'intimeerde de aanvankelijk bedongen prijsregeling terdege
door de gefailleerde werd nagekomen »,om
reden dat " niets aanwijst dat deze olie
in hoedanigheid of prijs van deze afkomstig van het metterdaad door ge'intimeerde geleverd lijnzaad kon verschillen »,
dan wanneer het tegenstrijdig is terzelfder tijd te beslissen dat de geleverde olie
niet degene was die door het aanvankelijk
contract werd voorzien en dat nochtans
dit contract uitgevoerd werd zoals oorspronkelijk bedongen, zelfs indien de
voorziene olie en de metterdaad geleverde
olie " niet konden verschillen » (schending
van de hierboven opgesomde artikelen
behalve van artikel 445 van de wet over
de faillissementen), dan wanneer de wetgever elke betaling tegenover de massa
nietig verklaart die gedurende de verdachte periode niet uitgevoerd wordt
zoals in het tussen partijen gesloten
contract bedongen werd, en die aldus
als een inbetalinggeving dient beschouwd
te worden, zonder aan de rechter toe te
Iaten te onderzoeken of het in betaling
gegeven voorwerp van het door het contract voorzien voorwerp kon of niet kon
verschillen (schending van de in het
middel opgesomde artikelen hehalve, van
artikel 97 van de Grondwet), dat aldus
het arrest de hierboven opgesomde wets-

ciere "• nr 199, biz. 150, Rev. t!·im. de d1·oit
commercial, 1954, biz. 877, en Ju1·isp. periodiqtte, 1955, nr 8797); FREDERICQ, Tmite de
droit commercial belge, col. VII, biz. 231,
nr 119; E. THALLER, in DALLOZ, Ju1·isp1'ttdence gene1·ale, 1902, biz. 473.
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verbroken te worden :
Over het eerste onderdeel van het
middel:
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat in de tussen partijen gesloten
overeenkomst was bedongen geweest dat
het aan Sentobin verkochte lijnzaad
gedeeltelijk zou betaald worden door levering van door de bewerking van dit zaad
voortgebrachte olie, het arrest hierop
wijst dat Sentobin in de loop der uitvoering van het contract, ingevolge een
akkoord tussen partijen, aan de verwerende vennootschap olie heeft geleverd
die niet door het door die vennootschap
geleverd zaad voortgebracht was;
Overwegende dat, 'nagaande of artikel 445, lid 3, van het Wetboek van koophandel op dergelijke betaling toepasselijk
was, het arrest die vraag ontkennend
beantwoordt door er op te wijzen dat die
betaling in werkelijkheid deze was die
bedongen was geworden, vermits de geleverde olie noch in hoedanigheid noch in
prijs verschilde van die welke afkomstig
was van het door de vennootschap zelf
geleverd zaad;
Dat het arrest aldus noch strijdigheid
noch dubbelzinnigheid inhoudt;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid tegen het tweede onderdeel van het
middel opgeworpen :
Overwegende dat het middel dat de
interpretatie critiseert welke door de
bestreden beslissing aan een wetsbepaling
gegeven werd niet nieuw is en dienvolgens
ontvankelijk is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het feit voor een
handelaar die de verplichting aangegaan
had olie te leveren voortkomende van de
bewerking van door een bepaalde leverancier verkocht lijnzaad, na het staken
zijner betalingen aan de koper een identieke olie geleverd te hebben doch die van
de bewerking van door andere leveranciers verkocht zaad voortkomt, de uitvoering kan uitmaken van het contract
en niet een betaling in goederen die
onder toepassing van artikel 445, lid 3,
van het Wetboek van koophandel valt;
Dat het tweede onderdeel van het
middel naar recht faalt;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers q. q. tot de
kosten.
4 december 1959. 1 e kamer.
Vool'zittel', H. Vandermersch, raadsheer

waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevet·,
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie,
H. Duman, advocaat-generaal. - Pleitel's, HH. VanRyn et Simon.

1e KAMER. -

4 december 1959

ARBEIDSONGEVAL. - ONDERWIJZERES, DOOR DE STAAT BEZOLDIGD,
SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL. VONNIS BESLISSENDE, ENERZIJDS, DAT,
HET ONGEVAL ZICH VOORGEDAAN HEBBENDE TIJDENS DE UITVOERING VAN
DE PRESTATIES OPGELEGD DOOR HET
CONTRACT VAN AANWERVING VAN HET
SLACHTOFFER IN HOEDANIGHEID VAN
ONDERWIJZERES, DE SAJVIENGESCHAKELDE WETTEN BETREFFENDE DE VERGOEDING VAN DE SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT DE ARBEIDSONGEVALLEN
NIET TOEPASSELIJK ZIJN. - VONNIS
BESLISSENDE, ANDERZIJDS, DAT HET
SLACHTOFFER RECHT HEEFT OP DE FORFAITAIRE VERGOEDING DOOR DIE WETTEN VOORZIEN EN OP BASIS VAN DE
WEDDE VAN ONDERWIJZERES BEREKEND OlVIDAT HET ONGEVAL ZICH HEEFT
VOORGEDAAN TIJDENS DE UITVOERING
VAN PRESTATIES DIE NORJVIAAL OP EEN
WERKVROUW RUSTEN. - TEGENSTRIJDIGHEID.
Is

dooi' tegenstl'ij digheid aangetast het
vonnis dat beslist, enel'zijds, dat wanneel'
een ongeval zich voo1:doet tijdens de uitvoel'ing, dool' het slachtoffel', van pl'estaties do01· haal' contract van aanwel'ving
in hoedanigheid van dool' de Staat bezoldigde onde1·wijze1'es opgelegd, de wetten
betl'effende de Ve!'goeding van de schade
vooi'tsp1·uitende uit de al' beidsongevallen
niet toepasselijk zijn, en, andel'zijds, dat
het ongeval nochtans aanleiding geeft tot
de dool' die wetten bedoelde fo1'faitaii·e
vel'goeding en op basis van de gehele
wedde van onde1'wijze1·es, omdat de taak
welke het slachtoffe1' op het ogenblik van
het ongeval uitvoel'de een taak was die
no!'1naal op een wel'kvrouw 1·ust.

(VERENIGING ZONDER WINSTGEVEND DOEL
KLOOSTER DER ZUSTERS VAN SINTANTONIUS VAN PADUA, T. VAN EEPOEL
EN SECQ.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 1? april 1958 in hager beroep
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aanleg te Brussel ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet 1 van de wetten op de arbeidsong~va.llen, samengeordend bij koninklij~
besluit van 28 september 1931 en g.eWIJzigd door artikel 1 van de beslmtwet
van 9 juni 1945, welke wijziging gehandhaafd werd door artikel 26, 3°, van de
wet van 1 juni 1949 houdende instand.houding van zekere wettelijke bepalingen
spijts het stellen op vredesvoet van het
leger 1, 1 bis, en 2 van de wet van 18 juni
1930' houdende herziening van de wet
van 10 maart 1925 op de verzekering
met het oog op de ouderdom en het
voorbarig overlijden van de bedienden,
aangevuld door artikel 2 van de wet van
3 maart 1933, en 1 van de wet van
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, doordat het bestreden vonnis, bij
overneming van de redenen van de eerste
rechter na vastgesteld te hebben dat
het ongeval zich heeft voorgedaan terwijl
verweerster bijkomende taken uitvoerde
welke niet tot de normale uitoefening van
haar functies van onderwijzeres behoorden dat verweerster voor die bijkomende
tak~n niet bezoldigd werd, en dat zij
met betrekking tot haar gewone taak van
Ierares een bijzonder statuut genoot
waardoor haar ingeval van werkongeval
een pensioen door de Staat werd toegekend na met recht te hebben beslist dat
de w~tten op de arbeidsongevailen op de
hoofdprestaties van verweerster niet van
toepassing waren, en zonder te verklaren,
wat trouwens door geen van de partijen
was beweerd, dat verweerster een leermeisje was, ---: beslist heeft dat h.~t
gedurende het mtvoeren van gezegde biJkomende prestaties overgekomen ongeval
onder toepassing van de wetten op de
arbeidsongevallen viel, zulks ten onrechte : eerste onderdeel, doordat, krachtens artikel 1 van de wetten op de arbeidsongeva,llen, deze wetten aileen va!l
toepassing zijn op ongevailen voortsprmtende uit de uitvoering, hetzij van een
door de wet van 10 maart 1900 beheerst
arbeidsovereenkomst, hetzij van een leerovereenkomst, hetzij van een bediendenovereenkomst naar de zin van de wet
van 18 juni 1930, doordat, buiten het
geval waar het om een leerovereenkomst
gaat, zowel artikel 1 van de. wet op de
arbeidsovereenkomst als arbkelen 1 en
1 bis van de wet van 18 juni 1930, de
bezoldiging tot een essentieel hestanddee! van de arbeids- of de bediendenovereenkomst maken, doordat aldus de

door verweerster verrichte bijkomende
niet bezoldigde taken uit zich zelf niet
onder toepassing van de wetten op de
arbeidsongevailen vielen, tweede onderdee! doordat waar het gaat om leerkradhten van 'het vrij onderwijs waarop
de wetten op de pensioenen van ~et
onderwijzend personeel van toepassmg
zijn, uit artikelen 1, ibis en 2 van de wet
van 18 juni 1930 blijkt dat noch deze :vet
noch dienvolgens de wetten op de arbeidsongevailen van toepassing zijn, d.oordat,
aangezien aldus de hoofdprestatles van
verweerster niet onder toepassing van
de wetten op de arbeidsongevallen vallen
het uitgesloten is dat haar bijkomende
prestaties bij assimilatie met de hoo!dtaken als vallende onder de toepassmg
van de wetten op de arbeidsongevailen
beschouwd konden worden :
Over beide onderdelen :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de overeenkomst van 1 september 1942, die '' tot voorwerp had verweerster als onderwijzeres aan te wervem,
bedong dat verweerster, buiten h~ar
" klaswerk », namelijk voor " orde, remheid en verwarming » in haar klaslokaal
moest zorgen ; dat die Iaatste prestaties
moesten beschouwd worden als een deel
van die welke opgelegd waren binnen het
kader van het contract van 1 september
1942, " enig dienstverband tussen partijen '';
Overwegende dat het anderzijds vaststelt dat de door de Staat betaalde wedde
van onderwijzeres aileen al de door verweerster binnen het kader van voornoemd contract verrichte prestaties dekte;
Overwegende dat de rechter over de
grond beslist, enerzijds, ~at de wett.~n
op de arbeidsm:;tgevallen I_~~et toepassehJk
zijn wanneer een onderw1~zeres ~etroffen
is door een ongeval dat ziCh " bJdens of
ter gelegenehdid van haar functies van
onderwijzeres " heeft voorgedaan, yermits de Staat in dit geval een penswen
uitkeert, en anderzijds, dat kwestieus
ongeval gebeurd zijnde terwijl verweerster de ruiten van haar klas schoon
maakte - " prestatie die eerder deze van
een werkvrouw dan die van een onderwijzeres is » - de wette_n op .~e arbeidsongevailen van toepassmg ZIJn, en dat
het slachtoffer dus recht heeft op de door
die wetten voorziene vergoedingen berekend op een basisloon dat door de wedde
van onderwijzeres in haar geheel zal
worden uitgemaakt ;
Overwegende echter dat, na beslist
te hebben dat het ongeval was overge-
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komen tij dens de uitvoering van de
prestaties bedoeld door het contract van
.a,anwerving van verweerster in hoedanigheid van onderwijzeres, en dat een ongeval, dat zich tijdens de uitvoering of ter
:gelegenheid van dergelijk contract heeft
voorgedaan, niet door de wetten betreffende de arbeidsongevallen gedekt was,
het vonnis niet zonder strijdigheid kon
beslissen dat dit ongeval aanleiding gaf
tot de door die wetten voorziene ver:goedingen, om reden dat de door het
contract aan verweerster opgelegde bijkomende prestatie te zorgen voor orde,·
reinheid en verwarming van het lokaal
waar zij haar lessen gaf, een der opdrachten was die normaal door een werkvrouw
vervuld worden, en dat verweerster wegens die enkele prestatie bijgevolg met
Ben werkvrouw diende gelijkgesteld te
worden;
Overwegende dat het eerste deel van
het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestre-den vonnis in zijn geheel ; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegster
tot de kosten overeenkomstig de wet van
20 maart 1948 ; verwijst de zaak naar
de rechtbank van eerste aanleg te Leuven
zetelende in hoger beroep.
4 december 1959. 1e kamer. Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Louveaux.- Gelijkluidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleite1's, HH. Stru,re en Simont.

2e KAMER. -

7 december 1959

VERJARING. - STRAFZAKEN. - PuBLIEKE VORDERING. - 0VERTREDING.
- BETEKENING DOOR EEN DEURWAARDER VAN EEN DAGVAARDING OM TE
VERSCHIJNEN VOOR DE POLITIERECHTBANK. DAAD DIE DE VERJARING
STU IT.
De betekening do01· een deurwam·de1·, op
verzoek van het openbaa1· ministerie, van
een dagvaarding om te ve1·schijnen v661'
de politierechtbank wegens een OVe1't1·eding is een daad van vervolging die,
binnen de termijn van zes maand te
rekenen van de dag van de overt1·eding
VERBR., 1960. - 20

vei·richt, de verjaring van de publieke
vordering stuit. (Wetboek van strafvordering, art. 145 ; wet van 17 april
1878, art. 26.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN VERBREKING, T. DE BACRER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 21 september 1954 gewezen
door de Politierechtbank te Gent, tweede
canton;
Gelet op de vordering van de heer
procureur-generaal bij het hof van verbreking welke luidt als volgt :
" Aan de tweede kamer van het hof
van verbreking,
» De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer uiteen te zetten dat,
bij brief van 11 september 1959, Bestuur van de wetgeving, strafwetgeving,
nr. 130.836/30, de Minister van justitie
hem uitdrukkelijk gelast heeft, overeenkomstig artikel 441 van het W etboek
van strafvordering, aan het hof aan te
geven het in kracht van gewijsde gegaan
vonnis welk door de Politierechtbank te
Gent, op 21 september 1954, gewezen
werd en waarbij onder meer de genaamde
Alphonsus De Backer, geboren te SintNiklaas op 29 april 1909, veroordeeld
werd tot een geldboete van 15 frank
wegens openbare dronkenschap, feit gepleegd op 17 october 1953 ;
'' Deze veroordeling werd uitgesproken
meer dan zes maanden na de laatste
dienstige aide van stuiting van de verjaring, te weten de vordering tot dagvaarding dd. 15 maart 1954. Bij ontstentenis van schorsing van de verjaring,
is deze veroordeling strijdig met de wet,
namelijk met de artikelen 23 tot 26 van
de wet van 17 april 1878, volgens dewelke de publieke vordering, op de dag
van het vonnis, door verjaring· vervallen
was;
» Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan
het hof moge behagen het aangegeven
vonnis te vernietigen in zover het de
genaamde Alphonsus De Backer veroordeeld heeft tot een geldboete van 15 frank
en solidair met de medebetichten tot ae
kosten van de publieke vordering, te
bevelen dat melding van zijn arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing, en te
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zeggen dat er geen aanleiding is tot verwijzing.
'' Brussel, 29 september 1959.
>> N am ens de procureur-generaal,
'' De eerste advocaat-generaal,
>> (w.g.) R. JANSSENS DE BISTHOVEN >>.
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering;
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging waarop het hof acht
vermag te slaan blijkt dat, op verzoek
van het openbaar ministerie bij de politierechtbank te Gent, de dagvaarding om
te verschijnen v66r die politierechtbank
wegens de overtreding van openbare
dronkenschap begaan op 17 october 1953,
dagvaarding waarvan de cedel door die
magistraat op 15 maart 1954 werd ondertekend, aan voorgenoemde Alphonsus
De Backer op 7 april1954 werd betekend
door de daartoe aangezochte deurwaarder
bij bedoelde rechtbank;
Overwegende dat die regelmatige betekening die de publieke vordering, overeenkomstig artikel 145 van het Wetboek
van strafvordering, bij de politierechtbank aanhangig heeft gemaakt, een daad
van vervolging is, uitgeoefend ten verzoeke van het openbaar ministerie die op
die wijze de betichte v66r de rechter die
hem moet vonnissen heeft gebracht ;
Overwegende dat bedoelde daad van
vervolging, die verricht werd binnen de
termijn van zes maand te rekenen van
17 october 1953, dag waarop de overtreding werd gepleegd, de verjaring van de
publieke vordering heeft gestuit ;
Overwegende bijgevolg dat het vonnis,
dat op 21 september 1954 uitgesproken
werd, plaats heeft gehad v66r het verstrijken van de termijn van verjaring, die
op 7 april 1954 regelmatig werd gestuit;
Overwegende dat de in vorenstaande
vordering opgegeven redenen niet gegrond zijn ;.
Om die redenen, verklaart dat er geen
aanleiding bestaat tot vernietiging van
hogervermeld vonnis van de Politierechtbank te Gent van 21 september 1954.
7 december 1959. - 2 8 kamer. Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1',
H. van Beirs. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

7 december 1959

INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

LASTINGEN OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
ARTIKEL 27, PARAGRAAF 4, LID 8, .
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN.
BEDRIJF RONDREIZEND OF OP DE.
FOREN EN MARKTEN UITGEOEFEND. BEPALING NIET TOEPASSELIJK OP EEN
EENVOUDIGE GELEGENHEIDSBEDRIJVIG-·
REID.

De bepaling van artikel 27, pa1'agraaf 4,.
lid 8, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen die
een belasting vestigt ten laste van de
pe~·sonen die hun bed1·ijf rondteizend of
op de foten en rnarkten uitoefenen is niet
toepasselijk op een eenvoudige gelegenheidsbed!'ijvigheid (1).
(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. DE ROECK.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19 februari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 27, meer bepaaldelijk paragraaf 4, lid 8, en 77, paragraaf 1,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij koninklijk besluit van 15 januari 1948, het
laatste artikel gewijzigd zijnde door artikel 31 van de wet van 8 maart 1951,
doordat het bestreden arrest deze laatste
wetsbepaling niet op verweerder toegepast heeft onder het voorwendsel dat,
ter zake, het tekoopstellen van deur tot
deur van kerstbomen door verweerder
dient te worden beschouwd als een gelegenheidsbedrijvigheid veeleer dan als een
werkelijke beroepsactiviteit in de zin van
artikel 2 7, paragraaf 4, van de wet ten
op de inkomstenbelastingen, terwijl :
a) eerste onderdeel, elke uitoefening van
een bedrijf in de voorwaarden voorzien
bij lid 8 van voormeld artikel 27, paragraaf 4, al zij het ook toevallig, de verplichting meesleept van v6¢r 1 januari
van elk jaar de taks te storten ten kantore
(1) .Arg. ~erbr., 20 december 1955 (A1·r.
Verb1·., 1956, blz. 316); 17 januari 1957 (ibid.,
1957, blz. 366); 26 september 1957 (Bt<Zl.
en PASIC., 1958, I, 49); conclusies van het
openbaar ministerie v66r verbr., 22 januari
1952 (ibid., 1952, I, 289, 2• kol.).
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der belastingen van het gebied, op straf
van toepassing van de sancties gesteld bij
artikel 77, paragraaf 1, (schending van
die wetsbepaling en van voormeld arti.kel 27, paragraaf 4, lid 8) ; b) tweede
onderdeel, schending van dezelfde wetsbepalingen en van artikel 97 van de
Gr.ondwet, doordat in aile geval de rechter
naar de grond diende te onderzoeken of
de verkoop van kerstbomen van deur tot
·deur door verweerder niet in betrek
.stond met zijn gewone bedrijvigheid,
namelijk als hovenier, zodat het bestre·den arrest ook niet ten genoegen van
.recht gemotiveerd is (schending van arti.kel 97 van de Grondwet) :
Over beide onderdelen :
Overwegende dat de verplichtingen op:gelegd bij artikel 27, paragraaf 4, lid 8,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de personen bedoelen die hun bedrijf op de door
dit artikel bepaalde wijze uitoefenen, dit
is rondreizend of op de foren en markten ;
Overwegende dat uit enkele afgezon·derde handelingen, die, bij voorkomend
geval, in de door gemelde wetsbepaling
voorziene voorwaarden plaats hebben
gehad, niet noodzakelijk voortvloeit dat
die voorwaarden de wijze kenmerken
waarop gewoonlijk en voortdurend de
werkzaamheden worden gedreven die als
beroepsverrichting·en worden beschouwd;
Overwegende dat de rechter die, op
grond van feitelijke elementen, oordeelt
dat ten deze « het te koop stellen van
kerstbomen dient beschouwd te worden
als een gelegenheidsbedrijvigheid veeleer
dan als een werkelijke beroepsactiviteit
in de zin van artikel 27, paragraaf 4,
van de samengeschakelde wetten », zonder tegenstrijdigheid, onduidelijkheid of
dubbelzinnigheid beslist dat het inacht:genomen feit als uitoefening niet voorkomt van een bedrijf die in de door artikel 2 7, paragraaf 4, vereiste voorwaarden
11itgeoefend wordt, zo dit feit al dan niet
in verb and staat met een bedrijf waarvan
overigens niet beweerd wordt dat het in
die voorwaarden uitgeoefend zou zijn ;
Overwegende dat, door de vrijspraak
van verweerder op die motieven te steu:nen, het hof van beroep de in het middel
ingeroepen bepalingen van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen niet geschonden heeft en
aan de verplichting zijn arresten te motiveren heeft voldaan ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.

7 december 1959.- 2e kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. van
Beirs. - Gelijkluidende conclusie, H. R.
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. WEIGERING VAN DE BEKLAAGDE HET
PROCES-VERBAAL VAN DE BEAMBTEN
VAN DE DOUANEN TE ONDERTEKENEN.
- GEEN NIETIGHEID.
2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. lNBESLAGNEMING VAN DOCUMENTEN.
- ARTIKEL 17 VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT NR. 6 VAN 22 AUGUSTUS 1934.
- BEPALING NIET TOEPASSELIJK IN
GEVAL VAN SPONTANE OVERHANDIGING
Vl).N DE VOORWERPEN.
3° DOUANEN EN ACCIJNZEN. DOUANERECHTEN EN ACCIJNSRECHTEN
DOOR HETZELFDE FElT ONTDOKEN. BOETEN TE BEREKENEN VOLGENS BEIDE
SOORTEN VAN RECHTEN.
1° De weige1·ing van de beklaagde het
proces-ve1·baal van de beambten van de
douanen te onde~·tekenen maakt dit niet
ongeldig. (Wet van 26 augustus 1822,
art. 238.)
2° De bepalingen van artikel 17 van het
koninklijk besluit nr. 6 van 22 augustus
1934 tot vaststelling van nieuwe maatregelen om sluikerij op het stuk van
douanen en accijnzen te betengelen betreffende het aanslaan van boeken, brieven
en documenten, zijn zonder toepassing
in geval van spontane overhandiging van
de voorwerpen door hun bezitter.
3° Wanneer dmtane1·echten en accijnsrechten door hetzelfde feit ontdoken worden, worden de toe te passen boeten
berekend volgens de beide soorten van
ontdoken !'echten. (Wet van 6 april1843,
art. 22.)
(VERSTRAETE, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 4 april 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
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schending van de artikelen 190, 200, 201,
2S8, van de wet· van 26 augustus 1822,
17 van het koninklijk besluit nr. 6 van
22 augustus 19S4, 1 o doordat, op 21 september 1958, te Hoboken, aanlegger door
beambten van de administratie van de
douaneri en accijnzen werd gedwongen
zijn zakken te Iaten nazien en hem eruit
sleutels alsmede vijftien papieren en
documenten werden afgenomen, dan wanneer een lijfonderzoek inzake douanen
en accijnzen slechts toegelaten is in de
tolkring; 2° doordat de bij middel van
wederrechtelijke handelingen gedane
vaststellingen en de ingevolge die vaststellingen ingewonnen bewijzen nietig
zijn en geen veroordeling· kunnen granden; so doordat het nopens die feiten
opgesteld proces-verbaal ongeldig is, daar
aanlegger geweigerd he eft het te onderteken'en ; 4° doordat toen de geldkoffer
en de valies met papieren en documenten
door douanebeambten werden inbeslaggenomen niet werd vermeld of die inbeslagneming door een beambte die houder was van het aanstelling·sbewijs als
technisch klerk werd verricht zoals artikel 1? van het koninklijk besluit van
22 augustus 19S4 het voorschrijft ;
5° doordat aanlegger niet heeft kunnen
nagaan of de visitaties in het magazijn
Molenstraat, 244, te Hoboken, Jan Van
Rijswijklaan, 217, te Antwerpen, Daniel
Merrijnslaan, 1SS, te Wilrijck, ... geldig
zijn, daar de visitatiebewijzen ontbreken
en niets laat blijken of de controle overeenkomstig de artikelen 200 en 201 van
de wet van 26 augustus 1822 werd uitgeoefend:
Over de eerste twee onderdelen :
Over·wegende dat, zonder te dien opzichte door het middel aangevallen te
worden, het arrest erop wijst dat de hier
beoogde bewijselementen, waarop de
rechter zijn overtuiging steunt, uitsluitend bij de regelmatige onderzoeksverrichtingen die het aanduidt werden ingewonnen en welke geen verhand houden
met de door het mid del gecritiseerde handelingen van de leden van de opspormgsbrigade van de douanen en accijnzen ;
Dat die onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het ondertekenen van
het in zijn bijzijn opgesteld proces-verbaal voor de hetichte een waarborg is
waaraan hij mag verzaken ;
Dat bijgevolg zijn weigering een proces-verbaal te onderteken, dit niet ongeldig maakt ;

Dat dit onderdeel naar recht faalt;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat uit de meldingen van
het proces-verbaal, dat de inheslagneming van de in het middel gemelde voorwerpen vaststelt, blijkt dat de persoon
die deze voorwerpen in zijn bezit had a,an
de beamhten van de administratie spontaan heeft Iaten weten waar ze zich
bevonden en dat hij het eens was om ze
ter hun beschikking te stellen ;
Dat, bij ontstentenis van aile dwangmaatregel om bedoelde voorwerpen in
beslag te nemen, de voorschriften van
artikel 17 van het koninklijk besluit van
22 augustus 19S4 niet dienden nageleefd
te worden;
Dat dit onderdeel niet kan ingewilligd
worden;
Over het vijfde onderdeel :
Overwegende dat de akten waarbij de
vrederechter machtiging heeft verleend
om tot bedoelde visitaties over te gaan
bij het dossier van de rechtspleging gevoegd zijn, alsmede de processen-verbaal
betreffende de verrichtingen waartoe de
beamhten van de douanen en accijnzen,
overeenkomstig die machtiging, overgegaan zijn in het bijzijn van de aangeduide
publieke officieren ;
Dat het vijfde onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 22 van de wet van 6 april
184S, doordat het bestreden arrest aanlegger veroordeeld heeft wegens sluikinvoer van alcoholische dranken, ethylalcohol, schuimwijn en reukwater tot
geldboeten van tienmaal de ontdoken
rechten die het berekend heeft door erin
te begrijpen en de invoerrechten en de
a,ccijnsrechten en de bijzondere verbruiktaks, dan wanneer 1° de ingevoerde waren, alhoewel zij niet meer verboden zijn
of aan vergunning onderworpen, nochtans steeds aan controlemaatregelen onderworpen zijn daar zij dienen vermeld
te worden op aa,ngifteformulieren, zodat
de boete, bij toepa,ssing van artikel 22,
2e lid, van de wet van 6 april184S tweemaal de waarde van de gesmokkelde goederen moet belopen; 2° het arrest niet
geantwoord heeft op het middel waarbij
aanlegger v66r het hof van beroep deed
gelden dat de boete tweemaal de wa,arde
van de goederen moet belopen en niet
tienmaa,l de ontdoken rechten; so artikel 22, lid 1, van de wet van 6 april184S
bepaalt dat, bij toepassing van een boete
van tienmaal de ontdoken rechten, die

-

309

boete dient berekend te worden volgens
de hoogste rechten van douanen of van
accijnzen maar niet van beide :

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

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de aangifte van de
goederen die bij hun invoer aanleiding
geven tot de heffing van douanen en
accijnsrechten en de formaliteiten die
ermede verbonden zijn, noch de uitvoering noodzakelijk uitmaken van om het
even Welke verbodsbepalingen, beperkingen of controlemaatregelen waaraan,
zelfs tijdelijk en om welke reden ook,
bepaalde goederen, zo zij al dan niet
belastbaar zijn, mogen onderworpen worden bij het binnenkomen, bij het uitgaan
of bij de doorvoer, langs aile grenzen
of aileen Iangs een gedeelte ervan, noch
het bestaan bewijzen van zodanig wettelijke controlemaatregelen die met verbodsbepalingen gelijkgesteld zijn;
Overwegende dat het arrest, bij aanneming van de motieven van het beroepen vonnis, erop wijst dat de door aanlegger ingevoerde goederen aan controlemaatregelen van dien aard niet onderworpen zijn en ook vaststelt dat zij nit
Frankrijk in Belgie ingevoerd werden en
dat ze de desbetreffende voorgeschreven
aangifte ontgaan zijn;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, op het middel gegrond op de bewering dat bedoelde goederen aan controlemaatregelen onderworpen zijn, het arrest op passende wijze
antwoordt dat '' de formaliteiten door
betichte aangehaald geen controlemaatregelen uitmaken doch wei formaliteiten
die met aile invoer, welke hij ook weze,
gepaard gaan >> ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat artikel 22, lid 2, van
de wet van 6 april 1843 bepaalt dat de
op te leggen boete tienmaal de ontdoken
rechten beloopt, dus al de ontdoken
rechten en dat zij berekend moet worden
volgens het hoogste bedrag van die rechten, zo die douane- of accijnsrechten zijn;
Dat het geenszins voorschrijft, dat
wanneer beide rechten werden ontdoken,
enkel met de douanerechten ofwel met
de accijnsrechten rekening dient gehouden te worden naargelang de ene hoger
dan de andere zouden zijn ;
Dat geen onderdeel van het middel kan
ingewilligd worden ;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en . dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

7 december 1959. - 2 8 kamer. H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. van Beirs. - Gelijlcluidende conclusie,.
H. R. Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
Voorzitte1·,
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VERBREKING.- STRAFZAKEN.- OP
VERZOEK VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. - VONNIS VAN VEROORDELING
WEGENS EEN VERJAARD MISDRIJF UITGESPROKEN. - VERNIETIGING.
Op voo1·ziening van de procureu1·-gene1·aaf
daartoe gelast do01· de JYiinister van
justitie, vernietigt het hof het vonnis dat
een veroordeling uitspreelct wegens een
misdrijf dat do01· de ve1jaring gedelct
was (1). (Wetboek van strafvordering,
art. 441.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN VERBREKING IN ZAKE
VAN VAN HERREWEGEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de vordering
van de heer procureur-generaal bij het
hof van verbreking, luidende als volgt :
"Aan de tweede kamer van bet hof
van verbreking,
» De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer uiteen te zetten dat,.
bij brief van 16 september 1959, Bestuur van de wetgeving, strafwetgeving,
nr. 130.836/29, de Minister van justitie
hem uitdrukkelijk gelast heeft, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, aan het hof aan te
geven het in kracht van gewijsde gegaan
vonnis welk door de Politierechtbank te·
Gent, op 7 februari 1950, gewezen werd
en waarbij de genaamde Zulma Van
Herrewegen, geboren te Gent, op 19 juni
1926, veroordeeld werd tot een geldboete

(1) Verbr., 13 october 1958 (Arr. Ve1·br.,
1959, biz. 124).
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van 15 frank wegens openbare dronkenschap, feit gepleegd op 13 maart 1949.
>> Deze veroordeling werd uitgesproken
meer dan zes maanden na de laatste
dienstige akte van stuiting vim de verjaring, te weten de vordering tot dagvaarding dd. 31 mei 1949. Bij ontstentenis van schorsing van de verjaring, is deze
veroordeling strijdig met de wet, namelijk met de artikelen 23 tot 26 van de
wet van 17 april 18 7 8, volgens dewelke
de publieke vordering, op de dag van
het vonnis, door verjaring vervallen was.
>> Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan
het hof moge behagen het aangegeven
vonnis te vernietigen, te bevelen dat
melding van zijn arrest zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing, en te zeggen dat er geen aanleiding is tot verwij zing.
>> Brussel, 29 september 1959.
, Namens de procureur-generaal,
, De eerste advocaat-generaal,
(w.g.) R. JANSSENS DE BISTHOVEN "·
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering ; de gronden van
vorenstaande vordering overnemend, vernietigt voormeld vonnis door de Politierechtbank te Gent op 7 februari 1950
gewezen; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
z:gt dat er g·een aanleiding is tot verwijzmg.

7 december 1959. 2e kamer. Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. Verslaggever
H. van Beirs. - Gelijkluidende conclusie;
H. R. Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.

2e KAMER. 1°
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INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN
VOORTVLOEIEND UIT LEVERlNGEN EN
PRESTATIES AAN DE VIJAND.- EXTRA·
BELASTING. - AANSLAG EN INKOHIE·
RING. HERZIENING VAN EEN AAN·
SLAG IN DE SPE·CIALE BELASTING AAN·
LEIDING GEVENDE TOT DE ONDERWER·
PING AAN DE EXTRABELASTING OF TOT
VERHOGING VAN DE VOOR DIE BEL:AS•
TING VATBARE INKOMSTEN.- TERMIJN
· VAN ARTIKEL 15 VAN DE WET VAN
16 OCTOBER 1945 VERSTREKEN. __:.

VESTIGING VAN EEN AANSLAG IN DE
EXTRABELASTING IN DE VORM EN DE
TERMIJNEN VOORZIEN DOOR ARTI·
KEL 74bis, LEDEN 1 EN 3, VAN DE
SAMENGESCHAKELDE WETTEN BETREF·
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND·
SLAG.- BELASTBARE GRONDSLAG VAST·
GESTELD DOOR FEITELIJKE VERMOE·
DENS. - TEGENBEWIJS AAN DE BELAS·
TINGPLICHTIGE DOOR ARTIKEL 55, PARA·
GRAAF 1, VAN DE SAMENGESCHAKELDE
WETTEN VOORBEHOUDEN. - BEGRIP.

1° W anneer de he1·ziening van een aanslag
in de speciale belasting op de winsten
voo1·tvloeiend uit leve1'ingen en p1·estaties
aan de vijand aanleiding geeft, bij toep.assing van artikel 10, pamgraaf 1,
hd 1, van de wet van 16 october 1945,
h~tzij tot een v~Thoging van de inkomsten
dte vooT de ext1·abelasting vatbaar zijn,
hetzij tot de onderweTping van de belastingplichtige aan deze belasting, mag de
administTatie, zelfs na het veTstTijken
van de dooT aTtikel 15, paragmaf 1, van
gezegde wet bepaalde opzeggingstm·mijn,
tot het vereiste bedTag een aanslag in
de ext1·abelasting vestigen, doch met inachtneming van de vo1·m en de teTmijnen
voorzien dooT aTtikel 74bis, leden 1 en 3,
van de samengeschakelde wetten betTeffende de inkomstenbelastingen. (Wet van
28 december 1954, art. 3, en wet van
29 december 1955, art. 3.)

2° W anneeT de administmtie de belastbare
gTondslag, oveTeenkomstig artikel 55,
paragmaf 1, van de samengeschakelde
wetten betTe ffende de inkomstenbelastingen, dooT feitelijke ve1'moedens gevestigd
heeft, is het tegenbewijs aan de belastingplichtige 1Joorbehouden; dit tegenbewijs
wo1·dt slechts bij ge bmcht i'l1dien deze
laatste afdoende· elementen tegen de door
de administmtie ingeroepen ve1·moedens
stelt {1).
{VANDENBERGHE, T, DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 juni 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;

(1) Verbr., 13 januari 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 473) en de noten 2 en 3.

->311Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322, 1350
en 1351 van het Burgerlijk Wetboek,
65, 66, 67 en 74bis van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 juli 194:3
en, voor zoveel als nodig, bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948,
19 van de wet van 16 october 1945 en 3
van de wet van 28 december 1954, doordat het bestreden arrest, door aile beschouwingen in verband met artikel 74bis
van de samengeschakelde wetten te weerleggen en als ongegrond aan te zien,
in twijfel laat of artikel 3 van de wet
van 28 december 1954, ofwel artikel 74bis,
ofwel beide te zamen toepasselijk zijn,
dan wanneer artikel 97 van de Gronciwet
vereist dat de motivering niet tegenstrijdig, of minstens niet dubbelzinnig weze,
dan wanneer de toepassing van artikel 3
van de wet van 28 december 1954 de
toepassing van artikel 74bis uitsluit en
slechts, wat betreft de vorm, de bepalingen van artikel 74bis overneemt, dan
wanneer dit laatste a,rtikel wat betreft
de inhoud ervan, ten deze niet toepasselijk kan zijn :
· Overwegende dat uit het arrest en uit
de stukken waarop het hof vermag acht
te slaan blijkt dat de directeur der belastingen, bij beslissing van 23 juni 1954
de belastbare winsten, door aanlegger
tijdens de oorlogsperiode verwezenlijkt
teruggebracht heeft op 3.217.311 frank
b9lastbaar tot beloop van 2.854.897 frank
in de speciale belasting; dat bij beslissing v:m dezrlfde dag de direeteur
cle s.anslagen in de extrabelasting ten
·bedrage van 1. 711.020 frank algeheel
outlast heeft; dat op het beroep aileen
tegen de eerste beslissing gericht, het
Hof van beroep te Gent, hij arrest
van 2 mei 1956, de belastbare grondslag
in de speciale belasting op 1.031.620 frank
teruggebracht heeft; dat ingevolge die
vermindering van de Speciale belasting
de administratie, op grond van artikel 3
van de wetten van 28 december 1954
en 29 december 1955, de toes~and van
aanlegger in zake extrabelasting herzien
heeft en een nieuwe in die belasting
belastbare grondslag op 1. 701.491 frank
vastgesteld heeft ;
Overwegende dat, naar luid van artikel 10, paragraaf 1, van de wet van
16 october 1945, de in de extrabelasting
belastbare winst verminderd wordt met
de inkomsten vatbaar voor de speciale
belasting;
Overwegende dat artikel 3 van de wet

van 28 december 1954 houdende de
Rijksmiddelenbegroting voor het dienstjaar 1955, waarvan cie toepassing .bij
artikel 3 van de wet van 29 december
1955 tot 31 december 1956 werd verlengd,
bepaalt,, dat wanneer de herziening van
een aanslag in de speciale belasting bij
toepassing van artikel 10, paragraaf 1,
.eerste alinea, van de wet van 16 october
1945 aanleiding geeft hetzij tot een verhoging van de belastbare grondslag in de
extrabelasting, hetzij tot de onderwerping van de belastingplichtige aan deze
belasting, de administratie, in afwijking
van artikel 15 van de bedoelde wet, tot
het vereiste bedrag, nieuwe aanslagen of
aanvullende aa,nslagen in de extrabelasting mag vestigen, met inachtneming van
de vorm en de termijnen voorzien in
artikel 74bis, alinea's 1 en 3, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat het arrest beslist
eensdeels "dat requestrant vergeefs beweert dat artikel 3 van de wet van 28 december 1954 niet toepasselijk is" en vervolgens de redenen aangeeft waarom
voormeld a.rtikel diende toegepast te
worden ; dat het arrest anderdeels beslist
" dat requestrant even vergeefs de forclusie van de aa,nslag van dienstjaar 195&
opwerpt, om reden dat artikel 74bis niet
zou toepasselijk zijn en zeker niet toegepast werd; dat in strijd met de bewering van requestrant, de betwiste aanslag
niet diende gevestigd te worden binnen
de drie maanden na het definitief worden
van de beslissing nr. 11314/47 van 23 juni
1954 betreffende de extrabelasting, daaJ>
de vestiging ervan niet het gevolg is van
voornoemde beslissing, maar wel van
de herziening van de aanslag in de speciale belasting door arrest van 2 mei
1956; dat waar bewuste aanslag op
10 october 1956 ingekohierd werd, hij.
overeenkomstig de bepaling van artikel 74 bis, E~linea 1, in fine, te rech t
gevestigd werd, binnen de zes maanden
na het in kracht van gewijsde gaan van
voornoemde gerechtelijke beslissing " ;
Overwegende dat aldus uit het arrest
blijkt dat het toepassing maakt en van
artikel 3 van de wet van 28 december·
1954, en van artikel 74bis van de samengeschakelde wetten overeenkomstig de
verwijzing door gemeld artikel 3; dat de
motieven van het arrest dienvolgens noch
dubbelzinnig, noch tegenstrijdig zijn en
dat het arrest derhalve aan de vereisten
van artikel 97 van de Grondwet voldoet;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
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de schending van de artikelen 9? en 110
van de Grondwet, 131?, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 65, 66 en
?4bis van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
besluit van 31 juli 1943 en voor zoveel
als nodig bij besluit van de Regent van
15 januari 1948, 19 van de wet van 16 october 1945 en 3 van de wet van 28 december 1954, doordat het arrest beslist
dat artikel 3 van de wet van 28 december 1954 toepasselijk is, dan wanneer
over de aanslagen in de extrabelasting
op 23 juni 1954 door de directeur een
beslissing was g·etroffen, welke door een
tweede beslissing van de directeur niet
meer kon gewijzigd worden, omdat de
eerste in kracht van gewijsde was gegaan,
en omdat door die eerste beslissing de
-zaak aan de directeur onttrokken was,
dan wanneer artikel 3 van de wet van
28 december 1954, als uitzonderingsbepaling van enge interpretatie, aan evengemelde principes geen afbreuk doet :
Overwegende dat het middel essentieel
steunt op de schending van het principe
van het gezag van het gewijsde; dat de
ingeroepen wetsbepalingen vreemd zijnde
aan deze grief, het middel niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
.schending· van de artikelen 9? van de
Grondwet, 131? tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 65, 66 en ?4bis van de
'wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van
31 juli 1943 en, voor zoveel als nodig, bij
besluit van de Regent van 15 januari
1948, 19 van de wet van 16 october 1945
en 3 van de wet van 28 december 1954,
doordat het arrest artikel ?4bis toepasselijk acht omwille van de ondeelbaarheid
van de twee op 23 april 1954 gewezen
1Jeslissingen, dan wanneer artikel ? 4 bis
niet toepasselijk kan zijn, daar het arrest
van 2 mei 1956 beslist, niet over aanslagen in de extrabelasting, doch slechts
over aanslagen in de speciale belasting
en in de gewone inkomstenbelastingen,
zodat op 10 october 1956, datum van de
nieuwe aanslag in de extrabelasting, de
bij artikel ?4bis bepaalde termijn van
drie maanden om die nieuwe aanslag te
vestigen, sedert de definitieve beslissing
van outlasting van de directeur van
23 april 1954 reeds lang verstreken was,
waaruit blijkt dat niet artikel ?4bis doch
wei artikel 3 van de wet van 28 decem.ber 1954 werd toegepast :
Overwegende dat naardien het hof van

beroep, op het beroep dat slechts tegen
de eerste beslissing van de directeur omtrent de speci'ale belasting gericht was,
beslist heeft dat de speciale belasting
verschuldigd was niet op de som van
2.854.89? frank, doch enkel op die van
1.031.620 frank, de administratie gerechtigd was, krachtens artikel 3 van de wet
van 28 december 1954, een aanslag in de
extrabelasting te vestigen in de mate
waarin de outlasting van de aanslag in
de speciale belasting, bij afschaffing van
de dubbele belasting waarvan sprake in
artikel 10, paragraaf 1, van de wet van
16 october 1945, het onderwerpen aan de
extrabelasting meebracht ;
Overwegende, dienvolgens, dat wettelijk· gerechtvaardigd is het bestreden
arrest dat beslist, enerzijds, dat de administratie gerechtigd was, na het arrest van
het Hof van beroep te Gent van 2 mei
1956, een aanslag in de extrabelasting
te vestigen in de mate hierboven aangeduid en, anderzijds, dat de aanslag van
10 october 1956 binnen de wettelijke
termijn gevestigd werd, daar deze werd
gevestigd binnen de termijn voorzien bij
artikel ?4bis van de sameng·eschakelde
wetten en bedoeld bij artikel 3 van de
wet van 28 december 1954;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde middel, afg·eleid uit de
schending van de artikelen 9? van de
Grondwet, 55, paragraaf 1, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 juli 1943
en, voor zoveel als nodig, bij besluit van
de Regent van 18 januari 1948, 2, paragraaf 3, en 19 van de wet van 16 october 1945, doordat, eerste onderdeel, het
bestreden arrest beslist dat ten deze de
bestanddelen van de vermogensaccressen
tekenen of indicii3n uitmaken in de zin
van artikel 55 van de samengeschakelde
wetten en dat er geen aanleiding is, bij
gebrek a,an nieuwe bewijskrachtige gegevens of argumenten, het door het arrest
van 2 mei 19 56 vastgesteld totaal winstcijfer van 3.21?.311 frank te wijzigen,
dan wanneer de bewijslast omtrent de
tekenen of indicien niet op aanlegger
maar op de administratie rust en het
bewijs van het bezit op 1 januari 1940
aan effecten, liggend geld, enzovoorts,
niet als tegenbewijs op aanlegger rust,
maar op de administratie, waaruit blijkt
dat het arrest aldus artikel 55, paragraaf 1, verkeerd toepast en het, wegens
tegenstrijdigheid van de motivering of
onvoldoende motivering, artikel 9? van
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de Grondwet schendt; doorda.t, tweede
onderdeel, het arrest beslist dat, waar
eiser v66r de oorlog geen de minste inkomsten voortkomende van effecten aangegeven heeft, er dient a,angenomen te
worden da,t de ingevolg·e de monetaire
besl;uiten neergelegde beurswaarden tijdens de belastbare periode aangekocht
worden, dan wanneer, volgens artikel 55,
pa.ragraaf 1, van de samengeschakelde
wetten, het bewijs daarvan op de a,dministra.tie rust en een verzuim van aangifte door aanlegger v66r de oorlog dit
bewijs niet ka,n uitmaken, waaruit blijkt
dat het arrest wegens onvoldoende of
ongepaste motivering ofwel artikel 97 van
de Grondwet, ofwel a.rtikel 55, pa,ragra.af 1, schendt :
Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat wa.nneer de administra.tie de belastba.re grondslag overeenkomstig artikel 55, paragraaf 1, van de
samengeschakelde wetten, door feitelijke
vermoedens gevestigd heeft, het tegenbewijs aa.n de belastingplichtige voorbehouden is ; dat dit tegenbewijs slechts
bijgebra.cht wordt indien de belastingplichtige afdoende elementen tegen de
door de administratie ingeroepen vermoedens stelt ;
Overwegende da.t het arrest steunend
overeenkomstig artikel 55, paragraaf 1,
op de door de a.dministratie bijgebra.chte
bewijsgronden, wettelijk heeft kunnen
beslissen dat de in 1944 in het bezit van
a,anlegger bevonden beurswa.arden tijdens
de belastbare periode aa.ngekocht werden, en,, vaststellend da.t geen bewijskra.chtige gegevens of argumenten werden
tegengeworpen, dat het totaal winstcijfer
3.217.311 frank bedroeg, zoals reeds door
het arrest van 2 mei 1956 werd va.stgesteld;
Da.t het middel niet kan a.a.ngenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
8 december 1959. - 2e kamer. H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT,
H. Neven. Gelijkluidende conclusie,
H. Dumon, advoca.a.t-generaal.

2e KAMER. -

8 december 1959

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BEDRIJFSLASTEN EN -UITGAVEN. BEGRIP.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSLASTEN EN -UITGAVEN.
BEDRIJFSBELASTING DOOR EEN OVERLEDEN BELASTINGPLICHTIGE VERSCHULDIGD. BETALING DOOR DE ERFGENAAM DIE IN PERSOONLIJKE NAAM RET
HANDELSBEDRIJF VAN DE OVERLEDEN
BELASTINGPLICHTIGE
OVERGENOMEN
HEEFT. BETALING GEEN UITGAVE
UITMAKENDE AFTREKBAAR VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN VAN HET BEDRIJF
VAN DE ERFGENAAM.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF.- ECHTGENOOT VAN DE
ONDERNEMER IN DIENST VAN HET BEDRIJF. BEZOLDIGING BELASTBAAR
KRACHTENS ARTIKEL 25, PARAGRAAF 1,
2°, LETTER a, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. VERMOGEN EN NIET VERPLICHTING VOOR
DE ADMINISTRATIE. BELASTINGPLICHTIGE ZIJN AANGIFTE BUITEN DE
DOOR DE WET GESTELDE TERMIJNEN
INGEDIEND HEBBENDE. ADMINISTRATIE EEN VRAAG OM INLICHTINGEN
TOESTURENDE.
0MSTANDIGHEID
WAARUIT DE AFSTAND DOOR DE ADMINISTRATIE VAN HET RECHT OM VAN
AMBTSWEGE AAN TE SLAGEN NIET AFGELEID WORDT.

5°

(NKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - BELASTBARE GRONDSLAG GESTEUND OP HET
BEDRAG VAN DE WINST BLIJKEND UIT
DE BALANS VAN DE BELASTINGPLICHTIGE, VERHOOGD MET HET BEDRAG VAN
DE UITGAVEN DIE NAAR DE BEWERING
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE DOOR HET
BEDRIJF GENOODZAAKT WAREN MAAR
WAARVAN HIJ NOCH DE WERKELIJKHEID NOCH HET BEDRAG RECHTVAARDIGT. - BELASTBARE GRONDSLAG NIET
WILLEKEURIG VASTGESTELD.

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BEDRIJFSLASTEN EN -UITGAVEN. AFTREKKING VAN DE BELASTBARE IN-·
KOMSTEN. AFTREKKING AFHANKELIJK VAN HET ·BEWIJS, DOOR DE BE-,
LASTINGPLICHTIGE, VAN DE WERKE-,

Voo1·zitteT,

LIJKHEID EN RET BEDRAG
BEDRIJFSLAST OF - UITGA VE.

7°

VAN
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DE

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. HOEDANIGHEID
VAN BELASTINGPLICHTIGE. HOEDANIGHEID KUNNENDE BESTAAN ONAFHANKELIJK VAN ALLE PERSOONLIJKE
BEDRIJVIGHEID.

8°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING.
lNKOlYISTEN
VOORTGEBRACHT DOOR EEN NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF EN VERKREGEN DOOR EEN EIGENAAR VAN DIT BEDRIJF DIE NOCHTANS
DE ONDERNElYIER ERVAN, NIET IS. lNKOMSTEN AAN DE EXTRABELASTING
ONDERHEVIG.

Z~jn alleen van de bntto-inkomsten aftrekbaar de bedrijfslasten en -uitgaven,
dit wil zeggen die welke noodzakelijk met
het uitoefenen van het bedrijf verband
houden (1).
2° De betaling, dam· de e1'{genaam die in
persoonlzjke naam het handels-, nijverheids- of landbouwbedrijf _van de ove~·
leden belastingplichtige overgenomen
heeft, van de bedrijfsbela$ting verschuldigd op de inkomsten van het bedrijf van
die belastingplichtige, is geen ttitgave
noodzakelijk tot uitoefening van het
bed1'ijf van de erfgenaam en maakt,
derhalve, geen last of uitgave uit aftrekbam· van de belastbm·e inkomsten van
die erfgenaam (2).
3° TVanneer de echtgenoot van de exploitant van een nijve1·heids-, handels- of
landbouwbedrijf zelf geen exploitant is
van dit bedr~if mam· alleen in dienst
ervan is, is de bezoldiging die hem uit
dien hoofde toegekend wordt onderhevig
aan de bed1·~ifsbelasting b~j toepassing
van artikel 25, pamgmaf 1, 2°, letter a,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en niet
b~j toepassing van het 1° van hetzelfde
pamgmaf van gezegd artikel (3).
4° Uit de , loute1·e omstandigheid dat de
administratie een vraag om inlichtingen

1°

(1} Zie verbr., 20 october 1959 (Bull. en

PAsro., 1960, I, 216).
(2) Zie verbr., 17 november 1959, sttpra,
biz. 246.
(3) Artikel1 van de wet van 30 maart 1956,
toepasselijk vanaf het dienstjaar 1956, art. 27,
§ 3, lid 2, van de samengeschakeide wetten
wijzigende, bepaalt dat de bezoidiging van de
echtgenoot van de ondernemer geen van de
belastbare inkomsten aftrekbare last is ; zie

toegestuurd heeft aan een belastingplichtige die z~in aangifte bttiten de door de
wet ge~telde t~rmijnen. ingediend heeft,
mag met wetttg afgeletd wo1·den dat de
administratie van het recht om de aanslag van ambtswege te vestigim af'stand
gedaan heef't (4).
5° Is niet willekeurig de belastbare grandslag van een aanslag, van ambtswege
gevestigd en gesteund op het bedrag van
de winsten dat uit de balans van de
belastingplichtige blijkt, ve1·hoogd met
het bed1·ag van de uitgaven die nam· de
bewe~·ing van deze laatste genoodzaakt
we1·den dam· de uitoefening van zijn
bedrijf maar waarvan hij noch de werkelijkheid noch het bedrag rechtvaa1'digt (5).
6° D: belastingplichtige moet de we~·kelijk
hetd en het bedrag rechtvam·digen van
de bed1·ijfsuitgaven welke hij bewee~·t
gerechtigd te zijn van zijn bruto-inkomsten af te trekken (6).
7° Om aan de extmbelasting onde1·hevig
te zijn, is het niet noodzakelijk door zijn
eigen bedrijvigheid exceptionele baten
behaald te hebben; het volstaat deze verk1•egen te hebben (7).
8° De inkomsten voortgebracht dam· een
nijve1·heids-, handels- of landbouwbe~
drijf, en die dam· de eigenam· van dit
bedr~jf ve1·kregen werden, z#n aan de
ext1·abelasting onde1·hevig zelfs indien de
~igenaa1·
peTSoonlijk geen exploitant
ts (8).
(M. EN L. VANDEN BROELE EN VAN
BESIEN, T. DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FIN ANCIEN; ·DE BELGISCHE
STAAT, . MINISTER VAN FIN ANCIEN, T.
M. EN L. VANDEN BROELE EN VAN
BESIEN.)
ARHEST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 mei 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
verbr., 21 januari 1958 (A1'1'., Verb1·., 1958
biz. 322).
(4) Verbr., 4 december 1958 (ATr. Verb1·.,
1959, biz. 288) en de noot 1, blz. 289.
(5) Zie verbr., 15 september 1959, sup1·a,
biz. 46.
(6) Verbr., 16 september 1958 (Arr. Verbr.,
1959, biz. 42) en 17 februari 1959 (Bull. en
PAsro., 1959, I, 617).
(7) Verbr., 10 december 1957 (A1•r. Verb1•.,
1958, biz. 216).
(8) Zie verbr., 9 november 1954 (Arr. Verbr.,
1955, biz. 153).

-315A. - Wat de voorziening betreft van
Marcel en Louis Vanden Broele en Joseph
Van Besien :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen .26, paragraaf 1, .26, paragraaf .2, ,2°, en 42 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij kqninklijk besluit van 12 september 1936 en,
voor zover als nodig, door de besluiten
van 3 juni 1941 en 31 juli 1943, en het
besluit van de Regent van 15 januari
1948, 19 van de wet van 16 october 1945
tot invoering van een extrabelasting op
de in oorlogstijd behaalde exceptionele
inkomsten, winsten en baten, .2 en 6 van
de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij besluit
van de Regent van 16 januari 1948, en,
voor zover als nodig, 2 en 7 van het
besluit van 31 juli 1943 tot samenschakeling van de besluiten betreffende de
nationale crisisbelasting, doordat het hof
van beroep, na vastgesteld te hebben dat
eisers, na het overlijden van hun ouders,
de exploitatie van de ouderlijke drukkerij
hebben voortgezet, beslist, dat de bedrijfsbelastingen van 734.490 frank, ten
laste van het ouderlijk bedrijf gevestigd,
niet van de bedrijfsinkomsten van eisers
aftrekbaar zijn, dan wanneer het hof
van beroep, overeenkomstig de klare en
ondubbelzinnige bepalingen van artikel .26, paragraaf 2, 2°, van de samengeschakelde wetten, naar luid waarvan
aile las ten, ren ten of soortgelijke uitkeringen betreffende het bedrijf van de
bruto-bedrijfsinkomsten aftrekbaar zijn,
had dienen te beslissen dat voormelde
bedrijfsbelastingen wel degelijk een last,
aftrekbaar van de inkomsten van hetzelfde door eisers voortgezet ouderlijk
bedrijf vertegenwoordigden :
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat de drie aanleggers de exploitatie van
de ouderlijke drukkerij hebben voortgezet na de dood van hun op 11 december 1940 overleden vader en schoonvader
en van dezes op 16 augustus 1941 overleden Weduwe, en dat zij de handelszaak
hebben voortgezet tot 3 mei 1944 voor
rekening van de acht kinderen en vanaf
4 mei 1944 als enige eigenaars en exploitenten;
Overwegende dat het arrest beslist dat
de in 1942 betaalde bedrijfsbelastingen,
ingekohierd eensdeels bij navordering van
rechten over dienstj aar 1940 op naam van
de nalatenschap van de vader, anderdeels
bij navordering van rechten over dienstjaar 1941 op naam van de nalatenschap

van de moeder, te zamen 734.490 frank,
geen bedrijfslast van het door de kinderen
voortgezette drukkerijbedrijf uitmaken
en, derhalve, niet van hun inkomsten van
1942 kunnen afgetrokken worden; dat
het arrest die beslissing steunt op deze
overwegingen : de exploitatie is niet als
een fiscale entiteit te beschouwen zonder
inachtneming van de persoon 'van .de
exploitant; de bedrijfsbelasting is slechts
aftrekbaar wanneer zij ten laste van de
belastingplichtige is die de belaste inkomsten heeft genoten, ter uitsluiting van
elke andere persoon ; wanneer aanleggers
de op naam van de ouders gevestigde
b~lasting·en hebben betaald, hebben zij
met gehandeld als belastingplichtigen
wegens inkomsten die ze zelf hadden
genoten, maar als rechtsopvolgers die de
schulden van hun rechtsvoorganger kwijten ; de baten door de ouders verkregen
en waarop de belasting geheven wordt
verbeelden voor aanleggers een kapitaal
dat hun door erfenis ten bate is gevallen;
Overwegende dat aileen van de brutoinkomsten aftrekbaar zijn de bedrijfslasten en -uitgaven, dit wil zeggen die
welke noodzakelijk met het uitoefenen
van het bedrijf verband houden ;
Overwegende dat de bedrijfsbelasting
verschuldig·d op de inkomsten van een
handels-, nijverheids- of landbouwbedrijf
dergelijke bedrijfslast of uitgave voor de
exploitant uitmaakt;
Overwegende dat, zo erfgenamen, na
het overlijden van hun rechtsvoorganger,
in hun persoonlijke naam het handels-,
nijverheids- of landbouwbedrijf van de
de cujus voortgezet of overgenornen
hebben, de uitgave die zij doen bij
het betalen van de bedrijfRbelasting
verschuldigd wegens de door die de cujus
behaalde belastbare inkomsten, niet tot
uitoefening van het bedrijf van die erfgenamen noodzakelijk is, maar dat die
betaling uitsluitend de uitvoering is van
de wettelijke verplichting van de erfgenamen de lasten van de nalatenschap
te betalen;
Overwegende dat het eerste middel
naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, .26, paragraaf 1, .26, paragraaf .2, .2°, ,26, paragraaf .2, 4o en 4.2
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van. 12 september 1936, en,
voor zover als nodig, door de besluiten
van 3 juni 1941 en 31 juli 1943, en het

besluit van de Regent van 15 januari
1948, 2 en 6 van de wet ten betreffende
de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij besluit van de Regent van
16 jan uari 1948 en, voor zover als no dig,
2 en 7 van het besluit van 31 juli 1943
tot samenschakeling van de besluiten
betreffende de nationale crisisbelasting,
2, paragTaaf 1, en 19 van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijd be·haalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, doordat het hof van beroep,
na vastgesteld te hebben dat de betaling
van vijf achtsten der bedrijfsbelasting
van 380.672 frank een investering· vertegenwoordigt die mag· worden geamortiseerd, op die vaststelling niet verder
ingaat, dan wanneer het hof van beroep,
na die vaststelling, had dienen te onderzoeken of de amortisatie ineens, door
eisers toegepast, verantwoord was, zodat,
bij ontstentenis van dit onderzoek, het
hof van beroep zijn beslissing tot weigering van de aftrek van de vijfachtsten
der belasting· ad 380,672 frank niet heeft
gemotiveerd ; dan wanneer bovendien het
hof van beroep niet geantwoord heeft
op het middel door eisers in conclusies
ontwikkeld waardoor zij de amortisatie
ineens verantwoordden, hetgeen eveneens een ontstentenis aan motivering van
het arrest uitmaakt :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat vijf achtsten van de bedrijfsbelastingen, bij navordering over de dienstjaren
1942 en 1943 ten laste van de gemeenschap der acht kinderen gevestigd, zijnde
het aandeel van de overdragers een opleg
op de cessieprijs ten laste van de overnemers uitmaken en dat de betaling van
die andermans schuld geen last is van
het bedrijf, maar een investering die mag
worden geamortiseerd ;
Overwegende dat aanleggers in hun
conclusies staande hielden dat zij die
verhoging op de cessieprijs volledig en
ineens hadden afgeschreven en dat zij
gerechtigd waren zulks te doen, vermits
die verhoging met geen enkele waardevermeerdering van om 't even welk overgenomen actiefbestanddeel overeenstemde en dus een zuiver verlies vertegenwoordigde;
Overwegende dat de rechter die conclusies niet heeft beantwoord en dat het
arrest derhalve aan de bij artikel 97
van de Grondwet voorgeschreven vormvereisten niet voldoet ;
Dat het middel gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid uit

de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, 26, 27, 29, 35 en 42 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948 en,
voor zover als nodig, bij het besluit van
31 juli 1943, 2 en 6 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij besluit van de Regent van
16 januari 1948 en, voor zover als nodig,
2 en 7 van het besluit van 31 juli 1943
tot samenschakeling van de besluiten
betreffende de nationale crisisbelasting,
2, paragraaf 1, 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 bestreden arrest,
vaststellend dat eiser Joseph Van Besien
bezoldigd door de acht medeeigenaars
van het drukkerijbedrijf, waaronder zijn
echtgenote, daaruit afleidt dat zijn echtgenote hem een wedde zou hebben uitgekeerd, wat ten aanzien van de fiscale
wet onmogelijk is, dan wanneer uit de
vaststellingen van het arrest zelf blijkt
dat de wedde van eiser hem voor ten
minste zeven achtsten uitgekeerd. werd
door personen tegenover wie hij door een
dienstcontract verbonden was, terwijl hij
anderszins, zoals in zijn conclusies betoogd, persoonlijk in het onverdeelde
drukkerijbedrijf niet gerechtigd was;
waaruit dus voortvloeit dat de wedde van
eiser in hoofdzaak en in essentie het
karakter had van de bezoldiging van aile
personen bezoldigcf door een derde zonder
verbonden te zijn door een aannemingscontract, naar het voorschrift van artikel 25, paragraaf 1, 2°, littera a, van de
samengeschakelde wetten :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat aanlegger Van Besien, die vroeger als
persoon door een derde bezoldigd, was
aangeslagen, va,naf 16 augustus 1941,
datum van het overlijden van zijn
schoonmoeder, met zijn schoonbroeders
Louis en Marcel Vanden Broele, aan
de leiding van de onderneming is komen
te staan en beslist dat hij sedertdien
zijn wedde verkregen l1eeft dank zij zijn
persoonlijke beroepsactiviteit in de handelszaak waarvan hij o~ zijn echtgenote
medeeigenaar was ;
Overwegende dat zo het arrest vaststelt dat de medewerking van aanlegger
aan de leiding van de onderneming te
wijten is aan de belangen erin van zijn
echtgenote, medeeigenares van de zaak,
het er niet op wijst dat aanlegger een
persoonlijk aandeel erin had ; dat het
verder beslist dat cfaar, ten aanzien van
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entiteit uitmaken, het niet denkbaar is
dat een vrouw een wedde of loon aan
haar echtgenoot zou uitkeren;
Overwegende, eensdeels, dat naar het
gemeen recht geen wetsbepaling belet dat
de man in de aan zijn vrouw eigen handelszaak een bezoldiging zou ontvangen;
Overwegende, anderdeels, dat het aangevoerde principe dat man en vrouw ten
aanzien van de fiscale wet slechts een
entiteit uitmaken steun vindt noch in
artikel 25, paragraaf 1, 1°, noch in artikel 27, paragraaf 2, 1°, noch in artikel 27,
paragraaf 3, eerste lid, die betrekking
llebben op het belasten van de inkomsten
van diegene die metterdaad exploiteert ;
Dat aileen lid 2, van paragraaf 3, van
artikel 27 betrekking heeft op het belasten van de inkomsten van een niet-ondernemer en, naar de tekst die tot het van
kracht worden van de wet van 30 maart
1956 toepasselijk was, in tegenstelling
met het stelsel van het arrest, bepaalt
dat het loon uitgekeerd aan een nietondernemer, die een familielid van een
·ondernemer is, tot de algemene kosten
van het bedrijf behoort in zover het een
normale wedde of een normaal loon niet
Dverschrijdt en als zodanig in de bedrijfsl>elasting werd aangeslagen ;
· Overwegende, dienvolgens, dat door
aanlegger te belasten als ondernemer van
een zaak om de enkele reden dat zijn
vrouw er medeeigenares van is, het arrest
de in het middel aangeduide bepalingen
heeft geschonden ;
Dat het middel gegrond is;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 55, 56 en 42 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948 en, voor zover als
nodig, bij het besluit van 31 juli 1943,
2 en 6 van de wetten betreffende de
nationale crisisbelasting, samengeschaJceld bij besluit van de Regent van 16 januari 1948 en, voor zover als nodig,
2 en 7 van het besluit van 31 juli 1943
tot samenschakeling van de besluiten
l>etreffende de nationale crisisbelasting,
doordat het hof van beroep, na vastgesteld te hebben dat de eerste aanslagen
over dienstjaar 1946 gevestigd zijn naar
de aangiften van eisers, en dat de contraleur op 18 october 1948 vragen om inlichtingen heeft gebruikt waarvan de tekst
verwijst naar artikel 55, paragraaf 1,
-van de samengeschakelde wetten, beslist

dat de aan?lagprocedure van ambtswege
volgens arbkel 56 regelmatig is toegepast
geweest, dan wanneer het hof van beroep,
als gevolg aan voormelde vaststellingen
had dienen te beslissen dat de aanslag~
pro.cedure ingezet zijnde op voet van
arbkel 55, wat de erkenning van de
r~gelmatigheid en geldigheid van de aangiften van eisers over dienstj aar 1946
medebracht, niet meer kon geschieden
op voet van artikel 56, te meer daar de
administratie, op ondubbelzinnige wijze
van haar recht om van ambtswege te
taxeren afstand gedaan had, door het
sturen van voormelde vragenlijsten van
18 october 1948 ; dan wanneer het arrest
geen antwoord verstrekt op de conclusies
aanvoerende dat de administratie de procedure van belasting van ambtswege verzaakt had, en dan wanneer dubbelzinnig
of tegenstrijdig zijn de redenen van het
arrest betreffende de datum van de nederlegging van de aangiften van Marcel
Vanden Broele en van Joseph Van Besien,
en volgens dewelke de administratie op
dat ogenblik niet meer in de mogelijkheid
was de aanslagen binnen de gewone termijn te vestigen :
Overwegende dat uit de loutere omstandigheid dat de administratie een
vraag om inlichtingen toegestuurd .heeft
a~n de . belastingplichtige die zijn aanglfte bu1ten de door de wet gestelde termijnel,l had ingediend niet wettig mag
afgele1d worden dat de administratie van
haar recht om de aanslag van ambtswege te vestigen afstand gedaan heeft ;
Overwegende dat de motivering die
door het middel aangevochten wordt en
volgens welke de administratie, ten opzichte van Marcel Vanden Broele en van
Joseph Van Besien, nog over enkele
dagen beschikte om de aanslagen in de
gewone termijnen te vestigen, vreemd is
aan ~e a~nslagprocedure van ambtswege
en mtslmtend het benutten van de buitengewone aanslagtermijnen betreft ;
~at overigens van zodra een aangifte
bmten de door de wet gestelde termijnen
ingediend werd, de administratie over het
onherroepelijk recht beschikt de aanslagen in de buitengewone termijnen te
vestigen, en dat het zonder belang is te
01,1derzoeken of, na een dergelijke ingedlende aangifte, de administratie al dan
niet over enkele dagen beschikte v66r het
verstrijken van de g·ewone termijnen van
aanslag;
Overwegende, ten andere, dat het
arrest een passend antwoord heeft verstrekt op de conclusies ;
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worden;
Over het vijfde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 11, 1.2, 97
en 11.2 van de Grondwet, 1315 tot 13.2.2,
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
56 en 4.2 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen; sameng'eschakeld
bij besluit van de Regent van 15 januari
1948 en, voor zover als nodig, door het
besluit van 31 juli 1943, 2 en 6 van de
wetten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij besluit
van de Regent van 16 januari 1948 en,
voor zover als nodig, .2 en 7 van het
besluit van 31 juli 1%3 tot samenschakeling van de besluiten betreffende de
nationale crisisbelasting, doordat het hof
van beroep, na terdege te hebben vastgesteld dat de feitelijke vermoedens waarop de administratie de aanvullende ambtshalve aanslag op een willekeurige meerwinst van 1.000.000 frank heeft gegrond,
niet steekhoudend zijn en door eisers
omgeworpen werden, en na eveneens te
hebben vastgesteld dat eisers hebben aangetoond dat hun regelmatig in hun boekhouding opgenomen aankopen van 1945
in verhouding zijn met de normale exploitatiegegevens van 1946, nochtans beslist
dat die omwerping van de vermoedens
en die rechtvaardiging van de aankopen
niet als bewijs van het juiste bedrag van
de inkomsten gelden, dan wanneer: 1° bet
hof van beroep aan eisers het recht niet
mocht ontkennen de vernietiging van de
aanvullende ambtshalve aanslag na te
streven door het bewijs te leveren dat de
grondslag van die aanslag door de administratie willekeurig werd vastgesteld om
reden dat hij gesteund was op onjuiste
of niet steekhoudende vermoedens ; het
hof van beroep heeft immers voormeld
recht aan eisers ontkend vermits het,
door te beslissen dat de omwerping van
de vermoedens niet als bewijs van het
juiste bedrag van de inkomsten geldt, de
bewijslevering van de ontstentenis aan
wettelijke grondslag afhankelijk van of
ondergeschikt aan de verplichting van de
voorafgaandelijke bewijslevering van het
juiste bedrag van de inkomsten heeft
gemaakt; 2° het hof van beroep had
dienen te beslissen dat de aanvullende
aanslag, ambtshalve gevestigd op een
miljoen frank willekeurig bepaalde winsten, nietig was vermits hij, niet gesteund
zijnde op steekhoudende vermoedens
zoals door het hof van beroep zelf erkend,
willekeurig is en hij niet voldoet aan de
verplichting voor de administratie de
aanslagen van ambtswege op deugdelijke

vermoedens te gronden ; 3° het hof van
beroep had dienen te beslissen dat eisers
"::I degelijk he~ bewijs van het juiste
CIJfer van hun mkomsten over het jaar
1%5 bebben gebracht door het voorbrengen van hun balans en verlies- en winstrekening· over 1%5 en van hun regelmatige boekhouding over 1945, wanneer
immers het hof van beroep zelf vaststelt
dat de feitelijke vermoedens door de
administratie ingeroepen om de bewijskracht van de boekhouding te ontzenuwen niet steekhoudend zijn en dat, anderdeels, eisers hebben aangetoond dat al
hun regelmatig geboekte aankopen in
verhouding zijn met de normale exploitatieresultaten ; door, niettegenstaande
zijn laatstgemelde vaststellingen, toch te·
beslissen dat eisers het juiste bedrag van
hun inkomsten over 1945 niet hebben
gebracht, heeft het hof van beroep op
tegenstrijdige en ontoereikende motieven
gesteund, wat met ontstentenis aan motivering gelijkstaat :
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt
dat de door het middel bedoelde aanslagen van ambtswege gevestigd werden en
dat de belastbare grondslagen door de
administratie bepaald werden met aanneming van de winst over het boekjaar
door de balans vermeld (3.871. 507 fr. 39),
waarbij zekere sommen gevoeg'd werden,
waaronder die van 1.000.000 frank;
Dat die laatste som het bedrag vertegenwoordigde dat aan de administratie
voorkwam als door de belastingschuldige
niet verantwoord te zijn onder de totale
som van 4.205.125 fr. 57 geboekt als uitgaven voor aankopen van goederen en
dat gediend had om, in de balans, de;
winst op 3.871.507 fr. 39 vast te stellen;
Overwegende dat de administratie aldus, ten einde de belastbare grondslag
vast te stellen het bedrag van een miljoen
aan voormelde som bijvoegde omdat de
belastingschuldigen het bewijs niet leverden, dat op hun rust, van de werkelijkheid en van het bedrag der lasten die zij,
als bedrijfslasten, van hun bruto-inkomsten afgetrokken hadden ;
Overwegende dat de directeur der
belastingen in zijn beslissing de onderstelling uitbracht dat voormelde som Mn
miljoen, die geboekt werd als hebbende
aankopen van goederen gedekt, in werkelijkheid een deel der winsten was dat
aan gewezen vennoten uitgekeerd was
geworden;
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.beslist dat << .. . ofschoon deze veronderstelling op geen voldoende vermoedens
rust en wel te niet schijnt gedaan door
de rekeningen en uitleggingen door re.questranten voorgelegd, het omwerpen
van die veronderstelling toch niet geldt
.als bewijs van het juiste bedrag der
winsten »;
Dat het anderzijds beslist << dat alhoewel requestranten aantonen en het beheer
niet betwist dat het aankoopcijfer van
meer dan 4 miljoen in verhouding is met
net zakencijfer, met de uitbetaalde lonen
en met het exploitatiecoefficient van 1946
(volgend dienstjaar) voor hetwelk alle
aankopen regelmatig zijn geweest, het
beheer de betwiste uitgaven regelmatig
in de boekhouding opgenomen verwerpt,
·om reden dat ze alleenlijk gestaafd zijn
door aankoopnota's, door requestranten
zelf opgesteld zonder aanduiding van de
naam van de leverancier ; dat deze bescheiden dan ook bezwaarlijk als bewijskrachtig kunnen worden aangenomen om
net juiste bedrag der inkomsten te doen
uitschijnen » ;
_ Overwegende dat wanneer de administratie, om de belastbare grondslag van
een aanslag van ambtswege vast te
stellen, op het bedrag van de nettowinsten steunt blijkend uit de balans van
de belastingschuldige en waarbij zij een
som voegt die, naar de bewering van de
belastingschuldige uitgaven vertegenwoordigt, maar waarvan deze noch de
werkelijkheid noch het bedrag rechtvaardigt, dergelijke grondslag niet willekeurig
kan genoemd worden ;
Dat zonder belang is de omstandigheid
dat het hof van beroep beslist dat niet
gegrond is de door de administratie gedane onderstelling betreffende de bestemming· die door de belastingschuldige gegeven werd aan winsten in de boekhouding vermomd als een bedrijfslast die in
werkelijkheid niet zou gedaan geweest
zijn;
Dat het inderdaad volstaat opdat de
belastbare grondslag van een aanslag· van
ambtswege wettig zou gevestigd zijn,
voor zoveel hij steunt op een bedrag
dat de belastingschuldige beweert tot
bedrijfsuitgaven bestemd te hebben, dat
vastgesteld weze dat die belastingschuldige noch de werkelijkheid noch het
bedrag van die uitgaven rechtvaardigt;
· Overwegende dat, welke ook de draagwijdte moge zijn die aan het hierboven
vermelde tweede motief dient gegeven te

worden, - dat aanleggers v66r het hof
van beroep ja dan neen het bewijs van
de werkelijkheid van de bedrijfsuitgaven
voor een bedrag van een miljoen geleverd
hadden, - het dispositief van het arrest,
dat de aanslagen, van ambtswege gevestigd, handhaaft omdat aanleggers het
bewijs van het juiste bedrag van hun
inkomsten niet hadden geleverd, wettig
gerechtvaardigd is;
Dat immers hadden zij zelfs het bewijs
van de werkelijkheid van de uitgave geleverd, dit bewijs slechts een enkel bestanddeel betrof dat tot het vaststellen
van de belastbare grondslag gediend had
en het arrest dienvolgens op grond van
de feitelijke omstandigheden van de zaak
kon beslissen dat het bewijs van het
juiste bedrag van de belastbare inkomsten niet geleverd was ;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
B. - Wat de voorziening van de
Belgische Staat betreft :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 9? en 112 van de
Grondwet, 2, paragraaf 1, en 11 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, uitspraak doende in de zaak
nr. 4484 betreffende Joseph Vanden
Broele, beslist, na vastgesteld te hebben
dat het aandeel van die persoon in de
winsten van het door zijn broeders en
schoonbroeder geexploiteerd drukkerijbedrijf in zijnen hoofde niet onderhevig
is aan de bedrijfsbelasting en de nationale
crisisbelasting, dat dit aandeel ook niet
belastbaar is in de extrabelasting, daar
het niet gaat om winsten die behoren
tot een van de categorieen voorzien bij
artikel 2, paragraaf 1, van de wet van
16 october 1945; dan wanneer artikel 2,
paragraaf 1, littera a, van de wet van
16 october 1945 bepaalt dat onder de toepassing van de extrabelasting vallen de
winsten aangeduid in artikel 25, paragraaf 1, 1°, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, hetzij de winsten van om 't even
welke nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven; het aimdeel van Joseph Vanden Broele in de winsten van het door
zijn broeders en schoonbroeder onder de
firma <<Vanden Broele-Ferrant » geeexploiteerd drukkerijbedrijf ongetwijfeld
winsten van een handels- of nijverheidsbedrijf uitmaakt ; het inzake extrabe-
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winsten niet door zijn eigen werkzaamheid heeft verwezenlijkt vermits artikel 11, paragTaaf 1, van de wet van
16 october 1945 bepaalt dat, behoudens
uitzonderingen welke ten deze zonder
belang zijn, de extrabelasting wordt gevestigd ten laste van diegenen die de
belastbare inkomsten, winsten of baten
hebben behaald of verkregen :
Overweg·ende dat uit de bewoordingen
van artikel 2, paragraaf 1, littera a, van
de wet van 16 october 1945 blijkt dat
die bepaling niet de personen aanduidt
die aan de extrabelasting onderworpen
zijn, doch de baten bepaalt welke onder
toepassing van die belasting vallen ;
Overwegende dat artikel 11, paragraaf 1, van dezelfde wet bepaalt dat,
behoudens twee uitzonderingen, die aan
onderhavig geval vreemd zijn, de extrabelasting wordt gevestigd ten laste van
diegenen die de belastbare inkomsten,
winsten of baten hebben behaald of verkregen;
Dat daaruit volgt dat, om aan de
extrabelasting onderhevig te zijn, het
niet vereist wordt door zijn eigen bedrijvigheid exceptionele baten behaald te
hebben, maar dat het volstaat deze verkregen te hebben ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat de inkomsten,
die aan de extrabelastingen onderworpen
waren geweest en die, wegens de door het
middel bestreden motieven, van die belasting ontlast werden, inkomsten zijn
die aan Joseph Vanden Broele uitgekeerd
werden en die voortgebracht waren geweest door het handelsbedrijf waarvan
deze met zijn broeders en zuster medeeigenaar was, maar dat hij niet persoonlijk exploiteerde ;
Overwegende dat vermits die inkomsten voortgebracht zijn door een exploitatie aangeduid door artikel 2, paragraaf 2, littera a, van de wet van 16 october 1945 en daar zij door Joseph Vanden
Broele verkregen werden, deze aan de
extrabelasting· onderhevig· was ;
Dat, door er anders over te beslissen
op grond van een verkeerde interpretatie
van de artikelen 2, paragraaf 1, littera a,
en 11, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945, het arrest die aangeduide
wetsbepalingen heeft geschonden ;
Om die redenen, de voorzieningen
samenvoegend, verbreekt het bestreden
arrest, doch slechts in zover het beslist :
1° dat, wat de betaling aangaat van

S80.672 frank als bedrijfsbelasting, ervan
de belastbare inkomsten niet meer af te
trekken valt dan wat door de administratie aangenomen werd; 2° dat de aan
Joseph Van Besien toegekende bezoldigingen aan het fiscaal regime der
inkomsten van een handelsbedrijf onderworpen zijn ; S0 dat de inkomsten behaald
door Joseph Vanden Broele in het bedrijf
geexploiteerd door zijn broeders en zuster
aan de extrabelasting niet onderworpen
zijn, en voor zoveel het over de kosten
beslist ; verwerpt de voorziening van
Marcel Vanden Broele, Louis Vanden
Broele en Joseph Van Besien voor het
overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing zal gemaakt
worden; veroordeelt Joseph Vanden
Broele tot de kosten veroorzaakt door de
voorziening van de Staat, daarin niet
begTepen de kosten van het in de zaak
betrekken van de drie andere verweerders, kosten die ten laste van de Staat
blijven ; veroordeelt Marcel en Louis
Vanden Broele en Joseph Van Besien tot
de drie vijfden van de kosten ; veroorzaakt door hun voorziening en de Staat
tot het overige ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Luik.
8 december 1959. 2e kamer. H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1',
H. N even. Gelijlcluidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal.
Voorzitter,

1e
1o

KAMER. -
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
- AFHOUDING BIJ DE BRON.- BE GRIP.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
AFHOUDING BIJ DE BRON. BELASTINGSCHULDIGE.

so INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING. NIEUWE
AANSLAG. - AANSLAG MOETENDE WORDEN GEVESTIGD TEN LASTE VAN «DEZELFDE BELASTINGPLICHTIGE ». BELASTING BETAALBAAR DOOR AFHOUDING BIJ DE BRON. AANSLAG DEZELFDE VERKRIJGER VAN DE INKOJ\iSTEN TREFFENDE, MAAR OPGESTELD
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TEN NAME VAN EEN ANDER SCHULDENAAR VAN DE iNKOMSTEN.- AANSLAG
GEVESTIGD TEN LASTE VAN DEZELFDE
BELASTINGPLICHTIG E.

1° Het afh01tden bij de b1·on is slechts een
voorlopige inningsmodaliteit welke van
de aanslag in de belasting onafhankelijk
is {1). (Samengeschakelde wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, artikel 31, par. 3.)
2o Zo hij die de inkomsten betaalt door de
wet de " belastingplichtige » op de bed1'ijfsinkomsten geheten is, wo1·dt hij
aldus enkel genoemd als t1tssenpersoon
tussen de fiscus en de ve1'k1·ij ger van de
aan de belasting onde1·worpen inlcomsten, gezegde verkrij ge1· de ware belastingschuldige zijnde (2). Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 31, par. 3.)
3o Wannee?' de belasting door afhouding
bij de bran betaalbaa1' is, blijft de nieuwe
aanslag welke dezelfde ve1'k1·ij ge1· van de
inkomsten, ware belastingschuldige, t1·eft,
gevestigd ten laste van " dezelfde belastingplichtige " naar de zin van artikel 74bis van de samen geschalwlde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, zelfs
indien de schuldenaar van de inkomsten,
derde belastingschuldige, ten name van
wie de aanslag opgesteld is, verschillend
is {3).
{V~ Z. W. D. « CONGREGATION DES FILLES
DE LA CROIX ll, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 februari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 2 van de wet van 15 mei 1846, 74,
74bis, 1e en 3e lid, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1919 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest een aanslag ten laste van aanlegster geldig verklaard heeft,. dan wanneer de gestelde termijnen verstreken
waren, doordat het arrest overwogen
(1) en (2) Verbr., 28 januari 1958 (A1·r.
Verbr., 1958, blz. 350) en de noten 1 en 2.
(3) Zie verbr., 9 april en 2 juli 1957 (Arr.
Verb1·., 1957, blz. 672 en 933).
VERBR.,
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heeft dat artikel 74bis van de samengeschakelde wetten betre'ffende de inkorristenbelastingen juist is toegepast, dan
wanneer dit artikel het recht van de
administratie om bniten de normale termijnen een nieuwe aanslag te vestigen
beperkt door dit recht afhankelijk te
maken van de voorwaarde dat de aanslag
ten name van dezelfde belastingplichtige
gevestigd wordt, wat ten deze niet het
geval geweest is, en dan wanneer nit geen
enkele van de vaststellingen van het
arrest blijkt dat de bij artikel 74bis·,
lid 3, geregelde gelijkstellingen ter zake
een feitelijke toepassing vinden ; doordat het arrest de bewijskracht van de
akten, ten deze de inkohieringen van
de directeur te Luik van 20 december 1954 en 7 maart 1957 en de ter
voldoening aan bewuste inkohieringen
afgeleverde aanslagbiljetten, geschonden
heeft door te verklaren dat de belasting·schuldigen in beide gevallen dezelfden
waren, dan wanneer, naar luid van die
inkohieringen, deze verklaring tegen de
vermeldingen van bewuste inkohieringen indruist :
Overwegende dat uit de vaststellingen,
van het bestreden arrest blijkt dat een
eerste aanslag in de bedrijfsbelasting en
in de aanvullende personele belasting
voor het dieristjaar 1954 (navordering
van rechten over het dienstjaar 1952) van
ambtswege gevestigd werd ten name van
dame Cuitis, in haar hoedanigheid van
directrice van de Vaknormaalschool " Institut Marie-Therese"; dat, op.reclamatie
door evengemelde dame, de aanslag bij
beslissing van de directeur der directe
belastingen op 4 januari 1957 vernietigd·
en opnieuw gevestigd werd ten name
van de V. Z. W. " Congregation des
Filles de la Croix » ;
Overwegende. dat het arrest erop wijst,
zonder deswege gecritiseerd te zijn, dat
die aanslagen van ambtswege gevestigd
werden voor het innen van bij de bron
af te houden belastingen ;
Overwegende dat het afhouden bij de
bron slechts een voorlopige inningsmodaliteit is welke van de aanslag in de
belasting onafhankelijk is;
Dat, zo hij die de inkomsten betaalt
door de wet de " belastingschuldige "
geheten is, hij enkel aldus genoemd wordt
·als tussenpersoon tussen de fiscus en de
verkrijger van de aan de belasting onderworpen inkomsten ;
·
Overwegende derhalve dat, na erop
gE(wezen te hebben " dat de belasting-
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schuldigen welke <).anvankelijk, doch met
miskenning van de wettelijke regelen op
de inkohieringsprocedure aangeslagen
werden, identiek dezelfden zijn als diegenen die door de thans ten geschille
staande aanslagen. zijn getroffen, namelijk de 1? Ieden van het onderwijspersoneel welke aan de cc Institut MarieTherese >> genaamde afdeling van de verzoekende verenig·ing zonder winstgevend
doel verbonden zijn, en dat de omstandigheid dat het ten deze een bij de bron
afgehouden belasting geldt de verkrijgers
van de belaste inkomsten de hoedanigheid
van belastingschuldige niet doet verliezen >>, het bestreden arrest wettelijk beslist heeft dat de administratie artikel ?4.bis van de samengeschakelde wetten juist toegepast had;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt ;
Overwegende dat het arrest erop wijst,
overeenkomstig de tekst van de opeenvolgende inkohieringen, dat de· aanslagen
gevestigd werden ten name van dame
Cuitis, in haar hoedanigheid van directrice van de Vakschool << Institut MarieTherese ll, vervolgens ten name van de
V. Z. W. « Congregation .des Filles de la
Croix >> ; dat het arrest, zonder de bewijskracht van die akten te miskennen, de
juridische draagwijdte ervan bepaald
heeft door de hiervoren aangehaalde
beschouwingen ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel niet kan ingewilligd worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
10 december 1959. - 1e kamer. Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter.
VerslaggevM·,
H. Ansiaux Henry de Faveaux.- Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal.

1e KAMER. -

1° WETTEN

10 december 1959
EN BESLUITEN.

lNTERPRETATIE. DUIDELIJKE EN
NAUWKEURIGE TEKST. TEKST NOCH
TOT INTERPRETATIE, NOCH TOT AANHALING VAN PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN AANLEIDING GEVEND.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING VAN DE WINSTEN BESTEED AAN
INRICHTINGEN TEN BEIIOEVE VAN IIET
PERSONEEL VAN IIET BEDRIJF.
lNRICIITINGEN TOT STAND GEBRACIIT
VOOR IIET STOFFELIJK EN ZEDELIJK
WELZIJN VAN IIET PERSONEEL.
FEESTZAAL.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BUITENGEWONE TERMIJN.
0NTSTENTENIS VAN AANGIFTE MET IIE'f
VOORNEMEN DE BELASTING TE ONTDUIKEN. BEOORDELING IN FEITE
DOOR DE FEITENRECHTER. SOEVEREINE BEOORDELING.

1° W annee1• de tekst van de wet duidelijk
en nauwkeu1·ig is, geeft hij aanleiding
noch tot interpretatie noch tot aanhaling van parlementaire WM'kzaamheden (1).
2° De v1·ijstelling van de bedrijfsbelasting
voor de helft van de winsten wezenlijk
aangewend, mits vervulling van zeke1·e
voorwaarden van tijd en plaats, tot
inrichtingen ten behoeve van het personeel van het bedrijf is toepasselijk
zo op inrichtingen voor het zedelijk welzijn van het pM'soneel als op inrichtingen voo1' zijn stoffelijk welzijn, namelijk op het bouwen van een feestzaal bestemd voo1· de vriJ'e tijdsbesteding van
de personeelsleden en van hun gezinnen (2). (Samengeschakelde wetten

betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 2?, § 2, 5°, lid 2, wet van 13 juli
1930, art. 21.)
3° De beoordeling in feite, doo1· de feiten1'echter, dat de belastingylichtige e1· zich
van onthouden heeft ziJn aangifte over
te leggen met het voornemen de belasting
te ontduiken is soeve1·ein (3). (Samen1952, biz. 460) ; 1 october 1957 en 6 mei 1958

(1) Verbr., 14 juni 1953 (A1·r. Verbr., 1953,
biz. 710) en de noot 2; 4 april 1957 (ibid.,
1957, blz. 656) en de noot 1; 28 januari
1958 (Arr. Verb1·., 1958, biz. 350) en de noot.
(2) Zie verbr., 22 april 1953 (A1·1·. Verb1·.,

(A1·1·. Vm·br., 1958, biz. 44 en 703).
Zie verder noot 2 onder dit arrest in Bull.
en PAsrc., 1960, I, 426.
(3) Verge!. verbr., 24 januari 1956 (Bull. en
PAsrc., 1956, I, 524) en de noot 1.
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inkomstenbelastingen, art. 74.)

de

(N. V. « LES PAPETERIES DE GENVAL ,, T
DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 30 december 1958 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de ,artikelen 9? van de
Grondwet, 2? en inzonderheid 2?, paragraaf, 2, 5°, lid 2, van de wetten op de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij besluit van de Regent van 15 januari
1948, doordat het bestreden arrest beslist dat een feestzaal die bestemd is om
voor de vrije tijd van de personeelsleden
in gezelschap van hun gezin te dienen
valt buiten het geval van de wet van
13 juli 1930 waarbij vrijstelling verleend
is voor de helft van de winsten die tot
de aanbouw van arbeiderswoningen of
andere inrichtingen ten behoeve van het
personeel van het bedrijf worden aangewend, dan wanneer de tekst van artikel 2?, paragraaf 2, 5°, lid 2, algemeen is
en op iedere inrichting ten behoeve van
het personeel deelt en de rechter over de
grond mitsdien niet op een algemene
wijze mocht zeggen dat een feestzaal die
bestemd is om voor de vrije tijd van het
personeel te dienen geen ten behoeve van
het personeel tot stand gebrachte inrichting is, en dan wanneer derhalve het bestreden arrest zijn beslissing de door aanlegster verzochte vrijstelling te weigeren
niet wettig rechtvaardigt :
Overwegende dat volgens artikel 2?,
paragraaf 2, 5°, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, maar belastbaar zijn voor de helft,
mits vervulling van zekere voorwaarden
van tijd en plaats, de winsten die wezenlijk worden aangewend " tot de aanbouw
van arbeiderswoningen of andere inrichtingen ten behoeve van het personeel van
het bedrijf " ;
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat de door aanlegster gebouwde feestzaal bestemd is voor de
vrije tijdsbesteding van de personeelsleden in gezelschap van hun gezinnen ;
Overwegende dat het arrest, om het
beroep van aanlegster te verwerpen, beslist dat voormelde wetsbepaling, " naar
haar termen zelve en volgens de in de

loop van de parlementaire werkzaamheden afgelegde verklaringen, enkel tot
doel heeft het materieel verbeteren van
de omstandigheden waarin het personeel
woont (strijd tegen de krotwoningen) of
leeft in de uitvoering van het contract
van huur van werk (eetzalen, badkamers,
dispensaria, enz ... ) '';
Overwegende dat de algemeenheid van
de termen " andere inrichtingen ten behoeve van het personeel " het door het
arrest aangenomen onderscheid niet
duldt; dat deze termen, die duidelijk
zijn, noch interpretatie, noch bijgevolg
het aanhalen van de parlementaire werkzaamheden vergen; dat zij de inrichtingen niet uitsluiten welke voor het zo zedelijk als stoffelijk welzijn van de personeelsleden tot stand gebracht worden ;
dat de omstandigheid di:tt dezer gezinnen
daarvan kunnen genieten niet dienend is ;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9? van de
Grondwet, 2 van de wet van 15 mei 1846
op de comptabiliteit van de Staat, gewijzigd door artikel 5 van de wet van 9 april
1935, 55, inzonderheid 55, paragraaf 1,
?4 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij de
besluiten van 31 juli 1943 en 15 januari
1948, 1 en 2 van de besluitwet van 1? december 1942 betreffende de schorsing,
tijdens de duur der vijandelijkheden, van
de verjaring inzake belastingen op het
inkomen, 30 van de wet van 8 maart
1951 tot wijziging van evengemeld artikel ?4 van de samengeschakelde wetten,
2219, 2251 en 2268 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest,
onder verwerping van de conclusies van
aanlegster die deed gelden dat zij de
dividenden welke de vennootschap naar
Zweeds recht Balatum haar schuldig was
noch geboekt, noch. aangegeven had, niet
met het doel de belasting te ontduiken,
doch omdat zij oordeelde dat die inkomsten niet verkregen waren zolang zij van
het Belgisch-Luxemburgs instituut voor
de wissel geen machtiging zou hebben bekomen om ze naar Belgie over te brengen
of om ze te laten dienen tot vereffening
van een schuld jegens de venootschap
Balatum, beslist dat de administratie terecht de buitengewone aanslagtermijn
van vijf jaar, waarin artikel ?4 van de
samengeschakelde wetten voorziet in geval van vrijwillig onvolledige of onjuiste
aangifte, toegepast heeft, dan wanneer het
arrest zijn beslissing niet afleidt uit enig
element dat ze vvettelijk kan rechtvaar~
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bepaalt het feit van het niet boeken en
het niet aangeven - welk feit niet betwist is - te rechtvaardigen en te beslissen dat die sommen vanaf de toekenning ervan in Zweden wettelijk belastbaar waren, doch niet wijst op enige
omstandigheid die de door aanlegster aangevoerde goede trouw zou uitsluiten en
waaruit logisch zou af te leiden zijn dat
bedoelde niet boeking en niet aangifte
uit de wil de belasting te ontduiken zouden zijn voortgesproten, naardien het bestreden arrest zelfs weigert de werkelijkheid en het pertinent karakter te onderzoeken van de omstandigheden die aanlegster ten bewijze van ha,ar g·oede trouw
ingeroepen heeft :

kosten uitspraak gedaan is ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt dat
melding van dit arrest gemaakt zal worden in de rand van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt aanleg·ster
tot de helft der kosten, de andere helft
de Staat ten laste blijvend; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
10 december 1959. 1 e learner. Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H.
Ridder Anciaux Henry de Faveaux. Gelijkluidende concl1tsie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal.

Overwegende, enerzijds, dat de rechter
over de grond, de hem voorgelegde feitelijke elemen ten soeverein beoordelende,
beslist dat de dividenden welke aanlegster in Zweden verkregen had niet aangegeven werden met het oogmerk de belasting te ontduiken;
Dat deze beoordeling, van feitelijke
aard zijnde, buiten de controle van het
hof valt;
Overwegende, anderzijds, dat het
arrest, na beslist te hebben, zonder deswege aangevallen te zijn, dat de litig·ieuze
dividenden vanaf de toekenning ervan in
Zweden belastbaar waren, zich niet erbij
bepaalt vast te stellen dat die inkomsten
noch geboekt, noch aangeg·even Werden,
doch erop wijst << dat het ter zake niet
afdoet dat de machtiging tot compensering pas einde 1953 bij het Belg·ischLuxemburgsch Instituut voor de wissel
werd aangevraagd ... dat het laat indienen
van de aanvraag, verre van het niet aangeven te verschonen of de goede trouw
daarbij te laten blijken, het bestaan van
de wil om de belasting te ontduiken ten
tijde toen de dividenden hadden moeten
worden aangegeven bevestigt " ;
Dat het bestreden arrest mitsdien op
de conclusies van aanlegster een passend
'antwoord verstrekt heeft;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen; verbreekt het bestreden arrest, in zover daarbij over de reclamatie van 2 october 1953 en over de

HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie op 18 februari 1958 in laatste
aanleg gewezen door de Werkrechtersraad te Antwerpen, learner voor werklieden;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 2, 5, voornamelijk 1 e lid, van de besluitwet van 25 februari 19 4 7, houdende toekenning aan de

(1) Rep. prat. d1·. belge, v 0 Tmvail (Oonges
payes) n" 178 ; zie HoRION, Precis du d1·oit
social belge, blz. 119; VAN GOETHEM, LEEN
en GEYSEN, Droit de la secu1·ite sociale, blz. 309;

325/3, a; MANNE, Code social, biz. 201; zie
verbr,, 13 april 1959 (Arr. Vm·br., 1959,
blz. 618); zie volgend arrest.
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11 december 1959

BETAALDE FEESTDAGEN.- FEESTDAG SAMENVALLENDE MET EEN DAG
WAAROP, KRACHTENS HET CONTRACT,
DE ARBEIDER NORMAAL NIET ZOU GEWERKT HEBBEN. - LOON VOOR DIE
DAG NIET VERSCHULDIGD.
W anneer een feestdag samenvalt met een
dag waarop, zo die d:~g een we1·kdaq ware
geweest, de arbeide1' overeenlwmstig zijn
contract van ve1·huring van diensten,
normaal niet zou gewerkt hebben, is het
loon van die dag niet verschuldigd (1).
(Besluitwet van 25 februari 194 7, gewijzigd door de wetten van 30 december 1950, 13 october 1953 en 27 juli
1955, art, 2 en 5.)

{N. V. EDMOND DEPAIRE, T.
KLINGENBERG.)
ARREST.

LAMY,

Personnel, salai1·es et lois sociales,

II,

~
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arbeiders van een aantal betaalde feestdagen per jaar, gewijzigd door de wetten
van 30 december '1950, 13. october 1953
Bn 27 juli t 955, 1, 2, 2 bis, 3, 4, 8 en 14
van het besluit van de Regent van 2 april
194 7, houdende de uitvoeringsmodaliteiten van de besluitwet van 25 februari
194 7, gewijzigd door het besluit van de
Regent van 15 juli 1947 en door het
lwninklijk besluit van 25 april '1947 en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, na vastgesteld te hebben dat
verweerder effectief drie dagen per week
werkzaam was, aan verweerder een ver,goeding gelijk aan het loon van een werkdag toekent, voor vier feestdagen, die
samenvielen met dagen waarop verweerder normaal niet zou gewerkt hebben,
..en aldus eiseres veroordeelt aan verweerder een bedrag van 768 frank te betalen,
dan wanneer de wetgeving op de betaalde feestdagen, en meer in het bijzonder de aangehaalde wettelijke bepalingen, tot doel hebbeh aan de door een contract van verhuring van diensten verbonden arbeiders, op de gewone betaaldag
de uitbetaling van hun normaal loon te
.verzekeren, ondanks de aanwezigheid van
een wettelijke feestdag in de periode die
deze betaaldag voorafgaat,, en dan wanneer aldus geen vergoeding kan verschuldigd zijn voor een feestdag die samenvalt
met een dag waarop de arbeider normaal
niet werkzaam zou geweest zijn en aldus
geen loonverlies kon lijden, zodat hij derhalve op de gewone betaaldag zijn nor.maal loon zou ontvangen hebben :
Overwegende dat de bestreden sententie vaststelt• dat verweerder, bestuurder
.van een vrachtwagen in dienst van aan,legster, wekelijks drie maal per week vervoerdienst verrichte en dagelijks minstens 18 a 20 uren arbeid presteerde en
dat hij dienvolgens moet geacht worden
meer dan zes dagen per week te hebben
gewerkt, dat, voorzeker, de feestdagen,
wegens dewelke hij een vergoeding vordert, samen vallen met werkdagen tijdens dewelke verweerder niet effectief
gewerkt heeft, maar dat tot toekenning
van de vergoeding niet vereist wordt dat
·effectief werk tijdens de dag·en waarvoor
·de vergoeding wordt gevorderd zou gepresteerd worden ;
Overwegende dat uit deze vaststellingen blijkt dat het overkomen der litigieuze feestdagen aan verweerder geen
verlies van loon op de gewone vervaldag
heeft veroorzaakt ;
Overwegende dat de wetgever, door in
artikel 5 van de besluitwet van 25 fe-

bruari 1947, gewijzigd bij artikel4 van de
wet van 30 december 1950, te bepalen dat
namelijk de door een contract van verhuring van diensten verbonden arbeiders,
voor elke feestdag waarop niet gewerkt
wordt, op de gewone vervaldag recht
hebben op de uitkering van hun normale
loon, heeft willen vermijden dat het overkomen van deze feestdagen een loonverlies zou veroorzaken ;
Overweg·ende dat wanneer een feestdag
samenvalt met een dag waarop, zo die
dag een werkdag ware geweest, de arbeider overeenkomstig de bedingen van zijn
contract van verhuring van diensten, normaal niet zou gewerkt hebben, het overkomen van ae feestdag geen loonverlies
kan veroorzaken en, derhalve, geen aanleiding tot ae door de wet voorziene vergoeding geven kon ;
Overwegenae aat deze interpretatie
volgt niet aileen uit de economie van de
besluitwet van 25 februari 1947, maar
eveneens uit de wet van 30 aecember
1950 tot wijziging van deze besluitwet en
uit de voorbereidenae werkzaamheden
ervan; dat namelijk krachtens artikel 3
van gezegae wet, en artikel 2 van de wet
van 27 juli 1955, wanneer een der feestdagen waarop de arbeider aanspraak rnaken mag, met een zondag samenvalt, de
arbeider, niet op een vergeldend loon
doch wei op een vergeldende rustdag
recht heeft;
Dat zij door ae bepalingen van het
Regentsbesluit tot uitvoering dd. 2 april
194 7, inzonderheid door de artikelen 3 en
4, bevestigd wordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden sententie; zegt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing,
verooraeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar ae Werkrechtersraad van Turnhout, kamer voor werklieden.
11 december 1959. -

1e kamer. -

Voo1'zitte1', H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vet·slaggever,
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie,

H.

Depelchin,

advocaat-g·eneraal.

Pleite1', H. Van Ryn.
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BETAALDE FEESTDAGEN. - FEESTDAG SAMENVALLENDE MET EEN DAG
WAAROP DE ARBEIDER EEN VERGELDENDE VERLOFTIJD ZOU GENOTEN REBBEN. - LOON VOOR DIE DAG NIET VERSCHULDIGD.
W anneer een feestdag samenvalt met een
dag waarop, zo die dag een werkdag geweest wa1·e, de arbeide1· een vergeldende
ve1·lo{tijd zou genoten hebben, is het loon
voo1· die dag niet verschuldigd (1).
(Besluitwet van 25 februari 1947, gewijzigd door de wetten van 30 december
1950, 13 october 1953 en 27 juli 1955,
art. 2 en 5; wet van H juni 1921, art. 4
en 10.)

(N. V. EDMOND DEPAIRE, T.
SCHELFHOUT.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie op 18 februari 1958 in laatste
aanleg gewezen door de Werkrechtersraad te Antwerpen, kamer voor werklieden;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 5, voornamelijk 1 e lid van de besluitwet van
25 februari 194 7, houdende toekenning
aan de arbeiders van een aantal betaalde
feestdagen per jaar, gewijzigd door de
wetten van 30 december 1950, 13 october
1953, en 27 juli 1955, 1, 2, 2bis, 3, 4, 8 en
H van het besluit van de Regent van
2 april 194 7, houdende de uitvoeringsmodaliteiten van de besluitwet van 25 februari 1947, gewijzigd door. het besluit
van de Regent van 15 juli 1947 en door
het koninklijk besluit van 25 april 1957,
4 en 10 van de wet van 14 juni 1921, invoerende de achturen dag en de achtenveertiguren week, en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden · vonnis, na
vastgesteld te hebben dat verweerder op
de betwiste feestdagen (Pasen 1957,
1 mei,. Sinksendag 1957 en 21 juli 1957)
van een compensatierustdag voor in de
week gepresteerde overuren zou genoten
:tJ.ebben, a,an verweerder voor deze feestdagen een vergoeding gelijk aan het loon
van een werkdag toekent en aldus eiseres
veroordeelt om aan verweerder een bedrag van 768 frank te betalen, dan wan(1) Zie vorig arrest.

neer de wetgeving op de betaalde feestdagen en meer in het bijzonder, de aan.
gehaalde wettelijke bepalingen tot doel
hebben a,an de door een contra,ct van
verhuring van diensten verbonden arbeiders op de gewone betaaldag de uitbetaling van hun normaalloon te verzekeren,
ondanks de aanwezigheid van een wetteIijke feestdag in de periode die aan deze
beta,aldag voorafga,at, eri dan wanneer
aldus geen vergoeding kan verschuldigd
zijn voor een feestdag die normaal met
een compensatierustdag samenvalt, dit
is met een dag waarop de arbeider niet
werkzaa,m zou geweest zijn en waarop hij
geen loon zou ontvang·en hebben, zodat
hij derhalve op de gewone vervaldag zijn
normaalloon zou ontvangen hebben :
Overwegende dat de bestreden senten- ·
tie vaststelt dat verweerder wekelijks
58 a 70 uren werkte en wegens het presteren van overuren een compensatiedag
genoot en beslist dat de omstandigheid
dat de feestdagen uit. welker hoofde hij
een vergoeding vordert, met de compensatiedag samenvallen, het toekennen niet
uitsluit van loon voor een wettelijke
feestdag die met een compensatiedag samenvalt;
Overwegende da,t, wanneer de werkelijke duur van de door de arbeider gepresteerde arbeid een zeker aantal uren
overschrijdt, het bedrijfshoofd, overeenkoinstig· artikel 4 van de wet van 14 juni
1921, onverminderd de bij artikel 4 van
de wet van 17 juli 1905 voorziene rusttijden, ter vergelding een of meer verloftijden moet verlenen, welke niet betaald zijn;
Overwegende dat daaruit volgt dat
het voorvallen der litigieuze feestdagen,
welke met vergeldende verloftijden samenvallen, op de gewone vervaldag geen
verlies van loon aan verweerder heeft
veroorzaakt ;
Overwegende dat, door in artikel 5 van
de besluitwet van 25 februari 194 7, gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 30 december 1950, te bepalen dat, namelijk de
door een contract van verhuring van diensten verbonden arbeiders voor elke feestdag waa,rop niet gewerkt wordt, op de
gewone vervaldag recht hebben op de uitkering· van hun normaal loon, de wetgever bedoeld heeft te vermijden dat het
overkomen van deze feestdagen de oorzaak van een loonverlies zou wezen ;
Overwegende dat wanneer een feestdag
samenvalt met een dag waarop, zo die
dag een werkdag g·eweest ware, de arbei.der een vergeldende verloftijd zou geno-
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ten hebben en derhalve niet zou gearbeid
hebben, het overkomen van de feestdag
geen . loonverlies kon veroorzaken en,
derhalve, geen aanleiding tot de door de
wet voorziene vergoeding geven kon;
Overwegende dat deze interpretatie
volgt niet aileen uit de economie van de
besluitwet van 25 februari 1947 maar
eveneens uit de wet van 30 december 1950
tot wijziging van deze besluitwet, en uit
de voorbereidende werkzaamheden ervan; dat namelijk krachtens artikel 3
van gezegde wet, alsmede krachtens artikel 2 van de wet van 27 juli 1955, wanneer een der feestdagen waarop de arbeider aanspraak maken mag met een zondag samenvalt, de arbeider niet op een
vergeldend loon, doch wel op een vergeldende rustdag recht heeft;
Dat zij overigens door de bepalingen
van het Regentsbesluit tot uitvoering
dd. 2 april 194 7, inzonderheid door de
artikelen 3 en 4, bevestigd wordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden sententie; zegt 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 Turnhout, kamer voor werklieden.
11 december 1959. - 1e kamer. Voo1"zitte1", H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleite1·, H. VanRyn.

1 e KAMER. -

11 december 1959

SHIP-SCHEEPVAART. VERVOER
TER ZEE. - VERVOERDER VERPLICHT
DE STUWAGE VAN DE GOEDEREN OP
EEN BEHOORLIJKE EN ZORGVULDIGE
WIJZE TE DOEN. - BEGRIP.

Rechtvaa1·digt wettig zijn dispositief het
a1'1'est dat, om te beslissen dat de kapitein
van een schip op een behoo?"lijlce en
zo?"gvuldige wijze de stuwage van de ve?"voe?"de goede?"en gedaan heeft, e?" op wijst
dat hij de goede?"en op de best mogelijke
wijze volgens de goede p1"aktijk de?" zee-

vaa?"t gestuwd heeft, (Wetb. van kooph.,
hoek II, art. 91, A, § III, 2o.)
(N. V. << SOMATRA >> EN P. V. B. A. « L.
VAN DEN AVENNE FRERES », T. KAPITEIN H. M. EDMONDSON.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 6 februari 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 91, inzonderheid 91 A, § III, 2° van titel II van
boek II van het Wetboek van koophandel, doordat het bestreden arrest, na
vastgesteld te hebben dat de toestand van
de door verweerder vervoerde goederen
" tot het besluit leidt dat de averij het
gevolg van de stuwing was », en erop gewezen te hebben dat een meer gepaste
stuwage kon verwezenlijkt worden door
" het bouwen van talrijke verluchtingsbuizen doorheen de st(l.pels », het vonnis
" a quo » te niet doet en de vordering van
aanlegsters niet gegrond verklaart, om
reden dat, daar verweerder de litigieuze
goederen " op de wijze die de best mogelijke was » gestuwd heeft, de averij zou
dienen toegekend te worden aan hun gevaarlijke aard, die met een eigen gebrek
gelijkstaat, waarvoor de vervoerder niet
heeft in te staan, dan wanneer, naar Iuid
van voormelde bepaling, de vervoerder
niet enkel op "zorgvuldige wijze » (op de
wijze die volgens de goede praktijk der
zeevaart de best mogelijke was, zoals het
bestreden arrest het onderlijnt), doch ook
op behoorlijke manier en, rekening gehouden met de bijzondere aard van het
te vervoeren goed en van de concrete
noodwendigheden van dit vervoer, tot
de stuwage van de vervoerde goederen
moet overga:an, waaruit volgt dat, door
te beschouwen dat de aard van de litigieuze goederen - welke hij · met een
eigen gebrek gelijkstelt - de verweerder
van zijn verantwoordelijkheid vrijstelde
de rechter die bepaling geschonden heeft'
voor zoveel zij aan de vervoerder oplegt
met de aard van het te vervoeren goed
rekening te houden om voor de " behoorlijke » stuwage ervan te zorgen :
Overwegende dat het middel het arrest
verwijt beslist te hebben dat verweerder
de vervoerde goederen " op de best mogelijk wijze » gestuwd heeft, dan wanneer
naar luid van artikel 91, A, § III, 2o va~
titel II hoek II van het W etboek van
koophandel, de stuwage niet enkel op
een zorgvuldige doch tevens op een " be-
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Overwegende dat, waar laatstvermelde
wetsbepaling de vervoerder verplicht voor
de behoorlijke en zorgvuldige stuwage
van de vervoerde goederen zorg te dragen, zij nochtans het geval van overmacht
niet ten laste van de vervoerder legt ;
Overwegende dat het bestreden arrest
op de beweegredenen steunt dat volgens
d~ door de in rechten aangesteld~ deskundige, geen de minste fout de kapitein kan
verweten worden, en dat alles in het werk
gesteld werd om het vervoerde vismeel
te verluchten, namelijk door aan de sta~
pels de vorm van een pyramide te geven ;
Overwegende dat het hof van beroep er
weliswaar op wijst dat het bouwen van
talrijke verluchtingsbuizen doorheen de
stapels waarschijnlijk een goede toevoer
van lucht zou verschaft hebben, doch
d~t het eraan to~.voegt 1° dat de schepen
h1et gehouden ZIJn over het daartoe nodige materiaal te beschikken en het aan
de inlader behoort dit materiaal te leveren indien hij een buitengewone stuwage
wenste, 2° dat de heropening der debatten om~rent de technische gegevens met
betrekkmg tot de stuwage geen nuttige
gegevens verstrekt heeft, en er reden is
bij gebrek aan strijdige elementen on~
het advies van de in rechte aangestelde
deskundig·e te volgen en aan te nemen
dat de kapitein de goederen op de best
mogelijke wijze volgens de goede praktijk der zeevaart gestuwd heeft 3o dat
indien de goederen niet tegen de' normal~
gevolgen van het bedongen vervoer bestand zijn, zij als met een eigen g·ebrek
behept moesten aangezien worden ;
Overwegende dat het hof van beroep
zonder de in het middel aang·ehaalde be~
paling te schenden, heeft kunnen aannemert dat de verplichting, voor een behoorlijke en zorgvuldige stuwag·e zorg· te
dragen, de verweerder enkel oplegde de
behoorlijke. en zorgvnldige maatregelen
te treffen d1e door de goede praktijk der
zeevaart normaal vereist worden en dat
bij ge.brek aa~ speciaal beding, ~erweer:
der met verphcht was tot een buitengewone stuwage over te gaan ;
Dat het middel naar recht faalt ·
Over het tweede midclel, afgeleid ~it de
schending van artikel 9? van de Grondwet, doordat het bestreden arrest de vordering van aanlegsters niet gegrond verklaart om reden dat verweerder, die de
g:?ederen « op de wijze die de best mog·ehJke vvas volgens de goede praktijk der

zeevaart " had gestuwd, voor de averij
niet zou kunnen instaan, dan wanneer de
rechter, anderzijds vaststelt « dat het
bouwen van talrijke verluchting·sbuizen
doorheen de stapels waarschijnlijk een
goede toevoer van lucht zou verschaft
hebben "• waaruit volgt dat door te beschouwen, enerzijds, dat de verweerder
de lading « op de best mog·elijke wijze ,
had gestuwd en, anderzijds, dat er een
meer gepaste wijze van stuwage bestond,
d~ recht~r zijn beslissing met tegenstrijd1ge motleven heeft gerechtvaardigd, wat
met een gebrek aan beweegredenen gelijkstaat :
Overwegende dat door de verklaren dat
~~ kap~~ein de goederen op de best mogehJke WlJZe volgens de goede praktijk der
zeevaart gestuwd heeft, het arrest zoal&
in het antwoord op het eerste middel
worclt aangewezen, de best mogelijke
wijze van stuwage in het kader van de
door artikel 91 A, § III, 2°, titel II,
boek II van het W etboek van koophandel
opgelegde verplichtingen bedoeld heeft;
Overwegende dat er zich dienvolgens
tussen de aangehaalde beweegredenen
van het bestreden arrest geen stijdigheid
voordoet en het middel feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 9? van de Grondwet, doordat het bestreden arrest aanlegsters vordering niet geg·rond verklaart
om de redenen « dat de averij ontstond
omdat de goederen naar hun aard die
als g·evaarlijk bestempeld wordt, 'niet
hestand waren tegen de opstapeling die
~ochtans voor het vervoer onvermijdelijk
IS " en « dat, wanneer de goederen tegen
de normal.e gevolgen van het bedongen
v.ervoer met hestand zijn, zij als met
e1gen gebrek behept moeten aangezien
worden "• dan wanneer, de rechter anderzijds vaststelt « dat de averij het gevolg was van de stuwing, de verhitting
door de opstapeling veroorzaakt zijnde "
e!l dat !let bouwen van talrijke verluchtmgsbmzen doorheen de stapels waarschijnlijk een g·oede toevoer van lucht zou
verschaft hebben "• waaruit volgt clat
door te heschouwen, enerzijds dat de
averij te wijten was aan de aard van de
vracht d.ie niet tegen de onvermijdelijke
opstapelmg voor het vervoer hestand was
en, anderzijds, dat het mogelijk geweest
ware de gevolgen ervan door het aannemen van een bijzondere wijze van stuw!lge te vermijden, de rechter zijn beshssin~· met strijdige motieven g·erechtvaardigd heeft, vvat met een gebrek aan
beweegredenen gelijkstaat :
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:beroep de averij toeschrijft aan de aard
van de goederen welke niet bestand waren
tegen de opstapeling « die nochtans voor
11et vervoer onvermijdelijk is », het dergelijke opstapeling slechts als onvermijdelijk in het kader van de uit hogervermeld artikel 91, A, § III, 2°, voor de
kapitein voortvloeiende verplichtingen
beschouwd heeft zoals uit het antwoord
op het eerste middel blijkt; dat dienvolgens geen strijdigheid er aan gelegen is
verder aan te nemen dat nochtans een
buitengewone en door gezegde wetsbepaling niet opgelegde wijze van stuwage
waarschijnlijk een goede toevoer van
lucht zou verschaft hebben;
Dat het middel bijgevolg feitelijke
.grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
11 december 1959. -

1e kamer. -

Voo1·zitter, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. Verslaggever,
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie,
H.

Depelchin, advocaat-generaal.
HH. Simont en Van Ryn.

Pleite~·s,

2e KAMER. -

14 december 1959

ill december 1959. 2e kamer. Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1° VERLATING VAN FAMILIE. FAILLISSEIVIENT VAN DE SCHULDENAAR
VAN DE UITKERING TOT ONDERHOUD.
- GEFAILLEERDEBESCHIKKENDE OVER
GELDMIDDELEN DIE HEM DE IVIOGELIJKHEID LIETEN, MINSTENS GEDEELTELIJK,
DE UITKERINGSTERIVIIJNEN TE BETALEN. STAAT VAN FALLISSEMENT
ZONDER UITWERKSEL OP HET BESTAAN
VAN HET IVIISDRIJF.
2° FAILLISSEMENT.- GEFAILLEERDE
HET BEHEER. OVER ZIJN GOEDEREN
VERLIEZENDE. - LEVENSONDERHOUD.
GEBRUIK ONTSNAPPENDE AAN DE
TOEPASSING VAN ARTIKEL 444 VAN HET
WETBOEK VAN KOOPHANDEL.
1° fVanneer een persoon, ve1·oordeeld tot

VOORZIENING IN VEREREKING. MILITIE. - VERZOEKSCHRIFT ALLEEN
DE HERZIENING VAN DE BESLISSING
VAN DE HERKEURINGSRAAD AANVRAGENDE. VERZOEKSCHRIFT GEEN
VOORZIENING UITMAKENDE.

1\!faakt geen voorziening in verb1·eking uit
het verzoekschl'ift waar bij een dienstplichtige de herziening van de beslissing
van de herkeuringsraad aanvmagt (1).
(PRIVE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
:beslissing, op 29 september 1959 door de
Herkeuringsraad van de provincie OostVlaanderen gewezen ;
Overwegende dat bij het verzoekschrift
aileen de herziening van deze beslissing

(1) Verbr., 4 september 1956 (Bttll.
PASIC., 1956, I, 1299).

aangevraagd is ; dat dergelijk verzoekschrift geen voorziening in verbreking uitmaakt;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift.

en

het betalen van een uitke1·ing tot onde?'houd aan zijn echtgenoot en aan zijn kinde?'en, in staat van faillissement verklam·d is, verhindert die laatste omstandiglwid niet dat hij schuldig zou
kunnen verklaard worden aan het misdrijf voorzien bij a1'tikel 39bis van het
St1'afwetboek, zo hij beschikt, ove~·een
komstig artikel 476 van het Wetboek van
koophandel, ove~· geldmiddelen die hem
de mogelijkheid laten de uitkeringste1'mijn, minstens gedeeltelijk, te betalen (2).
2° Artikel 444 van het Wetboek van koophandel, kmchtens hetwelk de doo1' de
gefaillee?·de zonde1' machtiging gedane
betalingen nietig zijn, is niet van toepassing ten aanzien van het geb1•uiken,
door de gefailleerde voor hernzelf en zijn
gezin, van het levensonderhoud dat in
overeensternming met artikel 476 van
het TVetboek van koophandei verleend
is (3).
(2) Zie verbr., 1 juli 1957, redenen (.Arr.
Verb1·., 1957, blz. 928).
(3) Zie Rep. pmt. dr. belge, v° Faillite et

330(VOGEL, T.
LE CLERC DE LA HERVERIE.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 13 mei 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 9? van de Grondwet, 391 bis en 489 van het Strafwetboek,
444, 448, 452, 453, 4?6, 5?3 en inzonderheid 5?3, 5°, van het Wetboek van koophandel, doordat, hoewel aanlegger op
22 maart 1956 in staat van faillissement
verklaard is, het bestreden arrest hem
uit hoofde van verlating· van familie veroordeeld heeft ter zake van, van 8 maart
195? tot 24 december 195?, nagelaten te
hebben een uitkering tot onderhoud te
betalen waartoe hij bij beschikking van
28 december 1955 veroordeeld was, en
deze veroordeling gerechtvaardigd heeft
door de redenen dat « naar de doctrine
en een vaststaande rechtspraak, althans
een gedeelte van de opbrengst van zijn
arbeid hem door de curator gelaten wordt
en dat aileen het overige, dat de gefailleerde overblijft na afhouding, op de bezoldigingen die hij trekt, van het nodige
bedrag voor zijn levensonderhoud en dat
van zijn familie, aan de massa van de
schuldeisers moet komen ; dat niets het
mogelijk maakt dit gebruik niet in acht
te nemen wanneer, als ten deze, de gefailleerde en zijn familie niet onder hetzelfde dak wonen " en dat « de beklaagde
de bij rechterlijke beslissing opgelegde
verplichting heeft, uit de maandelijkse
bezoldiging van ongeveer 4.000 frank die
hem door de curator op het in de telastlegging aangeduide tijdstip gelaten werd
en waarover hij naar goeddunken mag beschikken het onderhoud van zijn vrouw
en zijn kinderen te bekostigen ; dat, zo
deze bezoldigingen hem niet in staat
stellen de integrale uitkering· tot onderhoud te storten, zij althans volstaan voor
hem 0m een deel ervan aan zijn gezin te
besteden, wat hij overigens zou moeten
doen indien hij niet gescheiden ervan
leefde )) ; dan wanneer, krachtens de artikelen 452 en 453 van het W etboek van
banqum·oute, nrs 1709, 1715 en 1716; DE
Manuel du CU1'ateU1' de faillite, 3e uitg.,
nrs 156, 157 en 222; PERCEROU en DESSERTEAUX, Faillites et banqum·outes, bd., I, nr 455.

PERRE,

koophandel, de ten laste van de gefailleerde uitgesproken vonnissen ophouden
tegen hem uitvoerbaar te zijn en de niet
uitvoering ervan dienvolgens niet ten
grondslag mag liggen aan een vervolging
uit kracht van artikel 391 bis van het
Strafwetboek, en dan wanneer, vermits
krachtens artikel 444 van het Wetboek
van koopha,ndel de gefailleerde van
rechtswege het beheer over al zijn goederen verliest, zelfs over de goederen die
hem kunnen te beurt vallen, en aile door
hem g-edane betalingen rechtens nietig
zijn, hij noch de mogelijkheid, noch het
recht heeft een vonnis waarbij hij tot
het betalen van een uitkering tot onderhoud veroordeeld is geldig ten uitvoer te
leggen, en hij dus uit dien hoofde niet
mag vervolgd worden op de voet van
artikel 391 bis van het Strafwetboek, en
dan wanneer het feit dat een gefailleerde
nagelaten heeft aan zijn vrouw en zijn
kinderen een deel van de gelden te starten welke de curator hem overeenkomstig artikel 4?6 van het Wetboek van
koophandel afgegeven heeft, het in artikel 391 bis van het Strafwetboek omschreven wanbedrijf niet uitmaakt :
Overwegende dat het arrest a,anlegger
veroordeelt, niet ter zake van nagelaten
te hebben te betalen, doch ter zake van
vrijwillig niet gekweten te hebben, van
8 maart 195? tot 24 december 195?, dit
is meer dan twee maanden, de termijnen
van de uitkering tot onderhoud, tot het
betalen waarvan aan zijn echtgenote,
voor haarzelf en voor het onderhoud van
hun twee kinderen, hij veroordeeld was
bij beschikking van de voorzitter van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel,
op 28 december 1955 gewezen, tegen
welke rechterlijke beslissing geen beroep
of verzet meer openstond;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aa,nlegger, zonder te
betwisten dat voormelde beschikking in
kracht van gewijsde gegaan is, betoogt
dat, aangezien deze beslissing ingevolge
de op 22 maart 1956 verklaarde staat
van faillissement niet meer door dwang
kon tenuitvoergelegd worden, het niet
nakomen van de verplichting de uitkering tot onderhoud waartoe hij veroordeeld was te betalen, het in artikel 391 bis
van het Strafwetboek omschreven misdrijf niet kan opleveren ;
Overwegende dat de gedwongen tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing
geen voorwaarde voor het bestaa,n van
het in arlilcel 391 bis van het Strafwetboek omschreven misdrijf is ; dat dit misdrijf wezenlijk bestaat in het vrijwillig
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niet 'ten uitvoer leggen, gedurende meer
dan twee maa.nden, van dergelijke beslissing wanneer daartegen geen beroep of
verzet meer openstaat;
Over het tweede en het derde onder,
dee! samen :
Overwegende da.t het arrest vaststelt
dat op het in de telastlegging aangeduide
tijdstip door de curator maandelijks een
som van ongeveer 4.000 frank overhandigd werd aan aanlegger die daarover naar
goeddunken mocht beschikken en dat
deze elke storting aan zijn echtgenote en
zijn kinderen verzuimde, ofschoon deze
toelage hem de mogelijkheid liet een deel
ervan aan zijn familie te besteden ; dat de
feitenrechters mitsdien, door een soevereine beoordeling van de feitelijke elementen van het misdrijf, wettig kunnen
beslissen hebben dat het niet-beta.len
vrijwillig was geweest ;
Overwegende dat de in het middel
omschreven omstandigheid dat de gelden aa,n aalegger voor hemzelf en zijn
gezin overeenkomstig artikel 476 van het
Wetboek van koophandel waren overhandigd, niet belet dat bij de uitkeringsplichtige de door artikel 391 bis van het
Strafwetboek strafbaar gestelde, vrijwillige niet tenuitvoerlegging a,anwezig geweest is, doch integendeel Mn van de
elementen daarvan uitmaakt;
Overwegende dat artikel 444 van het
Wetboek van koophandel, krachtens hetwelk de door de gefailleerde zonder machtiging gedane betalingen nietig zijn, niet
van toepassing is ten a,anzien van het gebruiken, door de gefailleerde voor hemzelf en zijn gezin, van het levensonderhoud dat door de curator in overeenstemming met artikel 476 va,n het Wetboek
van koophandel verleend is ;
Dat elk van de drie onderdelen van het
middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de over de burgerlijke
vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel doet gelden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 december 1959. - 2e kamer. Voo1·zitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Richard. - Gelijkluidende
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.
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1D VOORZIENING IN VERBREKING.
AFSTAND. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. AFSTAND
VAN EEN VOORZIENNG IN ZOVER ZIJ
TEGEN DE BURGERLIJKE, NIET DEFINITIEVE BESCHIKKINGEN VAN HET ARREST
GERICHT IS. - AFSTAND NIET GELDIG.
2D VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKEL 16. - VOORRANG. VOORRANG VAN DE BESTUURDER RIJDENDE OP EEN HOOFDWEG. 0GENBLIK WAAROP DIE ZICH BEPAALT.
3D VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKELEN 15 EN 16, 4. VOORRANG.
NOODZAKELIJKHEID,
VOOR DE BESTUURDER DIE DE DOORGANG MOET VRIJLATEN, DE GENADERDE
WEG OP TE RIJDEN OM DE AANWEZIGHEID VAN EEN BESTUURDER OP DIE
WEG VAST TE STELLEN. VOORWAARDEN WAARONDER DIE MANCEUVRE TOEGELATEN IS.

1 D Is niet geldig de afstand, zonde1· ande1'e
aanduiding, • van een voo1·ziening in
zove1' die voo1·ziening tegen de bu?'gerlijke, niet definitieve beschikkingen van
het best1'eden a1'1'est ge1'icht is (1).
2D De V001'1'ang van doo1·gang, voo1'behouden aan de bestuurde1· die op een hoofdweg rijdt, bepaalt zich op het ogenblik
waa1·op die bestuu1·de1' het kruispunt nadert en niet op dit waarop een aanrijding late?' met een op de andere weg
1·ijdende voe1·tuig geschiedt (2). (Weg-

code van 8 april 1954, art. 16.) (Impliciete oplossing.)
3D Wanneer een bestuurde1·, er toe gehou-

houden de doorgang v1·ij te laten voo1· de
op de weg die hij nade1·t 1·ijdende bestuurde1', zich wegens de plaatsgesteldheid, van
de aanwezigheid op die weg van een
bestuurder enkel 1'ekenschap kan geven
doo1· die weg op te rijden, mag hij
op die weg slechts voo1·uit 1·ijden in de
volst1·ekt noodzakelijke mate en met de
vereiste voorzichtigheid om het zonder gevaa1' voo1· een ongeval te kunnen doen
gezien de positie, de verwijdering en de
snelheid van de ande~·e bestuU?·der (3).

(1) Zie verbr., 20 december 1954 (Bull. en
PAsrc., 1955, I, 390) en de noot.
(2) Verbr., 15 september 1958 CAr1·. Verbr.,
1959, blz. 37).
(3) Verbr., 15 october 1956 (A1·r. Verb1•.,
1957, blz. 92); 23 december 1957 (ibid., 1958,
I, 441).
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16, 4.) (Impliciete opplossing.)
(DETIENNE EN P. V. B. A:. « TRANSPORT
CONREUR "• T. CUCCURU, FRESIMAUX
EN N. V. VERZEKERINGEN «WINTERTHUR"·)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 12 mei 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegenlie dat, volgens de door hun
bijzondere lasthebber afgelegde verklaring, aanleggers van hun voorziening
afstand willen doen, « in zover zij tegen
de burgerlijke, niet definitieve beschikkingen van het bestreden arrest gericht
is ";
Overwegende dat dergelijke afstand,
die de burgerlijke beschikkingen,van het
arrest niet aanduidt welke aanleggers als
niet definitief beschouwen en aan het hof
niet meer willen voorleggen, niet geldig
is ;
I. Over de voorziening van Detienne,
beklaagde :
A. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 en 1384
van het Burgerlijk Wetboek, 418 en 420
van het Strafwetboek, 16 van het koninklijk besluit van 8 april1954, en 97 van de
Grondwet, eerste onderdeel, doordat, aanIegger bij conclusies doen gelden hebbende dat het ongeval buiten het kruispunt plaats gegrepen had, toen Detienne
de weg naar Bergen reeds verscheidene
meters opgereden was, en het hof van
beroep verzocht hebbende voor recht te
zeg·gen dat bijgevolg de voorrangsregelen niet van toepassing waren, het hof
van beroep deze argumentatie verworpen
heeft om de reden " dat het ter zake niet
afdoet dat de botsing op een paar meters
van de aansluiting plaats geg·repen: heeft
toen de door Detienne bestuurde vrachtautomobiel zich reeds op de rechter rijstrook in zijn rijrichting bevond, vermits
het bewezen is dat het ongeval te wijten
is aan de rijwijze van beklaagde die de
hoofdweg is opgereden zonder de voorschriften van artikel16 van het verkeersreglement in acht te nemen, dan wanneer
de voorrangsregelen van dit artikel slechts
voor de kruispunten van toepassing zijn
en niet wanneer de voorrangsplichtige op
de hoofdweg reeds een afstand afgelegd
heeft, en dan wanneer het in elk geval
tegenstrijdig is te zegg·en dat dit feit van
belang ontbloot is, vermits het bewezen
0

is dat beklaagde artikel 16 van het verkeersreglement niet in acht genomen
heeft, wanneer juist deze overtreding van
artikel16 niet kan bewezen worden indien
het ongeval zich buiten het kruispunt
voorgedaan heeft ; tweede onderdeel,.
doordat, aanlegger insgelijks bij conclusies doen gelden hebbende dat de burgerlijke partij Cuccuru niet in het zicht was
toen Detienne de weg naar Bergen
opreed en dat beklaagde dus geen onvoorzichtigheid beg·aan had, het hof van
beroep geantwoord heeft dat " indien
Detienne, vooraleer naar links af te slaan,.
voorzichtig en strild zoveel als nodig was
de Bergense weg opgereden was, zoals
het wegens de plaatsgesteldheid geboden
was, hij de door Cuccuru bestuurde wag·en die naderde zeker zou gezien hebben,
vermits de zichtbaarheid in de richting
van Charleroi tenminste 200 meter ver
reikt "; dan wanneer het tegenstrijdig is
aan de beklaagde tegelijkertijd te verwijten en dat hij de prioritaire weg niet ver·
genoeg opgereden is om de burgerlijke
partij te zien en dat hij die weg te ver
opgereden is om voor haar de doorgang
vrij te laten, en dan wanneer, in elk geval,
het hof van beroep niet mag zeggen dat
Detienne, indien hij vooruitgereden was,
Cuccuru zeker zou gezien hebben, zonder
vooraf vastgesteld te hebben dat laatstgenoemde zichtbaar was, a {o1·tiori wanneer men weet, dat het ongeval op de top
van een helling plaats gegrepen heeft ; dat
in elk geval de redenen van het arrest
geen passend antwoord op de bij conclusies ingeroepen middelen uitmaken, en
het hof geen mogelijkheid bieden tot het
toetsen van de wettigheid van de veroordeling van aanlegger Detienne uit hoofde
van slagen en verwondingen door onvoorzichtigheid, en van zijn veroordeling om
het door de burgerlijke partijen geleden
nadeel te vergoeden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat het ter zake niet afdoet dat de « botsing " enkele meters voorbij de aansluiting plaats gegrepen heeft, vermits het
bewezen is dat het ongeval te wijten is
aan de rij"~Arijze van Detienne die de hoofdweg opgeteden is zonder de voorschriften
van artikel 16 van het wegverkeersreglement in acht te nemen;
Dat het hof van beroep, door overneming van de redenen van de eerste rechter immers beslist dat deze rijwijze dient
te worden beoordeeld, niet volgens de
positie van het voertuig van Detienne
« bij het einde van de manceuvre "• doch
bij het begin ervan, toen een op de hoofd-
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bevond dan dat hij ze zonder gevaar kon
ondernemen ;
Overwegende dat de rechter mitsdien
zonder tegenstrijdigheid op de conclusies
van aanlegger g;eantwoord en diens veroordeling gerechtvaardigd heeft;
Dat het eerste onderdeel van het middel niet kan ingewilligd worden ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest zich uitdrukkelijk gedraagt aan de redenen van
de eerste rechter die, in strijd met wat
aanlegger in verband met het gebrek aan
zichtbaarheid op de plaats van de botsing beweert, erop wijst dat, volgens de
vaststellingen van de verbalisanten, aanlegger, door een weinig vooruit te rijden,
een zichtbaarheid van tenminste 200 meter had ; dat hij zijn manoeuvre aangevangen heeft toen een op de hoofdweg
rijdende weggebruiker te dicht genaderd
was en dat hij zijn gang voortgezet heeft
ondanks het gevaar voor een ongeval, gezien de positie van bedoelde weggebruiker;
Overwegende dat het hof van beroep
eraan toevoeg·t dat, indien aanlegger de
weg niet verder opgereden was dan het
daartoe strikt nodige, hij de door verweerder Cuccuru bestuurde wagen zeker
zou gezien hebben ;
Overwegende dat de feitenrechters
aldus als onvoorzichtigheid, een element
van het wanbedrijf van onvrijwillige verwondingen waarvoor aanlegger terechtstond, het feit in aanmerking genomen
he eft zijn manoeuvre aangevangen en
voortgezet te hebben zonder vooraf nagegaan te hebben of de weg die hij naderde
vrij was, wat hem mog·elijk zou zijn geweest door voorzichtig· bewuste weg op
te rijden;
Overwegende dat deze redenen niet
tegenstrijdig zijn en een passend antwoord op de conclusies van aanlegger
opleveren;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke g·rondslag mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. Aangaande de over de burgerlijke
vordering van verweerder Cuccuru gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger g·een bijzonder middel doet gelden ;
C. Aangaande de beslissing, over de
burgerlijke vorderingen van de N. V.

« Winterthur " en van verweerder Fresineaux gewezen :
Overwegende dat, in zover het over
deze vorderingen uitspraak doet, het bestreden arrest, hetwelk het beroepen vonnis bevestigd waarbij provisionele vergoedingen toegekend zijn en een deskundige benoemd wordt, de rechtsmacht van
de feitenrechter niet opgebruikt en niet
over een betwisting omtrent de bevoegdheid gewezen is; dat de v66r de eindbeslissing ingestelde voorziening niet ontvankelijk is (Wetb. van strafv., ~rt. 416);
II. Over de voorziening van de aanleggende vennootschap, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat uit geen enkel regelmatig overgelegd stuk blijkt dat de voorziening van aanlegster, burgerlijk verantwoordelijke partij, betekend is aan de
partijen tegen welke zij gericht is, dat de
voorziening derhalve niet ontvankelijk
is·
'om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.

14 december 1959. - 2e kamer.
Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. -- Gelijkluidende
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

14 december 1959

VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKEL 26-1. - ONVOORZIENBARE HINDERNIS. VASTSTELLING
DOOR DE FEITENRECHTER.
Doo1· vast te stellen dat een bestuU?·der bij
een te hoge snelheid in het midden van
de rijbaan is blijven 1'ijden wijl hij op
een afstand van ongeveer honderd meter
een ande1' voertuig had kunnen zien dat
in het midden van de weg een manmuvre
uitvoerde, ovenvee gt de feitenrechter noodzakelijk dat dit laatste voe1·tuig geen onvoorzienbare hindemis opgeleverd heeft
ondanks de ged1·aging van zijn bestuurder (1) (Wegcode van 8 april 1954,
artikel 26-1.)

(DETIENNE EN ZONE, T.
MELAIN.)
(1) Zie verbr., 19 november 1956 (Bull. en
PAsro., 1957, I, 293).

334ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 mei 1959 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 9? van de Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 3 en ~ van de wet van 1? april
18?8, de voorafgaande titel van het Wethoek van rechtspleging in strafzaken inhoudende, 418, 419 en ~20 van het Strafwetboek, 12 en 1? van het koninklijk
besluit van 8 april 195~, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, zoals het gewijzigd is, wat
artikel 12 betreft, door artikel ~ van het
koninklijk besluit van ~ juni 1958 en,
wat artikel 1? betreft, door artikel 5 van
hetzelfde koninklijk besluit, doordat het
bestreden arrest, na verklaard te hebben
dat aile tegen verweerder aangevoerde telastleggingen bewezen zijn, beslist dat de
burgerlijke verantwoordelijkheid voor het
ongeval en de schadelijke gevolgen hiervan dienen te worden verdeeld bij helften
tussen verweerder en het slachtoffer, de
zoon van aanleggers, om de reden dat
" deze de fout begaan heeft met de hoge
snelheid die zijn motorrijwiel bereikt had
te blijven rijden, dan wanneer hij, v66r
de hindernis die de wagen van beklaagde
(verweerder) in het midden van de rijbaan
voor hem opleverde, had kunnen stoppen
of althans zijn snelheid aanzienlijk had
kunnen verlagen, terwijl hij opnieuw
rechts ging rijden, en evengenoemde wagen had kunnen kruisen, zoals het hem
mogelijk was te doen "• dan wanneer deze
redenen geen passend antwoord uitmaken
op de conclusies waarbij aanleggers deden gelden dat het slachtoffer verrast was
door de manoeuvre van verweerder die,
na achterwaarts gereden te zijn en in het
midden van de rijbaan stilgehouden te
hebben, opnieuw- aangezet had, en dan
wanneer, volgens de verklaringen van
zekere getuigen, het geenszins bewezen
was dat er voldoende plaatsruimte was
voor het passeren naast de wagen, hetzij
rechts, hetzij links, en dan wanneer, in
elk geval, het slachtoffer, gezien ver;veerders ongewone manoeuvre,, zich hiervan
geen rekenschap had kunnen geven :
Overwegende dat het hof van beroep
ten laste van het slachtoffer wijst, niet
enkel op het feit met zijn rijtuig bij een
te hoge snelheid te hebben gereden, doch
ook op het feit bij deze snelheid te zijn
blijven rijden in het midden van de rijbaan na de wagen van een derde ingehaald te hebben, hoewel het verweerders

voertuig op een afstand van ongeveer
honderd meter gezien had ;
Overwegende dat de feitenrechter mitsdien noodzakelijk beslist heeft dat, in
strijd met wat aanleggers bij conclusies
betoogden, het voertuig' van verweerder
te genen tijde voor het slachtoffer een
niet te voorziene hindernis opgeleverd had
om reden van verweerders rijwijze of om
welke andere omstandigheid ook ;
Overwegende dat, waar het hof van beroep zegt dat het slachtoffer insgelijks de
fout begaan had, na zijn inhaalmanoeuvre
niet opnieuw zijn rechterkant genomen te
hebben om verweerders voertuig te kruisen « zoals het de mogelijkheid had te
doen "• het de stelling' van aanleggers tegenspreekt volgens welke het niet bewezen was dat er voldoende plaatsruimte
was om dit te doen, en aldus ook in dit
opzicht de conclusies van aanleggers passend beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening'; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
14 december 1959. - 2e kamer. Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Ve1'slaggever, H. Louveaux. - Gelijkluidende
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

14 december 1959

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. BESLISSING VAN VEROORDELING HET
MISDRIJF IN DE TERMEN VAN DE WET
OMSCHRIJVENDE.- GEEN CONCLUSIES.
BESLISSING REGELMATIG GEMOTI•
VEE RD.
2o EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN), -----:
REGLEMENTERING BETREFFENDE DE
BEVOORRADING VAN HET LAND. -BESLUITWET VAN 22 JANUARI 1945, ARTIKEL 1, § 2. - VERKOOP VAN PRODUCTEN TEGEN HOGERE PRIJZEN DAN DE
NORMALE. ZIN VAN HET WOORD
<< PRODUCTEN "·
1 o Bij ontstentenis van conclusies moti-

veert de feitenrechte1' 1'egelmatig de schuldigverklaring door, in de termen van de
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te stellen (1).
2° A1'tikel 1, § 2, van de beslnitwet van
22 janna1'i 1945 bet1'effende het beteugelen van elke inb1'euk op de 1'eglemente1'ing betnffende de bevoo1'rading van het
land, dat onde1' mee1· ·de verkoop, op de
nationale mm·kt, van p1'oducten tegen hoge1·e p1·ijzen dan de no1'male ve1'biedt, is
toepasselijk niet alleen op de ve1·lcoop
van p1'oducten die vo01' het leven van de
natie onontbee1·lijk zijn, maa!' oolc op de
ve~·koop van onve1'schillig wellce p!'oducten, onde1' mee1' ham·p!·oducte·n. (Wetten van 7 september 1939 en 14 december 1944, art. 1, 3o en 4o.)
(AKERS EN PIROTTE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
I. In zover de voorziening van aanleggers tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing gericht is :
A. Aangaande de beschikkingen betreffende de telastlegging E :
Overwegende dat eerste aanlegger zijn
voorziening tot deze bescbikking beperkt
heeft;
Over het eerste en het tweede middel,
beide voorgesteld door Pirotte, het eerste,
afgeleid uit de schending van artikel 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest, door eenvoudig te verklaren dat
de eerste rechter zijn beslissing volkomen
met redenen omkleed heeft, niet gemotiveerd is en het hof niet in staat stelt de
wettigheid van de beslissing na te gaan :
het tweede, afgeleid uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet en van de
besluitwet van .22 januari 1945, onder
meer van artikel 1, paragraaf 2, ervan,
doordat het bestreden arrest, bij het in
aanmerking nemen van deze telastlegging, aan de wetstermen " abnormaal karalder der prijzen " een verkeerde betekenis heeft toegeschreven, onder meer
door geen acht te slaan op de door de
wetgever aangeduide beoordelingselementen : de verwezenlijkte winst, de staat van
de markt en de kosten van exploitatie :
Overwegende dat het arrest, uitspraak
doende over de tegen aanleggers inge(1) Verbr., 6 april 1959 (Arr. Verb1·., 1959,
blz. 595).

brachte telastlegging onderscheiden haarproducten verkocht of te koop aangeboden te hebben tegen hogere prijzen dan
de normale, verklaart << dat de eerste
rechter, wat deze telastlegging aangaat,
zijn beslissing volkomen met redenen omkleed heeft >>, en " dat deze telastlegging
door het v66r het hof verrichte onderzoek bewezen gebleven is >> ;
Overwegende dat noch nit het bestreden arrest, noch uit de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
aanleggers v66r het hof van beroep conclusies · genomen hebben ;
Overwegende derhalve dat de feitenrechter de schuldigverklaring regelmatig
gemotiveerd heeft door in de termen der
wet de aanwezigheid van de elementen
van het misdrijf vast te stellen, en dat de
verwijzing naar de motivering van de
eerste rechter ten overvloede gegeven is;
Dat de middelen derhalve niet kunnen
ingewilligd worden ;
.
.
Over het derde middel, door Pirotte
voorgesteld, en het enig middel, door
Akers voorgesteld, afgeleid uit de scherrding van artikel 1, 4°, van de wet van
7 september 1939 waarbij aan de Koning
buitengewone machten worden toegekend, zoals zij aangevuld is door de
wet van 14 december 1944, alsmede
van de bepalingen van de besluitwetten van 27 october 1939 en 22 januari
1945, genomen ter uitvoering van die
wetten, en inzonderheid van artikel 1,
paragraaf 2, van de tweede besluitwet, doordat het bestreden arrest op
deze bepalingen gesteund heeft tot
het bestraffen van sommige verkopen
of te koop· aanbiedingen, die door aanleggers verricht zijn tegen prijzen welke zogezegd hoger waren dan de normale, van
« onderscheiden haarproducten >>, namelijk koopwaren of voorwerpen waarvan
de verdeling klaarblijkelijk geen verband houdt met de noodwendighederi
van de bevoorrading van de bevolking
in met voor haar voortbestaan onontbeerlijke goederen, dan wanneer de
Koning, op straffe de grenzen van de
hem op 7 september 1939 en 14 december 1944 door de wetgevende macht
gegeven delegatie te buiten te gaan,
de besluitwet van 22 januari 1954
enkel heeft kunnen uitvaardigen ten
einde « de volksgezondheid te vrijwaren
en in de bevoorrading der bevolking te
voorzien " (artikel 1, 4°, van de wet van
7 september 1939), en er zowel uit de
titel van die besluitwet als uit het daaraan voorafgaande verslag aan de Regent
inderdaad blijkt dat deze reglementering
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uitsluitend tot doel gehad heeft (( 's lands
bevoorrading in waren en goederen die
voor het leven der natie onontbeerlijk
zijn te verzekeren » ;
Overwegende dat de besluitwet van
22 j anuari 1945 betreffende het beteugelen van elke inbreuk op de reglementering betreffende de bevoorrading van het
land genomen is krachtens de wet van
7 september 1939 waarbij aan de Koning
buitengewone machten worden toegekend, zoals zij door de wet van 14 december 1944 aangevuld is ; dat zij onder meer
als voorwerp heeft de bepalingen van de
besluitwetten van 27 october 1939, 11 en
14 mei 1940, 30 augustus en 30 november
1944 samen te vatten ;
Overwegende dat de wet van 7 september 1939, door de wet van 14 december
1944 aang·evuld, de door artikel1, 3° en 4°
aan de Koning verleende macht wetskrachtige beschikkingen te treffen om de
economische belangen van het land te
verdedigen en in de bevoorrading van de
bevolking te voorzien, niet beperkt tot
de bevoorrading van het land in waren en
goederen " die voor het leven van de natie
onontbeerlijk zijn >>; dat mitsdien de Koning, zonder de hem toegekende machten
te buiten te gaan, om aan de nieuwe noodwendigheden tegemoet te komen, zoals
in het verslag aan de Raad v66r de besluitwet van 30 augustus 1944 en in het
verslag aan de Regent v66r de besluitwet van 22 j anuari 1945 uiteengezet is,
door opeenvolgende besluitwetten de bepaling·en van de besluitwet van 27 october
1939, welke op de noodwendigheden in
1939 berekend waren, tot de economische
controle van gans de economische bedrijvigheid heeft kunnen uitbreiden ;
Overwegende derhalve dat het bestreden arrest, door op de artikelen 1, 5
en ·9 van de besluitwet van 22 januari
1945 te steunen tot het bestraffen van
de verkoop van " onderscheiden haarproducten >> tegen hogere prijzen dan de
normale, regels toegepast .heeft die stroken met artikel 1 van de wet van 7 september 1939, aangevuld door de wet van
14 december 19 44 ;
Dat het middel naar recht faalt;

B. Aangaande de beschikkingen betreffende de telastlegging E en de andere
telastleggingen wegens welke aanlegger
Pirotte veroordeeld is :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. In zover de voorziening van tweede
aanlegger tegen de over de burgerlijke
vordering· gewezen beslissing gericht is :
Overwegende dat aanlegger geen middel doet gelden ;
Om die redenen, verwerpt de voorz.iening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
14 december 1959. - 2° kamer. Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. Verslaggever, H. Richard. - Gelijkluidende
conclusie, H. Paul Mauhaux, advocaat-generaal.

28

KAMER. -

14 december 1959

OPLICHTING. -

VEROORDELING. BEKLAAGDE HET BESTAAN VAN BEDRIEGLIJKE. HANDELINGEN BE TWIST
HEBBENDE. VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER AAN TE DUIDEN WAARIN DE
HANDELINGEN WAARAAN HIJ DIT KARAKTER TOESCHRIJFT BESTAAN.

W annee1' de beklaagde bij conclusies het
bestaan van bed1'ieglijk handelingen die
een oplichting uitmaken betwist, mag de
rechte1' hem niet ve1'001'delen zonder aan
te duiden wam·in de handelingen waa1'aan hij dit kamkter toeschrijft bestaan (1). (Grondw., art. 97.)
(JAMSIN, T. BECCARIE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van artikel 97 van
de Grondwet :
Overwegende dat aanlegger, die weg·ens
oplichting vervolgd was, bij regelmatige
conclusies ontkende een bedrieglijke handeling gepleegd te hebben om zich door
verweerster de ge!ncrimineerde wissel en
schuldenbekentenis te doen afgeven;
Overwegende dat het bestreden arrest
het bedrieglijk oogmerk afleidt. uit het
feit dat het. bedrag van de wissel en de
schuldenbekentenis hoger was dan de
(1) Verbr., 6 november 1939 (Bull, en
PAsiC., 1939, I, 458); zie verbr., 15 october
1945 (Ar1·. Verb1•,, 1945, 219).

-337
schuld van verweerster op het tijdstip
van de ondertekening van die stukken,
doch de handelingen niet aanduidt die
aanlegger zou verricht hebben om zich
bewuste documenten te doen afgeven;
Dat het arrest mitsdien aanleggers verweermiddel niet beantwoordt en dienvolgens niet naar het vereiste van artikel 97
van de Grondwet met redenen omkleed
is;
En overwegende dat de verbreking van
van de over de publieke vordering gewezen beslissing de verbreking met zich
brengt van de over de burgerlijke vordering gewezen beslissing welke daarvan
net gevolg 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 verweerster tot de kosten ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
14 december 1959. - 2 8 kamer.
Voo1'zitter, H. Sohier, voorzitter. - Ve1'.slaggever, H. Louveaux. - Gelijkluidende
.conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

1°

15 december 1959

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE
BEDRIJFSINKOMSTEN.- HANDELSBEDRIJF.- VERENIGING IN DEELNEMING. WINSTEN
RECHTSTREEKS DOOR DE VENNOTEN
VERKREGEN IN VERHOUDING TOT HUN
MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN. WrNSTEN BELASTBAAR TEN LASTE VAN DE
VENNOTEN, ZELFS INDIEN ZIJ NIET
WERKELIJK VERDEELD WERDEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. BELASTBARE
GRONDSLAG ZONDER RECHTSDWALING EN BIJ UIT JUISTE FElTEN
GELDIG AFGELEIDE GEVOLGTREKKING
BEPAALD. BEPALING NIET WILLEKEURIG.

1° Aangezien de ve!'eniging in deelnerning
geen juridische individualitiet heeft die
onde1·scheiden . is van die van ham~
vennoten, dienen de in ham· exploitatie
betaalde winsten te wo!'den beschouwd
als 1'echtstreeks door de vennoten ve1'k1'egen in ve1·houding tot hun rnaatschappelijke Techten eri zijn deze winsten jaaTlij ks ten laste van bedoelde vennoten
VERBR., 1960. - 22

belastbaa1·, zelfs indien zij ge1·eserveerd
en dus niet weTkelijlc onder de vennoten
verdeeld we1·den {1).
2° De belastbare grondslag van een van
arnbtswege gevestigde aanslag is niet
willekeu1·ig bepaald wannem· de adrninistmtie geen 1·echtsdwaling begaan !weft,
wannee1· zij op juiste feiten gesteund
heeft en wanneer zij dam·uit geen gevolgtrekkingen afgeleid heeft welke niet
konden gerechtvaardigd worden {2).
(LANDURCY, T. DE BELGISCHE STAAT,
.MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 december 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Overweger.de dat het arrest, zonder
deswege gecritiseerd te zijn, erop wijst :
1° dat aanlegger voor de litigieuze dienstjaren geen aangifte van zijn inkomsten
gedaan had; 2° dat hij, na van ambtswege
aangeslagen te zijn, erkend heeft dat het
hem onmogelijk was het juiste bedrag
van zijn inkomsten te bewijzen ; 3o dat
aanlegger met andere personnen een vereniging in deelneming gevormd had ; 4o
dat, daar onder de vennoten een betwisting gerezen was, het geschil voorgelegd
werd aan scheidslieden welke in de zaak
twee uitspraken wezen, de eerste op
9 mei 1953 en de tweede op 5 juli 1954;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 77
van de samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen, 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest onder meer verklaart
"dat de op 28 februari 1947 vastgestelde
balans door aile partijen in de vereniging·
ondertekend is en neergelegd is met de
inkomstenaangifte over het dienstjaar
1947 van de echtgenoten Lacroix-Margaillan, de medevennoten (zie de stukken 1 en 2, welke gevoegd werden bij bewuste aangifte, die berust in het door de
administratie ter voldoening aan het
arrest van 21 mei 1957 overgelegde dossier) ; dat de balans de verdeling van de

(1) Zie verbr., 2 juli 1957 (A1·r. Verbr.,
1957, blz. 936).
(2) Zie verbr., 4 november 1958 en 21 april
1959 (An. V m·br.,. 1959, blz. 119 en 652);
26 mei 1959 (Bttll. en PAsrc., 19.59, I, 982).

-338bij het einde van he't boekjaar door de
vereniging opgebrachte winst bepaalt;
dat de vermeldingen van de balans immers voor juist dienen te worden gehouden " ; dan wanneer hetzelfde arrest aanduidt dat << uit de op 31 december 1948
vastg·estelde balaus " blijkt dat een gedeelte van de wins ten gereserveerd en naar
het kapitaal overg·eboekt was; dat deze
winsten van de voorafgaande boekjaren
met inbegrip van het in 1948 afgesloten
boekjaar voortkwamen; en dan wanneer
het arrest tevens vaststelt dat '' de controleur-taxeerder terecht Iaten gelden
heeft dat verzoeker uit de vereniging
andere winsten g·ehaald had dan zijn
winstaandeel hetwelk als zodanig uit de
balans van 28 februari 194 7 bleek ,,
waaruit volgt dat, aangezien de rechter
de vermeldingen van de balans van
28 februari 1947 tegelijkertijd enerzijds
als juist, en anderzijds als onjuist aanziet, hij zijn beslissing niet wettig met
redenen omkleed heeft, -deze tegenstrijdig·heid of dubbelzinnig·heid in de redenen
met het ontbreken van redenen gelijkstaande :
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest erop wijst dat de vermeldingen van
de op 28 februari 1947 vastgestelde balans
van de vereniging in deelneming, die door
alle vennoten ondertekend is, voor juist
dienen te worden gehouden, het dit doet
in zover deze balans de verdeling onder
de vennoten bepaalt van de winst welke
bij het einde van het eerste boekjaar door
de vereniging opgebracht is;
Dat het arrest zich niet tegengesproken heeft door in andere redenen erop te
wijzen dat zekere, in de loop van dat
boekj aar behaalde wins ten gereserveerd
en '' naar het kapitaal overgeboekt ,, waren en dat aanlegger '' uit de verehiging
andere wins ten g·ehaald had dan zij n
winstaandeel dat als zodanig uit de balans
van 28 februari 194 7 bleek ,, ;
Dat het middel, in zover het de tegenstrijdigheid tussen of de dubbelzinnigheid van de redenen van het arrest doet
gelden, feitelijke grondslag mist ;
Dat, in zover het op de artikelen .1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek en
77 van de samengeschakelde, wetten op
de handelsvennootschappen steunt, het
middel niet aanduidt waarin het arrest
deze wetsbepalingen zou miskend hebben
en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 van het Burgerlijk

Wetboek, 25, 1e lid, 27, 1e lid, 39, 42,.
1 e lid, en 61, se lid, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent van
15 januari 1948, en 2, paragraaf 1, en 6•
van de wetten op de nationale crisisbe-·
lasting·, samengeschakeld bij besluit van
de Regent van 16 januari 1948, dciordat.
het bestreden arrest verklaart '' dat uit.
de op 9 mei 1953 en 5 juli 1954 gewezen
scheidsrechterlijke uitspraken niet blijkt
dat deze verdeling op het tijdstip van de
ontbinding van de vereniging· nog· in geschil zou gestaan hebben, dat de gewezen
uitspraken uitsluitend verzoekers aandeel
in het netto-actief van de vereniging aan
de hand van zijn aandeel in het aanvankelijk kapitaal bepalen (zie de tekst van
deze sententies, stukken VIII/25) ,, ; en
beslist dat, '' daar verzoeker handelaar is,
de uit de balans blijkende schuldvorde ·
ring op zijn medevennoten in haar geheel
diende te worden beschouwd als een inkomen van het boekjaar in de loop waarvan zij tot stand gekomen was, afgezien
van het punt wat het werkelijk ingevorderde bedrag was, tenzij hij bewijst wat hij zelfs niet poogt te doen - dat het
overblijvende van zijn schuldvordering
in de loop zelf van dit dienstjaar oninvorderbaar geworden was ,, ; en doordat
het arrest vaststelt dat '' de controleurtaxeerder aan zijn vermoeden het feit ten
grondslag gelegd heeft dat het volgestorte
aandeel gelijk was aan het aandeel waarop
verzoeker recht had in de niet uitgekeerde·
winsten, welk feit het arrest overigens
'' vaststaand ,, heet; dan wanneer uit
twee scheidsrechterlijke uitspraken, respectievelijk van 9 mei 1953 en 5 juli 1954,
blijkt ; 1° dat het aan de scheidslieden
voorgelegde geschilliep over het bepalen
van de modaliteiten van het geven van
rekening omtrent de sommen die door de·
andere partijen sedert 1 maart 1946 tot
1 j uli 194 9 a an aanlegger :versch uldigd
waren; 2° dat deze schuldvordering, die
in beginsel op Mn vierde van het netto-actief zoals het op 1 juli 1949 bestond
bij uitspraak van 9 mei 1953 vastgesteld
werd; in haar bestaan en in ieder geval
in haar bedrag pas na de uitspraak van
5 juli 1954 met zekerheid bepaald werd;
3° dat de inbreng van aanlegger, ten bedrage van 200.000 frank, wei degelijk volgestort werd - wat onderstelt dat de·
door aanlegger gedane stortingen niet
afgenomen waren van de winsten die
eventueel op 28 februari 1947 bestonden ;.
waaruit volgt dat de rechter over de·
grond de bewijskracht van voormelde·
uitspraken geschonden heeft, door daar-
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van een met hun termen zelf onverenigbare uitlegging te verstrekken :
Overwegende dat, aangezien de vereniging in deelneming geen juridische individualiteit heeft die onderscheiden is van
die van haar vennoten, de in haar exploitatie behaalde winsten dienen te worden
beschouwd als rechtstreeks door de vennoten verkregen in verhouding tot hun
maatschappelijke rechten en jaarlijks ten
laste van bedoelde vennoten belastbaar
zijn, zelfs indien zij gereserveerd en dus
niet werkelijk onder de vennoten verdeeld worden ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de controleur-taxeerder, om, daar
geen aangifte gedaan was, van ambtswege
het bedrag te bepalen van het aandeel dat
.aanlegger toekwam in de winsten welke
door de vereniging in deelneming sedert
ltaar oprichting tot het einde van haar
€erste, op 28 februari 1947 afgesloten
boekjaar behaald werden, gesteund heeft
op feitelijke vermoedens waaraan vaststaand verklaarde feiten ten grondslag
lagen;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat " de redenering die de controleurtaxeerder, uitgaande van een vaststaand
feitelijk element, gevolgd heeft, geloofwaardig is en aan het door hem toegepaste vermoeden een waarschijnlijkheid
geeft die de door de wet geeiste graad
van zekerheid bezit " ;
Overwegende dat deze beschouwingen
van het bestreden arrest volstaan om de
beslissing, dat het bedrag van de belastbare grondslag niet willekeurig bepaald
was, wettig te rechtvaardigen;
Dat immers daaruit blijkt, aan de ene
kant, dat de controleur geen rechtsdwaling begaan had door aanlegger te belasten op zijn vermoedelijk aandeel in de
winsten welke door de vereniging in deelneming in de loop van het dienstj aar 194 7
behaald werden, zelfs indien bij dit aandeel hiet werkelijk ontvangen had, en
anderzijds, dat de controleur op juiste
feiten gesteund had en daaruit geen gevolgtrekkingen had afgeleid welke niet
konden g·erechtvaardigd worden.;
Overwegende derhalve dat het middel,
dat van het miskennen van de bewijskracht van de in 1953 en 1954 gegeven
scheidsrechterlijke uitspraken uitgaat en
:aan het arrest verwijt deze uitspraken
verkeerd uitgelegd te hebben, slechts tegen ten overvloede gegeven beschouwingen opkoi:nt en bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 december 1959. - 2e kamer. Vo01·zitte1', H. Giroul, raadsheer wa.arnemend voorzitter. Verslaggever, H.
Polet. Gelijkluidende conclusie, H.
Delange, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

15 december 1959

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP V66R RET ROF VAN BEROEP.BETWISTING RECHTSTREEKS AAN HET
ROF VAN BEROEP ONDERWORPEN. BELASTINGPLICRTIGE IN DE
FEITELIJKE
ONMOGELIJKREID
VERKEERD
REBBENDE DIE BETWISTING AAN DE
DIRECTEUR
DER
BELASTINGEN
TE
ONDERWERPEN. BEOORDELING IN
FEITE DOOR DE FEITENRECHTER.
SOEVEREINE BEOORDELING.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
FISCALE COMMISSIE. PROCES-VERBAAL VAN DE BERAADSLAGING VAN DE
COMMISSIE.
MELDING
VAN
DE
WOONPLAATS EN VAN RET BEROEP VAN
DE LEDEN NIET VOORGESCRREVEN. HOF VAN BEROEP NIET VASTSTELLENDE DAT WEGENS AAN RET ONDERRAVIG GEVAL EIGEN OMSTANDIGREDEN
DE MELDINGEN VAN RET PROCES-VERBAAL IN FEITE DE BELASTINGPLICRTIGE DE MOGELIJKREID GEBODEN REBBEN TE CONTROLEREN OF DE LEDEN
DE ROEDANIGREID HADDEN OM ZITTING TE REBBEN. VERNIETIGING
VAN HET PROCES-VERBAAL NIET WETTIG GERECHTVAARDIGD.

3° VERBREKING.

OMVANG. DIRECTE BELASTINGEN. DISPOSITIEF NIET ONDERSCHEIDEN TEN OPZICHTE VAN DE OMVANG VAN DE VERBREKING. BEGRIP.

1°

Het hof van beroep, 1titspmak doende
over een be1·oep tegen de beslissing van
de directew· der belastingen, beoordeelt
soeverein in feite of de belastingplichtige
in de feitelijke onmogelijkheid ve~·keerde
de betwisting die hij 1·echtstreeks aan het
hof van beroep onderwerpt aan de
directeur te onde1·werpen (1).

(1) Verbr., 17 juni 1958 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 1165) ; zie vm•br., 16 december 1958
(A1'1'. Vm·b1·., 1959, blz. 338).

-3402° Daar geen wetsbepaling voorschr~jft dat
het p?'oces-ve?·baal van de bemadslaging
van de fiscale commissie, b1titen de identiteit en de hoedannigheid van de leden
die zitting gehad hebben, hun woonplaats en be?'oep moet vermelden, mag
het hof van beroep, bij hetwelk het beroep van de belastingplichtige tegen de
beslissing van de diTecteur der belastingen aanhangig is gemaakt, dergelijk
p1·oces-verbaal niet vernietigen indien
het niet vaststelt dat de onstentenis van
die vermeldingen de belastingplichtige,
wegens aan het onderhavig geval eigen
omstandigheden, in feite belet heeft te
controleren of die leden de hoedanigheid
hadden om zitting te hebben (1).
3° In zake di·recte belastingen, is, ten opzichte van de omvang van de verbreking,
niet een dispositief onde?'scheiden van
het doD?' de voorziening best1·eden dispositief datgene waartegen geen van de partijen een ontvankelijke voo1·ziening kan
instellen om ?'eden dat het geen grief
aan aanlegger toeb1·engt en dat het aan
venveerde~· slechts een grief kan toe-.
b1·engen zo het bestreden dispositief Ve?'b?·oken wordt (2),

dat het zeker is dat de uit de onregelmatigheid van het proces-verbaal van de
zitting der fiscale commissiB afgeleide eis
niet als nieuw kan afgewezen worden ;
dat dit proces-verbaal niet aileen de identiteit, doch tevens het beroep en de
woonplaats van de leden die zitting gehad
hebben moet aanduiden, en dat, gezien
het ontbreken van bewuste aanduidingen, het advies van de commissie niet
verstrekt is in de vormen en onder de
voorwaarden welke door de wet gesteld
zijn, en dienvolgens nietig is ; dan wanneer, eerste onderdeel, deze voor de eerste
maal v66r het hof van beroep opgeworpen
eis een nieuwe, niet ontvankelijke eis.
uitmaakt ; tweede onderdeel, geen enkele
wetsbepaling· voorschrijft het beroep en
de woonplaats van de ]eden die in de
fiscale commissie zitting gehad hebben te·
vermelden ; het advies van de fiscale commissie aan de door de wet voorgeschreven
vormverplichtingen voldoet en, daar niet
vastgesteld is een schending· van de g-rondvoorwaarden, die voor de geldigheid van
de beraadslagingen van meergemelde
commissie vereist zijn, dezer besluiten
niet voor nietig en ongedaan mochten
gehouden worden :
Over het eerste onderdeel :

(DE

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 november 195? 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, 55,· 61, paragraaf 3; 65, 66
en 6?. van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het
besluit van de Regent van 15 januari
1948, 28 tot 33 van het koninklijk besluit
van 22 september 193?, gewijzigd door
de artikelen 1 van het koninklijk besluit
van 30 december 1939, 3, 4 en 5 van het
besluit van de Regent van 31 october
194?, doordat het hof van beroep beslist

Overwegende dat het arrest, door te
verklaren dat verweerder van het proces-verbaal van de fiscale commissie
" g·een . inzage he eft kunnen nemen " en
" de eventuele onregelmatigheden in dat
proces-verbaal niet heeft kunnen releveren dan nahet beroep, nadat het dossier
van de administratie ter griffie neergelegd
was ,, soeverein in feite vastgesteld heeft
dat verweerder in de onmogelijkheid verkeerd had zijn betwisting omtrent dit
punt te doen gelden v66r het verstrijken
van de termijn tot reclamatie; dat het
arrest aldus zijn beslissing aangaande de
ontvankelijkheid van bedoelde betwisting regelmatig gemotiveerd en wettelijk
gerechtvaardigd heeft;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan ingewilligd worden ;
Over het tweede onderdeel :

(1) Zie verbr., 23 april 1959 (Ar1·. Vm·br.,
1959, blz. 655) en de in de noot 1 vermelde
verwijzingen; adde verbr., 29 april en 20 mei
1946 (A1'1', Verbr., 1946, blz. 153 en 194)
en 19 februari 1947 (Ar1·. Verbr., 1947, blz. 46).
(2) Verbr., 12 november 1959, supra,
blz. 219, en, in burgerlijke zaken, verbr.,
18 en 25 september 1959, sup1·a, blz. 60 en 86.

Overwegende dat het arrest, om het
proces-verbaal van de fiscale commissie
en dienvolgens het advies zelf nietig te
verklaren, steunt op de naar recht verkeerde overweging dat het proces-verbaal
waarin dit advies is vervat niet aileen de
identiteit, doch tevens het beroep en de
woonplaats van de leden die zitting gehad
hebben moet aanduiden, welke vermeldingen onontbeerlijk zijn om de belasting-

BELGISCHE STAAT, MINISTER
FINANCIEN, T. ROUSSEAU.)

VAN

ARREST.
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schuldige toe te laten na te gaan of die
leden de door artikel 1 van het koninklijk
besluit van 30 november 1939 bepaalde
vereisten verenigen ;
Overwegende dat, volgens het op twee
na laatste lid van artikel 33 van het koninklijk besluit van 22 september 1937,
gewijzigd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 december 1939, de
processen-verbaal door aile tegenwoordige leden moeten ondertekend zijn en de
handtekeningen leesbaar of door de naam
van de ondertekenaars moeten gevolgd
zijn; dat achter geen wetsbepaling voorschrijft dat die processen-verbaal bovendien de woonplaats en het beroep van de
leden die zitting gehad hebben moeten
aanduiden;
Overwegende dat het in dit opzicht
volstaat voor de geldigheid van het proces-verbaal van de fiscale commissie, dat
de vermeldingen ervan de belastingschuldige in feite de mogelijkheid bieden te
controleren of die leden de hoedanigheid
hadden om zitting te hebben ;
Dat het aangevallen dispositief derhalve niet wettig gerechtvaardigd is en
dat dit onderdeel van het middel gegrond
is;
Overwegende dat de verbreking van de
aangevallen beslissing ook dient te slaan
op de beslissing van het arrest waarbij
de grief betreffende het niet notificeren
van het uittreksel uit de beraadslagingen
van de fiscale commissie niet ontvankelijk wordt verklaard; dat geen van de partijen tegen deze beslissing een ontvankelijke voorziening kon instellen en dat, ten
opzichte van de omvang van de verbreking, zij niet als een onderscheiden beslissing· val t a an te zien ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover dit het beroep en de betwisting die verweerder omtrent de onregelmatigheid van het proces-verbaal van de fiscale commissie bij
conclusies opgeworpen heeft als ontvankelijk beschouwt; beveelt dat melding
van dit arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
15 december 1959. -

2e KAMER. -

15 december 1959

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. NIET ONTVANKELIJKE
RECLAMATIE. DIRECTEUR DER BELASTINGEN DIE ALLEEN DE NIET·ONTVANKELIJKHEID ERVAN KAN VASTSTELLEN. DIRECTEUR DIE DE JURISDICTIONELE MACHT NIET HEEFT OM DE
AANSLAG RECHT TE ZETTEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. NIET ONTVANKELIJKE
RECLAMATIE. DIRECTEUR DER BELASJ'INGEN DIE EEN ONTOEREIKEND·
REID OF EEN GEBREK AAN TAXATIE
VASTSTELT. DIRECTEUR DIE, BIJ
ADMINISTRATIEVE MAATREGEL, DE OPKOHIERBRENGING VAN EEN ONDERSCHEIDENE AANSLAG MAG BEVELEN. AANSLAG ONDERWORPEN AAN DE WETTELIJKE REGELEN BETREFFENDE DE
PROCEDURE EN AAN DE AANSLAGTERMIJNEN. AANSLAG DIE SLECHTS
DOOR MIDDEL VAN EEN RECLAMATIE
BESTREDEN KAN WORDEN.

3o

INKOMSTENBELASTINGEN.
HOGER BEROEP v66R RET HOF VAN
BEROEP. NIET ONTVANKELIJKE RECLAMATIE. DIRECTEUR DER BELASTINGEN DIE NIETTEJVIIN AAN ZICHZELVE
DE JURISDICTIONELE MACHT TOEKENT
OM DE BESTREDEN AANSLAG RECHT TE
ZETTEN EN TE VERZWAREN.- MACHTSOVERSCHRIJDING. HOGER BEROEP
VAN DE BELASTINGSCHULDIGE ONTVANKELIJK. HOF VAN BEROEP DAT DlE
LAATSTE BESLISSING MOET VERNIETI·
GEN.

4° BEWIJS. -

BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN. DIRECTE BELASTINGEN. BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER
BESLISSINGEN.- lNTERPRETATIE DOOR
RET HOF VAN BEROEP, ONVERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN DE BESLISSING. SCHENDING VAN DE BEWIJS·
KRACHT VAN DIE AKTE.

1° W annee1· de 1·eclamatie niet ontvankel~ik
is, kan de di1·ectem· de1' belastingen, in
de ve1·vulling van zijn ju1'isdictionele
taak, alleen de niet-ontvankelijkheid ervan vaststellen, hij /weft de jurisdictionele macht niet om de e1'in bedoelde
aanslag 1·echt te zetten (1).

2e kamer. -

Voorzitte~·, H. Giroul, raadsheer waarne-

mend voorzitter. Verslaggever,
Polet. Gelijkluidende conclusie,
Delange, advocaat-generaal.

H.
H.

(1) Zie verbr., 21 januari en 29 april 1958
(A1•1·. Ve~·br., 1958, 'blz. 319 en 680). Over

de grondslag en de omvang van de machten
van de directeur der belastingen wanneer een
ontvankelijke reclamatie bij hem aanhangig is

-3422° W anneer de directeu1· der belastirigen,
naa1' aanleiding van het onderzoek van
een niet ontvankelijke ?'eclamatie, een
ontoe1·eikendheid of een gebrek aan taxatie, hetzij in de betwiste aanslag, hetzij
wat andere belastingen of andere dienstja1'en of andere belastingschuldigen bet?'eft, vaststelt, mag hij, bij een van loute1·
administ1·atieve aard en aan zijn jm·isdictionele taak V?'eMnde maatregel, de opkohierbrenging doo1· de controleu1· bevelen van een onderscheiden aanslag, onderworpen aan de wettelijke 1·egelen betreffende de procedure en aan de aanslagtermijnen en die slechts door middel
van een nieuwe reclamatie bestreden kan
worden (1).
3° W annee1· de directeur der belastingen,
ondanks de niet-ontvankelijkheid van de
reclamatie, aan zich zelve de jurisdictionele macht toekent om de bestreden
aanslag recht te zetten, door een beslissing die erbij ingelijfd wordt en die hem
verzwaart, begaat hij een machtsoverschrijding en het hof van beroep, bij
hetwelk het ontvankelijk hager beroep van
de belastingschuldige aanhangig werd
gemaakt, moet die laatste beslissing
ve~·nietigen {2).
-± 0 Schendt de bewijskmcht van de beslissing
van de directeu1· der belastingen het
ar1'est dat van die akte een met ham· termen onverenigbare interp1·etatie geeft (3).
(Burgerlijk Wetboek, art. 1319.)
{VAN DEN BERGHE EN CONSORTEN, T.
DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgergemaakt, zie verbr., 28 februari 1956 (A1•r.
Vm·b1•., 1956, blz. 529) en de noot 3 onder
dat arrest in Bttll. en PAsrc., 1956, I, 679;
1 october 1957 (Bull. en PAsro., 1958, I, 79);
10 juni 1958 (A1-r. Verbr., 1958, blz. 816);
4 november 1958, 19 februari en 21 april
1959 (An·. Verbr., 1959, blz. 199, 473 en 816);
17 september 1959, supra, blz. 52.
(1) Zie verbr., 17. juni 1958 (Ar1·. Verbr.,
1958, blz. 838) en 28 april 1959 (ibid., 1959,
blz. 876).
(2) Zie verbr., 29 april 1958 (Ar7'. V m·b1·.,
1958, blz. 680).
(3) Verbr., 13 october 1959 (Bull. en PAsiC.,
1960, I, 1S4).

lijk Wetboek, 55, 61 (inzonderheid 61,
paragraaf 3), 65, 66 en 67 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van
12 september 1936 en, voor zoveel als
nodig, bij de besluiten van 31 juli 1943
en 15 januari 19-±8, 6 tot 16 van de wet
van 6 september 1895, vervangen door
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953,
doordat het bestreden arrest beslist heeft
dat de aanslag - waarvan de inkohiering
door de directeur gelast is naar aanleiding· van het onderzoek van de (niet
ontvankelijk verklaarde) reclamatie van
aanleggers - nieuw was en dus slechts
door een reclamatie mocht worden aangevallen, zodat het hoger beroep niet
ontvankelijk was in zover het tegen bedoelde aanslag· was gericht, om de redenen dat : 1° " de directeur in zijn beslissing· zich ertoe had beperkt de inkohiering
van een a,anslag, onderscheiden van de
aanslagen waartegen de reclamatie gericht was, aan te kondigen "• 2° " hij het
bedrag daarva,n niet bepaald had "•
3° de redenen van de beslissing en de
verkeerde beschouwing·en die de directeur gegeven heeft, of ook de voorwaarden waaronder deze nieuwe a,anslag
daarna op het kohier is gebracht niet tot
gevolg kunnen hebben het hof buiten
staat te stellen na te gaan wa,t de aard is
van de aanslag waarover een uitspraak
gevraagd is, en tevens na te gaan of het
hof bevoegd is », dan wanneer : 1 o de
directeur zich niet erbij bepaald heeft de
inkohiering van een afzonderlijke aan•
slag aan te kondigen, doch deze inkohiering besliste, en hij gezegd heeft dat
de rechtzettingen die hij aanbracht in de
door de reclamatie aangevallen aanslag
niet tot gevolg hadden dat deze als een
afzonderlijke aanslag diende te worden
beschouwd, zodat het bestreden arrest
aan de beslissing van de directeur een
met de termen ervan onverenigbare betekenis toegeschreven heeft (schending· van
de artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek) ; 2° het feit dat het bedrag van de a,anvullende aanslag niet
bepaald is door de directeur die de inkohiering ervan gelast heeft en de belastbare grondslag ervan vastgesteld heeft,
de aard van de aanslag niet kan veranderen, naardien het bepalen van dit bedrag
een werkza,amheid tot uitvoering van de
beslissing is, welke aan de controleurtaxeerder mag worden overgelaten ; 3°
er juist op de termen van de beslissing
acht moet worden geslagen om de aard
van de op het kohier gebrachte aanvullende aanslag te bepalen, en dan wanneer,
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blijkt dat de directeur inderdaad de inko- mag ingaa,n en even tueel de opkohierhiering van de aanslag gelast heeft bui- brenging, door de controleur, van een
ten de gevallen waarin dit recht hem door aanslag mag bevelen, doch deze is alsdan
de wet is verleend, het op het hof van noodzakelijk onderscheiden en onderberoep rust tegen deze machtsoverschrij- worpen aa,n de wettelijke regelen betrefding in te gaan, en niet op de directeur fende de procedure en aan de aanslagterbij wie een nieuwe reclamatie aanhangig mijnen en hij kan niet worden bestreden
wordt gemaakt (schending van de andere dan door middel van een reclamatie ; dat
in het middel aangeduide wetsbepalin- de maatregel13n die de directeur aldus
gen} :
kan nemen vreemd zijn a,a,n de jurisdicOverwegende dat uit de vaststellingen tionele taak die hij uitoefent bij het uitvan het bestreden arrest blijkt dat spra,ak doen over de reclamatie; dat het
dame Joseph van den Berghe, rechts- feit dat deze maatregelen van louter ad~
voorgangster van aanlegger, een reclama- ministratieve aard in de beslissing bee
tie ingediend l1eeft, enerzijds, tegen aan- kend worden gemaakt niet tot gevolg
slagen in de mobilienbelasting en in de heeft hun een jurisdictioneel karakter te
nationale crisisbelasting die in 1946 op , doen verkrijgen en hun het gezag en
het kohier gebracht werden bij navorde- eventueel de kracht van het gewijsde te
ring van rechten over het dienstjaar 1944, verlenen;
Overwegende echter. dat, wanneer de
en, anderzijds, tegen een aanslag in de
mobilienbelastingen over het dienstjaar directeur der belastingen ondanks de
niet-ontvankelijkheid van de reclamatie
1945 ; dat de directeur der belastingen,
bij beslissing van 29 mei 1952, deze recla- aan zichzelve de jurisdictionele macht
matie te laat ingediend en bijgevolg niet toekent om de aanslag recht te zetten
ontvankelijk verklaard heeft; dat hij des- welke, volgens hem, door die reclamatie
ondanks de bevoegde controleur der be- bedoeld is, hij een machtsoverschrijding
lastingen gelast heeft ten name van de begaat; dat, op het ontvankelijk hoger
nalatenschap van dame Joseph van den beroep van de belastingschuldige tegen
Berghe een aanvullende aanslag in de deze beslissing, het aan het hof van beaanvullende personele belasting, verbon- roep behoort haar te vernietigen ;
Overwegende dat ter zake de directeur
den aan dienstj aar 1952, bij navordering
van rechten over het dienstjaar 1945, op der belastingen, tot rechtvaardiging van
de aanvullende aanslag in de aanvullende
het kohier te brengen ;
personele belasting waarvan hij de inkoOverwegende dat het bestreden arrest, hiering
gelast, hoewel hij de reclamatie
na, zonder deswege aangevallen te zijn, niet ontvankelijk
had verklaa,rd, in zijn
het door aanleggers tegen deze beslissing beslissing
hierop steunt dat, aangezien
ingestelde hoger beroep ontvangen en de volgens hem,
reclamatie bij hem een
beslissing van de directeur betreffende de aanslag welke de
een
taxatie in de aanvulniet-ontvankelijkheid van de reclamatie lende personele belasting
omvatte, aanin stand gehouden te hebben, beslist dat
had gemaakt, hij het recht en de
het beroep, in zover het tegen de aanslag hangig
plicht had een aanslag in deze belasting
in de aanvullende personele belasting ge- recht
te zetten; dat hij in zijn beslissing
richt is, niet ontvankelijk is;
zegt dat dergelijke rechtzetting niet tot
Overwegende dat, wanneer de reclama- gevolg l1eeft een nieuwe aanslag tot stand
tie te laat ingediend is, de directeur der te brengim die ten dage van de beslissing
belastingen in de vervulling van zijn juris- op het kohier gebracht en uitvoerbaar
dictionele taak aileen de niet ontvanke- gemaakt is en aan de bepalingen van de
lijkheid ervan kan vaststellen ;
artikelen 55 en 56 van de samengeschaDat, aangezien hij geen jurisdictionele kelde wetten betreffende de inkomstenmacht l1eeft om na te gaan of deze aan- belastingen onderworpen is ;
Overwegende dat deze verkeerde redeslag wettig is, hij de belastbare grondslag
ervan noch in het belang van de be- nen het onontbeerlijke fundament vorlastingschuldige, noch in het belang van men van het dispositief van de beslissing,
de fiscus mag wijzigen ; dat, wanneer de zodat, bij niet-instelling hiertegen van hodirecteur naar aanleiding van het onder- ger beroep door aanleggers, zij insgelijks
zoek van deze reclamatie een ontoerei- kracht van gewijsde zou hebben verkrekendheid of een gebrek aan taxatie, het- gen;
zij in de betwiste aanslag, hetzij wat
Overwegende dat het bestreden arrest,
andere belastingen of andere dienstjaren door te beslissen dat de directeur der beof andere belastingschuldigen betreft, lastingen zich erbij bepaald had de inko-
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hiering van een afzonderlijke en nieuwe
aanslag te gelasten, de bewijskracht van
die beslissing miskend he eft ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vergeefs doet gelden dat de verkeerde redenen van die beslissing niet tot gevolg
kunnen hebben het hof van beroep buiten staat te stellen na te gaan wat de
aard is van de aanslag wa,arover aan hetzelve een uitspraak gevraagd is en tevens
na te gaan of het " bevoegd " is ; dat immers bij het hof van beroep door het beroep niet een aanslag, doch de beslissing
van de directeur der belastingen aanhangig gemaakt is en dat het behoort de
wettigheid en de gegrondheid van die
beslissing na te gaan, zoals zij gewezen is,
en niet zoals zij had dienen te worden
gewezen;
Dat het hof van beroep de beslissing
van de directeur slechts binnen de grenzen van zijn kennisneming en zijn bevoegdheden vermag te wijzigen; dat het
niet, zonder onwettige inmenging in de
aan de administratie voorbehouden machten, in de plaats van de directeur der
belastingen mag treden, door een beslissing, waarvan deze het jurisdictioneel
karakter toegekend heeft, in louter administratieve maatregelen om te zetten ;
Overwegende tenslotte dat de beschouwing dat de directeur der belastingen het bedrag van de aanvullende aanslag waarvan hij de inkohiering beval
niet vastgesteld had, niet pertinent is,
naardien de beslissing van de directeur
nauwkeurig het bedrag bepaald heeft van
de belastbare grondslag waarop de belasting diende te worden berekend ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover het het hoger
beroep van aanleggers ontvangt en het
beslist dat de reclamatie van hun rechtsvoorgangster te laat ingediend werd; 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 Luilc
15 december 1959. - 2e kamer. Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnernend voorzitter. VeTSlaggever, H.
Polet. Gelijkluidende conclusie, H.
Delange, advocaat-g·eneraal.

2e KAMER. -

15 december 1959

VERKEERSBELASTINGEN OP AUTOVOERTUIGEN. VRIJSTELLING.
GROOT-INVALIDEN VAN DE OORLOG.
BEGRIP.

Niogen, als groot-invaliden van de oo1·log,
van de vrijstelling genieten van de verkeersbelastingen op het voertuig dat zij
als persoonl~ik middel tot voo1·tbeweging
geb1'Uiken alleen de militairen of de met
hen gelijkgestelde pe1·sonen die een oorlo gspensioen voor invaliditeit van tenminste 60 t. h. genieten (1). (KoninkIijk besluit van 10 april 1951 tot samenordening van de wetsbepalingen
betreffende de verkeersbelasting op
de autovoertuigen, art. S, S0 .)
(OLIVIER, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 mei 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, doordat het
bestreden arrest geen antwoord verstrekt
heeft op de door aanlegger neergelegde
conclusies in zover daarbij aangevoerd
was dat de in a,anmerking te nemen invaliditeit de werkelijke invaliditeit is :
Overwegende dat het middel geen enkele wetsbepaling aanduidt welke door
het bestreden arrest zou zijn geschonden ;
dat het dienvolgens niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel S, paragraaf 1, S0 ,
van de wetten betreffende de verkeersbelasting, samengeordende op 10 april1951,
doordat het arrest, door te beslissen dat
de hoedanigheid van groot-invalide onafhankelijk is van de werkelijke invaliditeit
en alleenlijk van het voor het berekenen
van het invaliditeitspensioen in aanmerking· g·enomen invaliditeitspercentage afhangt, artikel S, paragraaf 1, S0 , van de
samengeordende wetten van 10 april
1951 schendt, hetwelk niet verwijst naar
de wetten op de invaliditeitspensioenen,
(1) Zie, wat betreft de invaliden van de
oorlog die de hoedanigheid niet hebben van
" groot-invalide van de oorlog », maar die
binnen de categorie vallen van de gebrekkigen,
verbr., 23 april 1958 (A1'1', Vm·b1·., 1958,
blz. 663).
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op de verlening van eervolle onderscheidingen, op de prioriteiten, enz... :
Overwegende dat artikel S, paragraaf 1,
so van het koninklijk besluit van 10 april
19,51 tot samenordening van de wetsbepalingen betreffende de verkeersbelasting
op de autovoertuigen, de herhaling is van
artikel 5 so van de wet van 28 maart
192S tot' wij'ziging van de wetgeving in
deze materie ; dat de uitdrukkifo!g " grootinvalide van de oorlog » welke m evengemelde fiscale bepalingen gebezigd is, ?ntleend is aan de inleiding van het komnklijk besluit van 10 februari 1921 waarbij
aan de oorlog·sinvaliden met tenmihste
60 t. h. een pensioenverhoging toegekend
wordt en waar zij voor de eerste maal in
de wetgeving voorkomt;
Dat aldus in de zin van de samengeordende wetten betreffende de verkeersbelasting op de autovoertuig·en, onder
" groot-invalide van de oorlog » verstaan
wordt de militair of met hem gelijkgestelde die een pensioen voor een invaliditiet van tenminste 60 t. h. geniet;
Overwegende dat de invalide van .de
oorlog, die aangedaan is door veelvuldrge
invaliditeiten waarvan het totaal 60 t. h.
werkelijke invaliditeit bereikt of te bove_n
gaat eventueel behoort tot de categorre
der 'gebrekkigen, welke insgelijks bij
voormeld artikel S, paragraaf 1, so, bepaald is, ingeval hij, ~aa; hij .g~e~ pensioen voor een forfartarre mvalrdrtert van
60 t. h. geniet, de bovenaangeduide hoedanigheid van groot-invalide van de oorlog niet heeft ; dat hij in dit geval verplicht is, zoals uit de economie van de wet
blijkt, het bewijs ervan te Ie:r;;ren en dat
de lichaamsgebreken werkelrJk bestaan,
en dat het gebruiken van een motorvoertuig· moet voorzien in de ontoereikendheid van de persoonlijke middelen tot
voortbeweging ; dat de feitenrechter soeverein oordeelt of deze voorwaarden vervuld zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door voor het toepassen van voormeld
artikel s, paragraaf 1, so, van het kor:inklijk besluit van 10 april 1951 te beshssen
dat als groot-invaliden van de oorlog
aileen vallen aan te zien de personen die
'aangedaan zijn door een invaliditeit welke
officieel op tenminste 60 t. h. vastgesteld
is door het tot het berekenen van de oor·Iogspensioenen bevoegde organisme, de
wet juist heeft toegepast ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kos.ten.

15 december 1959. 2e kamer. Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve~·slaggeve~·, H.
Richard. - Gelijlcluidende conclusie, H.
Delange, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

15 december 1959

1o VOORZIENING IN VERBREKING.
VORIVI. DIRECTE BELASTINGEN.
SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP
VERWEERSTER. GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID HIERUIT AFGELEID
DAT DE AFSLUITING VAN DE VEREFFENING VAN DEZE VENNOOTSCHAP GEPUBLICEERD IS GEWEEST EN DAT HAAR
RECHTEN EN VERBINTENISSEN DOOR
EN ANDERE VENNOOTSCHAP OVERGENOMEN ZIJN GEWEEST. -ARREST GEWEZEN INZAKE VAN DE SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP. GEEN BETWISTING NOPENS HET BESTAAN VAN
DIE VENNOOTSCHAP VOOR DE FEITENRECHTER. GEEN WIJZIGING VAN
HAAR JURIDISCH STATUUT SINDS HET
BESTREDEN ARREST. GROND VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID ONGEGROND.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BELASTING OP HET INKOMEN UIT
ROEREND KAPITAAL. PERSONENVENNOOTSCHAP.- GEHELE OF GEDEELTELIJKE VERDELING VAN HET MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN. SOMMEN
VERDEELD NA AFTREKKING VAN HET
GEREVALORISEERD BEDRAG VAN HET
WERKELIJK GESTORT
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL HETWELK NOG TERUGBETAALBAAR IS. SOMMEN BELASTBAAR IN DE BEDRIJFSBELASTING OF
IN DE MOBILIENBELASTING NAARGELANG ZIJ AAN WERKENDE OF NIET
WERKENDE VENNOTEN VERLEEND WORDEN.

1 o Is niet gegrond de g1·ond van niet-ontvanlcelijlcheid tegen de tegen een samenwerlcende vennootschap gerichte voo1'ziening opgeworpen en hie1·uit afgeleid
dat de afsluiting van de vereffening van
die vennootschap gepubliceerd is geweest en dat haar 1'echten en ver bintenissen door een andere vennootschap overgenomen zijn geweest, dan ·wanneer het
bestreden arrest in zalce van gezegde
samenwerkende vennootschap gewezen
werd, dan wanneer geen betwisting nopens ham· best a an v6 6r de feitenrechter
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1'egelmatig ove~·gelegde stukken niet blijkt
dat haar juridisch statuut sinds de uitspraalc van het bestreden arrest gewijzigd
is geweest (1).
2° Bij gehele of gedeeltelijke verdeling van
het vermogen van een vennootschap ander
dan op aandelen, welke 1'echtspersoonlijkheid bezit, of van een pe1'Sonenvennootschap met beperkte aanspmkelijkheid, zijn de sommen, verdeeld na aftrekking van het gerevaloriseerd bed1·ag
van het werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal hetwelk nog terugbetaalbaar
is, inlcomsten belastbam· in de bedrijfsbelasting of in de mo biliiinbelasting
naargelang zij aan werkende of niet
we1·kende vennoten verleend of toegekend
zijn (2). (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij besluit van de Regent van 15 januari 1948, art. 14, § 1, S0 , 15, § 2,
en § 5, § 4.)
(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, T. KLERKS EN SAMENWERKENDE
VENNOOTSCHAP
<< HESSENATIE >>.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 december 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerders opgeworpen en
hierop gesteund dat de voorziening slechts
aan de samenwerkende vennootschap
« Hessenatie >> genotificeerd is, dan wanneer de afsluiting van de vereffening van
deze vennootschap in de bijlagen bij het
Staatsblad van 22 juni 195? gepubliceerd
is, en haar rechten en verbintenissen op
dezelfde dag door de naamloze vennootschap « Hessenatie-Neptunus >> overgenomen zijn :
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat het juridisch statuut van verweerster na de uitspraak van het bestreden arrest gewijzigd is geworden;
Overwegende dat verweerders v66r het
hof van beroep betreffende het bestaan
van de verwerende samenwerkende vennootschap geen betwisting opgeworpen
hebben ; dat verweerders derhalve niet
(1) Verge!., verbr., 1 maart 1956 (Ar1·,
Verbr., 1956, biz. 533).
(2) Verbr., 22 september en 3 november
1959, supra, biz. 78 en 175.

ontvankelijk zijn om dat bestaan voor de
eerste maal v66r het hof te betwisten ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
dienvolgens niet kan ingewilligd worden ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 121 van de Grandwet, 15, paragraaf 2, 25, paragraaf 1, 1°
en 35, 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 194?, 3, paragraaf 1, en 6
van de wetten betreffende de nationale
crisisbelasting, samengeschakeld bij het
besluit van de Regent van 16 januari
1948, doordat het hof van beroep, na
aangenomen te hebben dat het uittreden
in de loop van het boekjaar 1952, van de
genaamde Klerks Joseph, werkend vennoot uit de samenwerkende vennootschap
« Hessenatie n, door de overdracht van
zijn maatschappelijk aandeel aan een
derde die geen vennoot was, tot een verdeling van het maatschappelijk vermogen aanleiding had gegeven, beslist, uit
aanmerking· van de hoedanigheid van
werkend vennoot bij de uittredende vennoot, dat de verschuldigde belasting niet
de mobilii:inbelasting is, doch de bedrijfsbelasting, om de redenen : dat het belasstingregime voor de vennootschappen
andere dan op aandelen, en voor hun
vennoten omschreven is in de bepalingen
van de artikelen 14, paragraaf 1, S0 , a, 25,
paragraaf 1, 1°, en 35, paragraaf 4, van
de samengeschakelde wetten ; dat artikel 15, paragraaf 2, van evengemelde
wetten de wijze bepaalt voor het berekenen van de belastbare stof bij verdeling van het maatschappelijk vermogen;
dat v66r de wet van 20 augustus 194?
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 bedrijfsals in de mobilii:inbelasting ; dat evengemelde wet van 20 augustus 194? 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 samengeschakelde wetten, te vernieuwen of
te wijzigen; dat hij slechts de toepassing
van de revalorisatieregelen, bepaald bij
artikel15, paragraaf 2, van dezelfde wetten, tot de personenvennootschappen
uitgebreid heeft; dan 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 gener-
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die bij verdeling van het maatschappelijk vermogen van een personenvennootschap verschuldigd is, welke ook de hoedanigheid van de uittredende vennoot
(werkende of stille vennoot) weze ; en
dan wanneer de revalorisatie tot compensatie van de waardevermindering der
munt in het stelsel der belastingwetten
slechts geoorloofd is in de mate door deze
wetten strikt bepaald ; dan wanneer, ten
deze, bewuste revalorisatie enkel in het
raam va:n de toepassing van artikel 15,
paragraaf 2, mag· worden uitgevoerd:
Overwegende dat het arrest beslist,
zonder deswege gecritiseerd te zijn, dat
de « overdracht van aandelen » genoemde
verrichting die in de loop van het boekjaar 1952 uitgevoerd is door de genaamde
Klerks Joseph, werkend vennoot in de
samenwerkende vennootschap << Hessenatie », aanleiding gegeven heeft tot een
gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen ;
Overwegende dat aan het arrest enkel
verweten wordt beslist te hebben dat,
waar het ten deze een werkende vennoot
gold, de verschuldigde belasting niet de
mobilien-, doch de bedrijfsbelasting was;
Overwegende dat, al bepaalt het laatste lid van artikel2 van de wet van 20 augustus 194.7, 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 dat lid geweest is
aan elke controverse 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 zowel op de mobilien- als op
de bedrijfsbelasting, namelijk dat, bij
verdeling van het maatschappelijk vermogen van gelijk welke vennootschap,
als belastbare inkomsten worden beschouwd, in de bij deze bepaling omschreveii mate, de verdeelde sommen die het
werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal hetwelk nog terugbetaalbaar is te
hoven gaan, na revalorisatie van dit kapitaal;
Overwegende dat de draagwijdte van
artikel 2 van de wet van 20 augustus
1947 niet is iedere terugbetaling, gedaan
hoven het aldus gerevalori~eerde kapi-

taal, gelijkelijk in de mobilienbelasting
aan te slaan ;
Overwegende dat aileen deze uitlegging
verenigbaar is met de tekst van artikel14,
paragraaf 1, 3°, van de samengeschakelde
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 dezelfde wetten, hetwelk bepaalt dat, in de vennootschappen en verenigingen andere dan op aandelen, welke
rechtspersoonlijkheid bezitten, en in de
personenvennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, op de aan de vennoten
verleende of toegekende sommen de bedrijfsbelasting wordt geheven wanneer
het werkende vennoten geldt, en de mobilienbelasting in de andere gevallen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 december 1959. - 2e kamer. Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, H.
Wauters. Gelijkluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal.

1e KAMER. -

17 december 1959

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. DISPOSITIEF. - PLAATS IN DE TEKST
VAN HET VONNIS, -ZaNDER BELANG.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN
ZICH KAN VOORZIEN. - BURGERLIJKE
ZAKEN. - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID HIERUIT AFGELEID DAT
AANLEGGER EEN GEDEELTELIJKE VERBREKING VORDERT, DAN WANNEER
DEZE EVENTUEEL TOTAAL ZOU MOETEN
ZIJN. - AANLEGGER DIE UIT DE VOORZIENING EEN BESLISSING GESLOTEN
HEEFT DIE HEM GEEN NADEEL TOEBRENGT MAAR DIE NIET ONDERSCHEIDEN IS TEN OPZICHTE VAN DE UIT TE
SPREKEN VERBREKING. - GROND VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID DIE NAAR
RECHT FAALT.
3° VERBREKING. UITGESTREKTHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. DISPOSITIEF NIET ONDERSCHEIDEN
TEN OPZlCHTE VAN DE OMVANG VAN DE
VERBREKING. - BEGRIP.
4° HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE
ZAKEN. HOOFDEIS EN TEGENEI~

-
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STREKKENDE TOT DE ONTBINDING VAN
EEN OVEREENKOMST EN TOT BETALING
VAN SCHADEVERGOEDING. EERSTE
RECHTER EEN EXPERTISE GELAST HEBBENDE VOORALEER OVER DE GROND
UITSPRAAK TE DOEN. AANLEGGER
IN DE HOOFDEIS, VERWEERDER OP
TEGENEIS,
HOGER BEROEP
ZONDER
VOORBEHOUD INGESTELD HEBBENDE.
BEHOEPER CONCLUDERENDE TOT DE
GEGRONDHEID VAN ZIJN VOHDERING
EN TOT GNTZEGGING VAN DE EIS
VAN BEROEPENE. BEROEPENE CONCL UDERENDE TG-T
DE BEVESTIGING
VAN HET BEROEPEN VONNIS. RECHTER IN BEROEP BESLISSENDE DAT
EH GEEN AANLEIDING IS TOT EXPERTISE EN, BIJ lviiDDEL VAN IlviPLICIETE
EVOCATIE,
DAT
DE
HOOFDVORDERING NIET GEGROND IS EN DAT
DE TEC.ENVORDERING GEDEELTELIJK
GEGROND IS. RECHTER IN BEROEP
DE PERKEN VAN ZIJN NIACHTEN NIET
TE BUITEN GAANDE.

5°

HOGER BEROEP. BuRGERLIJKE
ZAKEN. EVOCATIE. VEREISTEN.
VOLDOENDE VASTSTELLINGEN.

6° OVEREENKOMST. -

WEDERKERIG
CONTRACT. 0NTBINDING TEN NADELE VAN EEN DER PARTIJEN. GERELEVEERDE FOUT DIE GEEN TEKORTI<OMING KAN UITMAKEN AAN DE
DOOR DIE OVEREENKOMST AAN DEZE
PARTIJ OPGELEGDE VERBINTENISSEN.
-- 0NWETTWHEID.

7°

VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINC.EN WAAHTEGEN
MEN
ZICH KAN VOORZIEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. BESTREDEN AHREST DAT
AANLEGGEH
GENERLEI
GRIEF
TOEBRENGT. VOORZIENING DOOR DEZE
SUBSIDIAIR INGESTELD VOOR HET GEVAL DAT, OP DE VROEGERE VOORZIENING VAN VEHWEERDER, HET DOOR
DEZE AANGEVALLEN DISPOSITIEF ALLEEN ZOU VERNIETIGD WORDEN. ANDER DISPOSITIEF NIET ONDERSCHE1DEN TEN OPnCHTE VAN DE OMVANG
VAN DE VERBREKING. VOORZIENING
NIET ONTV ANKELIJK BIJ GEBREK AAN
BELANG.

1° Is een dispositief alle beslissing van de

(1) Verbr., 11 april 1958 (A1T. Vm·b1·.,
1958, blz. 598).
(2) Verbr., 18 en 25 september 1959, sttpm,
blz. 60 en 86, en in zaken van directe belastingen, verbr., 15 december 1959, supra,
blz. 339.

1'echter ove1' een betwisting, welke oak
de plaats weze van rUe beslissing ·in de
tekst van het vonnis (1).

2° Faalt nam· 1'echt de gl'ond van nietontvankelijkheid tegen een voorziening in
bul'gerlijke zaken tegengeworpen en hie-r·nit afgeleid dat aanle g ger een gedeeltelijke verbreking 1J01'dert dan wannee1·
deze totaal zou moeten z1:jn wegens de
onsplitsbaarheid van de besl·issingen ten
opzichte van de omvang van de vel'breking, wannee1· de uit de voo1·ziening
gesloten voo1·ziening aanlegger geen
nadeel toe brengt en deze derhalve, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
zmt zijn geweest om de vernietiging e?·van te vo)'[leren.

3° In burgel'lijke .zaken, is, ten opzichte van
de omvang van de verbreldng, ueen van
het doo1· de voorziening aangevallen dispositief onde1•scheiden dispositief, datgene dat het voorwe1'p van een ontvankelijke voorzieninu door geen del' partijen
kan z~jn om 1'eden dat het aanlegger geen
nadeel toebrengt en dat het venveerdC?'
slechts grief kan toeb1·engen indien het
aangevallen disposit1:e( veT bl'oken zou
wol'den (2).
4° H'anneer, in bm·gerlijke of' handelszaken,
de eel'ste 1'eclder bij welke een hoofdeis
en een teueneis aanhangig zijn die beide
tot de ontbindinu ·van een ove1·een/wrnst
en tot betaling van schadevergoeding
st1·ekken, een expertise gelast heeft voa1'alee1' over de g1·ond u1:tspmak te doen en
wannee1· aanlegge1· in de hoofdeis, tevens
verweerder op tegeneis, hoge1· beroep
zonde1· voor behoud instelt en tot de ge1]1'ondheid van zijn vo1·dering en tot ontzegging van de eis van beroepene conclttdeert, gaat de rechte1' in beroep de
perken van zijn machten niet te buiten,
zelf's indien de beroepene zich ertoe beperkt tot de bevestiging van het be1'oepene
vonnis te conclttde!'en, daM· dit vonnis
te niet te doen en do01' te beslissen, bij
middel van impliciete evocatie, dat de
hoofdvorde1'ing niet gegrond is en dat de
tegenv01·de1'ing het gedeeltelijk is (3).

5° Aangezien de wet niet eist dat een

VC1'-

klaring van uitoefening van het vel'mogen
tot evocatie uitdrulckelijk wo1·dt gegeven
in bu1'f!e1·lijke zaken, volstaat het dat de
doo1' deze uitoefening gestelde vereisten

(3) Zie verbr., 16 januari 1959 (A1'T, V erbr.,
1959, blz. 391); Fr. verbr., burg., 9 april
1895 (D. P., 1895, I, 239) en 9 januari 1907
(ibid., 1907, I, 32).
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RET HOF; - Gelet op hot bestreden
arrest, op 17 fehruari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat Pettiaux, oorspronkelijke aanlegger, zir.h bij een op 27 juni
1958 regelrnatig neergelegd verzoeksr.hrift
tegen het beldaagde arre~t voorzien heeft ;
. Overwegende dat de litisconsorten
Lequirne, oorspronkelijke verweerders,
aanleggers bij tegeneis, zich door een op
18 december 1958 regelmatig neergelegd
verzoekschrift insgelijks tegen dezelfde
beslissing voorzien hehben ;
Overwegende dat krachtens artikel 2
van het besluit van 15 maart 1815, het
samenvoegen van beide zaken naar recht
vereist is;
I. In de zaak nr 2527 :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerders aan de voorzieping tegengeworpen en hieruit afgeleid

dat aanlegger slechts een gedeeltelijke
vernietiging van het bestreden arrest vordert, dan wanneer, aangezien het arrest
pun ten inhoudt die van elkaar niet onderscheiden zijn, de te wijzen verbreking een
totale zou moeten zijn :
Overwegende dat de voorziening uit de
eis tot cassatie aileen de beslissingen sluit
welke het bestreden arrest in zijn redenen
inhoudt, "in zover het erop wijst dat de
mondelinge overeenkomst van 24 december '195'1 tussen partijen gesloten is dat
bij de aanvang van het jaar 1953 ;eeds
gelntimeerclen (hier verweerders) de verbin tenissen die zij j egens appellant (hier
aanlegger) aangegaan hadden overtreden
hadden en dat laatstgenoemde mitsdien,
in beginsel, de verbreking van de overeenkomst ten nadeele van gelntirneerden
en hun veroordeling tot het betalen van
schadevergoeding kan bekomen " ;
Overwegende dat dergelijke beslissingen, hoewel in de redenen van het arrest
staande, een dispositief uitmaken en dat
daar tegen dus in beginsel een voorziening kan ingesteld worden ;
Overwegende echter dat, aangezien die
beslissingen aanlegger geen nadeel toebrengen, deze, bij gehrek aan belang, niet
ontvankelijk zou zijn geweest om de vernietiging ervan te vorderen ;
Dat. aanlegger, door het hier te voren
aangehaalde dispositief uit de voorziening
te sluiten, derhalve zijn beroep beperkt
heeft tot die dispositieven alleen waartegen hij wettig kon opkornen ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan ingewilligd worden ;
Overvvegende evenwel dat het uit de
voorziening van aanlegger uitgesloten dispositief niet had kunnen worden aangevallen, noch door aanlegger met wiens
conclusies het strookt, nodi door verweerders die bij een voorziening· geen belang
hebben, gezien de zo op de eis als op de
tegeneis gevallen beslissing waardoor zij
in het gelijk gesteld worden ;
Dat derhalve de verbreking welke dient
te worden uitgesproken, indien aanleggers
voorziening ingewilligd wordt, dient te
slaan zowel op het door aanlegger aange-

(1) Fr. verbr., 12 december 1951 (Bttll.
cass. de Fmnce, ch. civ. 1951, nr 345, biz. 271).
Zie ook Fr. verbr., burg., 6 juni 1887 (D. P.,
1887, I, 327).
(2) Zo de wezenlijkheid van het be1ang van
aanlegger beoordeeld moet worden op het
tijdsstip van het indienen van zijn voorziening, mag dit belang nochtans enkel blijken
uit de beschikkingen van de aangevallen be-

slissing, en niet nit de voorziening in verbreking door de tegenpartij ingesteld. Over de
niet-ontvankelijkheid van een subsidiaire of
incidentele v~orziening, zie de conclusies van
de H. procureur-generaa1 Raoul Hayoit de
Termicourt, toen eerste advocaat-generaal,
voorafgaand aan het arrest van het hof van
16 februari Hl51 (Bttll, en PAsrc., 1951, I,
395),

1JiTtueel uit de beslissing van de 1'echte1'
in be1·oep blijken (1).
16° Rechtvaa1'digt niet wettig zijn dispositief dat de ontbinding van een wede1'keTig contract ten nadele van een del' pm·t·ij en uitsp1'eekt, het a1'1'est dat ten laste
van die pa1'tij enkel een {o1tt Televeert die
geen teko1·tlcoming lean uitmaken aan de
ham· door die ove1·eenkomst opgelegde
ve1·bintenissen. (Burgerlijk Wetboek,

artikel 1184.)
'7° Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, de voorziening, in burgerlijke
zaken, gericht tegen een arTest dat aanlegge1' ge'1w1·lei grief toeb1'engt en subsidiair ingesteld was voor het geval dat,
op de vroege1'e vooTziening van ve1'wee1'de1•, het doo1· deze aangevallen dispositief alleen zou veTnietigd wo1'den, dan
wanneeT het andeT dispositief niet onderscheiden is ten opzichte van de omvang
van de veTbreking (2).
{PETTIAUX,
T.
CONSORTEN
LEQUIME,
EN CONSORTEN LEQUIME, T. PETTIAUX.)
ARREST.,
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die hij uit zijn voorziening gesloten heeft ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 17 van de wet
van 25 maart 1876, de eerste titel inhoudende van het voorafgaflnd boek van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
61, 443, 456 (gewijzigd door artikel 22
van het koninklijk besluit n 1' 300 van
30 maart 1936, bevestigd door de wet van
4 mei 1936), 457, '•62, 464, '•73, inzonderheid 1 e en 2 e lid (gewij zigd door artikel 13
van de wet van 15 maart 1932) van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
1134, 1317, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, en 97 V8D de Grondwet, doordat, op het enkel hoger beroep
dat aanlegger bij alden van 22 en 5!5 juni
1955 ingesteld heeft, het bestreden arrest,
onder vernietiging van het beroepen vonnis, de hoofdvordering ontvankelijk doch
niet gegrond en de tegenvordering ontvankelijk en ten dele gegrond verklaart; dan wanneer, eerste onderdee!, het beroepen vonnis, uitspraak
doende alvorens recht te doen, slechts een
deskundige aangesteld had met als opdracht in een met redenen omklP.ed verslag de prestaties te beschrijven welke
voor de rekening van verweerders door
aanlegger Pettiaux verricht werden, te
zeggen of deze prestaties verricht zijn
zonder fouten, vergissingen of nalatigheden, overeenkomstig de regels der kunst
en de vakgebruiken, in ontkennend geval
het door venveerders geleden nadeel te
ramen, in ieder geval het bedrag van het
honorarium te bepalen dat aan aanlegger
voor zijn bemoeiingen toekomt, de rekening tussen partijen op te maken; ge'intimeerden, hier verweerders, in lnm conclusies v66r het hof van beroep uitdrukkelijk en aileen om bevestiging van het
beroepen vonnis verzochten; dan wanneer derhalve, nu ge'intimeerden geen tegenberoep ingesteld hebben, het bestreden arrest de toestand van appellant op
onwettig·e wijze · verergerd heeft, en
aldus : 1 o de overbrengende werking miskend l1eeft van aanleggers hoger beroep
dat bij het hof van beroe]J slechts de hem
door het beroepen vonnis berokkende
grieven aanhangig maakte (scherr ding van
de in het middel aangeduide bepalingen,
en inzonderheid van de artikelen 61, 443,
456, 457, 462, 464 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering) ; 2° de bindende kracht van het gerechtelijk contract heeft miskend (schending van dezelfde bepalingen, en inzonderheid van
de artikelen 113ft, 1317, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 3° de

bewijskracht van de hoofd- en aanvullende conclusies miskend heeft waardoor
ge'intimeerden, verweerders, om bevestiging van het beroepen vonnis verzocllten,
en tevens de bewijskracht van de akten
van hoger beroep van 22 en 25 juni 1955
miskend lweft, waardoor aanlegger tegen
het beroepen vonnis aileen hoger beroep
instelde " wegens de grieven welke dit
vonnis aan verzoeker toebrengt" (scherrding van dezelfde bepalingen en inzonderheid van de artikelen 1317, 1319, 13:!(}
en '1322 van het Burgerlijk Wetboek) ;.
dan wanneer, tweede onderdcel, het bestreden arrest de zaak niet regelmatig had
kunnen evoceren, aangenomen dat het
dit had willen doen, wat onmogehjk in
te zien is (schending van artikel 97 van
de Grondwet), vermits de evocatie een
voorafgaande, reg·elmatige vernietiging
van het heroepen vonnis onderstelt en
vermits het onregelmatig is, zoals in het
eerste onderdeel v:m het middel erop
wordt gewezen, dat het bestreden arrest
de beslissing· van de eerste rechter vernietigd heeft door de toestand van appellant op onwettige wijze te verergeren
(schending van de in het middel aangeduide bepalingen, en inzonderheid van
de artikelen 443, 456, lt57, lt64 en 473 voornamelijk leden '1 el} :.0 hiervan vanhet Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) :
Overweg·ende dat, volgens het bestreden arrest, aanleggers vordering ertoe
strekte dat ontbonden zou worden verklaard, ten nadele van verweerders, eeri
mondelinge overeenkomst die beweerdelijk op 24 september 1951 totstandgekomen is en waarbij verweerders uitsluitend
aanlegger belast zouden hebben met de
verrichtingen tot meting, afpaling en
inrichting van een grond die in onverdeeldheid aan verweerders toebehoorde
en door aanlegger verkaveld was, en dat
verweerders uit dien hoofde tot betaling
van schadevergoeding zouden worden
veroordeeld ;
Dat verweerders bij tegeneis verzocht
hadden, voor het geval het bestaan van
de overeenkomst mocht erkend worden,
dat deze ten nadele van aanlegger zou
onthonden worden en dat hij tot betaling van schadevergoeding zou worden
veroordeeld ;
Overwegende dat hHt beroepen vonnis, na de hoofdeis en de tegeneis ontvankelijk te hebben bevonden, vooraleer
over de grond uitspraak te doen, een
expertise gelast heeft ;
Overwegende dat aanlegger, die zon-
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.had, v66r het hof van beroep ten aanzien
van de hoofdvordering geconcludeerd
heeft tot ontbinding ten nadele van verweerders van de overeenkoihst die tussen
partijen gesloten was en tot veroordeling
van verweerders om hem de som van
ll91.89? frank schadevergoeding te betalen, en, ten aanzien van de tegenvordering, tot ontzeg·ging van hun eis aan verweerders en tot hun veroordeling in de
kosten ; dat eruit blijkt dat aanlegger
het hof van beroep verzocht onder meer
het dispositief van het vonnis waarbij een
expertise gelast was te niet te doen ;
Overwegende dat het hof van beroep,
door dit dispositief te niet te doen en te
beslissen dat de hoofdvordering niet gegrond en de tegenvordering gedeeltelijk
gegrond was, zelfs wanneer verweerders
zich erbij bepaalden tot bevestiging van
11et beroepen vonnis te concluderen, de
perken van zijn mach ten niet te buiten ·
gegaan is;
Dat immers het hof van beroep, door
in dier voege uitspraak te doen, impliciet
doch noodzakelijk zowel in de redenen
als door het dispositief van zijn arrest
vastgesteld heeft dat het in het bezit was
van toereikende beoordelingselemen ten
om de zaak die in staat van wijzen was
·definitief te bereehten ;
Overwegende dat, aang·ezien de wet
niet eist dat een verklaring van uitoefe··
ning van het vermogen tot evocatie uitdrukkelijk wordt gegeven, het volstaat
dat de door deze uitoefening gestelde ver·eisten virtueel, als ten deze, uit de beslissing van de reehter in hoger beroep blijken;
Overwegende dat, vermits partijen
v66r de eerste rechter en a.anlegger trouwens ook in hoger beroep ten grande geeoncludeerd hadden, het hof van beroep,
na het beroepen vonnis te niet gedaan te
hebben, van het geschil kennis vermocht
te nemen in de staat waarin het door
bewuste conclusies gebracht was, bijaldien ook verweerders, ge"intimeerden, zich
ertoe beperkt hadden tot bevestiging van
·dat vonnis te concluderen ;
Dat eruit volgt dat geen van de onderdelen van het middel kan ingewilligd
worden;
Over het tweede mid del, afgeleid uit
de schending· van de artikelen 1101, 1102,

legger en aanlegger in verbreking) ingeroepen mondelinge overeenkomst en het
niet nakomen door gei:ntimeerden, bij de
aanvang van het jaar 1953, van de verbintenissen die zij door bewuste overeenkomst· aangegaan hadden, soeverein vastgesteld te hebben, en na uit deze vaststellingen te hebben afgeleid dat appellant
« dus, in beginsel, de verbreking van de
overeenkomst ten nadele van gei:ntimeerden en hun veroordeling tot het betalen
van sehadevergoeding kan bekomen ))'
evenwel de hoofdeis tot verbreking· niet
gegrond en de tegeneis gedeeltelijk gegrond verklaart, om de enkele reden dat
appellant bij het opmaken van het plan
van 2 october 1950 een fout begaan heeft
die, « wijl zij bijzonder ernstig is ... op zichzelve volstaat om de handelingen van
gei:ntimeerden jegens appellant te rechtvaardigen en de eis tot verbreking van
de tussen partijen op 2/l september 1951
gesloten overeenkomst ten nadele van
appellant gegrond te maken ))' dan wanneer, eerste onderdeel, deze fout de handelingen van ge"intimeerden slechts had
kunnen rechtvaardigen door de uitwerking van « de exceptio non adimpleti contmctus )) en indien zij in de schending van
een uit de litigieuze overeenkomst voortvloeiende verbintenis bestaan had; dan
wanneer aileen dergelijke fout de verbreking van meergemelde overeenkomst ten
nadele van appellant, nadat deze in gebreke was gesteld, had kunnen wettigen ;
evenwel, zoals het bestreden arrest vaststelt, de aan appellant verweten fout in
het opmaken van het plan van 2 october
1950 zou zijn begaan; zij bijgevolg niet
heeft kunnen bestaan in het schenden
van een verbintenis, spruitende uit de litigieuze overeenkomst welke, zoals het
bestreden arrest vaststelt, pas op 2/l september 1951 gesloten werd; het tegenstrijdig is in een in 1950 begane fout de
miskenning van een verb in ten is, spruitende uit een in 1951 gesloten overeenkomst, te zien ; derhalve uit een in 1951
gesloten overeenkomst, te zien ; derhalve
het bestreden arrest, door te overwegen
dat de fout van appellant de handelingen
van ge"intimeerden rechtvaardigde en
door bijgevolg de hoofdeis niet gegrond en
de tegeneis gedeeltelijk gegrond te verklaren, zonder dat appellant in gebreke
gesteld is, de regelen van << de exceptio
1106, 113/l, 11ll2, 11/lll, 11ll6, 11/l?, 11ll8, non adimpleti contractus " en van de ver1168, 11?9, 1181, 1182, 1183, 118/l, 1319, breking wegens niet naleving door schuld
1320, 1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk miskend heeft (schending van de in het
W etboek en 9? van de Grondwet, doordat middel aangeduide bepalingen, op de artihet bestreden arrest, na het bestaan van kelen 11 ?9, 1181, 1182 van het Burgerhjk
de door appellant (oorspronkelijke aan- Wetboek en 9? van de Grondwet na), en
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teweeggebracht heeft met een ontbreken
van redenen gelijkstaat (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de hoofdvordering
van aanlegger en de teg·eneis van verweerders allebei gesteund waren op tekortkomingen aan de wederzijdse verbintenissen, blijkende uit de door partijen op
24 september 1951 gesloten overeenkomst;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het bestaan van deze overeenkomst bewezen is en dat verweerders
bij de aanvang van 1953 reeds de jegens
aanlegger aangegane verbintenissen miskend hebben, doch dat hun handelingen
gewettigd zijn daar de voorheen door
aanlegger begane fout bijzonder ernstig
was·
D~t het beslist dat de hoofdvordering
niet gegrond en de tegenvordering gedeeltelijk gegrond is, en dat het de overeenkomst van 24 september 1951 ten
nadele van aanlegger verbroken verklaart
en hem veroordeelt tot betaling aan verweerders van de som van 10.000 frank
als schadevergoeding, met de gerechtelijke interest verhoogd, en tot de kosten;
Overwegende dat de enige fout waarop
het arrest ten laste v.an aanlegger wijst
erin bestaat aan verweerders een op 2 october 1950 opgemaakt algemeen pl<'m van
verkaveling voorgelegd te hebben dat niet
aan de eisen van de bevoegde bestuurhjke overheden voldeed en trouwens door
deze geweigerd werd, nadat verweerders
het als grondslag voor de verdeling van
hun onverdeeld domein genomen hadden
en met aanlegger de overeenkomst van
24 september 1951 hadden gesloten;
Overwegende dat, 'ai wijst het arrest
erop dat dit plan aan de hetrekkingen
tussen partijen ten oorsprong ligt, het
hieruit niet wettelijk heeft kunnen afleiden dat de fout. welke aanlegger b1j het
opmaken van. dit plan op 2 october 1950
begaan had een tekortkoming uitmaakte
aan de hem door de overeenkomst van
2lt september 1951 opgelegde verbintenissen, welke de latere tekortkomingen
van verweerders aan hun eigen verbintenissen en de ontbinding van de overeenkomst ten nadele van aanlegger wettigde;
Dat dit ondercleel van het midclel mitsdien gegrond is ;
II. In de zaak nr 2633:
Over de grond van niet-ontvankelijk,-

heid, door verweerder aan de voorziening
tegengeworpen en hieruit afgeleid dat
zoals aanleggers erkennen, hun voorziening slechts subsidiair ingesteld is, voor
het geval aileen dat, op de voorheen door
verweerder tegen hetzelfde arrest van
17 februari 1958 ingestelde voorziening,.
het hof dit arrest gedeeltelijk zou vernietig·en, dit wil zeggen slechts op de door
verweercler aangevallen punten, en hieruit dat bijgevolg het belang van aanleggers om eveng·emeld arrest te bestrijden
!outer eventueel is, dan wanneer voor
iedere rechtsvordering bij degene die ze
uiteofent een onstaan en huidig belang
vereist is :
Overwegende dat het aangevallen
arrest aanleggers generlei grief toebrengt ;
dat dezen, zelfs na de voorziening van
verweerder, geen belang hebben bij ene
voorziening tegen bewust arrest ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
gegrond is;
Om die redenen, voegt de op de algemene rol onder de nummers 2527 en 2633
ingeschreven zaken samen ; in de zaak
n 1' 2527 uitspraak doende, verbreekt het
bestreden arrest, behalve in zover het de
niet betwiste ontvankelijkheid van aanleggers hoger beroep aanneemt; beveelt
dat melding van dit aarrest zal gemaakt
worden in de rand van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de aldus
bflperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik; in de zaak nr 2633 uitspraak.
doende, verwerpt de voorziening; ver~.
oordeelt aanleggers to~ de kosten.
1? december 1959. - 1 e kamer. Voorz1:tter, H. Sohier, vourzitter. - Verslaggeve1', H. Moriame. - Gelijkluidende
conclusie, H. Delang-e, advocaat-generaal.
Pleite1's, HH. Simont en Ansiaux.

1 e KAMER. -
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1° BETAALDE FEESTDAGEN.- AnBEIDER DIE IN DE PERIODE VAN
TWAALF WERKDAGEN VOOR EEN FEESTDAG NlET TENMINSTE EEN DAG GEARREID
HEEFT. WERKDAGEN.
BEGRIP. - - ARBEIDSREGIME VAN VIJFENVEERTIG UREN, OVEH DE EERSTE
VIJF DAGEN DER WEEK VEHDEELD. ZATERDAG NOCHTANS EEN WERKDAG
ZIJNDE.

2° VERWIJZING NA VERBREKING.
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BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING VAN RET VONNISVELLEND BUREEL
VAN EEN WERKRECHTERSRAAD.- VERBREKING.- VERWIJZING VAN DE ZAAK
NAAR DE BEVOEGDE KAMER VAN EEN
ANDERE WERKRECHTERSRAAD.

1o In artikel11, 1°, van het besluit van de
Regent van 2 april 194·7, ve1·vangen
door artikel 6 van het besluit van de Regent van 15 juli 1947, dat van toekenning van het loon voor een feestdag de
arbeide1· uitsluit die in de pe1·iode van
twaalf werkdagen 1J6o1' die feestdag niet
ten minste een dag gem·beid !weft, zelfs
om redenen van gerechtvaardigde afwezigheid, uitgezonderd vier bij lette1·s a, b,
c en d limitatief opgesomde gevallen,
duidt de te1·m " we1·kdagen n op de aan
de mbeid gew~jde dagen ~n het algemeen,
zoals de .zate1·dag, zelfs tn een onde1'neming waarin het arbeidsregime van
vijfenveertig u1·en, o·ver de eerste vijf
dagen der week verdeeld, ingevoe1·d is
geweest. (Besluitwet van 25 februari
1947, art. 8.)
2° Ingeval van verbrelcing van de beslissing
van het verzoeningsbureel van een we1·krechtersraad, als vonnisvellend bu1·eel
zitting houdende, wo1·dt de zaak venvezen
naar de bevoegde lcame1· van een andere
werlcrechte1'S1'aad (1).
(N.

V.

«LA

LAINIERE n,

T.

STEFFENS.)

ARREST.

HET HOF; -- Gelet op de bestreden
beslissing, op 27 juni 1958 door het vonnisvellend bureel van de kamer voor
werklieden van de Werkrechtersraad te
Verviers gewezen ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 11 van het besluit
van de Regent van 2 april1947, tot bepaling van de algemene modaliteiten van
uitvoering der besluitwet van 25 februari 19!~ 7 (hetre:ffende het toekennen, aan
de arbeiders, van loon' voor een aantal
feestdagen per jaar) en 97 van de Grandwet, doordat de bestreden sententie, na
vastgesteld te hebben dat verweerder,
arheider in dienst van aanlegster van
zaterdag 26 october tot 11 november 1957
niet te werk gesteld is en dat hij dus geen
enkele van de 12 werkdagen v66r de
(1) Verbr., 2 januari 1958 (A1~·. Vm•br.,
1958, biz. 253), en noot 2 onder dat arrest
in Bull. en PASIO., 1958, I, 455.
VERBR.,

1960. -

23

feestdag van 11 november 1957 gearbeid
heeft, aanlegster veroordeeld heeft tot
betaling aan verweerder van de som van
324 frank, het bedrag van het loon dat
hem voor genoemde feestdag van 11 november zou verschuldigd wezen, op de
grond dat, ten aanzien van het regime,
geheten " 45 uren week ''• de zaterdag als
een werkdag dien t te beschouwd en dat
bijgevolg verweerder theoretisch gearbeid
heeft op zaterdag 26 october 1957, en hij
bijgevolg het recht heeft aanspraak te
maken op het loon voor de feestdag, als
bepaald bij artikel 1 van het besluit van
de Regent van 15 juli 1947, dan wanneer,
naar luid van artikel 11 van het besluit
van de Regent van 2 april 1947 (1°) de
arbeider die niet gedurende ten minste
een dag gewerkt heeft in de periode van
twaalf werkdagen welke een feestdag
voorafgaat, zelfs om redenen van gerechtvaardigde afwezigheid, geen aanspraak
kan maken op loon voor die feestdag,
dan wanneer geen enkele wetsbepaling
een dag in de loop waarvan een arbeider
niet gewerkt heeft gelijkstelt met een
dag gedurende welke eP.n arbeider te werk
gesteld is ; dan wanneer geen enkele wetsbepaling toestaat te hesehouwen als theoretisch op een zaterdag gewerkt hebbende, een arbeider die feitelijk op die
dag niet te werk gesteld is; dan wanneer,
aangezien de sententie op geen wettekst
gesteund is, zij niet naar het vereiste van
artikel 97 van de Grondwet met redenen
omkleed is:
Overwegende dat artikel11, 1°, van het
besluit van de Regent van 2 april 1947,
gewijzigd door artikel 6 van het besluit
van de Regent van 15 juli. 1947, van toekenning van het loon voor een feestdag
uitsluit de arbeider die in de periode van
twaalf werkdagen v66r die feestdag niet
ten minste een dag gearbeid heeft, zelfs
om redenen van gerechtvaardigde afwezigheid, uitgezonderd vier ter zake
vreemde gevallen ;
Overwegende dat in deze bepaling de
term " werkdagen n in zijn gebruikelijke
zin dient te worden uitgelegd en duidt op
de aan de arheid gewijde dagen in het
algemeen, en niet in een bepaalde onderneming in het bijzonder;
Overwegende dat het invoeren in een
onderneming van het arbeidsregime van
vijfenveertig uren, over de eerste vijf
dagen der week verdeeld, het niet mogelijk maakt de zaterdag van amhtswege
met een wettelijke feestdag gelijk te stellen, noch hem fictief aan te zien als een
dag waarop de arbeider gewerkt heeft;
Overwegende dat zo, in dit regime, de
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arbeider in de onmogelijkheid om 's zaterdags te arbeiden komt te verkeren, dit
geval van overmacht evenwel niet valt
in de vier uitzonderingen welke limitatief opgesomd zijn bij letters a, b, c en d
van het 1° van voormeld artikel 11 ;
Overwegende dat, daar er geen hiervan
afwijkende wetshepaling bestaat of er
geen tussen partijen totstandgekomen
overeenkomst vastgesteld is, de hestreden
beslissing haar dispositief niet wettelijk
gerechtvaardigd heeft;
Dat het middel dus gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden heslissing; heveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden in de rand
van de vernietigde heslissing; veroordeelt
verweerder tot de kosten ; verwijst de
zaak naar de Werkrechtersraad te Luik,
kamer voor werklieden.
1? december 1959. - 1 8 kamer. Voo1·zitter en Verslaggever, H. Sohier,
voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H.
Delange, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Struye en Van Ryn.

1 8 KAMER. -
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HUUR VAN WERK. IlUUR VAN
DIENSTEN.- BEDIENDENCONTRACT.DIENSTNE:VIING GESLOTEN VOOR EEN
ONBEPAALDE DUUR. - WETTEN GEORDEND BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN
20 JULI 1955. - 0PZEGGING DOOR DE
WERKGEVER GEGEVEN. - BEDIENDE
ARBEIDER ZIJNDE IN DIENST VAN DEZELFDE WERKGEVER OP HET TIJDSTIP
WAAR HIJ BEDIENDE IS GEWORDEN. BESCHERMING VAN DE DIENST.TAREN.
W anneer de bediende, die dienst neemt
voo1' een onbepaalde duur, op dat tijdstip m·beider was in dien~;t van dezelfde
werkgever, moet de late?' door de werkgever aan die bediende verleende opzeggin[!stermijn, overeenkumsti[! de artikelen 14 en 15, 1°, van de wetten betreffende het bediendencontract, geordend b~j
het koninklijk besluit van 20 juli 1955,
berekend worden do01· 1·ekening te houden,
als dienstja1·en, niet alleen met de dienstj aren als bediende maa1· ool~ met de
dienstjaren als arbeider bij dezelfde
u,erkgever (1).

(1) Zie de noot 1, getekend R. H. onder
dit arrest in Bull. en P Asrc., 1960, I. biz. 465,
466 en 467.

(N. V.

<<

USINES PETERS-LACROIX»,
BUELENS.)

T~

ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 1 september 1958 door de
"\Verkrechtersraad van heroep te Brussel,
kamer voor hedienden, gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen t,, 11, en 15,
inzonderheid 1°, en 20 van de wetten op
het bediendencontract, geordend bij het
koninklijk hesluit van 20 juli 1955, doordat de hestreden sententie, die de heroepen beslissing hevestigt, de vordering van
verweerster inwilligt en aanlegster veroordeelt om haar als aanvullende vergoeding de som van 20.019 frank te betalen
wegens verbreking van het bediendencontract zonder toereikende opzeggingstermijn, om de reden dat de periode tijdens
welke verweerster bij de aanvang van de
verbintenis als arheidster in dienst van
aanlegster geweest is, in aanmerking dient
te worden genomen tot bepaling van het
aantal jaren dienst waarop acht client te
worden geslagen bij het berekenen van
de duur van de opzeggingstermijn waarop
verweerster aanspraak kan maken, dan
wanneer het aan tal jaren dienst die als
bediende gepresteerd werden in aanmerking client te worden genomen voor het
vaststellen van de duur van de termijn
bij de aan een hediende genotificeerde
opzegging, waaruit volgt dat de bestreden
sententie, door met de jaren welke verweerster als arheidster in dienst van aanlegster doorgebracht heeft rekening te
houden tot het bepalen van de duur van
de opzeggingstermijn waarop zij recht
had, de aangehaalde bepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat, in het eerste lid van
het '1 ° van artikel12 bis, dat door artikel 8
van de wet van H maart 1954 in de wet
van ? augustus 1922 ingevoegd is en artikel 15 van de wetten betreffende het bediendencontract, g-eordend bij het koninklijk besluit van 20 juli 1955, geworden is,
de woorden « bedienden welke sinds minder dan vijf jaar in dienst zijn », doelen op
de werknemers die, ten dage van de opzegging, als bedienden tewerkgesteld zijn
en sinds minder dan vijf jaar bij hun
werkgever in dienst zijn, hetzij dat zij
tijdens deze peri<:Jde onder vijf jaar
slechts als bedienden zijn tewerkgesteld,
hetzij dat zij achtereenvolgens als arheiders en als bedienden zijn tewerkgesteld;
Overwegende derhalve dat, waar de
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van het '1° van voormeld artikel '12bis,
de woorden « elke nieuwe periode van
vijf jaar dienst bij dezelfde werkgever"
betekenen « nieuwe periode van vijf jaar
tijdens welke de 'werknemer, die ten dage
van de opzegging bediende was, tewerkgesteld is, hetzij enkel als bediende of
arbeider, hetzij achtereenvolgens als arbeider en als bediencle bij clezelfde werkgever "• die uitspraak, in strijd met wat
aanlegster betoogt, van deze wetsbepaling g·een met de termen ervan onverenigbare uitlegging verstrekt ;
Overwegende dat de door de feitenrechter aangenomen uitlegging strookt
met de voorbereidende werkzaamheden
van de wet van H maart '1954, naar luid
van welke het '1 ° van voormeld artikell2bis tot doel heeft een « verband" te
leggen « tussen de opzeggingstermijn en
het aantal dienstjaren clat de werknemer
op zijn actief heeft "• welk verband trouwens verantwoord is « zowel ten aanzien
van het eventueel vinden van een nieuwe
betrekking als van de gehechtheid van de
banden tussen de bediende en zijn werkgever ";
Dat deze beschouwingen pertinent zijn,
evengoed wanneer de bediende in de onderneming achtereenvolg·ens als arbeider
en als bediende gewerkt heeft, als wanneer hij daarin nooit anders dan als bediende heeft gewerkt ;
Overwegende tenslotte .dat naar aanleiding van de stemming van een samengaande wetsbepaling, namelijk artikel 8
van de wet van 4 maart '1954, tot wijziging van de wet van '10 maart 1900 op
het arbeidscontract, er onderlijnd is dat,
ten aanzien van de verhoging van de aan
de arbeider verleende opzeggingstermijn,
de woorden « in dienst van dezelfde onderneming gedurende tenminste tien of
twintig jaar '' dienden te worden begrepen als betekenende in dienst van dezelfde
onderneming hetzij enkel als arbeider,
hetzij achtereenvolgens a1s bediende en
als arb eider ; ·
Dat het met het voornemen van de
wetgever blijkt te strokeri de woorden
« dienst bij dezelfde werkgever" in artikel 8 van de wet van 1'1 maart '1954 correlatief uit te leggen als beduidende in
dienst van dezelfde werkgever, hetzij
enkel als bediende, hetzij achtereenvol:
gens .als arbeicler en als bediende ;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 77, lid 2, en 123 van de wet
van 9 juli 1926 betreffende de werk- ·

rechtersraden, doordat de bestreden sententie geen beknopte samenvatting van
de eis en van de verweermiddelen inhoudt, dan wanneer de bestreden beslissing, bij ontstentenis van genoemde vermeldingen, de in het micldel aangehaalde
bepalingen die op het opstellen van de
sententies van de werkrechtersraclen betrekking hebben schendt, en bovendien
onvoldoencle gemotiveerd is, doordat haar
redenen geen mogelijkheid bieden in te
zien wat de eisen der partijen waren :
Overwegende dat uit de contekst van
de bestreden sententie blijkt dat de grief
van aanlegster tegen de beroepen sententie erin bestond te beweren dat de termen
van artikel '15 van de geordende wetten
betreffende het bediendencontract de beslissing van de eerste rechter tegenspraken, terwijl verweerster betoogde dat
deze wetsbepaling niet alleenlijk op de als
bediende gepresteerde diensten toepasselijk was;
Overwegende dat aanlegster niet beweert dat zij andere grieven doen gelden
heeft dan die welke in de redenen van
de bestreden sententie uiteengezet is;
Waaruit volgt clat het middel feitelijke
grondslag n1ist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
18 december 1959. - 1 e kamer. Voo1'zittm·, H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, H.
Neven. Gelijkluidende conclusie, H.
R. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1', H. Ansiaux.
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VOOHZIENING IN VERBREKING.
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKI-IEID. BURGERLIJKE ZAKEN. GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKI-IEID
VAN DE VOORZIENING OF VAN EEN
MIDDEL. 0NDERSCI-IEID.

2° KOS'l'EN. -- VOORZTENING IN VERBREKING. BURGERLI.JKE ZAKEN.
GROND VAN NIET-ONTVA:'JKELIJKHEID 'J'EGEN DE VOORZIENING OPGEWORPEN DOOR VERWEERDER EN VERWORPEN. MElv!ORIE IN WEDERANTWOORD. KOSTEN TEN LASTE VAN
VERWEERDER, ZELFS INDIEN DE VOORZIENING VERWORPEN WOP.DT.

.,..__ 3561 o Door aan te voeren dat een middel, tot
staving van een voorziening in bu1'gerlijke zaken ingeroepen, tegen het techterlijk gewijsde van een niet bestreden
beslissing stuit, werpt de verwee1'der een
grand van niet-ontvankelijkheid tegen het
'middel op en niet tegen ·de voorziening
zelf (1).
2o Ingeval van verwerping van de door
ve1'weerde1' tegen een voorziening in bu1'gerlijke zaken opgewotpe?~ grand van
niet-ontvankelijkheid, moeten de kosten
van de memorie in wederantwoord, in
principe, doo1' de venveerde1' gedragen
worden, zelfs indien de voo1'ziening verwo1'pen wordt (2).
(CAPET, T. DEBANDT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 20 juni 1958 in hager beroep
gewezen door de rechtba,nk van eerste
aanleg te Kortrijk;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweersters opgeworpen en
hierop gesteund dat « beide middelen tot
ca,ssa,tie het bestreden vonnis verwijten,
bij de toepassing van artikel 16, I, 6°,
verva,t in de wet op de handelshuurovereenkomsten, rekening te hebben gehouden met de toestand van het huis in de
Korte Steenstraat, zoals die toestand was
toen het geschil voor de rechtbank ter
behandeling kwa,m », dan wa,nneer over
deze vra,ag reeds definitief uitspraak gedaan werd bij vonnis van 21 februari
1958, waa,rin a,anleggers hebben berust en
wa,artegen de voorziening niet gericht is;
Overwegende dat het eerste door aanleggers opgeworpen middel op de schending niet van artikel 16, I, 6°, verva,t in
de wet op de handelshuurovereenkomsten
doch va,n artikel 97 va,n de Grondwet
steunt;
Overwegende da,t, in zover het tweede
opgeworpen middel tegen het rechterlijk
gewijsde van het vonnis van 21 februari
1958 zou stuiten, daaruit aileen de nietontvankelijkheid van het middel kan
voortvloeien, doch geenszins de niet-ont(1) Over het onderscheid tussen grond van
niet-ontvankelijkheid van de voorziening en
grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, zie de noot 4 onder verbr., 13 juni 1950
(Bull. en PAsrc., 1950, I, 727); verbr., 7 mei
1957 (A1·r. Vm·br., 1957, biz. 750) en de noot 1.

vankelijkheid van de voorziening zelve ;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid va,n de voorziening bijgevolg niet
kan aangenomen worden ;
Over de eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 9? van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis de
vraag van eisers tot huurhernieuwing afgewezen heeft om reden dat, " bij het
pla,atsbezoek de vraag werd nagegaan,
die in het tussenvonnis werd geformuleerd, te weten of rekening houdend met
het feit dat de dubbele handel in het goed
in de Doornikstraat werkelijk gedreven
werd, het in dezelfde voorwa,arde mogelijk is die handel te drijven in de ruimte,
geboden door het onroerend goed in de
Korte Steenstraat, zonder te antwoorden
op de regelmatig door eisers v66r de
rechters ten grande genomen hesluiten,
vvaarin zij uitdrukkelijk staande hielden
dat << ge'intimeerden (thans eisers) menen
dat, trouwens bij de beoordeling van de
feitelijke kwestie hierboven uiteengezet,
de rechtbankzich aileen moet steunen op
de toestand van het huis gelegen in de
Korte Steenstraat in de periode voorzien
door het artikel16, I, 6°, van de wet, wat
ge'intimeerden tijdens het plaatsbezoek
hebben laten opmerken bij monde van
hun raa,dsman ; dat ter zake deze periode
zich uitstrekt van 22 october 1956, datum
van de aanvraag tot huurhernieuwing,
tot 10 januari 1957, datum van het antwoord van de verhuurders of minstens
tot 22 januari 195? ; dat, alhoewel bepaalde auteurs de lege ferenda op deze
wetsbeschikking kritiek uitbrengen, er
toch aanvaard wordt dat deze beschikking van stricte interpreta,tie is; dat ter
zake ge'intimeerden aileen de beschikking
hadden over een burgerhuis zonder etalage », doordat het bestreden vonnis alzo
de in het middel aangeduide Grondwetsbepaling geschonden heeft :
Overwegende dat aanleggers in hun
conclusies voor de rechtbank in hager beroep opwierpen, dat deze laatste aileen
de toestand van het huis gelegen in de
Korte Steenstraat mocht in aanmerking
nemen, zoals ·die zich voordeed in de periode voorzien bij artikel16, I, 6° vervat
in de wet op de ha,ndelshuurovereenkom(2) Verbr., 10 september 1959 (Bull. en
PAsro., 1960, I, 28). In zekere gevallen wordt
van dat principe afgeweken door het enig artikel van de wet van 20 maart 1948 tot aanvulling, wat de procedurekosten betreft, van de
samengeordende wetten op de arbeidsongevallen.
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22 januari 1956, datum van de aanvraag
tot huurhernieuwing, tot 10 januari 195?,
datum van het a.ntwoord van de verhuurders of hoogstens tot 22 ja.nua.ri 1957,
periode tijdens dewelke aa.nleggers aileen
de beschikking hadden over een burgerhuis zonder eta.la.ge ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
verwijst naar het in zelfde zaak op 21 februa.ri 1958 gewezen yonnis, hetwelk beslist heeft dat « er dient rekening gehouden te worden niet met de hestaande toestand in de Korte Steenstra.a.t maar met
hetgeen aldaar mogelijk was " ;
Dat het bestreden vonnis verder vaststelt dat aanleggers « zich thans, niet
kunnen beroepen op het feit dat het onroerend goed in de KQrte Steenstraat een
burgerhuis was ";
Dat het hestreden vonnis, door aldus te
verklaren dat het' niet meer uitspraak te
doen had over die aanspraak van aanleggers, de conclusies op passende wijze hea.ntwoord heeft;
Dat het middel dienvolgens feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede mid del, afgeleid uit de
schending van de artikelen 16, I, 6°, en
14 vervat in de wet van 30 april1951 op
de handelshuurovereenkomsten met het
oog op de bescherming van het handelsfonds, doordat het bestreden vonnis de
vraag van eisers tot huurhernieuwing
verwerpt om de redenen da.t « bij het
plaatsbezoek de vraag werd nagegaan, die
in het tussenvonnis werd geformuleerd,
te weten of rekening houdend met het
feit dat de duhbele handel in het goed in
de Doornikstra.at werkelijk gedreven
werd, het in dezelide voorwaarden mogelijk is die handel te drijven in de ruimte,
geboden door het onroerend goed in de
Korte Steenstraat; dat geintimeerden
geen wettig bela,ng ten opzichte van een
huurhernieuwing meer kunnen laten gelden "• dan wanneer : 1o de afwezigheid
van wettig bela.ng van eisers, door verweersters ingeroepen krachtens het in de
wet va.n 30 april1951 vervat artikel16, I,
6°, aileen kan ingeroepen worden in hoofde van de huurder die een gelijkaardige
handel zou pegonnen zijn in de onmiddellijke buurt van het verhuurde goed v66r
het verstrijken van de voor de hetekening door de verhuurder in antwoord op
de aanvraag· tot hernieuwing van de huur
in het artikel H bepaalde termijn, of die,
op dat tijdstip, in de onmiddellijke
buurt van het verhuurde goed, over een
onroerend goed of gedeelte va.n onroerend

goed mocht beschikken, waarin hij zijn
handelsbedrijf zou kunnen voortzetten ;
2° eisers in hun v66r de rechters genomen
conclusies uitdrukkelijk staande hielden
dat « geintimeerden (hier eisers) menen
dat, trouwens bij de beoordeling van de
feitelijke kwestie hierboven uiteeng·ezet,
de rechtbank aileen moet steunen op de
toestand van het huis gelegen in de Korte
Steenstra.at, in de periode voorzien door
artikel 16, I, 6°, van de wet, wat geintimeerden tijdens het plaatsbezoek hebben
la.ten opmerken bij monde van hun raadsman ; dat ter zake deze periode zieh uitstrekt van 22 october 1956, datum van de
aanvraag tot huurhernieuwing, tot 10 januari 1957, datum van het antwoord van
de verhuurders, of minstens tot 22 januari 1957 ; dat, alhoewel hepaalde auteurs de lege {e1·enda op deze wetshesehikking kritiek uitbrengen, er toch a.anvaard wordt da.t deze beschikking van
stricte interpretatie is "• doordat het bestreden vonnis, de vraag tot huurhernieuwing verwerpend om de reden dat
het burgerhuis tot winkelhuis verhouwd
was geworden, zonder te betwisten dat,
zoals eisers uitdrukkelijk staande hielden,
tijdens de periode bedoeld in a.rtikel 16,
I, 6°, eisers enkel over een hurgerhuis
konden besehikken, alzo de in het middel
a.angehaalde wetsbepa.Iingen geschonden
heeft :
Wat beide onderdelen betreft :
Overwegende dat, in zover het de rechter over de grond verwijt het artikel 16,
I, 6°, vervat in de wet van 30 april 1951
verkeerd geinterpreteerd te hebben, het
middel een beslissing bestrijdt van het
vonnis van 21 februari 1958, doch niet
van 20 j.uni 1958 ; dat, bij gebrek aan
voorziening tegen eerstvermeld vonnis,
het middel niet-ontvankelijk is ;
Overwegende voor het overige, dat het
middel feitelijke grondslag mist; dat, in
strijd met wat het middel aanvoert, het
bestrederi vonnis niet aanneemt dat de
aanleggers, tijdens de periode bedoeld bij
a.rtikel 16, I, 6°, in de wet van 30 april
1951 vervat, enkel over een burgerhuis
'' konden beschikken '' ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten, behalve deze van de memorie van
wederantwoord, die ten la.ste van verweersters gelegd worden,
18 december 1959. -- 1e kamer. Voo1'zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitt~r· --;-- Ve~·slaggever, H.
Rutsaert. - Gel~Jklu~dende conclusie, H.
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HUUR VAN WERK. HuuR VAN
DIENSTEN. BEDIENDENCONTRACT.
-WET VAN 11 MAART 1954.- FEITEN
WAARUIT HET GESCHIL ONTSTAAN IS.
BEGRIP.
In artikel 14_. van de wet t'an 11 mam·t
1954, houdende wijziging der wet van
7 augustus 1922 over ~e.t bediendeTfcontract, d·ient me·n door fetten waanttt het
geschil is ontstaan te verstaan de feiten
wam·uit de door de tegenpartij betwiste
eis is ontstaan (1) ; noch het ophouden
van het bediendencontract, wanneer de
vo1·dering van dit ophottden onafhankelijk is, noch het indienen van de rechtsvordering zijn feiten waaruit het geschil
ontstaan is.

(N. V.

<C

BELGOCHIMIE

l\,

T. BLOCH.)

ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis op 12 juli 1958 in laatste aanleg
gewezen door de Rechtbank van koophandel te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 28 en 29 van de wet
van 7 augustus 1922 over het bedienden·
contract, dit laatste artikel gewijzigd door
artikel I der besluitwet van 28 februari
194 7' en daarna door artikel 12 der wet
van 11 maart 1954 houdende wijziging en
aanvulling der wet van 7 augustus 1922,
14 van gezegde wet van 11 maart 1954,
voor zov-eel als nodig, 34 en 35 der wetten
betreffende het bediendencontract, samengeordend door koninklijk besluit van
20 juli 1955, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na vastgesteld te hebben dat het bediendencontract tussen partijen een einde nam op
31 augustus 1954, dat de vordering van
verweerder op 30 december 195? werd ingesteld en dat eiseres de verjaring dezer
vordering inriep, beslist heeft dat deze
(1) Zie verbr., 7 februari 1957 (A1'1', Ye1·b1·.,
1957, blz. 440); 10 october 1957 (Bttll. en
PAsiC., 1958, I, 121); 31 october 1957 (Arr.
.Yerb1·., 1958, blz. 113).

vordering, voor zover zij betrekking had
op de dertiende maand voor het jaar 1953,
niet verjaard was, om reden dat het feit
waaruit het geschil ontstaan was de nietbetaling was van die dertiende maand op
einde december 1953, zodat de wet van
11 maart 1954 niet van toepassing was op
dat doel van de betwisting, eerste onderdee! : dan wanneer uit de hierboven aangehaalde vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat het geschil tussen
partijen zijn oorsprong vond niet aileen 1°
in de niet betaling op einde december
1953, maar ook 2° in het feit, dat het bediendencontract op 31 augustus 1954
een einde nam en 3° in het feit dat de
vordering pas op 30 december 1957 werd
ingesteld, hetgeen een tegenstrijdigheid
uitmaakt in de motivering van het vonnis ; tweede onderdeel : dan wanneer de
wet van 11 maart 195t, in voege trad op
30 maart. 1954 zodat de feiten hierboven
sttb 2° en 3° aangehaald zich voordeden
na de invoegetreding van gezegde wet,
dan wanneer, waar artikel1t, van die wet
bepaalt dat de wet van toepassing is op
de overeenkomsten welke nog liepen op
het ogenblik der invoegetreding der wet,
doch niet op geschillen ontstaan nit feiten
die zich v66r die datum hebben voorgedaan, en waar in onderhavig geval het
geschil zijn oorsprong vond in feiten die
zich gedeeltelijk v66r en gedeeltelijk na
die dah1m voordeden, de vvet van 195!• op
deze laatste feiten van toepassing was;
dan wanneer dus het einde nemen van
het contract op 31 augustus 1954 en het
pas instellen van de vordering op 30 december 1957 als gevolg hadden, overeenkomstig de artikelen 28 en 29 der wet
van 7 augustus 1922, dit laatste gewijzigd door de wet van 11 maart 1954, dat
de hieruit gehaalde exceptie van verjaring gegrond was, daar op die feiten artikel 29 gewijzigd door de besluitwet van
28 februari 194 7 niet meer van toepassing was :
Over beide onderdelen samen
Overwegende dat uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat de door verweerder op 30 december 19.5 7, ingestelde vordering ertoe
strekt de betaling- te bekomen van, onder
rneer, de bezoldiging voor een dertiende
maand van het jaar 1953, dat aanlegster,
daar het tussen partijen hestaande contract op 31 aug-ustus 1954 een einde had
genomen, d8 eenjarige verjaring opwierp
bepaald bij artikel 28 van de wet yan
7 augustus 1922 betreffende het bedlendencontract, ingevolge het koninklijk besluit van 20 juli 1955 artikel 34 van de
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gecoordineerde wetten geworden, en dat
de bestreden beslissing die exceptie verwerpt om reden dat, krachtens artikel14
van de wet van 11 maart 1954, die wet
niet van toepassing is op geschillen ontstaan uit feiten die zich v66r 20 rnaart
1954, dag van de inwerkingtreding van
de wet, hebben voorgedaan ;
Overwegende dat artikel14 van de wet
van 11 maart 1954, in het middel bedoeld, bepaalt dat die wet niet van toepassing is op geschillen ontstaan uit feiten die zich v66r de datum van haar inwerkingtreding hebben voorgedaan;
Overwegende, eensdeels, dat het feit
dat het tussen partijen gesloten contract
op 31 augustus 1954 een einde nam zonder verband is met de door aanlegger ingestelde vordering die er toe strekt betaling te bekomen van een dertiende maand
·waarop hij beweerde recht te hebben
voor het jaar 1953 en die hij op het einde
van dat jaar eisbaar verklaarde; dat derhalve dit geschil niet uit voormeld feit
ontstaan is ;
Overwegende, anderdeels, dat het instellen van een rechtsvordering wegens
het bediendencontract, het feit waaruit
het geschil is ontstaan niet nitmaakt in
de zin van die hewoordingen in voormeld
artikel 14, hierhij hedoeld het feit waaruit de door de verwerende partij hetwiste eis is ontstaan ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
18 december 1959. 1e kamer. Voorzitter, H. Rutsaert, waarnemend
voorzitter. Verslaggeve1·, H. Neven.
- Gelijkl1tidende conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter, H. Struye.

2e KAMER. -
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BEKLAAGDE VERVOLGD WEGENS INBREUKEN OP ARTIKEL 21-2A VAN DE
WEGCODE VAN 8 APRIL 1954, EN OP DE
ARTIKELEN 418 EN !120 VAN HET
STRA}'WETBOEK. - ARREST DAT HEM
WEGENS DE EERSTE INBREUK VRIJSPREEKT EN HEM: WEGENS DE TWEEDE
VEROORDEELT.
VERObRDELING
HIEROP UITSLUITEND GESTEUND DAT
DE BEKLAAGDE, OM IN TE HALEN, GEEN

REKENING GEHOUDEN HEEFT MET DE
PLAATSGES'l'ELDHEID EN DE ENG'l'E
VAN DE DOORGANG WAAROVER HIJ
BESCHIKTE. -ARREST NIET REGELMATIG GEMOTIVEERD.
2o VERBREKING. OMVANG.
STRAFZAKEN.- PUBLIEKE VORDERING.
- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.
ARREST VERBROKEN OiVIDAT DE
MOTIEVEN WAAROP DE VOOR EEN TELASTLEGGING UI'l'GESPROKEN VEROORDELINQ GESTEUND IS IN TEGENSTRIJD
~JN MET DE BETREFFENDE EEN ANDERE TELASTLEGGING UITGESPROKEN
VERBREKING ZICH
VRIJSPRAAK.
NIET TOT DE BESLISSING VAN VRIJSPRAAK UITSTREKKENDE.
3° VERBREKING. OMVANG.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. --- BUHGERLIJKE VORDERING
OP DE TEN LASTE VAN BEKLAAGDE
GELEGDE INBREUKEN GESTETJND. VEROORDELING WEGENS EEN INBREUK
EN VRIJSPRAAK WEGENS DE ANDERE.BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING VERBHOKEN Ol\iDAT DE MOTIEVEN WAAROP DE VEROORDELING
GESTEUND IS IN TEGENSTRIJD ZIJN ~fET
DE VRIJSPRAAK. - VERBREKING DIE
ZICH UITSTREKT NIET ENKEL TOT DE
BESLISSING DIE DE VORDERING VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANGEN
HEEFT IN ZOVER DIE VORDERING OP
DE BEWEZEN VERKLAARDE INBREUK
GESTEUND WAS MAAR OOK TOT DE
BESLISSING DIE ZE VERWORPEN HEEFT
IN ZOVER ZIJ OP DE ANDERE GESTEUND
WAS.

1° Is door tegensti'ijdigheid aangetast en is
derhalve niet regelmatig gemotiveerd het
arrest dat, eensdeels, de beklaagde vrijspreekt wegens de telastlegging om, b'estuu?·dm· zijnde op de openbare weg, verZ1timd te hebben alvorens in te halen, er
zich van te vergewissen dat de weg over
een · voldoende ttitgestrektheid vrij was
zodat e1' geen gevaar voor ongevallen was,
orn de red en dat het feit niet bewezen is,
en, anderdeels, hem wegens onvTijwillige verwondingen ve~·oordeelt om de
i'eden dat .h~i geen rekening gehouden
heeft, om tn te halen, met de plaatsgesteldheid en de engte van de doorgang
waarover hij daarvoo1· beschikte (1):
(1) Over de draagwijdte van het woord
« uitgestrektheid » in artikel 21-2a van het

koninklijk besluit van 8 april 1954, zie VAN
RoYE, Code de la ci1·culation, n' 887.
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over de publieke vordering verbroken
wordt omdat de motieven waa1·op zij
steunt in tegenstrijd zijn met de ten
voordele van dezel{de beklaagde betreff'ende een andere telastlegging uitgesproken vrijspraak, strekt zich de verb1·eking niet uit lot die beslissing van vrijspraak (1). (Impliciete oplossing.)
3° lVanneer, op de voorziening van de beklaagde, de beslissing van V61'oordeling
over de pu blieke vordering verb1·oken
wordt omdat de motieven waarop zij
steunt in tegenst1·ijd zijn met de ten
voordele van dezelfde beklaagde betreffende een andere telastlegging uitgesproken
1l1'ijspraak, en indien de burgel'lijke vordering op de twee inbreuken gesteund
was, st1·ekt zich de verbreking uit niet
alleen tot de beslissing die de.ze vordering ontvangen !weft in .zover z~i op de
bewezen verklaarde inbreuk gesteund
was, maar ook tot de beslissing die ze
verworpen heef~ in zove~· zij op de andere
inbrwk gesteund wns (2).

2°

(AERTGEERTS, T. NATIONALE
MAATSCHAPPIJ VAN BUURTSPOORWEGEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 februari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwetboek en 21-2-a, van het koninklijk besluit van 8 april1954, doordat het bestreden arrest eiser vrijspreekt uit hoofde
van de telastlegging B, dit is op de openbare weg bestuurder zijnde van een auto,
alvorens in te halen zich niet vergewist
te hebben dat de weg over een voldoende
uitgestrektheid vrij was, zodat er geen
gevaar voor ongevallen was, en hem toch
veroordeelt uit hoofde van inbreuk op de
artikelen H8 en 420 van het Strafwetboek voor de reden : « dat de feiten van
deze laatste telastlegging grond vinden in
de enigszins roekeloze voorwaarden in

(1) Zie verbr., 19 october 1953 (A1'1'. Verb1·.,
1954, blz. 96 en de noot 2, olz. 97) ; zie de
twee volgende arresten.
(2) Zie verbr., 25 september en 17 december
1959, SU1J1'a, blz. 86 en 347; zie de twee
volgende ll'rresten.

dewelke de inhaling werd ondernomen ;
dat de mhaling alleszins gevaarvol
bleef. .. ; dat de snelheid die betiehte
diende te ontwikkelen om zijn inhaling
te verzekeren, voorzeker niet als aangepast kon doorgaan; dat, indien het omstreden blijft dat betiehte zou zijn geslipt, slipgevaar nochtans aanwezig was;
dat het betiehte niet is kunnen zijn ontgaan, dat de minste afwijking, ook van
zijn kant, noodlottig kon zijn "en " ... dat
het voor betiehte die vertrouwd is met
de plaats, niet vera.ntwoord was zieh op
een nauw uitgemeten inhaling te steunen ;
dat een lichte afwijking van zijn voorligger steeds mogelijk was, gelet op de toestand van de rijbaan )) ; dan wanneer dergelijke redenen tegenstrijdig, dubbelzinnig, en in ieder geval onverenigba.ar zijn
met de vrijspraak van eiser uit hoofde
van de telastlegging B :
Overwegende, eensdeels, dat de reehter,
die zich ertoe heperkt er op te wijzen dat
de " stelling kan worden bijgetreden ))
« dat er gelegenheid tot inhalen was )), om
te beslissen dat " de feiten van de telastlegging B niet bewezen zijn gebleven )) en
om aanlegger dienvolgens wegens die betichting vrij te spreken, noodzakelijk aanneemt dat, als bestuurder van een auto,
aanlegger er zich vergewist had, alvorens
in te halen, da.t de weg over een voldoende
uitgestrektheid vrij was zodat er geen gevaar voor ongevallen bestond ;
Overwegende, anderdeels, dat, om de
veroordeling van aanlegger wegens betichting A, onvrijwillige verwondingen,
te rechtvaardigen, de rechter op beschouwingen sterint waaruit blijkt dat, volgens
hem, deze bestuurder de inhaalmanceuvre
ondernomen heeft zonder rekening te
houden met de pla.atsgesteldheid en de
engte van de doorgang tussen twee elkaar
kruisende voertuigen, omstandigheden
wa.a.rin, verklaart hij, " de inhaling gevaarvol bleef )), en op die gronden beslist
« dat betichte in deze voorwaarden gebrek aan vooruitzicht of voorzorg heeft
laten blijken ;
Waaruit volgt dat het middel g·eg-rond
~·

.

'overwegende dat de verbreking van de
heslissing van veroordeling gewezen over
de publieke vordering de verbreking medebrengt van de beslissing gewezen over
de hurgerlijke vordering tot herstelling
van de door het misdrijf veroorzaakte
schade en, dientengevolge, ook de verbreking van de heslissing waartegen de burgerlijke partij zich, bij gebrek aa.n belang
niet kon voorzien, en volgens welke, in
verband met die burgerlijke vordering,
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aanlegger de door betic.hting B voorziene
feiten niet heeft gepleegd;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest behalve in zover bet, uitspraak
doende over de publieke vordering, aanlegger wegens betichting B vrijspreekt;
beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de helft van de
kosten en laat de Staat de overige helft
ten laste; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Gent.

21 december 1959. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Clippele, raadsheerwaarnemend voorzitter. Verslaggever, H.
Van Beirs.- Gelijkluidende conclusie, H.
Depelehin, advocaat-generaal.
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10 RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
RECHTER IN BEROEP DIE DE BE·
KLAAGDE VEROORDEELT WEGENS EEN
INBREUK ANDER DAN DIE WAAROVER
DE EERSTE RECHTER UITSPRAAK HEEFT
GEDAAN. - GEEN VASTSTELLING DAT
HET ALDUS WEERHOUDEN FElT RET·
GEEN IS WAAROP DE VERVOLGING GE·
GROND WAS. ONWETTIGE VEROOR·
DELING. - VERDEDIGING VAN DE BE·
KLAAGDE IN HOGER BEROEP OP DE
NIEUWE INBREUK.
KRACHTELOZE
OMSTANDIGHEID.
2°

VERBREKING.
OMVANG. STRAFZAKEN. VoORZlENING VAN
DE BEKLAAGDE. BESLISSING VER·
BROKEN OMDAT DE RECHTER IN BE·
ROEP DE BEKLAAGDE VEROORDEELD
HEEFT DOOR IN DE PLAATS VAN DE
TELASTLEGGING WAAROVER DE EERSTE
RECHTER UITSPRAAK HEEFT GEDAAN
EEN ANDERE TELASTLEGGING ')'E STEL·
LEN, ZONDER VAST TE STELLEN DAT
HET ALDUS WEERHOUDEN FElT DAT·
GENE WAS WAAROP DE VERVOLGING
GEGROND WAS. VERBREKING ZICH

(1) Verbr., 23 december 1957 (Bull. en
PAsrc., 1958, I, 441); zie verbr., 4 september
1959, supra, blz. 10.
(2) Verbr., 23 juni 1952 (Ar1·. Vm·br., 1952,
biz. 606) en 23 december 1957 (B~tll. en
PAsrc., 1958, I, 441) (impliciete oplossingen);
contra, wat betreft de over de publieke vor-

UITSTREKKENDE TOT DE BESLISSING
DIE, ZOWEL OVER DE PUBLIEKE ALS
OVER DE BURGERLIJKE VORDERING,
DE TELASTLEGGING VERWERPT WAAROP
DE VERVOLGING OORSPRONKELIJK GE·
GROND WAS.

1° Is onwettig de beslissing van de 1·echter
in beroep die de beklaagde verootdeelt
wegens een inb1·euk ander dan die waarovet de eetste techter uitsptaak heeft gedaan, zonder vast te stellen dat het aldus
wem·houden feit hetzelfde was als dit
waatop de ve1·volging gegrond was ofwel
begtepen was in die waatop ze gegrond
was; de vetdediging van de beklaagde
tegen die nieuwe inb1·euk lean die onwettigheid niet dekken (1).
2° Wanneer, op de voorziening van de beklaagde, de beslissing van ve1·ootdeling
over de publieke v01·deting verb1·oken
wo1·dt omdat de techte1· in beroep de beklaagde ve1'oo1·deeld heeft doot in de
plaats van de telastlegging waarove1· de
eetste techter uitspraak heeft gedaan een
andere telastlegging te stellen, zonde1· vast
te stellen dat het aldus weerhouden feit
hetzelf'de was als dit waatop de vervolging
gegrond was ofwel begrepen was in die
waarop ze geg1·ond was, st1·ekt zich de
ve1·breking uit tot de beslissing welke,
zowel over de publieke als ove1· de bu1·gerlijke v01·de1·ing, de telastlegging ve1'We1'pt
waa1·op de ve1·volging oorsp1·onkelijk
geg1'ond was (2).

1e GEVAL (TAVEIRNE, T. SINNAEVE.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
v;onnis, op 23 april 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brugge;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 61 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,

dering gewezen beslissing; verbr., 22 juni
1926 (Bull. en PAsrc., 1927, I, 21); zie ook,
in de zin van de beperkte karakter van de
verbreking; verbr., 4 october 1948 (A1·r.
Vm•br., 1948, blz. 456); 17 november 1952
en 5 januari 1953 (A1•r. Ve1·br., 1953, blz. 151
en 263); 15 juni 1953 (Bull. en PAsrc., 1953,
I, 803); zie voorgaand arrest.
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bevattende de voorafgaande titel van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
doordat het bestreden vonnis in hoger beroep aanlegger veroordeelt wegens een
inbreuk op de wegcode andere dan deze
wegens welke hij in eerste aanleg werd
vervolgd en berecht, dan wanneer de
rechter niet vaststelt dat het aldus aangenomen feit hetzelfde is of begrepen is
onder deze die tot grondslag van de vervolging hebben gediend :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
werd wegens inbreuk op artikel 74, 1, van
het koninklijk besluit van 8 april 1954
om een rijwiel met hulpmotor op de openbare weg bestuurd te hebben welke niet
voorzien was van een reminrichting die
doelmatig genoeg was om de voortbeweging van het voertuig te beheersen ;
Overwegende dat uit de motieven van
het vonnis blijkt dat de rechter in hoger
beroep geoordeeld heeft dat aanlegger
« immers inbreuk gepleegd heeft op artikel 16-1-b, : de bestuurder die een openbare weg nadert moet iedere bestuurder
die op deze weg rijdt Iaten voorgaan
wanneer hij uit een aardeweg of uit een
pad gereden komt op een weg met een
rijbaan " ; qat aanlegger van de in de
plaatsstelling van de nieuwe inbreuk werd
verwittigd en zich erop ten grande verdedigd heeft;
Overwegende dat de rechtbank de veroordelingen op strafrechterlijk en op burgerlijk gebied uitgesproken heeft op grond
van laatste inbreuk op de wegcode, maar
heeft verzuimd vast te stellen dat het
onder die nieuwe qualificatie in acht genomen feit hetzelfde was als dit waarop
de vervolging gegrond was, ofwel erin begrepen was en dus hetzelfde was als dit
hetwelk bij de eerste rechter aanhangig
was geweest ;
Dat bijgevolg de in het middel aangeduide wetsbepalingen werden geschonden;
Overwegende dat ten gevolge van de
hierna uitgesproken verbreking van de
beslissing · gewezen over de publieke en
burgerlijke vorderingen de beslissing,
waarbij Taveirne Andre burgerlijk verantwoordelijk verklaard werd voor het
betalen van de geldboete, van de kosten
en van de vergoeding waartoe aanlegger
veroordeeld werd, zonder voorwerp
wordt;
Overwegende dat de verbreking dient
uitgebreid te worden tot het gedeelte
van het dispositief waarbij de telastlegging waarop de vervolging oorspronkelijk

gegrond was, afgewezen werd, vermist
geen van de partijen tegen dit gedeelte
van het onverdeelbaar dispositief een
afzonderlijke voorziening kon indienen ;
Om die redenen, en zonder de andere
middelen te onderzoeken die geen ruimere
verbreking zouden kunnen meebrengen ;
verbreekt het bestre'den vonnis behalve
in zover het Taveirne Andre burgerlijk
verantwoordelijk heeft verklaard voor
aanlegger; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt Sinnaeve tot de
helft van de kosten en laat de Staat de
overige helft ten laste; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Kortrijk, zetelende in hoger
beroep.
21 december 1959. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H.
Van Beirs.- Gelijkluidende conclusie, H.
Depelchin, advocaat-generaal.

2e

GEVAL (BILTRIS, T. VANWYMELBEKE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 maart 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Kortrijk;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de door
aanlegger ingestelde burgerlijke vordering:
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging waarop het Hof acht
vermag te slaan niet blijkt dat die voorziening betekend zou geweest zijn aan de
partij tegen welke zij g·ericht is ; dat zij
bijgevolg niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen gewezen over de
tegen aanlegger ingestelde publieke en
burgerlijke vorderingen :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 61 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, 145, 176 van het Wethoek van strafvordering en 4 van de wet
van 17 april 1878 bevattende de vooraf-

-363gaande titel van het wetboek van rechtspleging in strafzaken, doordat het bestreden vonnis in boger beroep aanlegger veroordeeld heeft wegens de door artikel 15
voorziene inbreuk op de wegcode, welke
in de plaats werd gesteld van de door
artikel 26-1, voorziene inbreuk op de
wegcode wegens welke aanlegger in eerste
aanleg werd vervolgd en berecht, dan
wanneer de rechter niet heeft vastgesteld
dat het aldus in acht genomen feit hetzelfde is als dit waarop de vervolging gegrond was of er in begrepen was :
Overwegende dat de rechter in boger
beroep uitspraak heeft gedaan over de
tegen aanlegger ingestelde publieke vordering· wegens inbreuk op artikel 26-1,
van het koninklijk besluit van 8 april
1954 alsmede over de tegen hem ingestelde burgerlijke vordering tot herstelling van de schade veroorzaakt door dit
misdrijf;
Overwegende dat uit de motieven van
het bestreden vonnis blijkt dat. v66r deze
rechter de telastlegging van inbreuk op
gemeld artikel 26-1, gewijzigd werd in
inbreuk op de in artikel 15 van de wegcode voorgeschreven algemene regel van
voorrang die elke bestuurder verplicht de
doorgang vrij te laten voor de van rechts
komende bestuurder, en dat aanlegger
zich in verb and met die gewijzigde telastlegging verdedigd heeft ;
Overwegende dat de rechtbank de veroordeling zowel op strafrechterlijk gebied
als op burgerlijk gebied uitgesproken
heeft op grond van laatste inbreuk op de
wegcode, maar heeft verzuimd vast te
stellen dat het onder die nieuwe qualificatie in acht genomen feit hetzelfde was als
dit waarop de vervolging gegrond was,
ofwel er in begrepen was en dus hetzelfde
was als dit hetwelk bij de eerste rechter
aanhangig was geweest ;
Dat bijgevolg de in het middel aangeduide wetsbepalingen werden geschonden;
·
Overwegende dat de verbreking dient
uitgebreid te worden tot het gedeelte van
het dispositief waarbij de telastlegging
waarop de vervolging oorspronkelijk gegrond was, afg·ewezen werd, vermits geen
van de partijen tegen dit gedeelte van het
onverdeelbaar dispositief een afzonderHjke voorziening kon indienen ;
Om die redenen, en zonder de andere
middelen te onderzoeken, die geen ruimere verbreking zouden kunnen meebrengen ; verbreekt het bestreden vonnis in
zover het uitspraak heeft gedaan over de
ten laste van aarilegger ingestelde pu-

blieke en burgerlijke vorderingen ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegger tot de helft vail de kosten, verweerder tot een vierde en laat de
Staat het overige ten laste ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brugge, zetelende in
hoger beroep.
21 december 1959. 2e kamer. Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve!', H.
Van Beirs. - Gelijkluidende conclusie, H.
Depelchin, advocaat-generaal.
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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST
ONTSTAAN). TOEKOMSTIGE SCHADE.
- VEROORDELING VAN DE DADER VAN
DE SCHADE TOT DE ONMIDDELIJKE
BETALING VAN EEN KAPITAAL.
AFTREKKING VAN DE INTERESTEN.
Wannee!', om een toekomstige schade te vergoeden, de rechter de dade!' van die schade
veroo1·deelt tot de onmiddelijke betaling
van een kapitaal, moet hij van het bedrag
waarop hij de schade schat de actuele
waarde van de interesten aftrekken die
ovm·eenstemt met de tijd!'Uimte welke
moet verlopen tussen de datum waa1'0p
het kapitaal geacht wo1·dt veTleend te zij n
en de veTwezenlijking van de schade.

(FIRMA « G. A. VAN DE YEN"' T.
GIELEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 j anuari 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de door
Gielen, weduwe Eerdekens, ingestelde
burgerlijke vordering :
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9? van de
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 110?, 1134, 1319 en 1320 van
dit laatste wetboek in zoverre zij het gerechtelijk contract beheersen, doordat het
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een schadevergoeding toekent wegens het
verlies van haar aandeel in het pensioen
van mijnwerker en in zekere bijverdiensten van haar echtgenoot nadat hij de
leeftijd van vijfenvijftig jaar zou hebben
bereikt, dan wanneer verweerster die elementen niet inriep en er zich toe beperkte
de bevestiging van het vonnis te vragen
dat haar nadeel had berekend op grond
van een jaarlijks netto-loon van 51.041 fr.
berekend totdat het slachtoffer de leeftijd van zestig jaar zou bereikt hebben,
zodat het arrest zich gesteund l1eeft op
elementen die vreemd waren aan de betwisting tussen partijen :
Overwegende, eensdeels, dat het vonnis waartegen aanlegster hoger beroep
heeft ingediend, rekening hield met de
schade voortvloeiend uit het verlies van
de voordelen die verweerster zou genoten
hebben na,da,t ha,ar man de leeftijd van
vijfenvijftig jaar zou bereikt hehben;
Dat de eerste rechter inderdaad, alhoewel hij beschouwde dat het slachtoffer
« hoogstens tot zestigjarige ouderdom
actief in het mijnbedrijf zou hebben kunnen werken >>, bedoeld verlies in acht genomen heeft om nochtans te beslissen dat
« billijkheidshalve, voor het berekenen
van het door de burgerlijke partij ondergane verlies, de vermoedelijke overlevingsduur tot het vijfenzestigste jaar van
het slachtoffer dient gebracht >> en om, in
verba,nd met het loon van het slachtoffer,
de vergoeding op grond van een actief
overlevingsduur van eenenveertig j aar
te berekenen ;
Overwegende, anderdeels, dat verweerster, die aangaande het betwiste gedeelte
van haar schade, de bevestiging van het
beroepen vonnis heeft gevraagd en die
zich hiervoor beroepen heeft op haar conclusies v66r de eerste rechter waarbij zij
de volledige herstelling van de door haar
geleden schade nastreefde, haar aanvoering desomtrent gehandhaafd heeft;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest ex requo et bono op 145.230 frank
de schadevergoeding vaststelt die het aan
eerste verweerster toeken t wegens het
nadeel door haar ondergaan door het verlies van haar deel in het pensioen van
mijnwerker waarvan haar echtgenoot zou
genoten hebben alsmede van haar aandeel in zekere bijverdiensten, zonder vast
te stellen dat er geen bepaalde elementen

van berekening aanwezig zijn en zonder
de minste verantwoording te geven betreffende de elementen dewelke het in
aanmerking neemt, en meer bepaaldelijk,
zonder het bedrag van het pensioen van
mijnwerker te bepalen dat. het arrest in
aanmerking neemt, dan wanneer, op
grond van dit vaste gegeven, een juiste
berekening van het nadeel, zoals gedaan
voor het loon, mogelijk was :
Overwegende dat uit de aard van de
schade die voortvloeit uit het verlies van
de voordelen die verweerster, nadat haar
man de leeftijd van vijfenvijftig jaar zou
bereikt hebben, nog zou hebben getrokken en uit het pensioen van mijnwerker
en uit zekere bijverdiensten, blijkt dat
zij op geen vaste gegevens kon berekend
worden daar noch het bedrag van de bijverdiensten noch · het aandeel van verweerster in bedoelde inkomsten juist kunnen bepaald worden ;
Dat bijgevolg de rechter wettelijk die
schade ex &quo et bono heeft geschat ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest ex requo et bono op
15.000 frank per jaar de voordelen schat
waarvan eerste verweerster had mogen
genieten indien haar man, na zijn oppensioenstelling, was blijven !even, en, op
grond van die jaarlijkse som en van de
vermoedelijke levensduur van het slachtoffer, de verschuldigde vergoeding uit
dien hoofde bepaalt op 145.230 frank,
zonder die som te verantwoorden en meer
bepaaldelijk zonder te zeggen dat het
rekening houdt van de actuele waarde
van die 15.QOO frank gedurende 13 jaar
na de oppensioenstelling, alhoewel de
conclusies van eiseres deden gelden dat er
enkel met de actuele waarde der verloren
voordelen diende rekening te worden gehouden, en, terwijl het weerhouden bedrag - op impliciete maar op ontegensprekelijke wijze - aantoont dat er met
die actuele waarde geen rekening werd
gehouden, waaruit volgt dat aan verweerster meer toegekend werd dan dat
waarop zij recht had :
Overwegende, eensdeels, dat het bestreden arrest beslist dat de verg·oeding
waarop verweerster recht heeft ook een
bedrag· moet begrijpen dat het verlies
moet vergoeden van zekere voordelen die
zij in de toekomst zou genoten hebben indien haar man was blijven leven, << te
weten ha,ar dee! in het pensioen van de
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zekere bijverdiensten van gepensionneerde >>;
Dat het die voordelen ex requo et bono
schat op 15.000 frank per jaar, «of in
kapitaal gedurende dertien jaar, tijd van
normale overleving van het slachtoffer
hoven de vijfenvijftig jaar, hetzij
145.230 frank >> ;
Overwegende dat uit de bewoordingen
van het arrest blijkt dat die 15.000 frank
de waarde van de voordelen vertegenwoordigen waarvan jaarlijks verweerster
zal beroofd worden vanaf de dag waarop
het slachtoffer de leeftijd van vijfenvijftig jaar zou bereikt hebben en dat de som
van 145.230 frank de kapitaalwaarde is
van die voordelen gedurende dertien jaar,
op hetzelfde tijdstip;
Overwegende, anderdeels, dat, om het
bedrag te bepalen van de geldsommen tot
de betaling waarvan aanlegster wordt veroordeeld, het arrest de regel nakomt volgens welke, voor het berekenen van een
vergoeding die van nu af het nadeel moet
vereffenen dat uit de toekomstige gevolgen van de schadelijke daad voortvloeit,
rekening dient gehouden te worden met
de interesten die de toegekende som normaal vermeerderen vanaf het ogenblik
waarop die som geacht wordt verleend te
zijn tot dit waarop, bij gebrek eraan, de
te herstellen schade zich zou verwezenlijken;
Dat onder meer, op die wijze en met
inachtneming van een rentevoet van
4,5 t. h., het kapitaal wordt vastgesteld
dat met de annu'iteiten overeenstemt
welke verweerster zou genoten hebben
ingevolge haar deel in het loon van haar
man gedurende de tijd dat deze zijn
. beroep gewoon zou volhouden hebben uit
te oefenen, te weten t.ijdens eenendertig
jaar vanaf de dag van het ongeval;
Dat ook op dezelfde wijze en op dezelfde rentevoet het kapitaal wordt berekend dat, bij de afloop van dit tijdperk,
met de annu'iteiten overeenstemt welke
voor verweerster te goed zouden gekomen
zijn ingevolge haar deel in de baten die
haar man nog zou kunnen verworyen
hebben gedurende de dertien daarna volgende j aren ;
Overwegende dat aldus uit het arrest
blijkt dat, door verzuimd te hebben, in
overeenstemming met de hierboven aangehaalde regel waarvan het arrest overigens tot dan toe wel toepassing maakte,
de vergoeding te berekenen welke, bij de
afloop van het tijdperk van gewone beroepsbedrijvigheid van het slachtoffer, dit
sin 1988, met het hogergemelde kapitaal

van 145.230 frank gelijk zal zijn en door
aanlegster tot de .betaling van deze som
van 145.230 frank te veroordelen, het
arrest van verweerster een voordeel toekent gelijk met de actuele waarde van de
intresten die deze som zullen vermeerderen gedurende eenendertig jaar, niettegenstaande geen te herstellen schade, volgens het arrest, het toekennen van zodanig voordeel rechtvaardigt;
Dat het middel dus, in zover het zich
op de schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek beroept,
gegrond is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de door
de gemeenschappelijke verzekeringskas
tegen arbeidsongevallen in de Limburgse
koolmijnen ingestelde burgerlijke vordering;
Overwegende dat aanlegster geen middel inroept ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch enkel in zover het op
145.230 frank het deel van de vergoeding
bepaalt dat toegekend is tot herstelling
van de schade voortvloeiend uit het verlies van de voordelen die eerste verweerster zou genoten hebben nadat haar man
de leeftijd van vijfenvijftig jaar zou bereikt hebben ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eerste verweerster
tot een vierde van de kosten en aanlegster tot de drie overige vierden ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
21 december 1959. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H.
Van Beirs. - Gelijkluidende conclusie, H.
Depelchin, advocaat-generaal.
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VERJARING.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. VERKEERSONGEVAL. RECHTSTREEKSE DAG·
VAARDING
VAN
EEN
BENADEELDE
PARTIJ DIE STREKT TOT DE VERGOE·
DING VAN EEN SCHADE AAN GOEDEREN
EN DIE TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE
EEN INBREUK OP DE POLITIE VAN RET
WEGVERKEER LEGDE. ANDERE PER·
SOON IN RET ONGEVAL GEWOND. ARREST VASTSTELLENDE DAT MEER DAN
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DE DATUM VAN DE FElTEN EN DIE VAN
DE RECHTSTREEKSE DAGVAARDING EN
DAT GEEN FOUT, OORZAKELIJK VERBAND HOUDENDE MET HET ONGEVAL,
TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE BEWEGENIS. -ARREST DE BIJ MIDDEL VAN
DE RECHTSTREEKSE DAGVAARDING INGESTELDE BURGERLIJKE VORDERING
VERJAARD VERKLARENDE. WETTIGHEID.

W anneer een ~enadeelde partij een beklaagde r·echtstr;eeks v 66r· de cor·r·ectionele
rechtbank !weft gedagvaard tot vergoedi'ng
van de door haar ingevolge een verkeer·songeval aan goederen geleden schade en,
door· die dagvaarding, een inbreuk op de
politie van het wegverkeer ten laste van
de beklaagde !weft gelegd, en wanneer een
ander·e persoon in hetzelfde ongeval gewond is geweest, rechtvaardigt wettig
zijn beslissing het arrest dat, om de bij
middel van de r·echtstreekse dagvaarding
ingestelde burger·lijke vor·de1'ing verjaard
te verklar·en, vaststelt, eensdeels, dat meer·
dan twee jaTen veTstTeken zijn tussen de
datum van de feiten en die van gezegde
dagvaaTding, en, andeTdeels, dat geen
fout, oor·zakelijk ver·band houdend met
de verwondingen, ten laste van de beklaagde bewezen is.
(VAN DER ZWAN, THYSSE EN FIRMA
J. W. 'I'HYSSE EN ZOON, T. N. V. « LE
PA'I'RIMOINE », N. V. « FONDERIES ET
EMAILLERIES D' AUDENARDE A. DE SAEGHER E'I' DE'I'EMMERMAN », DE JAEGHER EN GEURTS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 maart 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorzieningen gerich t
zijn tegen de beslissingen gewezen over
de vordering van het Openbaar Ministerie tegen eerste twee aanleggers en over
de tegen hen ingestelde burgerlijke vorderingen :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 418, 419 en
420 van het Strafwetboek, 8, 32, 42, 75,
76 en 77 van het koninklijk besluit van
8 april 1954 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
gewijzigd en aangevuld door de koninklijke besluiten van 31 december 1954 en
13 juni 1956, 3 en 4 van de wet van
17 april1878 houdende de voorafgaande

titel van het Wetboek van strafrechtspleging, 1382, 1383 en 1384 van het Burger~
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, het vonnis
a quo bekrachtigende, de van der Zwan
ten laste g·elegde betichtingen bewezen
verklaard heeft, hem veroordeeld heeft
tot een maand gevang en een geldboete
van 100 frank, met opschorsing, hem
aileen a,ansprakelijk verkla,ard heeft voor
het ongeval, Thysse burgerlijk aansprakelijk verklaard heeft en hem met van
der Zwan, in solidum, veroordeeld heeft
om aan de burgerlijke partijen verscheidene sommen te betalen, en dit om de
redenen dat, in de avond van 30 januari
1956 het gevaar dat de stilstaa,nde wagen
vertegenwoordigde aan de aandacht van
de weggebruikers gesignaleerd was, dat
niet kon a,angenomen worden dat kussens
voor het licht zouden gehangen hebben
en dit onzichtbaar zouden hebben gemaakt, dat van der Zwan vergeefs aanvoert geen enkellicht gezien te hebben en
de vrachtwagen maar op ongeveer
10 meters opgemerkt te hebben, dat dit ·
even wei te wijten is aan de omstandigheid
dat hij meer aandacht vestigde op de
tegenligger dan op wat v66r hem op de
baan was, dat hij aan een snelheid heeft
gereden welke tamelijk hoog moet geweest zijn en in aile geval, niet aangepast aan zijn gezichtsveld, dat de beklaagde naar links en zelfs helemaal naar
links was uitgeweken en dat geen fout
oorzakelijk verband houdend met het ongeval ten laste van Geurts gebleken is,
dan wanneer de aanleggers in hun conclusies in hoger beroep staande hielden
dat de stilstaande vrachtwagen een onvoorzienbare hindernis was geweest, dat
de wedersamenstelling waartoe was overgegaan geworden, een louter theoretisch
experiment uitmaakte, waarbij geen rekening werd gehouden met zekere factoren welke zij met nauwkeurigheid aanduiden, steunende, namelijk, op het verslag van de deskundige Lamens, dat ze
geen de minste gevolgtrekking toeliet betreffende de zichtbaarheid van het achterlicht op 200 meter de dag van het ongeval, voor een onverwittig·de persoon, dat
zij daaraan toevoegden, de redenen van
hun bevestigingen gevende, dat het, de
dag der feiten, niet uitgesloten was dat
dit licht door een kussen zou onzichtbaar
gemaakt geweest zijn, da,t de waarachtigheid van de verklaring van van der Zwan,
luidens welke het rood licht niet zichtbaar was,· blijkt uit de beschrijvingen die
door de dichtaanwezige getuigen gegeven
worden, en, eindelijk, dat de aan Geurts
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feiten wel bewezen waren, en dat, dus, de
rechters in boger beroep, door uit te
spreken zoals zij bet gedaan hebben de
conclusies van de aanleggers niet op gepaste wijze beantwoord hebben, het punt
hebben onzeker gelaten of zij de door de
aanleggers aangevoerde feiten beschouwd
hebben als onjuist of als van dienstigbeid
ontbloot, en hun beslissingen niet wettelijk hebben gemotiveerd :
Overwegende dat in hun conclusies
aanleggers het verweermiddel deden gelden dat de stilstaande vrachtwagen, door
verweerder Geurts bestuurd, een onvoorzienbare hindernis was geweest daar, de
zichtbaarheid van het rood achterlicht
aan de rechterzijde uitgesloten zijnde, het
linker rood achterlicht evenmin zichtbaar was;
Dat zij, in verband met dit laatste
punt, hun bewering steunden op de overweging dat uit de vaststellingen waartoe
de wedersamenstelling van de feiten aanleiding had gegeven niet de minste gevolgtrekking mocht afgeleid worden betreffende de zichtbaarheid van dit achterlicht op 200 meter de dag van het ongeval
voor een onverwittigde persoon, gelet op
verscheidene omstandigheden waarvan
zij gewag maakte ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat " uit de gedane bevindingen ... blijkt
dat het linker achterlicht zichtbaar was
tot een afstand van 200 meter " om eruit
af te leiden, alhoewel het aanneemt dat
die bevindingen weliswaar niet in dezelfde
weersomstandigheden werden gedaan als
deze van de nacht der feiten, dat << ook
bij ongunstiger weersomstandigheden, en
namelijk in de avond van 30 januari
1956, het gevaar dat de stilstaande wagen
vertegenwoordig·de aan de aandacht van
de weggebruikers gesignaleerd was '';
Dat het hierdoor op passende wijze op
de conclusies van aanleggers antwoordt;
Dat het, bij een feitelijke beoordeling,
beslist dat bedoeld licht op een voldoende
afstand zichtbaar was op het ogenblik van
het ongeval en dat het in staat was het
hooogde doel te bereiken : op zich de aandacht van de weggebruikers te vestigen;
Dat het verder bepaalt dat dit licht
niet heeft kunnen verborgen worden
noch door de aanwezigheid van het slachtoffer, noch door voorwerpen, noch door
modder;
Dat het nog in aanmerking neemt en
het aankomen uit tegenovergestelde richting van een met kruislichten verlichte
auto en van de door eerste aanlegg·er afgelegde verklaring waarvan hij de rechtzin-

nigheid niet betwist, maar welke hij uitlegt door de omstandigheid dat beklaagde
<< meer aandacht vestigde op de tegenligger dan op wat v66r hem op de baan
was";
Overwegende dat de wijze waarop de
door aanleggers aangevoerde feiten beoordeeld worden geen aanleiding geeft
tot dubbelzinnigbeid of onduidelijkheid;
Overwegende dat het arrest waarin
vastgesteld is, eensdeels, dat de inbreuken waarop de rechtstreekse dagvaarding
de vorderingen, die zij bij de rechter aanhangig maakte, grondde, door verjaring
vervallen zijn, en, anderdeels, " dat geen
fout, oorzakelijk verband houdend met
het ongeval, ten laste van Geurts gebleken is "een passend antwoord inhoudt op
de bewering dat de aan Geurts in de
rechtstreekse dagvaarding verweten feiten wei bewezen waren ;
Overweg·ende, voor l1et overige, dat,
behoudens, wat het verwijt betreft de
conclusies van aanleggers niet beantwoord te hebben, het middel niet aanduidt waaruit zou blijken dat de rechter
in boger beroep zijn beslissingen niet overeenkomstig de wet heeft gemotiveerd ;
Dat bet middel dus niet kan aangenomen worden;
En overwegende, voor het overige, wat
de voorziening betreft welke eerste aanlegger ingediend heeft tegen de beslissing
gewezen over de ten zijnen laste uitgeoefend publieke vordering, dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing gewezen over de
door aanlegster tegen verweerder Geurts
ing·estelde burgerlijke vordering :
Overwegende dat de eerste twee aanleggers zonder hoedanigheid zijn om zich
te voorzien tegen een beslissing gewezen
over een burgerlijke vordering waarin zij
geen partij zijn ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 van de wet
van 1 augustus 1899, tot herziening van
de wetgeving en van de reglementen op de
politie van het wegverkeer, 21, 22, 24, 25
en 26 van de wet van 17 april1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafrechtspleging, 1 van de
wet van 30 maart 1891 en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
op de rechtstreekse dagvaarding van aanlegster, firma J. W. Thysse en Zoon, beslist heeft, dat de overtredingen van de
Wegcode ten laste van Geurts gelegd ver-
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Geurts voor de correctionele rechtbank
rechtstreeks gedagvaard werd meer dan
2 voile jaren verstreken waren, dat indien
de rechtsmacht weliswaar over feiten te
oordelen heeft en niet over de kwalificatie
aan het feit gegeven, de rechter evenwel
bij het voorwerp van de telastlegging
moet blijven en het feit dat hem voorgelegd wordt niet mag vervangen door een
ander feit, en dat aanlegster, die slechts
materiele schade heeft opgelopen, niet
ontvankelijk zou zijn om tegen Geurts de
publieke actie hoofdens. onvrijwillige
doodslag in gang te stellen, en bijgevolg,
op burgerlijk gebied, gezegd heeft dat de
vordering van aanlegster niet ontvankelijk is, daar de eis gesteund is op feiten
welke door verjaring reeds vervallen waren toen de eis ingediend werd, dan wanneer de in de rechtstreekse dagvaarding
aan Geurts verweten feiten (te weten zijn
vrachtwagen onreglementair en onverlicht op de baan te hebben geplaatst), zoals was staande gehouden in de voor aanleggers v66r het hof van beroep genomen
conclusies, zich integreren, een bestanddeel uitmaken en een geheel vormen in
hoofde van Geurts met een misdrijf, waarvoor weliswaar betichte Geurts niet vervolgd wordt maar dat als wanbedrijf bestempeld wordt door de strafwet, en dat
bij gevolg de driej arige verj aringstermij n
in casu op het ene feit in al zijn bestanddelen toepasselijk was, en doordat, in aile
geval, het bestreden arrest dat middel
van de conclusies van aanleggers niet
beantwoord heeft door om de hierboven
aangehaalde redenen de feiten van de
rechtstreekse dagvaarding verjaard te
·verklaren :
Overwegende dat de rechter, die eensdeels, vaststelt « dat geen fout, oorzakelijk verband houdend met het ongevar,
ten laste van Geurts gebleken is ))' zodat
welke ook de inbreuken zijn die deze bestuurder zou begaan hebben, zij in geen
geval een bestanddeel kunnen uimaken
van een misdrijf van onvrijwillige doding
of van onvrijwillige verwondingen terwijl
hij, anderdeels, er op wijst dat twee voile
jaren verstreken waren vanaf de dag
waarop bedoelde inbreuken zouden begaan geweest zijn tot deze waarop de dader ervan door aanlegster rechtstreeks gedagvaard werd, zijn beslissing wettig
rechtvaardigt waarbij hij de burgerlijke
vordering door verj aring vervallen verklaart, welke aanlegster, op grand van
die beweerde inbreuken op de wegcode,
bij de strafrechter aanhangig heeft gemaakt;

Overwegende dat de rechter, die de
redenen te kennen geeft waarom hij, bij
toepassing van de wet, het door een partij
ingeroepen middel afwijst, op dit middel
een passend antwoord geeft, ongeacht de
beschouwingen die deze partij doet gelden om aan zijn middel een wettelijke
grondslag te doen toekennen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
III. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing gewezen over de
tegen verweerder Geurts ingestelde publieke vordering :
Overwegende dat aanleggers zonder
hoedanigheid zijn om zich tegen die beslissing te voorzien ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt ieder aanlegger tot
een derde van de kosten.
21 december 1959. 2e kamer. Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H.
Van Beirs. - Gelijkluidende conclusie, H.
Depelchin, advocaat-generaal.

2e KAMER. -
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1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSHEID. VERDICHTE AKTE. MOGELIJKHEID VAN NADEEL VOOR DE
DERDEN. STRAFBARE VALSHEID.
2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSHEID. FICTIEVE FACTUREN
BESTEMD OM EEN OORSPRONGATTEST
ONRECHTMATIG TE BEKOMEN.

1o Een ve1·dichte akte die bed1·ieglijk op ge-

maakt is kan een valsheid in geschriften
uitmaken in de mate waarin zij in staat
is om, doo1· het gebruik wam·voor zij is
opgemaakt, nadeel aan derden te bm·okken en tegen hen uitwe1·king te hebben (1).
(Strafwet., art. 196 en 197.}
2°

Fictieve facturen, opgemaakt ten einde
het oo1'Sp!'ongattest voo?·zien bij besluit
nr 283 van 30 maa1·t 1936 houdende
reglementering van de afgifte van oo1'sprongattesten malcen st!'afbare valsheden
uit.

(1) Verbr., 7 mei 1951 (An·. Vm•b1'., 1951,
biz. 510).

369(DONCKERWOLCKE.)

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
.arrest, op 19 maart 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 196 van het
Strafwetboek, doordat het arrest aanlegger veroordeelt hoofdens valsheid in ge.schriften door het vervalsen van vier facturen en hoofdens gebruik van deze valse
.stukken, dan wanneer niet betwist werd
. dat aanlegger geen bestaande facturen
beeft vervalst, doch slechts fictieve facturen heeft opgesteld, feit van simulatie dat
niet strafbaar is gesteld bij artikel 196
van het strafwetboek vermits deze stukken niet werden aangewend als bewijs
ten overstaan van de medecontractant :
Overwegende dat blijkt uit de stukken
Yan de rechtspleging waarop het hof vermag acht te slaan dat aanlegger vier facturen zogezegd uitgaande van een firma
F. Saeg te Gent, opstelde vermeldende
ingebeelde verkopen van textielproducten
door deze firma aan hemzelf, en dat hij
deze facturen voorlegde aan de Kamer
van koophandel en Nijverheid van het gewest Gent, door ministerieel besluit gemachtigd tot het afleveren van oorsprongsattesten voor Belgische goederen,
met het doel attesten te bekomen waaruit moest b!ijken, tot dekking van haar
uitvoer naar Frankrijk, dat deze koopwaren, in deze facturen vermeld, van
Belgische oorsprong waren ;
Overwegende dat de verdraaiing van
de waarheid, wezenlijke voorwaarde van
de valsheid in geschriften, niet aileen
door de materiele vervalsing van een ge.schrift kan verwezenlijkt worden, maar
·ook door vervalsing van de substantie
Yan het geschrift zonder dat dit in zijn
materialiteit vervalst wordt;
Overwegende dat een verdichte akte
die bedrieglijk opgemaakt is een valsheid
in geschriften kan uitmaken in de mate
waarin zij in staat is om, door het gebruik
waarvoor zij is opgemaakt, nadeel aan
·derden te berokkenen en tegen hen uitwerking te hebben ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
bet feit B (valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken) voor het hof
bewezen gebleven is zoals het door de
eerste rechter als bewezen werd aangenomen en beoordeeld; dat de eerste rechter
in zijn vonnis gereleveerd had dat het opVERBR.,

1960. -

24

maken en het gebruik van de valse facturen van aard waren om aan de dader een
voordeel te verschaffen op hetwelk hij
geen recht had en schade konden veroorzaken aan het beheer of het organisme
jegens wie ze ingeroepen werden;
Dat het arrest dienvolgens een juiste
toepassing van artikelen 196, 197, 213 en
214 van het Strafwetboek heeft gedaan
en dat het middel naar recht faalt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat, waar het arrest
slechts een enkele straf uitspreekt ter beteugeling van de verschillende misdrijven
voorzien door de telastleggingen en waar
deze strafwettelijk gerechtvaardigd blijft
door het misdrijf gekwalificeerd onder
letter B, het eer:,te middel dat enkel het
misdrijf onder letter A betreft, niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 december 1959. - 2e kamer. Voo1·zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H.
Hallemans.- Gelijkluidende conclusie, H.

Depelchin, advocaat-generaal.
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MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN.- MID DEL DAT BEWEERT
DAT DE GENEESHEER-l)ESKUNDIGE AAN·
GEWEZEN VOOR RET ONDERZOEK VAN
AANLEGGER HEM NIET ONDERZOCHT
HEEFT. BEWERING DOOR RET DES·
KUNDIG VERSLAG TEGENGESPROKEN.
MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND·
SLAG MIST.

Mist feitelijke grondslag het middel dat beweert dat de geneesheer-deskundige, a'angewezen ten einde aanlegger te onde1'zoeken met het oog op de eventuele toepassing van de wet tot besche1·rning der
maatschappij, hem niet onde1·zocht !weft,
dan wanneer het tegenove~·gestelde uit het
door gezegde geneesheer nee1·gelegd verslag blijkt.

-
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(CANIPEL.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 29 october 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, 8, 11, 2t., 25
en 27 van de wet van 9 april1930 tot bescherming der maatschappij tegen de abnormale en de gewoonte-misdadigers,
193, 198, 213 en 214 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest, bij
bevestiging van de beschikking van de
raadkamer van de rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen, de internering van
aanlegger voor een termijn van vijf jaren
wegens vervalsing van een reispas en gebruik ervan bevolen heeft, dan wanneer,
eerste onderdeel, het plegen van valsheid
in geschriften niet tot de internering maar
slechts tot de veroordeling van de dader
aanleiding kan geven, en dan wanneer,
tweede onderdeel, aanlegger niet als een
gewoonte-misdadiger kan beschouwd
worden daar een g·ewoonte-misdadiger
deze is die misdrijven pleegt zonder aanneembare redenen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, luidens artikel 7 van
de wet van 9 april 1930, de rechtbanken
in raadkamer, de onmiddelijke internering mogen gelasten van de verdachte die
een als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd feit heeft gepleegd, behalve wanneer het een politieke misdaad, een politieke wanbedrijf of een persdelict betreft,
en die zich in een der bij het eerste artikel voorziene toestanden bevindt;
Overwegende dat het feit, aanlegg·er
ten laste gelegd, als wanbedrijf gekwalificeerd is krachtens de artikelen 193, 198,
213 en 214 van het strafwetboek; dat het
arrest vaststelt dat aanlegger, op het
ogenblik van dit feit, lijdend was aan erge
geestesstoornis, waardoor hij onbekwaam
was zijn daden te beheersen en dat deze
toestand thans nog voortduurt;
Dat de internering, derhalve, wettig
bevolen werd ;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest zijn beslissing niet steunt op de beschouwing
dat aanlegger een gewoonte-misdadiger
zou zijn;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;

Over het tweede middel hieruit afge-·
leid dat de deskundige dokter Troch tot
de onverantwoordelijkheid van aanlegger·
besluit, dan wanneer hij aanlegger nooit
onderzocht heeft :
Overwegende dat de bewering van aanlegger, als zou hij nooit door deskundige·
Troch onderzocht geweest zijn, in strijd
is met de meldingen van het deskundig·
verslag welke hij niet bewijst wegens.
valsheid te hebben aangeklaagd;
Dat het middel feitelijke grondslag·
mist;
En overwegende dat de substantii:\le of'
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat.
de beslissing overeenkomstig· de wet is ;:
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
21 december 1959. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H ..
W aliters. - Gelijkluidende conclusie, H ..
Depelchin, advocaat-generaal.
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KAMER. -

VOORZIENING

IN VERBREKING ..

VORM. STRAFZAKEN. VERZOEKSCHRIFT TOT STAVING VAN DE
VOORZIENING. - VERZOEKSCHRIFT DAT'
EEN
ONLEESBARE
HANDTEKENING
DRAAGT EN DE HOEDANIGHEID VAN DE
ONDERTEKENAAR NIET VERMELDT. HET HOF SLAAT ER GEEN ACHT OP.

Het hof slaat geen acht op een verzoeksch1·i{t,.
tot staving van een in strafzaken ingestelde voo!·ziening nee1·gelegd, dat een onleesbare handtekening draagt en noch de
eenzelvigheid noch de hoedanigheid van
de ondertekenaar vermeldt {1).
{PEETERS EN BORREMANS, T.
GOOVAERTS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 maart 1959 in hoger beroep·
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Mechelen ;
(1) Verbr., 1 december 1958 (Arr. Vm·br.,.
1959, biz. 281).
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I. Wat de voorziening van aanlegster
'betreft :
Overwegende dat het hof geen acht vermag te slaan op het verzoekschrift dat op
de griffte van de Correctionele Rechtbank
te Mechelen op 3 april 1959 ter staving·
van de voorziening werd ingediend, daar
dit verzoekschrift slechts een onleesbare
llandtekening draagt en noch de eenzelvig·heid noch de hoedanigheid van de per.soon die het ondertekend heeft vermeldt;
Overwegende dat, wat de beslissing gewezen over de publieke vordering betreft,
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Overwegende dat, wat de beslissing
gewezen over de burgerlijke vordering betreft, aanlegster geen middel inroept;
II. Wat de voorziening van aanlegger
betreft :
Overwegende dat, uit de stukken van
de procedure waarop het hof acht vermag
te slaan, niet blijkt dat aanlegger, burgerlijk verantwoordelijke partij, zijn voorziening aan de partijen tegen welke zij
gericht is betekend zou hebben;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
21 december 1959. 2e kamer.
Voot•zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. Vet•slaggevet·, H.
Van Beirs. - Gelijkluidende conclusie, H.
Depelchin, advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN
PRESTATIES AAN DE VIJAND. OPElSING. GELIJKSTELLING ME'f EEN
OPEISING. BEVEL OM LEVERINGEN
AAN DE VIJAND TE DOEN. VOOR-·
WAARDEN WAARAAN DE WET DERGELIJK BEVEL ONDERWERPT OPDAT RET
MET EEN OPEISING ZOU KUNNEN GELIJKGESTELD WORDEN.

2°

AAN DE VIJAND TE DOEN. LEVERING
ZONDER RECHTSTREEKS VERBAND MET
DE OORLOGSINSPANNING VAN DE VIJAND. WINST UIT DE LEVERINGEN
AAN DE SPECIALE BELASTING NIET ONDERWORPEN,

1° Opdat een bevel om levet•ingen aan de
vijand te doen met een opeising zou kunnen gelijkgesteld worden, is het vm·eistdat
die leveringen opgelegd zouden zijn geweest onder bedreiging van stmfrnaatregelen of van een beroep op de rnacht dat
ieder vrije toestemming van de opgeeiste
persoon uitsluit (1). (Wet van 15 october
1945, art. 1, § 4, aangevuld door art. 2
van de wet van 19 maart 1953.)
2° Ingeval van aan de vijand gedane leveringen, op bevel van te zijnen voot·dele
handelende ot•ganismen, bevel dat met
een opeising is gelijkgesteld, is de speciale belasting niet van toepassing, ondm·
meer wanneer de levering zonder rechtstreeks verband ·is met de oorlogsinspanning van de vijand (2). (Wet van 15 october 1945, art. 1, § 4, aangevuld door
art. 2 van de wet van 19 maart 1953.)
(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, T. N. V. «SOCIETE NOUVELLE LA TANNERIE MOD ERNE BELGE ».)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 13 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 Wethoek, 1, paragrafen 1 en 4
der wet van 15 october 1945 tot invoering van een speciale belasting op de
winsten voortvloeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand en 2 der wet van
19 maart 1953, dat voormeld artikel 1,
paragraaf 4, heeft aangevuld ; doordat
het bestreden arrest, na te hebben vooropgezet dat de " centrales " moeten worden
beschouwd als organismen die ten bate
van de vijand handelden zodat de werken
uitgevoerd en de leveringen gedaan in
overeenstemming met het plan en de be-

INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN
PRESTATIES AAN DE VIJAND. OPElSING. GELIJKSTELLING MET EEN
OPEISING. BEVEL OM LEVERINGEN

(1) Verbr., 7 april 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 788) ; 3 november 1959 (ibid., 1960,
I, 259).
(2) Verbr., 10 december 1957 en 27 mei
1958 (Arr. Verb1·., 1958, biz. 219 en 762).

-372velen door de ledercentrale uitgevaardigd, in de speciale belasting niet belastbaar zijn voor zover de andere voorwaarden van artikel 2 der wet van 19 maart
1953 vervuld zijn, beslist dat de weerhouden winsten van grosso modo 12 t. h.
netto op de levering·en van 60?.300 frank
leder aan Karl Schmidt te Nurenberg en
van ll.557.?H frank leder voor "Arbeitsschuhe " aan Belgische firma's niet bebelastbaar zijn in de speciale belasting
en de betwiste aanslag dan ook in die
mate vernietigt, en daartoe inroept :
a) dat de levering aan Karl Schmidt gescheid is ingevolge een bevel van de ledercentrale, bevel dat met een opeising
mag worden gelijkgesteld; b) dat het
leder voor" Arbeitsschuhe "vooraf te nemen was ·op het Duits contingent zoals
dit in gemeen overleg met de bezetter
door de ledercentrale werd bepaald derhalve die levering dan ook met opeising
gelijk te stellen is; dat niet bewezen is
dat de verweerster het haar toegekend
contingent zou hebben overschreden,
noch abnormale winsten zou hebben geboekt noch haar productiemiddelen zou
hebben verhoogd, wel integendeel; dat
ook niet vaststaat dat die leveringen enig
verband houden met de rechtstreekse
oorlogsinspanning van de vijand; dan
wanneer : het hof van beroep niet wettelijk kon beslissen dat verweerster in cas·satie wegens gelijkstelling met opeising
geen speciale belasting verschiildigd was
op de winsten voortvloeiend uit de leveringen in kwestie, zonder vooraf te onderzoeken en positief vast te stellen, wat het
niet heeft gedaan, dat werd voldaan aan
al de voorwaarden waarvan de vrijstelling van de speciale belasting uit hoofde
van gelijkstelling met opeising afhankelijk wordt gesteld door artikel 1, paragraaf ll, der wet van 15 october 19ll5 en
artikel 2 der wet van 19 maart 1953, vermits niet werd vastgesteld aan de hand
van feiten of bescheiden : a) met betrekking tot de levering aan Karl Schmidt,
dat ze werd gedaan onder bedreiging van
strafmaatregelen of een beroep op de
macht, onafhankelijk van de vrije toestemming van de verweerster, noch dat
de op deze levering verwezenlijkte winst
geen abnormaal karakter vertoonde, noch
dat gezegde levering geen rechtstreeks
verband hield met de oorlogsinspanning·
van de vijand; b) met betrekking tot de
leveringen van leder voor '' Arbeitsschuhe '' aan Belgische firma's, dat ze
werden gedaan ingevolge een bevel onder
bedreiging van strafmaatregelen of een
beroep op de macht onafhankelijk van

de vrije toestemming van de verweerster
en dat ze geen rechtstreeks verband hielden met de oorlogsinspanning van de
vijand; het hof van beroep het begrip
'' in verband met de rechtstreekse oorlogsinspanning van de vijand " alleszins onjuist heeft gei:nterpreteerd indien het zou
hebben aangenomen dat voor de leveringen aan de Duitse burgerbevolking dit
verband niet bestaat :
Overwegende - wat de levering aan
Schmidt betreft - dat het arrest niet
vaststelt dat deze geen rechtstreeks verband met de oorlogsinspanning van de
vijand hield;
0Yerwegende dat, volgens artikel 1,
paragraaf ll, van de wet van 15 october
1%5, aangevuld door artikel 2 van deze
van 19 maart 1953, ingeval van leveringen aan de vij and gedaan, op bevel van
te zijnen voordele handelende organismen, de speciale belasting niet van toepassing is bij gebrek aan voormeld verband;
Dat, door niet na te gaan of te dezen
zulk verband bestond, het arrest voormeld artikel1, paragraaf ll, heeft geschonden;
Overwegende dat - wat de leveringen
aan Belgische firma's betreft- aanlegger
in zijn conclusies v66r het hof van beroep
uitdrukkelijk de beweegredenen van het
advies van de consultatieve commissie
overgenomen had, welke releveerde dat
te dezen geen opeising in de zin van gemeld artikel1, paragraaf ll, bestond, vermits uit de overgelegde bescheiden bleek
dat de kwestieuze leveringen niet onafhankelijk van de vrije toestemming van
verweerster geschiedden ;
Gverwegende dat het arrest niet heeft
nagegaan of die v:oorwaarde, noodzakelijk om de toepassing van de speciale belasting uit te sluiten, bestond en aldus de
artikelen 97 der Grondwet en 1, paragraaf ll, van de wet van 15 october 19ll5,
aangevuld door artikel .2 van deze van
19 maart 1953, heeft geschonden;
Overwegende dat zo het arrest releveert
dat er een bevel uitgaande van een organisme handelende ten voordele van de
vijand bestond, het niet vaststelt dat de
kwestieuze leveringen werden opgelegd
onder bedreiging van strafmaatregelen
of van een beroep op de macht, alhoewel
artikel 1, paragraaf ll, van de wet van
15 october 1%5, aangevuld door artikel Z
van deze van 19 maart 1953, zullts vereist opdat gezegd bevel met een opeising
zou kunnen gelijkgesteld worden ;
Dat het middel gegrond is;

-373Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover het de aanslag in de
speciale belasting met betrekking tot de
leveringen gedaan a,an Schmidt en aan
de Belgische firma's vernietigt en in zover
het over de kosten uitspraak heeft geda,an; beveelt dat melding van onderhavig arrest op de gedeeltelijk vernietigde
beslissing zal worden gemaakt ; veroordeelt verweerster tot de kosten ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
22 december 1959. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H.
De Bersaques. - Gelijkluidende conclusie,
H. Ga,nshof van der Meersch, advocaatgeneraal.
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

SPE-

CIALE BELASTING OP DE WINSTEN
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN
PRESTATIES AAN DE VIJAND. 0PEISING. ECHTE EN RECHTZINNIGE
OPEISING. PRESTEERDER DIE GEEN
ABNORMALE WINST BEKOMEN HEEFT.
- WINST UIT DE LEVERINGEN AAN DE
SPECIALE BELASTING NIET ONDERWORPEN.

De winst uit leveringen aan de vijand is
aan de speciale belasting niet onderworpen, ingeval van opeising, wannee1· de
prestee1·de~· geen abnormale winst bekomen heeft en de opeising echt en 1'echtzinnig is geweest {1). (Wet van 15 october
1945, art. 1, § 4.)
(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, T. VENNOOTSCHAP BIJ EENVOUDIGE GELDSCHIETING « J. NIEBERDING ET FILS)).)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
ar:rest op 8 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, paragrafen 1 en 4 der
(1) Verbr., 12 mei 1959 (Arr. Verb1•., 1959,
biz. 722).

wet van 15 october 1945 tot invoering
van een speciale belasting op de winsten
voortvloeiend uit leveringen en prestati'es
aa,n de vijand, 2 der wet van 19 ma,art
1953, dat voormeld artikel1, paragraaf 4,
heeft aangevuld; doordat het bestreden
arrest aa,nneemt dat de exceptie va,n gelijkstelling met opeising gegrond is voor
de door verweerster a,a,n de vijand geleverde prestaties om reden dat de brief van
23 augustus 1940 en de « Anordnungen »
van 13 juli en 21 augustus 1944, tegeng·etekend door of uitga,ande van Miksch,
bevelen uitmaken zoals bedoeld in artikel2 der wet van 19 maart 1953 en de in
gezegd artikel bepaalde uitsluitingsgevellen niet van toepassing zijn, en dienvolgens de betwiste aanslag in de speciale
belasting volledig vernietigt; dan wanneer : eerste onderdeel, deze drie bevelen,
zoals zulks in de conclusies voor de administra,tie werd beklemtoond, enkel betrekking hebben op de er in uitdrukkelijk vermelde prestaties, zqdat de feitenrechter zonder vooraf te onderzoeken en
positief vast te stellen, wa,t hij niet heeft
gedaa,n, dat al de overige door verweerster uitgevoerde prestaties ook werden
uitgevoerd ingevolge bevelen in de zin
van artikel 2 der wet va,n 19 ma,art 1953,
niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat
gans de betwiste a,anslag in de speciale
belasting dient te worden vernietigd ;
tweede onderdeel, de feitenrechter zijn
beslissing niet wettelijk kon motiveren
zonder positief vast te stellen, wat hij
evenmin heeft gedaa,,n, dat aan al de voorwaarden waarvan de vrijstelling van de
speciale belasting afhankelijk wordt gesteld door artikel1, paragraaf 4, der wet
van 15 october 1945, en artikel 2 der wet
van 19 maart 1953 werd voldaan vermits
niet werd vastgesteld, aan de hand van
feiten of bescheiden, dat de in verband
met de bewuste prestaties verwezenlijkte
winst geen abnormaal karakter vertoonde :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat in zijn conclusies v66r
het hof van beroep aanlegger opwierp dat
de brief van 23 augustus 1940, die verweerster als met een opeising gelijkgesteld
bevel inriep, enkel tot voorwerp had " een
wel bepaald werk, dat onverwijld dient.
uitgevoerd ))' dat de twee « Anordnungen )) van 13 juli en 21 augustus 1944
" geen opeisingen kunnen bewijzen van
de tijdens de voorgaande jaren geleverde
prestaties )) en " dat voor de verdere activiteit van verzoekster gedurende gans het
verloop van de bezettingstijd geen b,evel
wordt voorgebracht dat als een opeising
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zou kunnen gelden; dat de verdere activiteit niet werd geleverd in uitvoering
van de opdracht van 2g augustus 1940,;
Overwegende dat wat de prestaties
vreemd aan voormelde drie stukken betreft het arrest het middel, dat steunt op
het gebrek aan bewijs van een met opeising gelijkgesteld bevel, niet op passende
wijze beantwoordt;
Overwegende, immers, dat de bedreigingen waaruit de rechter zulk bevel afleidt, enkel betrekking hebben op de prestaties van augustus 1940 ;
Overwegende dat het arrest derhalve
zowel artikel 97 van de Grondwet als
artikel 1, paragraaf 4, van de wet van
15 october 1945, aangevuld door artikel 2 van deze van 19 maart 195g, in het
middel aangeduid, heeft geschonden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest niet vaststelt dat de winst verwezenlijkt ingevolge
de prestaties, voorwerp van hogervermelde documenten, geen abnormaal karakter vertoont;
Overwegende dat beide onderdelen van
het middel gegrond zijn ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover het beslist
dat g·egrond is de exceptie van met opeising gelijkgesteld bevel, door verweerster
opgeworpen, voor de prestaties of leveringen bedoeld in hogervermelde documenten; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.

22 december 1959. 2e kamer. Voo!'zitte!', H. de Clippele, raacl.sheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H.
De Bersaques. Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
MIDDEL ONDER VOORWAARDE.
MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR. BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR ZICH ERTOE BEPERKENDE
DE RECLAMATIE NIET ONTVANKELIJK
TE VERKLAREN. PERKEN VAN DE

MACHTEN VAN HET HOF VAN BEROEP.
INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. RAMING GEGROND OP DE
TEKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID WELKE DE ELEMENTEN UITMAKEN WAAROP DE DOOR ARTIKEL 2,
PARAGRAAF g, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945 VOORZIENE VERMOEDENS
VAN TOEPASSING ZIJN. - ELEMENTEN
DIE DOOR DE ADMINISTRATIE ENKEL
MOGEN WEERHOUDEN WORDEN IN ZOVER ZIJ VOOR HET BEPALEN VAN DE
EXTRABELASTING IN AANMERKING MOGEN GENOMEN WORDEN.
4° INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. AANSLAG VAN
AMBTSWEGE GEVESTIGD.- AANSLAGEN
IN DE GEWONE BELASTINGEN EN IN DE
EXTRABELASTING OP EEN ZELFDE VERMOEDEN GEGROND. - AANSLAG IN DE
GEWONE BELASTINGEN OP EEN ONJUIST
ELEMENT GEVESTIGD. - AANSLAG IN
DE EXTRABELASTING WILLEKEURIG GEVESTIGD.

go

1° Is niet ontvankelijk het onder voorwam·de
opgeworpen middel.

2° Behoudens het geval van forclusie en dit
van hei1·kracht dat de belastingplichtige
zou belet hebben een betwisting aan de
directeur voo!' te leggen, mag het hof van
beroep, dat de beslissing he!'VO!'mt van de
directeur die zich ertoe beperkt de reclamatie niet ontvankelijk te ve1·klaren,
slechts kennis nemen van de door de
belastingplichtiiJe aan de directeur voo!'gelegde betwisttngen.
go Al mag de administmtie, om de gewone
belastingen te vestigen, zich beroepen,
als tekenen of' indicii;'n van gegoedheid,
op de elementen waarop de dom· artikel 2,
paragraaf 3, van de wet van 16 october
1945 voorziene vermoedens van toepassing zijn, en die een aan de extrabelasting eigen wijze van bewijslevering uitmaken, mag het karakter van feitelijk
vermoeden VOO?' het vestigen van de gewone belastingen aan die elementen enkel
wo1·den toegekend in zover deze voo!' het
bepalen van de extrabelasting wettelijk
in aanme1·king mogen genomen WO!'den (1).
4° Is willekeurig de van ambtswege gevestigde aanslag in de extrabelasting wannee!' het verschil tussen twee waarden aan
(1) Zie verbr., 24 maart 1959 (Arr. Verbr.,
1959, blz. 575),
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gediend heeft tot het vaststellen van het
ve1·mogensaccres, waaruit het vermoeden
werd opgeleid dat tot het vestigen van,
eendeels, de aanslag in de exttabelasting,
anderdeels, de aanslagen in de gewone
inkomstenbelastingen aangewend wm·d,
erop wijst dat laatsbedoelde belastingen
op een onjuist element gevestigd zijn gewotden (1).
(MEERSSEMAN, T, DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Gelet op het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 61, paragraaf 3, 65 en 66
vah de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
van 31 juli 1943 en, voor zoveel als nodig,
bij besluit van de Regent van 15 januari
1948, en 13 van de wet van 15 october
1945, doordat het bestreden arrest de
grief betreffende de rechtsgeldigheid van
de ambtswege gevestigde aanslagen in de
gewone inkomstenbelastingen en in de
speciale belasting niet ontvankelijk verklaart, om reden dat die grief in de reclamatie niet werd opgeworpen en door de
directeur niet ambtshalve werd beslecht,
dan wanneer, vermits het arrest van
3 maart 1954, alvoren~ over de grond te
wijzen, de beslissing van de directeur vernietigd had, die de reclamatie· als te laat
ingediend verworpen had, het hof van beroep, wanneer het over de grond oordeelde, in zijn bevoegdheid niet beperkt
was, maar tot plicht had te doen wat de
directeur had moeten doen, dit is de aanslag in al zijn bestanddelen onderzoeken
en al de er in aanwezige fouten rechtzetten :
A. Aangaande de speciale belasting :
Over de ambtshalve opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat aanlegger uitdrukkelijk verklaart dat, moest het aanvaarden
van dit middel en van het tweede middel
een weerslag hebben op de extrabelasting, gelet op artikel 3 van de wet van
(1) Zie verbr., 21 april 1959 (A1'1', Vm•br.,
1959, biz. 652); 26 mei 1959 (Bull. en PASIC,,
1959, I, 982).

28 december 1954, waarvan de toepassing
ieder jaar verlengd is geworden, voor de
laatste maal bij artikel 5 van de wet v'an
financien van 21~ december 1958, ofschoon
het arrest de aanslag in de extrabelasting
vernietigd heeft, die middelen als niet
geformuleerd moeten beschouwd worden
in zover zij de speciale belasting betreffen :
Overwegende dat een onder voorwaarde opgeworpen middel niet ontvankelijk is; dat het eerste middel dienvolgens niet ontvankelijk is in zover het op
de speciale belasting betrekking heeft ;
B. Aangaande de gewone inkomstenb.elastingen :
Overwegende dat, behoudens het geval
van forclusie en dit van hierkracht dat de
belastingplichtige zou belet hebben een
betwisting aan de directeur voor te leggen, het hof van beroep slechts kennis
mag nemen van de aan de directeur voorgelegde betwistingen. alsmede van deze
waarover de directeur ambtshalve uitspraak gedaan heeft ;
Overwegende dat van die regel niet
wordt afgeweken wanneer de directeur de
grond van de aanslag niet onderzoekt
doordat hij de reclamatie niet ontvankeIijk verklaart ;
Dat het middel naar recht faalt;
Gelet op het tweede middel, afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1315 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 56, 65 en 66 van de samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen en 13 van de wet
van 15 october 1945, doordat, eerste onderdeel, het bestreden arrest de grief betreffende de arbitraire vestiging van de
aanslag in de speciale belasting als nieuwe
eis niet ontvankelijk verklaart, dan wanneer door de reclamatie de herziening van
de taxatie in de gewone belasting over de
oorlogsjaren alsook deze in de extrabelasting en in de speciale belasting door
aanlegger aangevraagd was, hetgeen includeert dat de belaste winsten werden
betwist afgezien van de aanvoering dat
er een opeising geweest was, (schending
van de bewijskracht van de reclamatie),
doordat, tweede onderdeel, het bestreden
arrest in verb:md met de aanslag in de
Speciale belasting verklaart dat de overmacht waardoor aanlegger belet werd
deze grief in de reclamatie op te werpen
niet bewezen is, wijl niet bewezen wordt
dat hij aan de administratie zou gevraagd
hebben hem de elementen van de aanslag·
mede te delen en dat hem die inlichtingeh
geweigerd werden, dan wanneer het alge-
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de jaren 194\J en 1950 systematisch weigerde inlichtingen te geven over de redenering of over de berekening die aan de
grond van de ambtshalve aanslag lag
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
Over de ambtshalve opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat, gelet op de verklaring van aanlegger uiteengezet in de
grond van niet-ontvankelijkheid over
het eerste middel, verklaring waardoor dit
tweede middel eveneens wordt bedoeld,
dit middel, dat aileen op de beslissing betreffende de speciale belasting betrekking
heeft, onder een voorwaarde wordt opgeworpen, zodat het niet ontvankelijk is;
Over het derde middel afg·eleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 55, paragraaf 1, 56, 61, paragraaf 3, 65 en 66 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van 31 juli 1943
·en bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948, doordat, eerste onderdee!, het bestreden arrest, met betrekking
tot de aanslagen in de gewone inkomstenbelastingen, verklaart " dat requestrant,
van ambtswege aangeslagen, in zijn bezwaarschrift niet aanvoerde dat de aanslag willekeurig werd gevestigd of dat de
raming van de aanslagbasissen niet op
grond van vermoedens geschiedde » en
« dat het hof ter zake niet gemachtigd is
het willekeurig karakter van de aanslag
te onderzoeken ''• dan wanneer dat arrest,
met betrekking tot de extrabelasting,
aanneemt dat het bewijs geleverd werd
dat aanlegger op 1 januari 1940 koopwa:r'en ter waarde van 269.17 5 frank voorhanden had, terwijl het voor de gewone
belastingen slechts 25.000 frank aanneemt; doordat, tweede ond'erdeel, het
arrest verklaart « dat het hof moet vaststellen dat, de aanslag van ambtswege
op vermoedens gevestig·d zijnde, requestrant het wettelijk bewijs van het juiste
bedrag van zijn belastbare inkomste.n
moet leveren en zich niet mag vergenoegen het teg·enbewijs van een bepaalde
post te leveren ''• dan wanneer vermits
aanlegger in zijn reclamatie opwierp dat
de waarde van de koopwaren op 1 januari
1940 hoger was dan de aangenomen
25.000 frank, hij daardoor het willekeurig karakter van de aanslag opwierp, derwijze dat hij v66r het hofvan beroep geen
nieuwe eis formuleerde, dan wanneer vermits het hof van beroep vaststelt dat in
1940 de koopwaren een hogere waarde

hadden, daaruit blijkt dat de aanslagen
in de gewone belastingen niet op vermoedens rusten, wat de nietigheid van die
aanslagen medebrengt :
Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat, wanneer aanleggElr
in zijn reclamatie onder meer opgekomen
is tegen de schatting, door de administratie, op 25.000 frank, van de goederen
op 1 januari 1940, hoewel hij in staat was
te bewijzen dat die goederen een waarde
van 269.17 5 frank vertegenwoordigden,
hij de administratie het recht ontzegde
die waarde van 25.000 frank als vermoeden in aanmerking te nemen bij het berekenen van de vermogensaccressen g·ebleken ui t de telling van 9 october 1944 en
op voet waarvan zowel de aanslagen in
de gewone belastingen als de aanslag in
de extrabelasting gevestigd waren geworden ; dat bedoelde reclamatie dus voor
alle betwiste aanslagen op het volgens
aanlegg·er willekeurig· karakter van het
door de administratie ingeroepen vermoeden gesteund was ;
Overwegende dat het hof van beroep,
·hoewel ten aanzien van de extrabelasting
beslissende dat de goederen die aanlegger
op 1 januari 1940 in zijn bezit had, een
waarde van 269.17 5 frank had den, weigert die waarde in acht te nemen wat de
gewone belastingen betreft, om reden dat
aanlegger, die van ambtswege aangeslagen was, het bewijs van het juiste bedrag
van zijn belastbare inkomsten diende te
leveren en zich niet ertoe mocht beperken het tegenbewijs te leveren wat betreft
een bijzonder element, namelijk de
waarde van meergemelde goederen, die de
administratie op 25.000 frank vastgesteld
had·
O~erwegende echter dat de van ambtswege aangeslagen belastingschuldige het
recht heeft te bewijzen dat de belastbare grondslag willekeurig bepaald is;
Overwegende dat, al mag de administratie, om de gewone belastingen te vestigen, zich voorzeker beroepen, als tekenen
of indicien van gegoedheid, op de elementen waarop de door artikel 2, parag·raaf 3,
van de wet van 16 october 1945 ingevoerde vermoedens van toepassing zijn,
en die een aan de extrabelasting eigen
wijze van bewijslevering uitmaken, het
karakter van feitelijk vermoeden voor
het vestigen van de gewone belastingen
aan die elementen enkel mag worden toegekend in zover deze voor het toepassen
van voormelde wet van 16 october 1945
wettelijk in aanmerking mogen genomen
worden;
O~erwegende dat het verschil tussen

-377
beide waarden aan eenzelfde element
gehecht, verschil dat gediend heeft tot
het vaststellen van het vermogensaccres
waaruit het vermoeden werd afgeleid
dat tot het vestigen van, eendeels, de
aanslag in de extrabelasting, anderdeels,
de aanslagen in de gewone inkomstenbelastingen aangewend werd, erop wijst
dat laatstbedoelde belastingen op een onjuist element gevestigd zijn geworden,
waaruit meteen het willekeurig karakter
van die aanslagen voortvloeit ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het, met betrekking
tot de aanslagen in de gewone inkomstenbelastingen, het beroep afwijst en het over
de kosten uitspraak doet; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt dat
melding van onderhavig arrest op de kant
van de gedeeltelijke vernietigde beslissing zal gemaakt worden ; veroordeelt
ieder van de partijen tot de helft van de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luilc

ting van trouw, maakt niet noodzakelijk
een belediging van erge aard uit nam· de
zin van artikel 231 van het BU!·ge1'lijk
Wetboek, zelfs wanneer e1· noch koppelm·ij is noch heimelijke ve1·standhouding
of andere bedrieglijke daad (1). (Impliciete oplossing.)
·

(CHOQUE, T. NILS.)
ARREST.

Iedere tekortkoming, dam· een echtgenoot,
aan de uit het huwelijk gesp1·oten ve!'plichtingen, onde!' mee1· aan de verplich-

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 januari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 231 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, hoewel aannemend dat het in feite denkbaar was dat
aanlegster een ogenblik van het rechte
pad geraakt was en dat haar fout veroorzaakt was door het eveneens laakbare
gedrag van verweerder zelve die, door
zich het eerst en sedert langere tijd
slecht te gedragen, onbetwistbaar de
zwaarste verantwoordelijkheid had in het
uiteenvallen van het gezin, en zonder te
betwisten dat, zoals aanlegster bij conclusies deed gelden, verweerder meer dan
een jaar voor de aan zijn echtgenote verweten feiten, haar en zijn zes kinderen
verlaten had om schuldige betrekkingen
te onderhouden met een vreemdelinge die
in zijn ogen de wettige echtgenote vervangen had, en dat zijn gedrag in het
al~emeen, sinds hij aanlegster verlaten
had, aantoonde dat hij opgehouden had
zijn echtgenote als zodanig aan te zien
en dat haar leven hem niet de minste belangstelling meer inboezemde, bij bevestiging van het beroepen vonnis de echtscheiding tussen partijen ten nadele van
aanlegster toegelaten heeft, door, om in
dier voege te beslissen, hierop te steunen
dat naar recht in deze materie niet mag
aangenomen worden dat de tekortkomingen tegen elkaar opwegen en dat iedere
ernstige tekortkoming bij een van de

(1) Dat het beledigend karakter van de
gedraging van een echtgenoot en de zwaarwichtigheid van dit karakter niet aileen voortvloeien uit een intrinsieke tekortkoming aan
de uit het huwelijk gesproten verplichtingen,
maar dienen beoordeeld te worden door oak
met de omstandigheden van de zaak rekening
te houden, zie verbr., 1 februari 1957 (A1'1',
Verb1·., 1957, blz. 418) en de in de noot 2
vermelde auteurs; zie oak verbr., 19 juni 1958

(ibid., 1958, blz. 844}, fr. verbr., 19 october
1955 (Bull. des a1'1'ets, ch. civ., 2° section, 1955,
nr 444) en 21 april 1959 (ibid., 1" 0 section,
1959, nr 204), arresten luidens welke, zo er,
inzake echtscheiding, geen vereffening van
de tekortkomingen bestaat, de door een van
de echtgenoten begane feiten een oorzaak van
verzachting kunnen zijn van die aarcl dat zij
de zwaarwichtigheicl van de aan de andere
echtgenoot verweten feiten doet verdwijnen.

22 december 1959. - 2 8 kamer. Voorzitte1·, H. de Clippele. raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H.
Gelijkluidende conclusie, H.
Neven. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.

1e KAMER. -

24 december 1959

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. - BELEDIGING VAN ERGE AARD. - TEKORTKOMING, DOOR EEN ECHTGENOOT, AAN DE
UIT HET HUWELIJK GES'PROTEN VERPLICHTINGEN. - TEKORTKOMING DIE
IN AL DE GEVALLEN GEEN BELEDIGING
VAN ERGE AARD UITMAAKT.
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aan de trouw welke de echtgenoten elkaar
wederkerig verschuldigd zijn, tot verbreking van de echtband moet leiden, indien
de andere partij het vraagt, en dat de
belediging van erge aard, de krenking van
de huwelijkseer van de echtgenoot, de
aantasting van de instelling zelve van het
huwelijk, objectief gezien, is, waarop elke,
zelfs lichtzinnige echtgenoot zich mag
beroepen, onder het voorbehoud van koppelarij, heimelijke verstandhouding of
elke bedrieglijke daad van dezelfde aard
welke iedere anirntts injuTiandi, zo objectief als subjectief, zou doen vervallen,
en dat « derhalve '' de eerste rechters, op
de voet van rechtmatige beschouwingen
welke het hof overneemt, geoordeeld hebben dat de door de oorspronkelijke aanlegger aangevoerde grieven bewezen waren en dienden te worden beschouwd als
in erge mate voor hem beledigend ; dan
wanneer de belediging van erge aard die,
krachtens voormeld artikel 231 van het
Burgerlijk Wetboek de ontbinding van de
echtband rechtvaardigt, bij de tegen de
eis tot echtscheiding verwerende echtgenoot niet alleen het bestaan van een, zij
het ernstige tekortkoming aan de uit het
huwelijk gesproten verplichtingen, aan
de huwelijkseer van de echtgenoot of aan
de instelling van het huwelijk onderstelt,
maar bovendien impliceert dat, rekening
houdende met de gezamenlijke elerhenten
der zaak en de bijzondere aard van de
betrekkingen tussen pa:rtijen, de tot staving van de eis tot echtscheiding aangevoerde feiten voor de eisende echtgeno'ot
een beledigend karakter hebben, dit feit
aan de rechters over de grond tot soevereine beoordeling overgelaten zijnde
(schending van artikel '231 van het Burgerlijk Wetboek); doordat althans het
bestreden arrest, in zover het om de bovenaangehaalde redenen het middel afwijst dat door aanlegster in haar conclusies subsidiair ontwikkeld is en hieruit is
afg·eleid dat, vermits uit de haar verweten
feiten slechts, indien zij bewezen waren,
een voorbijgaande zwakheid, te wijten
aan de verwarring van een vernederde en
verlaten echtgenote, blijkt, die feiten in
geen geval vielen aan te zien, gelet op het
g·edrag· in het alg·emeen van verweerder
en op zijn totaal gebrek aan belangstelling voor het gedrag· van zijn echtgenote,
als te zijnen opzichte een beledigend karakter hebbend, de stelling van aanlegster
slechts op eeri niet passend en dubbelzinnige wijze beantwoordt; dat het immers
het punt in het onzekere la.at of, in de

zienswijze van het hof van beroep, buiten de gevallen van koppelarij, heimelijke
verstandhouding of bedriegerijen van dezelfde aard, welke het arrest uitdrukkelijk voorbehoudt, alle tekortkommingen
aan of aantastingen van de huwelijkseer
van een echtgenoot en de instelling van
het huwelijk, « objectief " bekeken, volsta.a.n, indien zij een bepaald karakter
van gewichtigheid vertonen, om de outbinding van de huwelijksband te rechtvaardigen, zonder dat er bovendien behoeft te worden onderzocht of, in feite,
bedoelde tekortkomingen voor de eisende
echtgenoot een waarlijk beledigend en
sma.delijk karakter vertonen, dan wei of
integendeel, het hof van beroep laten
gelden heeft dat, ondanks de bijzondere
omsta.ndigheden die aanlegster aanvoerde, de beweerde vergrijperi die tegen
ha.ar gereleveerd zijn desniettemin dienden te worden beschouwd als jegens haar
man in feite een beledigend en smadelijk
karakter vertonende (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het bestreden arrest
het beroepen vonnis bevestigt waarbij
ten laste van a.anleg·ster de echtscheiding
wordt uitgesproken, daar deze « zich a.an
belediging van erge aard" jegens verweerder schuldig gemaakt heeft, de belediging· bestaande in het feit dat aanlegster « met de genaamde C, verdachte betrekkingen onderhouden had " ;
Overwegende dat aanlegster bij conclusies, na gezegd te hebben da.t zij niet
deed gelden dat de wederzijdse tekortkomingen teg·en elkaar opwogen, betoogde dat de feiten niet het ka.rakter van
belediging· van erge a.ard hadden, omdat
« het slechts een voorbijga.ande zwakheid, te wijten aan de verwarring van een
vernederde en met zes kinderen verlaten
echtgenote gold, en niet een welbewuste
gedraging " ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
hoewel a.annemend dat, naar een arrest
van dit hof, « het mogelijk is dat overspel geen oorzaak van echtscheiding uitmaakt wanneer de feitenrechter vaststelt
dat het voor de man geen beledigend
karakter heeft ,, de stelling van aanlegster verwerpt om de reden dat « de belediging van erge a.ard de krenking van de
huwelijkseer van de echtgenoot, de a.antasting van de instelling van het huwelijk, objectief gezien is, waarop elke,
zelfs lichtzinnige echtgenoot zich mag
beroepen, onder het voorbehoud van koppelarij, heimelijke verstandhouding of
elke bedrieglijke daad van dezelfde aard
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welke iedere animus injuTiandi, zo objectief als subjectief, zou doen vervallen "
en dat « iedere ernstige tekortkoming aan
de uit het huwelijk gesproten verplichtingen, onder meer aan de trouw... tot
verbreking van de huwelijksband moet
leiden ... >>;
Overwegende dat deze redenen in het
onzekere laten of de feitenrechter, door
een feitelijke beoordeling van de omstandigheden der zaak, oordeelt dat de « verc
dachte betrekkingen >> waarop hij heeft
gewezen voor verweerder een in erge mate
beledigend karakter hadden, dan wei of
hij beslist dat, behoudens de gevallen van
koppelarij, heimelijke verstandhouding of
bedrieglijke handeling, iedere tekortkoming a,an de trouw die de echtgenoten
elkaar verschuldigd zijn naar recht een
belediging van erge aard uitmaakt welke
tot verbreking van de huwelijksband
moet leiden;
Dat deze redenen mitsdien de controle
van het hof niet mogelijk maken, en dat
het arrest het in het middel aangeduide
artikel 97 van de Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden in de rand van
de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de kosten ; VtJrwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
2~ december 1959. 1e kamer. Vo01·zitte1', H. Sohier, voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Bayot. Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal.
Pleite1·s, HH.

Fairres en Pirson.

van financien, veTvolgende partij, tegen
een beslissing van verooTdeling, daa1'
zodanige afstand niet als afstand van
de voTdeTing geldt (1).
2° Is niet ontvankelijk de vooTziening van
het bestuu1' van financii!n, vervolgende
pa1'tij, die niet weTd betekend aan de
pm·tij tegen welke zij geTicht is (2).

(Wetboek van strafvordering, art. 418.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. SEGERS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Luik (nr 865) ;
Overwegende dat aanlegger verklaard
heeft afstand te doen van zijn voorziening
tegen bovengemeld arrest, waarbij ten
laste van verweerder veroordelingen uitg·esproken zijn ; dat, daar deze tot de
voorziening beperkte afstand niet als afstand van de vordering geldt, hij niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de voorziening betekend is aa,n
de partij tegen welke zij gericht is; dat zij
dienvolg·ens niet ontva,nkelijk 1s;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
'
~ januari 1960. 2e kamer. - Voorzitte1', H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. Richard.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger

Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
2e KAMER. -

4 januari 1960

1o VOORZIENING IN VERBREKING.
AFSTAND.
STRAFZAKEN.
DOUANEN EN ACCYNZEN. VOORZIENING VAN DE ADMINISTRATIE TEGEN
EEN BESLISSING VAN VEROORDELING.
AFSTAND NIET ONTVANKELIJK.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
VORM. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN RET BESTUUR VAN FINANCIEN, VERVOLGENDE PARTIJ. GEEN
BETEKENING. VOORZIENING NIET
ONTV ANKELIJK.

1° H et hof geeft geen acht op de afstand van
de voo?·ziening ingesteld doo1' het bestuw·

2e KAMER. -

4 januari 1960

1° VOORLOPIGE

HECHTENIS.

BETEKENING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING. VORMEN VOORZIEN BIJ
ARTIKEL 97 VAN HET WETBOEK VAN
STRAFVORDERING. NIET VOORGESCHREVEN OP STRAF VAN NIETIGHEID,

2° VOORLOPIGE

HECHTENIS.

-

(1) Verbr., 17 februari 1958 CArr. Verbr.,
1958, biz. 421 ).
(2) Verbr., 3 november 1958 (Bt;ll. en
PASIC,, 1959, I, 235).

-380BEKLAAGDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER, BINNEN VIERENTWINTIG UUR
NA ZIJN AANHOUDING DOOR DE POLITIE,
VERWITTIGD VAN ZlJN DETENTIE ONDER
BEVEL 'TOT AANHOUDING EN VAN DE
REDENEN VAN DEZE J\IIAATREGEL. BETEKENING VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING DOOR EEN AGENT VAN DE
OPENBARE MACHT KORT NA DE VIERENTWINTIG UUR VANAF ZIJN AANHOUDING. WETTIGHEID VAN DE DETENTIE.

Rechtbank van eerste aanleg te Luik gewezen beschikking, waarbij het door de
onderzoeksrechter ten laste van aanlegger
verleende bevel tot aanhouding bevestigd is, niet gewijzigd heeft, dan wanneer
dit bevel pas op 18 november 1959 te
23 uur 10 genotificeerd werd aan aanlegger wie uiterlijk op 17 november 1959 te
23 uur zijn vrijheid ontnomen was, zoals
uit de authentieke vaststellingen van de
beschikking op het hevel tot aanhouding
blijkt :

1 o De bij artikel 97 van het Wetboek van
st!'afvorde!'ing voo!'geschi'even vormen
voo1' het betekenen van de bevelen tot aanhouding zijn noch substantieel, noch op
st!:af van nietigheid voo!'geschi'even; de
niet naleving dam·van brengt slechts
nietigheid van de betekening en . onwettigheid van de aanhouding rnede, voo!'
zove1' zij de Techten van de verdediging
heeft gekTenkt of de aanhouding willekew·ig heeft gernaakt (1).
2o Wanneer binnen vie1'entwintig uu!' na
zijn aanhouding doo!' de politie de beklaagde, doo!' de onde1·zoeks!'echter onderV1'aagd en in ve!'denking gesteld, door deze
!'echter veTwittigd werd van zijn detentie
onde!' bevel tot aanhouding en van de
reden van deze maatregel, brengt geen
onwettigheid van de detentie mede het
feit dat de betekening, doo!' een agent van
de openba1'e rnacht, van het bevelschrift
van de rechter, waarbij de aanhouding
is beslist, plaats heeft gehad na de termijn van vierentwintig UU!' vanaf de
aanhouding (2). (Grondwet, art. 7.)

Overwegende dat artikel 7 van de
Grondwet tot doel heeft de individuele
vrijheid te waarborgen ; dat het niet voorziet in enige vorm voor het betekenen aan
de beklaagde van het bevel tot aanhouding, binnen 24 uur na de aanhouding;
dat het in dit opzicht noodzakelijk naar
artikel 97 van het Wetboek van strafvordering verwijst ;
Overwegende dat de door dit artikel
voor het betekenen van het bevel tot
aanhouding· bepaalde vormen noch substantieel, noch op straf van nietigheid voorgeschreven zijn; dat niet naleving daarvan de nietigheid van de betekening, en bijgevolg· van de door de rechter bevolen aanhouding, slechts met zich
brengt voor zoveel door de tekortkoming
de rechten van de verdediging gekrenkt
zijn of de aa'nhouding willekeurig gemaakt is;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat de gerechtelijke politie, na onderrichtingen gevraagd te hebben aan de onderzoeksrechter die gevorderd was te informeren en alle dienstige bevelen te verlenen, aanlegger bij de centrale wachtdienst van politie op 17 november te
23 uur opgesloten heeft; dat zij hem
's anderda,ags laten uithalen heeft en hem
naar het Gerechtshof ter beschikking van
de onderzoeksrechter heeft laten leiden ;
dat deze rechter hem dezelfde dag gehoord heeft, in zijn aanwezigheid en in de
aanwezigheid van de deskundigen verscheidene ambtsverrichtingen uitgevoerd
heeft en daarna zijn ondervraging voortgezet heeft tot 22 uur 50, op welk tijdstip
hij hem onder verdenking· gesteld heeft,
hem daarna te 22 uur 52 verwittigd heeft
dat hij onder bevel tot aanhouding gedetineerd was ; dat de onderzoeksrechter op
hetzelfde tijdstip het bevel tot aanhouding overgemaakt heeft aan de Procureur
des Konings die het terstond heeft laten
uitvoeren door een wachtmeester der
rijkswacht ; dat deze het bevel te
23 uur 10 aan de verdachte betekend
heeft;
Overwegende dat uit deze soevereine

(RIGA.)
ARREST,

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 3 december 1959 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van
het hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 van de
Grondwet en 106 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreden
arrest de door de raadkamer van de
(1) Fr. verbr., 24 februari 1883 (D. P.,
1884, I, 92); 23 december 1911 (ibid., 1913,
I, 53) en noot; Parijs, 11 october 1912 (ibid.,
1913, V, 4).
(2) Vergel. verbr., 21 october 1901 (Bull.
en PAsro., 1902, I, 15); 22 januari 1934 (ibid.,
1934, I, 142).

-381feitelijke vaststellingen van het arrest
l>lijkt, aan de ene kant, dat aanlegger
l>innen vierentwintig uur na zijn opsluiting in de centrale wachtdienst van politie ter beschikking van de rechter, door
.deze ondervraagd, in verdediging gesteld
en door hem verwittigd is dat hij orider
bevel tot aanhouding gedetineerd was ;
dat aanlegger mitsdien in deze termijn
kenbaar gemaakt was dat hij krachtens
een bevelschrift van de rechter aangehouden was en dat zijn aanhouding als reden
{fe verdenking van doodslag had ;
Dat uit de vaststellingen van het arrest
blijkt, aan de andere kant, dat de betekening, door een agent van de openbare
macht, aan aanlegger, van het met redenen omklede bevelschrift van de rechter
waarbij de aanhouding is beslist, met
overhandiging van een afschrift, op
staande voet plaats gehad heeft;
Overwegende dat eruit volgt dat aan
ne rechten van de verdediging in genen
.dele afbreuk gedaan is en dat het beginsel
van de door de Grondwet gewaarborgde
.individuele vrijheid volkomen gevrijwaard is, dat het dienvolgens ter zake
niet afdoet dat deze betekening aanlegger,
welke reeds binnen de wettelijke termijn
volledig op de hoogte was gebracht, kort
na 2~ uur vanaf zijn stelling ter beschikking van de rechter bereikt heeft;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede middel hieruit afgeleid dat het arrest de termijn van vierentwintig uur, welke bij artikel 7, lid 3, van
.de Grondwet bepaald is voor het betekenen aan de aangehoudene van het met
redenen omklede bevel van de rechter,
:slechts telt met ingang van d·e aanhouding die onder bevel door de rechter gelast is, dan wanneer, eerste onderdeel,
·deze termijn wettig ingaat, vanaf het
tijdstip dat de politie aanlegger gearres'teerd heeft, ten einde hem ter beschikking
van het gerecht te stellen, en dan wanneer, tweede onderdeel, het arrest vaststelt dat de gerechtelijke politie aanlegger in de centrale wachtdienst van politie
.slechts opgesloten heeft na onderrichtingen gevraagd. te hebben aan de onderzoeksrechter die speciaal gemachtigd was
om de aanhouding te bevelen :
Overwegende dat uit het op het eerste
middelverstrekte antwoord blijkt dat dit
middel tegen in het bestreden arrest ten
overvloede gegeven redenen gericht is;
Dat geen van de onderdelen van het
middel ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid uit de

schending van de rechten der verdediging,
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling aanleggers conclusies niet beantwoord heeft :
Overwegende dat het middel, nu het
de eis, het verweer of de exceptie niet
aanduidt waarop geen antwoord zou zijn
verstrekt, wegens zijn onduidelijkheid
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiiile
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen weraen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
~ januari 1960. 2 8 kamer. - Voo1'zitte1', H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Richard.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.

2 8 KAMER. -

4 januari 1960

MILITIE. -

UITSTEL. STEUN DER
FAMILIE. BEGROTING VAN RET INKOMEN VAN DE MOEDER.- BESLISSING
WAARBIJ RET INKOMEN VAN DE MOEDER
EN RET BEDRIJFSINKOMEN VAN DE
DIENSTPLICRTIGE WORDEN SAMENGEVOEGD. ONWETTIGREID •

Is onwettig de beslissing van de hoge militie?'aad, welke, om na te gaan of een
dienstplichtige 1'echt heeft op uitstel als
kostw~nne1' van zijn moede1·, het inkomen van deze en het bed1·ij{sinkomen van
de dienstplichtige samenvoegt. (Gecoordineerde wetten op de dienstplicht,
art. 10, § 1, 1o.)
(TYSSEN.)
ARR~ST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 9 october 1959 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 10, paragraaf 1, 1°, van
de wetten op de dienstplicht, gecoordineerd op 2 september 1957, doordat de
bestreden beslissing·, om de aanvraag tot
uitstel van verzoeker te verwerpen, niet

-382alleen het inkomen van aanleggers moeder
doch ook zijn inkomen in aanmerking genomen heeft :
Overwegende dat aanlegger een aanraag om uitstel ingediend heeft, als kostwinner van zijn moeder, weduwe met een
kind ten laste ;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan en
onder meer uit inlichtingen welke door
het gemeentebestuur op de keerzijde van
de aanvraag om uitstel opgegeven zijn,
blijkt dat aanleggers moeder g·een beroep
uitoefent;
Overwegende dat de bestreden beslissing de aanvraag afgewezen heeft om de
reden dat de moeder van aanlegger, benevens haar pensioen, beschikt over een
bedrijfsinkomen dat het wettelijk maximum te boven gaat;
Overwegende dat, om het inkomen van
de moeder te bepalen, de 1 e paragraaf
van artikel10 van de wetten op de dienstplicht, gecoordineerd op 2 september
1957, het inkom en van de dienstplichtige
zelf buiten beschouwing laat;
Overwegende dat de hoge militieraad,
door, te dezen aanzien, het inkomen van
de moeder en het bedrijfsinkomen van de
dienstplichtige samen te voegen, de in het
middel aangeduide wetsbepaling heeft
geschonden ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden in de rand
van de vernietigde beslissing ; verwijst de
zaak naar de hoge militieraad, anders
samengesteld.
4o januari'1960.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Louveaux.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

Geen enkele wetsbepaling gebiedt dat de
?'echters zich in de madkame?' zouden
terugtrekken om te be?'aadslagen (1) noch
verbiedt dat de leden van het openbaar
ministerie op de terechtzitting aanwezig
zouden zijn terwijl de rechters er bemadslagen (2).

(DE GHEUS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 october 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit het niet
naleven van de substantiele vormen,
doordat het hof, na de sluiting van de
debatten v66r het hof van beroep, zich
niet terruggetrokken heeft om in de raadkamer te beraadslagen ; doordat het in
het openbaar en in aanwezigheid van de
advocaat-generaal beraadslaagd heeft alvorens het bestreden arrest uit te spreken :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling aan de rechters gebiedt zich in de
raadkamer terug te trekken om te beraadslagen, of aan de leden van het openbaar ministerie verbiedt op de terechtzitting aanwezig te zijn terwijl de rechters
er beraadslagen ;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4o januari 1960. - 2e kamer.- Voorzitte?', H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. de Waersegger. Gelijkluidende conclusie, H.
Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.

4 januari 1960

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
BERAADSLAGING OP
DE TERECHTZITTING, IN AANWEZIGHEID VAN RET OPENBAAR MINISTERIE.
- GEEN ONWETTIGHEID.
(1) Verbr., 26 juni 1944 (Ar1·. Verbr., 1944,
blz. 184).
·
(2) De wet van 19 april 1949 verbiedt
slechts aan de leden van het openbaar minis-

2e KAMER. -
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JACHT.- JACHTMISDRIJF VASTGESTELD
DOOR BOSWACHTERS.- VASTS'J'ELLING
terie de beraadslagingen van de rechters bij
te wonen, wanneer deze zich in de raadkamer
.terugtrekken om te beraadslagen.
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'TOEBEHOREND BOS, ZONDER AANZOEK
VAN DE EIGENAAR. GEEN ONWETTIGE DAAD BEGAAN OM HET FElT VAST
TE STELLEN. BESLISSING GESTEUND
OP DETER TERECHTZITTING AFGELEGDE
GETUIGENISSEN VAN DE VERBALISANTEN. WETTIGHEID,

Zo het proces-verbaal van vaststelling van
een jachtmisdrijf, opgemaakt door boswachters in een aan een particulie1· toebeho1·end bos, zonder aanzoek van de
eigenaar, van bewijskmcht ontbloot is,
mam· de vaststelling zelve niet met onwettigheid behept is, mag de rechter, om
zijn oordeel te vo1·men, de ter te1'echtzitting onder ede afgelegde getuigenissen
van de verbalisanten in aanme1·king nemen (1). (Boswetboek, art. 13.)
(DETOURNAY, T, BREBART EN
SAINT-HUBERT CLUB,

« LE ROYAL

>>

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juli 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening tegen de over
de publieke vordering gewezen beslissing
gericht is :
Over het enig middel, afgeleid uit de
onwettigheid van de bestreden beslissing,
doordat het bestreden arrest, na het door
de boswachters Randelet en Baugnies opgemaakte proces-verbaal nietig bevonden
en het niet verklaard te hebben, doordat
zij noch de bevoegdheid, noch het gezag·
hadden om in een aan een particulier toebehorend bos, zonder door deze daartoe
aangezocht te zijn, het door aanlegger begane misdrijf vast te stellen, .desniettemin
als bewijs van de tegen aanlegger als vaststaand beschouwde telastlegging aangenomen he eft, 1° de getuigenis van evengenoemde boswachters; 2° de andere elementen van het onderzoek, onder meer
de vaststellingen van de eerstaanwezende
inspecteur van de gerechtelijke politie
Tellin en van de deskundige Lefebure, dan
wanneer de nietigheid van het proces-verbaal waardoor het misdrijf vastgesteld
is de nietigheid met zich moet brengen
van de onder ede afgelegde getuigenis van
(1) Arg. verbr., 21 februari 1955 (Ar1·.
Verbr., 1955, blz. 528); 21 april 1958 (ibid.,
l958, blz. 644).

de boswachters die dat proces-verbaal betreffende het vastgestelde misdrijf opgemaakt hebben, en het instellen van een
onderzoek en van een door de aanvankelijke nietigheid van de vaststelling aangetaste strafrechtelijke vervolging niet
Icon wettigen, en dan wanneer het misdrijf van het voederen van graan aan
fazanten op de plaats en de datum als in
de dagvaarding aangeduid, niet vastgesteld is door de inspecteur van politie
Tellin en de deskundige Lefebure die aanleg·ger het misdrijf niet zien plegen hebben :
Overwegende dat het bestreden arrest
zijn beslissing niet steunt op het door de
boswachter Randelet opgemaakt procesverbaal hetwelk het beschouwt als van
elke bewijskracht ontbloot, doch op de
ter terechtzittingen onder ede afgelegde
getuigenissen van de boswachter Randelet en de brigadier-boswachter Baugnies
Frangois, welke getuigenissen door andere
elementen van het onderzoek gestaafd
waren;
Overwegende dat de door deze getuigen
medegedeelde feiten niet tengevolge van
een onwettige handeling vastgesteld zijn ;
dat immers het arrest erop wijst dat bedoelde getuigen geen onwettige daad begaan hebben door het bos te betreden
waar het misdrijf gepleegd is, daar dit bos
noch omheind, noch voor het openbaar
verkeer verboden was ;
Overwegende dat deze getuigenissen
niet van waarde ontbloot zijn en dat, nu
jachtmisdrijven door aile wijzen van bewijslevering van het gemeen recht mogen
bewezen worden, de feitenrechter hierop
wettig· heeft kunnen steunen om zijn overtuiging te vormen ;
Overwegende dat de bewijswaarde van
de vaststellingen van inspecteur Tellin en
van deskundige Lefebure door de feitenrechter soeverein beoordeeld is ;
Dat het middel niet lean ingewilligd
worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de vordering van de burgerlijke partijen gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleg·ger tot de !costerr.
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4 januari 1960. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de Waersegger. Gelijkluidende conclusie, H.
Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
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HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
VERBEURDVERKLARING DOOR HET HOF
VAN BEROEP BEVOLEN KRACHTENS
ARTIKELEN 42 EN 43 VAN HET STRAFWETBOEK. VERBEURDVERKLARING
NIET UITGESPROKEN DOOR DE EERSTE
RECHTER.
EENPARIGHEID VAN
STEMMEN NIET VASTGESTELD. - ONWETTIGHEID VAN DE VEROORDELING,
Het hof van be1·oep mag niet, zonder bij
eenparigheid van stemmen uitsp1·aak te
doen en deze eenparigheid in zijn arrest
vast te stellen, de beklaagde, op grond van
artikelen 42 en 43 van het St!'afwetboek,
tot een door de eerste rechte~· niet uitgesproken verbeurdverkla1·ing veroOI·delen (1). (Wet van 4 september 1891,
art. 2.)

{LESKENS, T. DE TAEYE.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 october 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;

I. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van artikel 140 van
de wet van 18 juni 1869, g·ewijzigd door
artikel 2 van de wet van 4 september
1891 :
Overwegende dat het bestreden arrest,
over de hogere beroepen van het openbaar ministerie en aanlegger beslissende,
na deze van de telastlegging van gebruik
van valse stukken vrijgesproken en voor
het overige de door de eerste rechter gevelde veroordeling bevestigd te hebben,
bovendien luachtens de artikelen 42 en 43
van het Strafwetboek « het ter griffie neergelegd vals stuk >> verbeurd verklaart ;
(1) Verbr., 10 september 1958
PAsrc., 1959, I, 33}.

(Bttll~

·en

Overwegende dat de verbeurdverklaring van de door het misdrijf opgebrachte
zaken een straf is ; dat, aangezien de
eerste rechter geen verbeurdverklaring
had uitgesproken, zij, volgens artikel 2
van de wet van 4 september 1891, door
het hof van beroep niet kon worden uitgesproken dan met eenparigheid van
stemmen van de leden van dit hof; dat
het arrest geen vaststelling van deze eenparigheid inhoudt;
W aaruit volgt dat het arrest 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 ;
II. Aangaande de over de burg·erlijke
vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen middel doet gelden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het het
vals stuk verbeurd verklaard heeft; beveelt dat melding van dit arrest zal gemaakt worden in de rand van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik; laat de kosten de Staat
ten laste.
4 januari 1960. - 2e kamer. - VoO!'zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H. Richard.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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10 RECHTBANKEN. STRAFZAitEN.
- MELDING VAN DE DATUM VAN HET
MISDRIJF IN DE BESCHIKKING VAN VERWIJZING. - MACHT VAN DE RECHTER
TOT HET RECHTZETTEN VAN DE DATUM.
2° SOEVEREINE BEOORDELING
VAN DE FEITENRECHTER.
RECTIFICATIE VAN DE DATUM DER
FElTEN DOOR DE RECHTER.- RECHTER
BESLISSEND DAT DE ALDUS AANGENOMEN FElTEN DEZELFDE ZIJN ALS DEZE
VAN DE OORSPRONKELIJKE TELASTLEGGING. - BEOORDELING IN FEITE. SOEVEREINE BEOORDELING.
3° RECHTBANKEN. STRAFZAKEN ..

-385
PUBLIEKE VORDERING VERJAARD
BLIJKENDE VOLGENS DE IN DE BESCHIKKING' VAN VERWIJZING AAN DE FElTEN
GEGEVEN DATUM. MACHT VAN DE
RECHTER TOT RET BEPALEN VAN DE
WERKELIJKE DATUM VAN DE MISDRIJVEN.

4°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE
BEWERENDE, IN EERSTE AANLEG, ZIJN
ZIENSWIJZE NIET TE HEBBEN KUNNEN
UITEENZETTEN AANGAANDE EEN DOOR
RET OPENBAAR MINISTERIE NEERGELEGDE NOTA. NOTA GEVOEGD BIJ
RET DOSSIER TER BESCHIKKING VAN DE
BEKLAAGDE GESTELD VOOR DE BEHANDELING VAN DE ZAAK V66R RET HOF
. VAN BEROEP. GEEN SCHENDING VAN
DE RECHTEN VA.N DE VERDEDIGING.

so

GEWIJSDE. STRAFZAKEN. RECHTER BESLISSENDE DAT DE v66R
HEM. AANHANGIG GEMAAKTE FElTEN
VERSCHILLEN VAN DEZE WELKE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT EEN
VORIGE BESLISSING. UITLEGGING
VAN DIE BESLISSING VERENIGBAAR MET
DE TERMEN ERVAN. GEEN SCHENDING VAN RET GEZAG VAN RET GEWIJSDE,.

1° De melding, in de beschikking van
verwijzing, van de datum de1' feiten, die
het voorwerp van de vm·volging uitmaken,
is slechts voorlopig; het behoort de feiten1'echter deze datum definitief te bepalen,
volgens de uitslagen van het onderzoek
en ntet inachtneming van de rechten van
de verdediging (1).
2° De rechte1·, die de in de beschikking van
verwijzing aan de feiten gegeven datum
verbetert, stelt soeve1·ein in feite vast dat
de aldus gewijzigde telastlegging bet1·ekking heeft op dezelfde feiten als die wellce
in de oorspronkelijke dagvaarding werden omschteven (2).
3° De omstandigheid dat, uit oo1'zaak van
de in de beschikking van verwijzing aan
de feiten gegeven datum, de publielce
(1) Verbr., 20 maart 1922 (Bull. en PASIC.,
1922, I, 211); 26 october 1925 (ibid., 1926,
I, 24); 10 februari 1936 (ibid., 1936, I, 150);
14 juli 1941 (Arr. Verb1•., 1941, blz. 175);
3 maart 1943 (ibid., 1943, biz. 50); 22 augustus 1946 (ibid., 1946, biz. 284); 3 maart en
17 november 1947 (ibid., 1947, blz. 72 en 370);
3 januari 1949 (ibid., 1949, blz. 4); 11 juni
1951 (ibid., 1951, blz. 605).
(2) Verbr., 12 juli 1954 (A1·r. VeTb1·., 1954,
biz. 753); 17 november 1958 (ibid., 1959,
.biz. 230) en de refertes vermeld in noot 1.
VERBR.,

1960. - 2\J

vordering vmjaard blijkt, verbiedt d'e
rechter niet, en ontslaat hem evenmin
ervan, de werkelijke datum van het misdJ•ijf op te zoeken en te bepalen, onder
meer ten einde te oordelen of de publieke
vordering al of niet verjaard is (3):
4° De 1·echten van de ve1·dediging zijn niet
geschonden doordat de beklaagde geen
kennis zou hebben gehad van de inhoud
van een nota in eerste aanleg door het
openbaa1· ministerie nee1·gelegd, wannee1·
uit de samenstelling van het stmfdossie1'
en de inventaris van de stukken blijkt
dat die nota bij het dossie1· werd gevoegd
en deel uitmaakte van de procedure,
waarvan de beklaagde inzage heeft kunnen krij gen v66r het onderzoek van de
zaak in hager beroep (4).
so Schendt niet het gezag van het gewijsde
doo1' een vorige rechte1·lijke beslissing de
1·echter die, van deze beslissing een uitlegging ve?·st1·eklcende die met de te1·men
ervan kan verenigd worden, beslist dat
de feiten, wellce aanleiding hebben gegeven tot deze beslissing en deze, wellce
v66r hem aanhangig werden gemaakt,
verschillend zijn (S).
(ROUGET.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 juni 19S9 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1317, 1319,
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 182,
189, 202, 211 en 360 van het Wetboek
van strafvordering, 22 en 26 van de wet
van 17 april 1878, de voorafgaande titel
bevattende van het Wetboek van strafvordering, 97 van de Grondwet, met, ten
gevolge hiervan, miskenning, van de
rechten der verdediging en van de
regel van de berechting in twee aanleggen, doordat he~ bestreden arrest
verklaart dat het hof vermag kennis
(3) Vergel. verbr., 21 mei 1951 (Ar1·. Verbr.,
1951, blz. 546), wat betreft de macht van de
rechter de melding van de plaats van het
misdrijf te verbeteren om zijn plaatselijke
bevoegdheid te beoordelen,
(4) Verbr., 8 april 1946 (B~tll. en. PASIO.,
1946, I, 307); 12 januari 1959 (ibid., 1959,
I, 470).
(5) Verbr., 14 maart 1955 (Arr. Verbr.,
1955, blz. 598); 6 juni 1958 (ibid., 1958,
blz, 801),
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veroordelen uit hoofde van de telast- feiten betrekking heeft als die welke in
legging de als bewezen aangeziene
de oorspronkelijke ·dagvaarding· waren
drijven gepleeg·d te hebben << tussen 1 ja- omschreven, deze feiten << plaats gehad
nuari en 17 juni 1953 "• ·om trent welke hebbende tot op 17 juni 1953 >>;
telastlegging aanlegger verzocht was verOverwegende dat de rechter, door de
weer te voeren en die hij geweigerd had feitelijke toestand aldus uit te leggen, de
aan te nemen omdat hij slechts gedag- bewijskracht van de in het middel bevaard waster zake van de feiten gepleegd doelde vermeldingen van het zittingsblad
te hebben << tussen 1 januari en 1 mei niet miskend heeft;
1953 "• en dit om de reden dat << de
Overwegende dat, waar het middel
telastlegg·ing waaromtrent beklaagden beweert dat de feiten die tot de veroorverzocht zijn verweer te voeren betrek- deling geleid hebben, niet aang·ehaald
king heeft op dezelfde feiten als die waar- waren in de oorspronkelijke dagvaarding
op de oorspronkelijke telastlegg·ing sloeg ; welke alleen kon doelen op feiten, begaan
~dat het Hof slechts vaststelt dat die
op een latere datum dan de. in die dagfeiten plaats gehad hebben tot op 17 juni vaarding· aangeduide, het tegen de feite1953, wat het de macht had te doen >>, lijke beoordeling·en van de feitenrecht:er
Q,an wanneer, eerste onderdeel, op het opkomt; dat het eerste onderdeel van het
zitting·sblad van het hof van 25 mei 1959 middel derhalve niet ontvankelijk is;
vastgesteld is dat << beklaagden verzocbt
Over het tweede onderdeel :
zijn verweer te voeren, subsidiair bij de
Overweg·ende
dat uit het voorlopige
in de dagvaarding opg·egeven telastlegging, ten aanzien van de telastlegging karakter van de datum welke door de
dezelfde misdrijven begaan te hebben te beschikking van verwijzing· toeg·eschreven
J emappes, tussen 1 jartuari en 17 juni wordt aan de tegen de beklaag·den inge1953 "• waaruit blijkt dat het wel degelijk brachte feiten blijkt dat deze aanduiding
twee verschillende telastleggingen gold en niet tot gevolg heeft dat het de rechter
dat de in de tweede bedoelde feiten niet verboden is of dat hij ervan ontslagen is
aangehaald waren in de oorspronkelijke de werkelijke datum van het misdrijf op
dagvaarding welke niet kon doelen op te zoeken en te bepalen, onder meer ten
feiten die gepleegd werden op een latere einde te oordelen of de publieke vordering
datum dan die welke zij aanduidde ; en al dan niet verj aard is ;
Dat het tweede onderdeel van het
dan wanneer, tweede onderdeel, op 25 mei
1959, op het tijdstip toen het hof aan- middel naar recht faalt;
Ov.er het tweede middel, afgeleid uit
legger verzocht omtrent de nieuwe dagvaarding· verweer te voeren, de verjaring de schending van de rechten der verreeds ingetreden was voor de telastlegging dediging, van de artikelen 190 van het
zoals zij in de dagvaarding en in de Wetboek van strafvordering en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden
beschikking van ve.rwijzing· luidde :
arrest weig·ert te erkennen dat de rechten
Over het eerste onderdeel :
der verdediging in eerste aanleg geschonOverweg·ende dat de datum welke door den zijn door het indienen, door het
de beschikking van verwijzing en de dag- openbaar ministerie, van een nota, << neervaarding aan de ten laste van beklaagde gelegd na de sluiting van de debatten
ingebrachte feiten toegeschreven wordt v66r de rechtbank, waaromtrent de verslechts het karak~er van een voorlopig·e dedig·ing haar zienswijze niet heeft kunaanduiding heeft; dat toch alleen de nen uiteenzetten "• omdat in het procesfeitenrechter de macht heeft tot het defi- verbaal van de terechtzitting van 5 nonitief bepalen, volgens de uitslagen van vember 1958 vastgesteld is dat, nadat het
het onderzoek op de terechtzitting, en openbaar ministerie en daarna de bedienvolg·ens bij voorkomend geval tot het klaagden werden gehoord, << de raadslie.rechtzetten, van de datum van het bij den van de verschijnende beklaagden en
hem aanhangige misdrijf, op de twee- het openbaar ministerie ieder een nota
voudige voorwaarde dat de feiten van de ter tafel der rechtbank neerleggen; dat
telastlegging dezelfde blijven, en dat de deze de zaak in beraad houdt om later
beklaagde de gelegenheid gehad heeft uitspraak te doen en dat het openbaar
teg·en de aldus gewijzigde qualificatie ver- ministerie de rechten niet overschreden
heeft die het g·eniet krachtens artikel 190
weer te voeren ;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het Wetboek van strafvordering, luivan het arrest blijkt dat, aan de hand dens l;letwelk de procureur des konings
van elementen welke het nader aanduidt, << de zaak samenvat en zijn conclusie
de telastlegging waarom trent a,anlegger .neemt "• doorda,t het bestreden arrest,
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door het bevestigen van het beroepen
vonnis, de daarin schuilende gebreken
overgenomen heeft, dan wanneer het
neerleggen van een nota ter tafel van
de rechtbank na het requisitoir en de
pleidooien geen nemen van conclusies
uitmaakt, waarvan ter terechtzitting
voorlezing moet worden gedaan, terwijl
de ter tafel van de rechtba,nk neergelegde
nota die geheim blijft, noch verweer, noch
wederantwoord mogelijk maakt, wat de
schending van de rechten der verdediging
en van de regel van het mondeling houden
van de debatten uitmaakt :
Overwegende dat, blijkens de vermeldingen van het proces-verbaal van de op
5 november 1958 door de Correctionele
Rechtbank te Bergen gehouden terechtzitting, de samenstelling van het strafdossier en de inventaris van de stukken,
de in het middel bedoelde nota ter tafel
van de rechtbank v66r het sluiten van de
debatten neergelegd is, zij bij het dossier
gevoegd is en daarin gebleven is, zij van
de bij het hof van beroep aangebrachte
procedure deel uitmaakte, zodanig dat,
aangenomen dat aanlegger van de nota
geen kennis heeft gehad v66r het uitspreken van het beroepen vonnis, het
hem vrij gestaan heeft daarvan inzage
te krijgen v66r het onderzoek van de zaak
in hoger beroep, in dier voege dat in elk
geval in deze phase van de rechtspleging,
de rechten van de verdediging van aanlegger ten voile inachtgenomen zijn;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 360 van het
Wetboek van strafvordering, 1317, 1319,
1320, 1351 van het Burgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest de vervolging ontvankelijk verklaart welke tegen aanlegger ingesteld is
uit hoofde van tussen 1 januari 1953 en
17 juni 1953 begane overtredingen van
de besluiten waarbij de controle van de
wissel geregeld is, en hem uit dien hoofde
veroordeelt; dan wanneer aanlegger, die
vervolgd was uit hoofde van overtredingen van dezelfde besluiten, begaan tussen
10 october 1951 en 1 juli 1954, reeds veroordeeld was door een definitief geworden
vonnis, op 29 mei 1957 door de 22e kamer
bis van de Correctionele Rechtbank te
Brussel gewezen, zodat de vervolging· te
niet gegaan was; doordat het hof desniettemin de vervolging ontvankelijk verklaart omdat de eerste vervolging op
andere feiten zou berust hebben, naardien
het vonnis van 29 mei 1957 << uitspraak
gedaan heeft over de overtredingen, be-

gaan tussen 1 mei en 1 september .1952 >>,
en omdat de. << strafbare verrichtingen
niet sloegen op een wederrechtelijke handel in aluminium, doch wei op bedrieglijke verhandelingen van beurswaarden >>
dan wanneer de telastlegging van over:
treding van de bepalingen betreffende .de
controle van de wissel, welke door het
eindvonnis van 29 mei 1957 bewezen
verklaard is (blz. 169, kaft IV, dossier
Devroye, Rouget en medebetrokkenen,
bij het dossier gevoegd en in het bestre"
den arrest aang·ehaald), door deze beslissing niet tussen 1 mei en 1 september 1952
gesitueerd wordt, maar wel tussen 1 october 1951 en 1 juli 1954, en dan wanneer
de tegen aanleggers als bewezen aangeziene telastlegging niet enkel b edrieglijke
in- en uitvoerverrichtingen van beurswaarden vermeldde, doch wei luidde
<< welke goederen en waarden ook uit het
Belgisch grondgebied naar het buitenland
uitgevoerd te hebben of welke goederen
en waarden ook uit het buitenland in
het Belgisch grondgebied ingevoerd te
hebben, onder meer : << door een reeks
uitvoerverrichtingen van in de telastlegging aangehaalde effecten zodanig dat
het bestreden arrest, door de door het
vonnis van 29 mei 1957 als bewezen
aangeziene telastleggingen in de tijd te
begrenzen en ze tot verrichtingen op
effecten te beperken de bewijskracht van
evengemeld vonnis geschonden heeft :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat aanlegger bij in kracht van gewijsde
gegaan vonnis van 29 mei 1957 veroordeeld is ter zake van, tussen 1 mei 1952
en 1 september 1952, overtredingen van
de wetgeving op de controle van . de
wissel gepleegd te hebben, door verscheidene beurswaarden die het opgeeft in- of
uitgevoerd te hebben, en ter zake van,
tussen 8 october 1951 en 23 juni 1954,
valsheden in geschriften g·epleegd te hebben; dat deze valsheden ten doel hadden
de strafbare verrichtingen te vermommen; dat bewuste verrichtingen sloegen
op bedrieglijke in- en uitvoerverrichtingen van beurswaarden, en niet op een
wederrechtelijke handel in aluminium
die omschreven was in de telastlegginge~
betreffende de door aanlegger tussen
1 januari 1953 en 17 juni 1953 gepleegde
misdrijven, welke thans bij de rechter
aanhangig waren ;
Overwegende dat het arrest, door van
het op 29 mei 1957 door de Correctionele
Rechtbank te Brussel gewezen vonnis een
uitlegging te verstrekken die met de
termen ervan kan verenigd worden, de
bewijskracht van dit vonnis niet mis-
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kend heeft ; dat, daar het over andere
feiten uitspraak doet dan die welke voordien gepleegd en aangehaald waren, het
evenmin het gezag van het door dit
vonnis gewijsde geschonden heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig· de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
4 januari 1.960. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Richard.
GeliJ'kluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
Pleiter, H. della Faille
d'Huysse.

2 8 KAMER.- 5 januari 1960
1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN
PRESTATIES AAN DE VIJAND. - NORMALE BEZOLDIGING. - BEZOLDIGING
NIET TOEGEKEND OM DE VLIJT TE VERGELDEN, WAARVAN BLIJK GEGEVEN
WERD TEN VOORDELE VAN DE VIJAND.
- 0MSTANDIGHEID WELKE RET ABNORMAAL KARAKTER VAN DE BEZOLDIGING
NIET UITSLUIT.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. - CONCLUSIES BEVATTENDE
ENKEL EEN NIET VERANTWOORDE BEWERING. - ARREST WAARBIJ DIE BEWERING WORDT TEGENGESPROKEN.
VOLDOENDE ANTWOORD.
1° In artikel 1, paragraaf 3, alinea 2, van
de wet van 15 october 1945 tot invoe1'ing
van een speciale belasting op de winsten,
voortvloeiend uit leveringen en p1·estaties
aan de vijand, moeten de termen « no!'male bezoldiging » in h1m gebruikelijke
betekenis beg1·epen worden; de omstandigheid dat geen bezoldiging we1·d toegekend om speciaal de 1>lijt te vergelden,
waarvan blijk gegeven werd in het verrichten van de onrechtstreeks, ten voo!'dele van de vijand gedane inspanning,
volstaat niet om het abnormale karakter

van deze bezoldiging uit te sluiten (1.).
2

°

W anneer de conclusies slechts een niet
verantwoorde beweTing bevatten, geeft de
!'echte!' hie1·op een passend antwoord,
dooT ze tegen te spreken (2).

(DANSE-BIRON, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 april1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, paragraaf 3, lid 2, van de
wet van 15 october 1945 tot invoering
van een speciale belasting· op de winsten,
voortvloeiend uit leveringen en prestaties
aan de vijand, doordat het bestreden
arrest verklaart dat de bezoldigingen die
aan eiser gedurende het belastbaar tijdperk door de naamloze vennootschap
« Ateliers du Nord de Herstal >> gestort
werden en waarop in zijnen hoofde de
speciale belasting geheven is, een normale
bezoldiging in de zin van artikel 1, paragraaf 3, lid 2, van de wet van 15 october
1945 te boven gingen, dan wanneer de
wetgever, door te doelen op de << abnormale bezoldiging », enkel diegenen heeft
willen treffen die speciaal verg·olden
waren geworden om de vlijt waarvan zij
blijk gegeven hadden in het verrichten
van de onrechtstreeks ten voordele van
de bezetter gedane inspanning, en dan
wanneer ten deze het bestreden arrest
vaststelt dat het gedeelte, hetwelk het
abnormaal heet, van de gezamenlijke
aan aanlegger gestorte bezoldigingen, in
dezelfde verhouding· betrekking had op
de door de vennootschap aan de vijand
gedane leveringen en op de met haar
Belgische klanten gesloten zaken; dan
wanneer het mitsdien erkent dat aanlegger voor zijn activiteit die onrechtstreeks de vijand gediend heeft niet speciaal, dit wil zeggen " abnormaal » in
de zin van artikel 1, paragTaaf 3, lid 2,
van voormelde wet, bezoldigd was :
Overwegende dat het aangehaalde artikel 1, paragraaf 3, lid . 2, van de wet
van 15 october 1945, de daarin aange(1) en (2) Verbr., 16 december 1958 (Arr.
Verb1·., 1959, blz. 336) en de noten onder
dit arrest.
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onderwerpt onder de voorwaarden welke
in die bepaling nader omschreven zijn en
voor zover hun bezoldigingen een normale
bezoldiging te hoven gaan ;
Overwegende dat, aangezien de wetgever van de term " normale " geen definitie verstrekt heeft, deze term in zijn
gebruikelijke betekenis moet begrepen
worden;
Overwegende dat volgens deze bekentenis, de omstandigheid dat geen bezoldiging toegekend is om " speciaal de vlijt
te vergelden waarvan blijk gegeven werd
in het verrichten van de onrechtstreeks
ten voordAle van de bezetter gedane inspanning "• niet volstaat, in strijd met
het in het middel verklaarde, om het
abnormaal karakter van een bezoldiging
uit te sluiten, welke het bedrag ervan
en de omstandigheden waarin zij toegekend is ook mogen wezen ;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315, 1317 tot 1320 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, paragraaf 3, lid 2,
van de wet van 15 .october 1945 tot invoering van een speciale belasting op de
winsten, voortvloeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand, doordat het
bestreden arrest verklaart dat de niet
aangegeven bezoldigingen, welke aanlegger gedurende het belastbaar tijdperk
van de naamloze vennootschap '' Ateliers
du Nord de Herstal" uit haar niet geboekte winsten ontvangen heeft, '' kennelijk abnormaal " waren en dienvolgens
onder de Speciale belasting vielen in zover
zij verband hielden met de door deze
vennootschap aan de vijancl gedane leveringen, en zulks zonder hoe dan ook met
redenen omkleed te zijn, en zonder enig
antwoord te verstrekken op aanleggers
conclusies, volgens welke : 1° het abnormaal karakter van de bezoldigingen, van
hetwelk artikel 1, paragraaf 3, lid 2, van
de wet van 15 october 1945 de belastbaarheid ervan in de speciale belasting afhankelijk stelt, '' onbetwistbaar moet zijn en
moet blijken uit een vergelijking, gedaan
met het bedrag van de bezoldiging die
door Belgische ondernemingen voor geverrich tingen
toegekend
Iijkaardige
werd " ; 2° " de administratie in casu
noch bewezen had, noch gepoogd had
te bewijzen dat de bezoldigingen die over
het algemeen door Belgische ondernemingen betaald werden aan personen tot
bezoldiging van diensten van dezelfde
aard als die welke door verzoeker aan de
naamloze vennootschap " Ateliers du

Nord de Herstal >> waren verstrekt, lager
waren dan die welke hij ontvang·en had,;
3° " de wetgever, door te doelen op de
abnormale bezoldiging, enkel diegenen
had willen treffen die speciaal vergoed
w~~en geworden om de vlijt waarvan zij
bllJk gegeven badden in het verrichten
van de ten voordele van de bezetter
gedane inspanning "• en, tenslotte 4o de
beslissing van de directeur ten deze erkend had dat aanlegger naar aanleiding
van de leveringen aan de vijand niet
beter bezoldigd geworden was dan voor
zijn prestaties in verband met zaken
welke met de Belgische klanten gesloten
werden:
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden arrest zijn dispositief rechtvaardigt door erop te wijzen, in de eerste
plaats, " dat, hoewel hij voor gans de
oorlogstijd normale bezoldigingen ontvangeil had Welke het reeds zeer hoge
bedrag van 672.975 frank beliepen, verzoeker bovendien uit de niet geboekte
winsten van de vennootschap, ter vergelding van werkelijke en vaste func·
ties, niet aangegeven bezoldigingen, tot
een totaal bedrag van 1.479.381 frank
ontving ... "• en, vervolgens, " dat de vennootschap die verzoeker bezoldigde, op
een totale omzet, tijdens de oorlogsjaren,
van 26.146.801 frank, aan de vijand voor
3.916.226 frank geleverd heeft ";
Dat het hof van beroep zijn beslissing
mitsdien gemotiveerd heeft ;
Overwegende, anderzijds, dat uit deze
va.ststellingen blijkt dat het hof van
beroep laat gelden dat de aan aa,nlegger
tijdens de oorlog toegekende bezoldigingen in aile opzichten abnormaal waren;
Dat het aldus de in het 1 o, 2o en 4o
van het middel aangehaalde conclusies
beantwoordt;
Dat het, door de in het 3o van het
middel aang·ehaalde en niet verantwoorde
bewering van aanlegger tegen te spreken,
deze genoegzaam beantwoordt;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315, 1317 tot 1320, 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
paragraaf 3, lid 2, van de wet van 15 october 1945 tot invoering van een speciale
belasting op de winsten voortvloeiend uit
leveringen en prestaties aan de vijand,
doordat het bestreden arrest het abnormaal karakter van de bezoldigingen die
aan eiser door de naamloze vennootschap
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«Ateliers du Nord de Herstal" gestort
zijn en waarop in zijnen hoofde de speciale belasting geheven is bij toepassing
van artikel 1, paragraaf 3, lid 2, van de
wet van 15 october 1945, voor genoeg·zaam bewezen houdt op grond van het
enkel feit dat bewuste bezoldigingen tot
het bedrag van de niet aangegeven bezoldigingen welke hem door die vennootschap uit haar niet geboekte. winsten
gestort werden, in dezelfde verhouding
staan als het cijfer van de door haar met
de vijand gesloten zaken in verhouding
staat tot de totale omzet die zij gedurende
het belastbaar tijdperk g·emaakt heeft;
dan wanneer dergelijke redenering enkel
logisch zou wezen indien vaststond en
geconstateerd was, quod non, dat de vennootschap de op de leveringen aan de
vij and behaalde wins ten niet boekte in
dezelfde mate als zij naliet de andere
winsten te boeken; en dan wanneer
aileen een bewijs door vermoeden is datgene dat blijkt uit een logische redenering
welke van vaststaande en onbetwis te fei1en uitgaat :
Overwegende dat uit het op het tweede
middel verstrekte antwoord blijkt dat
het arrest het abnormaal karakter van de
aan aanlegger toegekende bezoldigingen
niet uit het enkel in het derde middel
vermeld feit afleidt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
5 januari 1960. - 2e kamer. - Voorzitter en VB1'slaggever, H. Giroul, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal. - PleiteTs, HH. G. Gothot (van
de Balie van beroep te Luik) en. Van
Leynseele.

2e KAMER. -

5 januari 1960

VOORZIENING IN VERBREKING.DIRECTE BELASTINGEN. - NIET GEHANDTEKEND DOCUMENT AAN HET HOF
VAN VERBREKING TOEGESTUURD. GEEN VERZOEKSCHRIFT TOT VERBREKING.
In zaken van directe belastingen is B1' geen
verzoekscMift tot verbTeking, bij ant-

stentenis van handtekening van aanlegge1' of zijn bijzonde1' gemachtigde (1).

(FIZENNE-DAWANS, T. DE BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over de van ambtswege opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat het document dat ter
grime van het hof van beroep neergelegd
is ten einde een voorziening in verbreking
in te stellen, ten name van Albert
Fizenne-Dawans, tegen het arrest, op
16 mei 1958 gewezen door het Hof van
beroep te Luik, in fiscale zaken uitspraak doende, niet voorzien is van een
handtekening;
Overwegende dat, ter zake van directe
belastingen, er bij ontstentenis van handtekening geen verzoekschrift tot verbreking is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
5 januari 1960. - 2e kamer. - Voo1'zitte?', H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.- VerslaggeveT, H. Louveaux.
Gelijkluidende conclusie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Van Leynseele.

2e KAMER. -

5 januari 1960

INKOMSTENBELASTINGEN. - AANSLAG EN INKOHIERING, - AANSLAG
KUNNENDE GEVESTIGD WORDEN TEN
LASTE VAN «DE ERFGENAMEN VAN DE
BELASTINGPLICHTIGE "· - BETEKENIS
VAN DIE LAATSTE TERlVIEN.
De beschiklcingen van de alinea's 1 en 3
van artikel 7 4bis van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen,
welke, onder zekere voonvaarden, de vestiging van een nieuwe aanslag ten laste
van de « erfgenamen " van de oorspron(1) Verbr., 4 januari 1955 (An·. Vm·b1·.;
1955, blz. 325) en 18 september 1956 (Bttll.
en PASIC., 1957, I, 19).
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toelaten, zijn toepasselijk, niet alleen
wannee1· de te belasten elementen inkomsten van de oo1·spronkelijk aangeslagen
en in de loop van de taxatiep1·ocedu1·e
overleden belastingplichtige zijn, doch
tevens wanneer de.ze elementen inlcomsten
~titmaken, die persoonlijk door de err
genaam van de overledene in die hoedanigheid vedcregen zijn.
(VAN GROENINGEN, T, BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 october 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat uit het bestreden
arrest en uit de procedurestukken waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
de administratie ten laste van de nalatenschap van dame Pollock, van wie aanlegger erfgenaam is, aanslagen in de
mobilienbelasting en in de nationale
crisisbelasting op het kohier bracht,
gesteund onder meer op de sommen
welke aan dame Pollock toegedeeld werden ten gevolge van de vereffening· van
de vennootschap onder gemeenschappelijke naam " G. Van Groeningen et Cie "
waarin zij bij haar leven een niet werkende vennoot was;
Dat de directeur der belastingen, over
de tegen die aanslagen ingediende reclamatie uitspraak doende, bij beslissing van
9 juli 1955 aan de nalatenschap vrijstelling verleende op de grond dat een som
van 28,7 82 frank beschouwd was geworden als aan dame Pollock toegekend, dan
wanneer zij in werkelijkheid toegekend
was aan aaniegger, en de inkohiering
te zijnen laste bevai, binnen de bij
artikel 74bis van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen gestelde termijnen, van nieuwe aanslagen op de voet van deze som ;
Dat de tegen de aidus gevestigde aanslagen ing·ediende reciamatie bij beslissing van de directeur van 27 juni 1956
verworpen werd, en dat het tegen deze
beslissing ingestelde beroep door het
bestreden arrest niet gegrond verkiaard
is;
Gelet op de middelen, het eerste, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319 tot 1322,
1350 tot 1352 van het Burgerlijk Wethoek, 21, 35 en inzonderheid 35, paragraaf 4, 74 en 74bis van de wetten op de

inkomstenbelastingen, sam en geschakeid
bij besluit van 31 juli 1943 en, voor zoveel
als nodig, van dezelfde bepaiingen, samengeschakeid bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, 38 van het
koninklijk besiuit van 22 september 1937
tot uitvoering van de samengeschakelde
wetten, 2 van de wet van 15 mei 1846
op 's Rijks comptabiliteit, gewijzigd door
artikel 5 van de wet van 9 april 1935,
doordat het bestreden arrest beslist heeft
dat de administratie terecht de Iitigieuze
aanslag in de mobilienbelasting buiten
de normaie aanslagtermijnen gev-estigd
had bij toepassing van artikel 74bis van
de samengeschakelde wetten, om de reden
dat het inkomen dat aanlegger verkregen
heeft in werkelijkheid het bedrag is van
een schuidvordering van zijn rechtsvoor~
gangster, dame Pollock, op het eventueie
vereffeningsbonus van een vennootschap
onder gemeenschappelijke naam, weike
schuldvordering pas na het overlijden van
genoemde dame Pollock zeker en vaststaande geworden is en " dienvolgens aan
verzoeker (hier aanlegger) in zijn hoedanigheid van erfgenaam betaald is " en dat
" het mitsdien geen eigen inkomen van
verzoeker geldt, doch een som weike hij
nooit ontvangen zou hebben indien hij
geen erfgenaam g·eweest was "• en dat
derhalve " het wei degelijk gaat om dezelfde belastingplichtige, of, juister, om
een erfgenaam die met dezelfde belastingplichtige geiijkgesteld wordt, naar Iuid
van artikei 74bis van de samengeschakelde wet ten "• dan wanneer : 1 o er uit
het aanslagbiljet en uit de besiissing
van de directeur duidelijk blijkt dat
de aanslag ten laste van aaniegger persoonlijk, en niet in zijn hoedanig·heid
van erfgenaam van dame Pollock gevestigd is, en dat het inkomen door de administratie wei aangesiagen is als een
eigen inkomen van aanlegger, zodat het
bestreden arrest de bewijskracht van die
akten miskend heeft (schending inzonderheid van de artikeien 1319 tot 1322 van
het B urgerlijk W etboek), en, door te verkiaren dat de directeur de feiten der zaak
oordeeikundig· in herinnering gebracht
heeft, hoewel van die feiten een andere
uiteenzetting verstrekkende, vervallen is
in een tegenstrijdigheid die een schending
van artikei 97 van de Grondwet opievert;
2° het inkomen van een maatschappelijk
aandeei en de vereffeningsbonus, die na
het overlijden van de vennoot toegekend
of betaaibaar gesteid worden, een eigen
inkomen van de erfgenaam, en geen in
hoofde van de overieden vennoot belastbaar inkomen uitmaken (schending in-
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paragraaf ~. van de samengeschakeld~
wetten, en 38 van het koninklijk besluit
van 22 september 1 937) · 3o indien het
niet een eigen inkomen 'van aanlegger,
doch een als erfgenaam verkreg·en inko~en gold, het ~of van beroep een aanslag
d1e op het koh1er gebracht was, niet ten
laste van de overleden belastingplichtige
doch ten laste van aanlegger, niet in stand
mocht houden (schending van artikel 38
van het koninklijk besluit van 22 september 1937); ~ 0 nu een in kracht van
gewijsde gegane beslissing van de directeur van 9 juli 1955 beslist he eft dat het
litigieuze inkomen een eigen inkomen van
aanlegger, en geen in hoofde van de
nalatenschap van dame Pollock belastbaar inkomen was, het bestreden arrest
het gezag dat deze beslissing bezit geschonden heeft (schending van de artikelen 1350 tot 1352 van het Burgerlijk
Wetboek) ; 5° al staat artikel 7~bis van
de samengeschakelde wetten aan de administratie toe een aanslag ten laste van een
erfg·enaam buiten de normale termijnen
te vestigen, deze bepaling niet toepasselijk is wanneer de eigen inkomsten van
~e erfg~naam die~en te w~rden aangeSlagen (~nzonderhmd schendmg· van artikel 7llbts van de samengeschakelde wetten, en van de wetsbepalingen betreffende
d~ aa!lslagtermijn.en) ; het tweede, afgeleid mt de schendmg van de artikelen 97
van de Grondwet, 38 van het koninklijk
· besluit van 22 september 1937 tot uitvoering van de samengeschakelde wetten
betr.effende de inkomstenbelastingen, en
?~bts van de wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
v~n 31 j~li 1943 en, voor zoveel als no dig,
biJ beslmt van de Regent van 15 januari
1 9~8, doordat het bestreden arrest, hoewei aannemende dat het litigieuze inkomen langs de erfelijke weg verkregen
was, desniettemin beslist heeft dat de
aanslag terecht ten laste van aanlegger
alleen, en niet ten laste van al zijn medeerfgenamen gevestigd was, om de reden
dat " de administratie het recht heeft
alleen diegene van de erfgenamen aan te
slaan die de enige verkrijger van een hem
langs de erfelijke weg toegevallen inkomen is, dat niet betwist is dat luidens
een akkoord tussen verzoeker (hier aanlegger) en zijn zuster, deze aan haar broeder ieder recht betreffende de vroegere
deelneming van dame Pollock in de vennootschap onder gemeenschappelijke
naam "Van Groeningen et Cie " afgestaan
had en dat er evenmin betwist is dat
verzoeker alleen de integrale litigieuze

so~ ontvangen heeft, dan wanneer de op
de r~1komsten van overleden personen te
vest1gen aanslagen ten name van bewuste
personen op het kohier dierien te worden
g:?rac~t, volgens de modaliteiten bepaald
biJ arhkel 38 van het koninklijk besluit
van 22 september 1937 zonder dat de
administratie acht mag 'slaan op de naderhand onder de erfgenamen totstandgekomen verdeling van de nalatenschap :
Over het eerste, het tweede het derde
en. het vierde onderdeel van 'het eerste
m1ddel en over het tweede middel :
Overweg·ende dat deze middelen onderstellen dat het hof van beroep laten
gelden heeft dat de litigieuze aanslagen
op de inkomsten van de nalatenschap
van da~e Pollock gevestigd zijn, en niet
op· de mkomsten van aanlegger;
Overweg·~n~e d:'t deze onderstelling
op een onJUiste mterpretatie van het
arrest berust;
Overwegende immers dat dit erop wijst
dat dame Poll~ck overleden is op 10 mei
1946, dat nad1en een vereffeningsbonu's
onder de vennoten of hun rechtverkrijgers verdeeld werd en dat de vennootschap ~esw~ge aan aanlegger, gezien zijn
hoedamghe1d van erfgenaam van dame
Pollock, " de litigieuze som " betaalde ·
Overwegende dat het arrest eraan toe:
voeg·t, weliswaar, dat deze som in werkelijkheid het bedrag van een schuldvordering van wijlen dame Pollock op het
eventuele vereffeningsbonus is en dat het
dus geen " eigen inkomen " van aanlegger
geldt;
. Overwegende echter dat het arrest preClseert dat deze schuldvordering pas
zeker en vaststaand geworden is na het
overlijden van dame Pollock en dat aanlegger deze som slechts ontvangen heeft
omdat hij haar erfgenaam was ;
Overwegende dat uit deze gezamenlijke
redenen blijkt dat het hof van beroep
laat gelden dat de kwestieuze som toegekend is aan aanlegger, ten laste van wie
zij aangeslagen is, en dat zij een " inkomen " van hem uitmaakt, hoewel het de
nadruk erop willegg·en dat dit "inkomen ,
niet van eigen goederen van aanlegger
voortkomt, doch van goederen die hij in
zijn hoedanigheid van erfgenaam van
dame Pollock heeft verkregen · ·
Dat, in zoverre zij hiervo~en onderzocht z_ijn, de middelen feitelijke grandslag m1ssen ;
Over het vijfde onderdeel van het
eerste middel :
Overwegende dat, naar luid van artikel 7~bis, lid 1, van de samengeschakelde
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wetten, wa11neer een a,anslag nietig verklaard werd omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel,
met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, de administratie,
zelfs wanneer de voor het vestigen van
de aanslag gestelde termijn reeds verlopen is, ten name van dezelfde belastingplichtige op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan een
nieuwe aanslag kan vestigen binnen de
bij deze bepaling gestelde termijnen ;
Overwegende dat lid 3 van dit artikel
te dien einde met dezelfde belastingplichtige « de erfgenamen van de belastingplichtige » gelijkstelt;
Dat in deze uitdrukking·, het woord
« belastingplichtige »de persoon aanduidt
ten laste van wie de oorspronkelijke aanslag gevestigd werd ;
Dat immers deze bepaling ook met
dezelfde belastingplichtige gelijkstelt zijn
echtgenoot, de vennoten van een personenvennootschap te wier bezware de
oorpronkelijke aanslag werd gevestigd en
wederkerig, de leden van de familie, de
vennootschap, de vereniging of de geineenschap waarvan het hoofd of de
directeur oorspronkelijk werd aangeslagen en wederkerig;
Overwegende dat uit het vorenstaande
en uit het door de wetgever nagestreefde
doel blijkt dat de bepalingen van de
leden 1 en 3 toepasselijk zijn, niet enkel
wanneer de te belasten elementen inkomsten van de oorspronkelijk aangeslagen
en in de loop van de taxatieprocedure
overleden belastingplichtige zijn, doch
tevens wanneer deze elementen inkomsten uitmaken die persoonlijk als erfgenaam van de overledene verkregen zijn ;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
5 januari 1960.- 2e kamer.- Vootzittet, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vetslaggeve1·, H. Wauters.
Gelijkluidende conclusie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleitets,
HH. de Mey (van de Balie van beroep
te Brussel) en Van Leynseele.

2e KAMER. -

.

VERMELDENDE NAAM EN VOORNAMEN
VAN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE EN
DE ROEDANIGREID WAARIN ZIJ AANGESTELD ZIJN. HOF VAN BEROEP IN
FEITE VASTSTELLENDE DAT DEZE VERMELDINGEN DE BELASTINGPLICRTIGE
GEEN MOGELIJKREID BIEDEN DE IDENTITEIT VAN DIE LEDEN TE BEPALEN
EN NA TE GAAN OF ZIJ WETTELIJK AANGESTELD ZIJN. BESLISSING VAN RET
ROF .VAN BEROEP WAARBIJ RET ADVIES
VAN DE FISCALE COMMISSIE VOOR NIETIG EN ONGEDAAN WORDT GEHOUDEN.
- WETTIGHEID.

Het hof van betoep dat, beslissende ovet
een betoep tegen de beslissing van de
ditecteut det di1·ecte belastingen, vaststelt
dat het p1·oces-vetbaal, houdende het
advies van de fiscale cornmissie, slechts
de naam en de voo1·namen van de leden
van de comrnissie ve1·inelden onder de
aanduiding van de hoedanigheid, waatin
zij aangesteld zijn, en dat deze ve?'meldingen, gezien de aanzienlijkheid en de
aatd van de agglome1·atie, de belastingplichtige geen mogelijkheid bieden de
identiteit van die leden te bepalen en na
te gaan of zij wettdijk aangesteld zijn,
kan wettelijk uit deze vaststellingen afleiden dat het advies van de fiscale commissie voo1' nietig en ongedaan dient
gehouden te worden (1). (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 55, par. 3.)
(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. GOLDBERG.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 13 februari en 30 october
1958 gewezen door het Hof van beroep
te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 55, 65, 66 en 67 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, en 1 van
het koninklijk besluit van 30 december
1939 tot intrekking en vervanging van
de artikelen 28 tot 33 van het koninklijk
besluit van 22 september 1937, gewijzigd

5 januari 1960

INKOMSTENBELASTINGEN. -

Fis-

CALE COMMISSIE. ____:_ PROCES-VERBAAL

(1) Verge!. verbr., 23 april1959 (A1'1'. Verb1·.,
1959, blz. 655) en 15 december 1959, supra,
blz. 339.

-394door de artikelen 3, 4 en 5 van het besluit
van de Regent van 31 october 1947, doordat het hof van beroep beslist dat de
namen en voornamen van de leden der
fiscale commissie, die aileen staan in het
proces-verbaal onder de aanduiding van
de hoedanigheid waarin zijn aangesteld
zijn, verweerder ter zake geen mogelijkheid bieden, gezien de aanzienlijkheid en
de aard van de agglomeratie, de identiteit van die leden te bepalen en na te gaan
of zij wettelijk aangesteld zijn, dat het
advies van de fiscale commissie dienvolgens nietig is, dan wanneer geen enkele
wetsbepaling voorschrijft andere aa,nduidingen te vermelden dan die welke bepaald zijn bij artikel 33 van het koninklijk besluit van 22 september 1937, gewijzigd door artikel 1 van het koninklijk
besluit van 30 december 1939; het advies
van de fiscale commissie aan de door de
wet gegeven vormvoorschriften voldoet
en, nu er niet vastgesteld is een schending
van de grondvoorwaarden waarvan de
vervulling voor de geldigheid van de
beraadslagingen van die commissie vereist is, dezer besluiten niet behoefden te
worden aangezien als nietig en ongedaan :
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel impliceert, het hof van beroep
niet beslist dat het proces-verbaal van
de fiscale commissie nietig is naar de
vorm wijl het de vermeldingen niet zou
inhouden die voorgeschreven zijn door de
uitvoeringsbesluiten tot regeling van de
toepassing van artikel 55, paragraaf 3,
van de sa,mengeschakelde wetten ; dat
het beslist dat, daar verweerder de identiteit niet kan bepalen van de leden die
in de commissie zitting gehad hebben en
niet kan nagaan of zij wettig aangesteld
zijn, het advies van de fiscale commissie
voor nietig en ongedaan dient gehouden
te worden;
Dat het zijn beslissing steunt op de
in het middel niet gecritiseerde beschouwing, die een feitelijke beoordeling· uitmaakt, dat de in het proces-verbaal voorkomende aa,nduidingen aileen de naam
en de voornamen van de leden van de
commissie vermelden onder de aanduiding van de hoedanigheid waarin zij aangesteld zijn, en dat deze vermeldingen,
gezien de a,anzienlijkheid en de a,ard van
de agglomeratie, ter zake verweerder geen
mogelijkheid bieden de identiteit van die
leden te bepalen en na te gaan of zij
wettelijk aangesteld zijn ;
Overwegende dat a,anlegger niet aanvoert dat, buiten het proces-verbaal,
andere documenten van het dossier aanduidingen betreffende de wettelijkheid

van de samenstelling van de fiscale com·
missie zouden ingehouden hebben ;
Dat eruit volgt dat het hof van beroep
uit deze in feite soevereine vaststellingen
heeft kunnen afleiden dat het advies van
de fiscale commissie als nietig diende te
worden beschouwd ;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
5 januari 1960.- 2e kamer.- Voo1'zitte1', H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de Waersegger. Gelijkluidende conclusie, H.
Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. Van Leynseele en Pirson.

2e KAMER. -

5 januari 1960

VOORZIENING IN VERBREKING.DIRECTE BELASTINGEN. GESCHONDEN WETSBEPALINGEN. MOETEN
NAUWKEURIG EN JUIST WORDEN AANGEDUID VOOR ELK MIDDEL.

De voorziening, in zaken van di1·ecte belastingen, moet nauwkeurig en juist aanduiden op welke van de ingeroepen wetsbepalingen elk de1· middelen bet1·ekking
heeft, zonde1' dat het hof dam·in doo1' zijn
navorsingen behoeft te voorzien (1).
(Wetten van 6 september 1895, art. 14,
en 23 juli 1953, art. 1.)
(WEDUWE DELCOUR EN CONSORTEN, T.
DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 februari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder aangevoerd en afgeleid uit de niet-inachtneming van artikel 14 van de wet van 6 september 1895,
vervangen door artikel 1 van de wet van
23 juli 1953 :
Overwegende dat aanleg·gers, onder de
(1) Verbr., 17 februari 1956 (Bull. en
PAsro., 1956, I, 222) en de noot; 19 december 1957 (ibid., 1958, I, 422).
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verscheidene wetsbepalingen, vier grieven
doen gelden waarvan de tekst aileen
reeds bewijst dat zij, onderscheiden en,
wat zekere ervan betreft, onderling zonder juridisch verband zijn<).e, verscheidene middelen uitmaken ;
Dat de voorziening evenmin verduidelijkt welke van de aangehaalde wetsbepalingen op elk van de middelen betrekking heeft ;
Overwegende dat, om te voldoen aan
het vereiste van voormeld artikel 14, de
voorziening nauwkeurig en juist moet
aanduiden op welke van de ingeroepen
wetsbepalingen elk der middelen betrekking heeft, zonder dat het hof daarin door
zijn navorsingen behoeft te voorzien,
trouwens op een tijdstip waarop de verwerende partij, ongenoegzaam voorgelicht ter oorzake van de leemten van het
verzoekschrift, geen nuttig gebruik meer
zou kunnen maken van de rechten welke
de wet haar verleent;
Dat eruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
5 januari 1960. - 2e kamer. - Voo1'zitte1', H. Giroul, raadsheer waarnemend

voorzitter. -

Verslaggeve~·,

H. Richard.
H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite1's,
HH. Rochette (van de Balie van beroep
te Luik) en Fally (van de Balie van
beroep te Brussel).
Gelijkluidende

1 e KAMER. -

conclusie,

7 januari 1960

ONDEELBAARHEID. APPELLANTEN. - 0NREGELMATIG BEROEP VAN
EEN DER PARTIJEN. - VOORWAARD.E
WAARIN RET GEWIJSDE TER DISCUSSIE
WORDT GESTELD VOOR RET ROF VAN
BEROEP TEN OPZICHTE VAN ALLE PARTIJEN.
(1) Raadpleeg verbr., 18 september 1947
(A1·r. Verbr., 1947, biz. 275) en· noot 1 onder
·dat arrest in Btlll. en PAsrc., 1947, I, biz. 359;
8 juli 1955 (Arr. Vm·b?',, 1955, biz. 922);
23 mei 1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 1152;
Rev. crit. jto•isp?', belge, 1958, blz. 199, en
noot getekend ET. GuTT) ; 6 februari 1959
(A?'?', Vm·b1'., 1959, biz. 448} en 27 november
.1959, supra, blz. 277.

In ondeelba1·e zaken, wannee1· een de1· pm·tijen om·egelmatig be1·oep heeft ingesteld,
wordt het gewijsde v661· het hof van
beroep ten opzichte van alle pa1'tijen
slechts wee1· te1· discussie gesteld, voo1·
zove1· de appelle1'ende partijen, medebelanghebbenden met de partij welke een
onregelmatig hager be1·oep ingesteld
heeft, zelf een hoge1' be1·oep hebben ingesteld, dat het in de zaak b1·engen van
de niet geldig vertegenwoordigde, en desc
wege niet in het p1·oces staande, appellant omvat {1}.

(« VOLKSEIGENBETRIEB JENAER GLASWERK
SCHOTT UND GEN" EN CONSORTEN, T,
« CARL ZEISS STIFTUNG » EN CONSORTEN.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 april 1-958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 443, 444, 445, 464,
466, 470 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, evengemelde artikelen 443, 445 en 470 gewijzigd door artikel 22 van het koninklijk besluit nr 300
van 30 maart 1936, 1134, 1217, 1218,
1219, 1350, 1351, 1352 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat, eerste onderdeel, het bestreden arrest
het hoger beroep van aanlegster sub 1 niet
ontvankelijk verklaart om de reden dat
de ten verzoeke van dit rechtswezen betekende akte van hoger beroep geen natuurlijke persoon a,anduidde die haar vertegenwoordigde, en, na vastgesteld te
hebben dat, aangezien het geschil een
enige oplossing ten opzichte van aile partijen vergde, het ondeelbaar was, daaruit
afgeleid heeft dat de door aanlegsters
sub 2 en 4 ingestelde hogere beroepen
doelloos waren, dan wanneer de door
deze partijen ingestelde hogere beroepen,
gezien de regelmatigheid erva,n, ha,dden
ontvankelijk moeten worden verklaard,
naa,rdien de rechten van deze pa,rtijen
niet in het gedrang mochten worden gebracht door de onregelmatigheid van het
door aanlegster sub 1 ingestelde hoger
beroep, en dan wanneer, vermits het geschil ondeelbaar was, het gewijsde ten
Raadpleeg in zaken van directe belastingen :
verbr., 2 maart 1956 (A1·r. Verbr., 1956,
biz. 546); 18 september 1956, 12 maart,
28 mei en .2 juli 1957 (Bull. en PAsrc., 1957,
I, 19, 832, 1169 en 1313) ; 8 october en 21 november 1957 (ibid., 1958, I, 117 en 298).
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sprake diende te worden gebracht ; dan
wanneer derhalve, 1° het bestreden arrest,
door het hoger beroep van aanlegster
sub 1 niet ontvankelijk te verklaren, de
uitwerking van bet hoger beroep in ondeelbare zaken miskend heeft; 2° het bestreden arrest, door als gevolg daarvan
de hogere beroepen van aanlegsters sub 2
en 4 doelloos te verklaren, dezelfde .uitwerking miskend heeft; en doordat,
tweede onderdeel, al diende er aangenomen te worden - quod non - dat het
geschil niet ondeelbaar was, de door aanlegsters sub 2 tot 4 ingestelde hogere beroepen in dit geval ontvankelijk hadden
dienen te worden verklaard, daar de regelmatigheid ervan niet betwist was en niet
is kunnen aangetast worden door de beweerde onregelmatigheid van het door
aanlegster sub 1 ingestelde hoger beroep,
doordat derhalve het bestreden arrest,
bij het doelloos verklaren van de door
aanlegsters sub 2 tot 4 ingestelde hogere
beroepen, zelfs ingeval het geschil niet
ondeelbaar was de beginselen en de uitwerking van bet boger beroep zou miskend bebben (scbending van de in bet
middel aangeduide bepalingen, en inzonderbeid van de artikelen 443, 444, 445,
464, 466 en 470 van bet Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit bet bestreden
arrest en uit de stukken der rechtspleging
blijkt dat aanlegsters v66r het bof van
beroep tegen verweerders een gescbil aangebracht hadden waarin een enkele vraag
opgeworpen werd die de recbter een enige
oplossing ten opzichte van alle partijen
gebood;
Overwegende dat het arrest vaststelt,
aan de ene kant, dat het geschil ondeelbaar is, en, aan de andere kant, dat, aangezien de akte van hoger beroep van aanlegster sub 1 niet uitgaat van " een persoon die de boedanigbeid heeft om het
recbtswezen te vertegenwoordigen », bewuste aanlegster bij de aanleg niet aanwezig is;
Overwegende dat de voorziening ten
onrechte beweert dat, aangezien de bogere beroepen van aanlegsters sub 2 tot 4
regelmatig· waren, zij ontvankelijk maakten bet door aanlegster sub 1 ingestelde
boger beroep, betwelk het arrest nochtans
" volstrekt nietig >> bevonden had ;
Overwegende dat, in ondeelbare zaken,
het gewijsde ten opzichte van alle partijen
slechts weer ter discussie wordt gesteld

indien de appellerende partijen, medebelanghebbenden met de partij welke een
onregelmatig hoger beroep ingesteld
beeft, zelf regelmatig in hoger beroep zijn
gekomen;
Dat, om regelmatig te zijn, dit hoger
beroep het in de zaak brengen van de
appellante die niet geldig vertegenwoordigd geweest is en die bijgevolg niet in
het proces staat moet omvatten ;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat ten deze aanlegsters sub 2 tot 4
aanlegster sub 1 in de zaak zouden geroepen bebben ;
Dat derbalve de gewijsde zaak niet
opnieuw ter discussie mocht worden gesteld ten opzichte van alle partijen;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recbt faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat in dit onderdeel het
middel gesteund is op de door het arrest
en door de voorziening zelve ter zijde
geschoven stelling waarin het geschil niet
ondeelbaar zou wezen ;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
7 januari 1960. - 1e kamer. - Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. Bayot. Gelijlcluidende conclusie, H. Ganhof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1's, HI-I. Simont
en Pirson.

1e KAMER.- 7 januari 1960
MET
HET
ZEGEL
GELIJKGESTELDE TAXES.- ZAKENKANTOOR
-

BEGRIP.

Is geen zalcenlcantoor, in de zin van m·tikel 75 2 van het wetboelc van de met het
zegel gelijlcgestelde taksen, een vennootschap die met de1'den handelt zonde1'
winstbejag (1).

(1) Raadpl. RIPERT, Traite de droit commercial, 1951, nrs. 160 en 171; Repert. p1·at.
d1·oit belge, v° Commerce-CornmerQant, nr. 198.
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(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,, T. N. V. <<BUREAU D'ETUDES ARTEC ».)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 75 2 van het Wetboek van de met het
zegel gelijkgestelde taksen, ingevoerd
door de wet van 2 juli 1930, 2 van de wet
van 15 december 1872 (Wetboek van
koophandel, hoek I, titel I), doordat het
bestreden arrest, zonder te betwisten dat
verweerster, tegen bezoldiging, haar diensten aan het publiek aanbiedt voor het
uitwerken van ontwerpen, en dit buiten
elke openbare of gerechtelijke lastgeving
desniettemin weigert haar de hoedanigheid van zaakwaarnemer toe te kennen
en beslist dat de ontwerpen die zij uitwerkt niet onderworpen zijn aan de faktuurtaks, bepaald bij artikel 75 2 van het
W etboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen, dan wanneer verweerster
een zaakwaarneemster is, dit wil zeggen,
in de gebruikelijke zin van het woord, een
persoon die het tot zijn beroep maakt tegen loon voor een anders zaken te zorgen, zonder door de openbare overheden
of de rechtbanken met enige opdracht
bekleed te zijn, en dan wanneer haar prestaties dus onder toepassing van artikel 75 2
van het Wetboek van de met het zegel
gelijkgestelde taksen vallen :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat de door de verwerende vennootschap ingestelde vordering strekt
tot teruggave van taksen waarvan aanlegger de inning geeist heeft op de voet
van artikel 60 van het Wetboek van de
met het zegel gelijkgestelde taksen, als
verschuldigd zijnde wegens aannemingscontracten die door de verwerende vennootschap met derden gesloten werden ;
Dat aanlegger, naderhand bevonden
hebbende dat de door hem ge'inde sommen niet krachtens voormeld artikel 60
verschuldigd waren, ze wil inhouden op
de voet van artikel 75 2 van hetzelfde
Wetboek, onder aanvoering, tot rechtvaardiging van zijn eis, dat de verwerende
vennootschap de hoedanigheid van een
zaakwaarnemer heeft;
Overwegende dat de taksen waarvan
de terugbetaling gevorderd is, betrekking
hebben op prestaties, verstrekt v66r de
inwerkingstreding van de wet van 27 juli

1953, en inzonderheid van artikel 12 ervan, tot wijziging van artikel 70 van het
Wetboek;
Overwegende dat de verwerende vennootschap betwist de hoedanigheid van
zaakwaarnemer te hebben en stelt dat zij
een vrij beroep uitoefent;
Overwegende dat aanleggers recht de
geheven taksen in te houden slechts kan
verantwoord worden indien de verwerende vennootschap een zakenkantoor is;
Overwegende dat het bestreden arrest,
onderzoekende of de vennootschap deze
hoedanigheid heeft, vaststelt dat zij met
derden handelt zonder het winstbejag dat
de activiteit van dergelijk kantoor kenmerkt;
Dat het precies daardoor het wettelijk
criterium voor het zakenkantoor, bedoeld
in artikel 2 van de wet van 15 december
1872, toepast;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 januari 1960.- 1 8 kamer.- Voo1'zitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. Van
Leynseele en Pirson.

1 e KAMER. -

7 januari 1960

1° VENNOOTSCHAP. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP. - LASTHEBBER DIE
ZIJN MACHTEN ONTVANGEN HEEFT VAN
DE RAAD VAN BEHEER OVEREENKOMSTIG DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP. - MOET GEEN ANDERE VERANTWOORDING OVERLEGGEN DAN ZIJN
LASTGEVING, WANNEER HET BESTAAN
HIERVAN BETWIST WORDT.
2° VENNOOTSCHAP. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP. - LASTGEVING DOOR
DE RAAD VAN BEHEER VERLEEND INGEVOLGE ZIJN STATUTAIRE MACH'rEN.
RECHT VAN DE YENNOOTSCHl\P
ZICH TEN OPZICHTE YAN DERDEN OP
DEZE LASTGEVING TE BEROEPEN. GEEN VERPLICHTING DEZE LASTGEVING
IN HET STAATSBLAD BEKEND TE
MAKEN.
1 o De lasthebber, die zijn machten ontvangen heeft van de 1·aad van beheer van een
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ndamlo:Ze ·vennootschap overeenkomstig
-haar statuten, dient geen andere verantwoording over te leggen dan zijn lastgeving, wanneer het bestaan hiervan betwist wordt (1).
2° De lastgeving, welke door de mad van
beheer van een naamloze vennootschap
verleend is ingevolge de machten, waarove1' die raad krachtens het maatschappelijk verdrag beschikt, moet niet in het
Staats blad bekendgemaakt worden opdat
de vennootschap zich daarop ten opzichte van derden zou kunnen beroepen (2).
·

~

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 october 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1134, 1319, 1320, 1322, 1984, 1985,
1987, 1998 van het Burgerlijk Wetboek,
443, 456 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 1, 4, 9 tot 13 en 54
van · de wetten op de handelsvennootschappen, samengeschakeld bij het koninklijk besluit van 30 november 1935,
doordat het bestreden arrest beslist dat
het hoger beroep hetwelk ten verzoeke
van de aanleggende naamloze vennootschap betekend is onder opgave dat haar
raad van beheer door Mw Bormans-Maas
vertegenwoordigd was, niet ontvankelijk
is daar evengenoemde dame daartoe niet
de macht had ondanks de haar op 21 juni
1955 door de raad van beheer g·egeven
procuratie elke vordering in rechte namens de vennootschap in te stellen, om
de reden dat dame Borinans geen enkele
van de drie hoedanigheden; bepaald bij
artikel 20, lid 3, van de statuten had en
dat « deze algemene lastgeving niet alleen
bezwaarlijk met de in de statuten bepaalde bijzondere machten te verenigen
valt, doch tevens niet reg·elmatig verleend en in het Staatsblad bekendg·e_maakt is ; dat het niet bekendmaken van
deze beslissing, welke na het maatschappelijk verdrag· getroffen werd en daartegen indruist, tot gevolg heeft dat de door

dame Bormans ingeroepen lastgeving niet
aan derden, en inzonderheid aan ge'intimeerde kan tegengesteld worden ''• 1 o eerste onderdeel, a) zonder de conclusies te
beantwoorden waardoor aanlegster deed
gelden dat bedoelde procuratie door de
raad van beheer geldig was geg·even overeemkomstig artikel19 van J;aar statuten,
waarvan genoemde conclus1es de termen
weergaven en krachtens welke de raad
van beheer, hoewel bevoegd blijvende
om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen, kon « Speciale opdrachten
tijdelijke of blijvende, geven aan Mn va~
zijn leden, enig g·edeelte of een bijzondere
tak van de zaken der vennootschap toevertrouwen aan een gevolmachtigde g·ekozen in of buiten de raad, vennodt of
niet; tenslotte, speciale bepaalde machten overdragen .aan elke lasthebber zelfs
geen beheerder zijnde '' en « de m~chten
en bevoegdheden '' van die personen vaststelde,- en zonder aan te duiden waarin
ten aanzien van deze beschikkingen di~
aanlegster aanvoerde, de kwestieuze proc
curatie niet regelmatig zou zijn gegeven,
tegen het maatschappelijk verdrag zou
wezen met de bijzondere in de statuten
bepaalde machten '' die verder niet omstandiger gepreciseerd zijn, en doordat
het bestreden arrest mitsdien niet met
redenen omkleed is (schending van artikel 97 van de Grondwet) ; b) dan wanneer, al luidt artikel 20, lid 3, van de
statuten van aanlegster dat « de rechts·vorderingen ingesteld of afgeweerd worden in .naam van de vennootschap, op
vervolg·mg en ten verzoeke van de voorzitter van de raad van beheer of van de
gedelegeerde beheerder of van de bestuurder, zonder dat deze personen van
hun machten behoeven te doen blijken ,,,
de aldus aan voormelde personen 'als statutaire organen verleende macht geens·zins uitsloot dat, naar de bovenaangehaalde termen van artikel19 van de in de
bijlagen bij het Staatshlad van 15 januari
192 8 gepubliceerde en bij akte van
notaris Nicolas te Luik op 26 de.cember
1927 ontvangen statuten van aanlegster,
de raad van beheer zo wettelijk als statutair de macht behield om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen en
uitdrukkelijk ertoe in staat gesteld ~as
aan een derde, zelfs geen beheerder of
vennoot zijnde, (m als gedeelte of bijzon-

(1) Zie noot 1 onder verbr., 8 januari 1940
(Bull. en PAsrc., 1940, I, 2); raadpl. verbr.,
·13 januari 1959 (ibicl., 1959, I, 478) en 10 december 1959 (ibid., 1960, I, 425).

(2) Raadpl. FREDERICQ, D1·oit commercial,
bd. V, nr. 459, blz. 853; REBTEAU, Societes
anonymes, nr. 1107; Repert. prat. droit belge,
v 0 Societes anonyrnes, nrs, 715 en 1119.

(N. V. « QUINCAILLERIE CENTRALE
COURTOIS.)

ll,

T.

ARREST.

-,- 399dere tak van de zaken der vennootschap
en als bijzohdere bepaalde machten voor
elke lasthebher, de lastgeving te verlenen
iedere rechtsvordering in te stellen, welke
lastgeving trouwens geen algemene lastgeving doch een voor een categorie van
bepaalde daden geldende lastgeving uitmaakt (schending van de artikelen 1984,
1985 en 1987 van het Burgerlijk Wethoek), en dan wanneer mitsdien het bestreden arrest, door te beslissen dat bewuste lastgeving strijdig was met het
maatschappelijk verdrag en bezwaarlijk
te verenigen was met de bijzondere in de
statuten bepaalde machten, miskend
heeft de bewijskracht van de vorenaangehaalde artikelen 18 en 19 van meergemelde statuten (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), alsmede de bindende
kracht van deze statuten waarbij de
aanleggende naamloze vennootschap geregeld is (schending van de artikelen 1134
van het Burgerlijk W etboek, 1 en 4 van
het koninklijk besluit van 30 november
1935), de machten van de beheerders,
bepaald en door de aide van oprichting
(schending van artikel 13 van hetzelfde
besluit) en door de wet (schending van
artikel 54 van hetzelfde besluit), alsmede
het recht voor federe partij op geldige
wijze door een lasthebber hoger beroep
in stellen (schending van de artikelen 443
en 456 van h,et Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering en van de artikelen 1984
en 1998 van het burgerlijk Wetboek);
2° tweede onderdeel, dan wanneer het
bel)taan en de gevolgen van de lastgeving
die door de raad van beheer van een
naamloze vennootschap aan een derde is
verleend (inzonderheid tot uitoefening
van de door de statuten aan de raad verleende machten om de vennootschap in
rechte te vertegenwoordigen), door de
gewone regelen van de lastgeving bepaald
zijn, en de door die lasthebber in de
grenzen van zijn machten verrichte daad
bijgevolg haar uitwerking heeft in hoofde
van de vennootschap, zelfs ten opzichte
van derden, zonder dat de verleende lastgeving in de bijlagen bij het Staatsblad
behoeft bekendgemaakt te zijn om aan
derden te kunnen worden tegengesteld,
naardien meergemelde lastgeving geen bepaling van de statuten of tot wijziging
ervan uitmaakt, en naardien het toekennen ervan bedoelde lasthebber niet tot
beheerder van de vennootschap maakt
(schending van de artikelen 9 tot 13 van
de wetten op de handelvennootschappen,
samengeschakeld bij het koninklijk beluit van 30 november 1935, 1984, 1985,

1998 van het Burgerlijk Wetboek, 443 en:
456 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering) :
·
Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om niet ontvankelijk te verklaren het
hoger beroep dat door aanlegster ingesteld
is " op vervolging en ten verzoeke va,n
haar raad van beheer, vertegenwoordigd
door Mevrouw Bormans-Maas, beheer~
der ,, steunt, enerzijds, op het ontbreken
van hoedanigheid en machtiging bij evengenoemde dame Bormans, en, ap.derzijds,
hierop dat, haar de lastgeving welke door
de raad van. beheer aan de belanghebbende verleend is, om elke vordering in
rechte in naam van de vennootschap te
vervolgen, niet in het Staatsblad bekendgemaakt is, zij niet aan derden kan tegengesteld worden ;
Overwegende dat krachtens artikel 19
van de statuten van de aanleggende vennootschap, de raad van beheer kon " speciale opdrachten, tijdelijke of blijvende,
geven aan een van zijn leden, enig gedeelte of een bijzondere tak van de zaken
der vennootschap toevertrouwen aari een
gevolinachtigde, gekozen in of buiten de
raad, vennoot of niet " ;
Overwegende dat krachtens ··artikel 20,
lid 3, van dezelfde statuten, " de rechtsvorderingen ingesteld of afgeweerd worden in naam van de venno'otschap, op
vervolging en ten verzoeke van de voor•
zitter van de raad van beheer, zonder dat
deze personen van hun machten behoeven te doen blijken " ;
Dat demacht die aldus verleend is aan
de in voormeld artikel 20 aangeduide
personen de macht niet uitsluit voor de
raad van beheer om de vennootschap in
rechte te vertegenwoordigen ; dat de raad
van beheer door artikel 19 van meergemelde statuten uitdrukkelijk in staat gesteld is aan elke lasthebber die noch beheerder, noch vennoot is, de lastgeving
te verlenen om elke vordering in rechte
te vervolgen ;
Overwegende dat uit het bestreden
arrest blijkt dat de raad van beheer van
de vennootschap bij beslissing van 21 juni
1955 aan dame Bormans de lastgeving
verleend heeft om elke vordering in rechte
in naam van de vennootschap te vervolgen;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling eist dat een lastg·eving, welke door
de raad van beheer van een naamloze vennootschap verleend is en welke blijkt uit
de machten waarover die raad krachtens
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het maatschappelijk verdrag beschikt; in
het Staatsblad bekendgemaakt wordt
opdat de vennootschap zich daarop ten
opzichte van derden zou kunnen beroepen ; dat, aai'-gezien hij zijn machten
ontvangen heeft van een wettig orgaan
der vennootschap overeenkomstig haar
statuten, de lasthebber geen andere verantwoording behoeft over te leggen dan
zijn lastgeving, wanneer het bestaan hiervan betwist wordt;
Overwegende dat het arrest, door de
conclusies niet te beantwoorden waardoor
aanlegster deed gelden dat de lastgeving
welke dame Bormans van de raad van
beheer ontvangen had door deze geldig
verleend was krachtens artikel 19 van
zijn statuten, en door te beslissen clat deze
lastgeving bezwaarlijk met de in de statuten bepaalde bijzondere machten te verenig·en was en dat het niet bekendmaken
van deze na het maatschappelijk verdrag
genomen en daarmee strijdige beslissing
tot gevolg had de lastgeving niet tegenstelbaar aan derden te maken, zijn beslissing noch reg·elmatig met redenen omldeed, noch wettig gerechtvaardigd heeft,
en de in het middel aangeduide bepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal g·emaakt worden op de rand
van de vernietigde beslissing; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel;
veroordeelt verweerder tot de kosten.
7 januari 1960. - 1e kamer.- VoorH. Sohier, voorzitter. - Verslaggeve1', H. Bayot. - Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Pirson en
Van Ryn.
zitte~·,

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, bd. XXVIII,
nr. 595 ; MAZEAUD, Legons de d1·oit civil, bd. I,
nr. 1441; DE PAGE, bd. VII, nr. 1309;
LAURENT, Sttpplement, bd. I, nr. 672 ; Repm•t,
pmt. droit belge, v 0 Divm·ce et Separation de
cm·ps, nr. 301.
(2) Over dit betwist vraagpunt, raadpleeg,
in de zin van het arrest, maar om diverse
redenen: LAURENT, Suppl6ment, bd, I, nr. 672;
BAUDRY-LAcANTINERIE, bd. XXVIII, nr. 595;
DEMOLOMBE, bd. IV, nr. 409; Hue, bd. II,
nr. 369; PrERARD, bd. II, nr. 511; MAZEAUI1,
Legons de droit civil, bd. I, nr. 1441 ; NAQUET,
noot onder fr. verbr., 1 april 1908 (Si1·ey,
1909, I, 241) ; Repm·t. prat. droit belge, vo Di-

1e KAMER. -

8 januari 1960

1° VERJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN. - DERTIGJARIGE VERJARING. VORDERINGEN WAAROP ZJJ TOEPASSELIJK IS.
2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. -ECHTSCHEIDING. - VORDERING TOT ECHTSCHEIDING WEGENS EEN BEPAALDE OORZAAK.
- ONVERJAARBARE VORDERING.
1° A1·tikel 2262 van het Burgerlijk Wethoek, blijkens hetwelk de 1'echtsvorderingen, zowel zakelijke als persoonlijke, verjaren door verloop van dertig jaar, is,
niettegenstaande de algerneenheid van
zijn bewoordingen, niet toepasselijk wanneer het gaat orn vorde~·ingen betreffende zaken of rechten, die buiten de
handel zijn (1). (Burg·erlijk Wetboek,
art. 2226.)
2° De vordering tot echtscheiding wegens
· een bepaalde oorzaak is onve1jaa1·bam· (2).
{WILMS, T. BAUWENS.)
ARREST:
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 14 januari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het mid del, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2262 van het
Burgerlijk Wetboek, 2219, 2226 en 2253
van het gezegd wetboek, alsmede 229
en 252 van hetzelfde wetboek, zoals dit
laatste artikel door artikel 2 van de wet
van 21 mei 1951 gewijzigd werd, doordat
bet bestreden arrest, hoewel vaststellend
dat de tot staving van de tegen aanlegster
ingestelde eis tot echtscheiding ingeroepen feiten :z,ich meer dan dertig jaar v66r
vm•ce et separation de corps, nr. 301; DALLOZ,
Notweatt 1·epm·toire de droit, v 0 Divm·ce, nr. 163;
Angers, 29 januari 1859, motieven (Dall., 1860,
II, 96) ; in tegenovergestelde zin : DE PAGE,
bd. I, nr. 258, litt. G, en 904 ; DEKKERS,
bd. I, nr. 1661 ; RIPERT en BouLANGER,
bd. I, nr. 1456; PLANIOL en RIPERT, bd. II,
nr, 533 ; LAURENT, bd. III, nr. 215 ; BAUDRYLACANTINERIE, bd. IV, blz. 157; AUBRY en
RAU, bd. VII, blz. 244, litt. G, en noot 24 ;
BEUDANT, bd. III, nr. 792; MARTY en RAYNAUD, Droit civil, bd. I, nr. 589 ; DALLOZ,
Repm·toi1·e de droit civil, V 0 Divm·ce, nr. 317 ;
Colmar, 31 october 1927 (Sircy, 1928, II, 64).
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·over de grond beslissend, de echtscheiding
d~ plano ten voordele van verweerder
toegelaten heeft, om reden dat voormeld
artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek,
waarbij de dertigjarige verjaring geregeld
wordt, uitsluitend toepasselijk zou wezen
op de vorderingen die tot het bekomen
·Of het verliezen van een eigendomsrecht
,strekken, hetzij zij het gevolg van een
zakelijk recht hetzij van een persoonlijk
recht zijn, met uitsluiting van de vorderingen die tot uitoefening van rechten
met een extra-patrimoniaal karakter
.strekken onder meer van het recht om
·de echtscheiding te vorderen, hetwelk,
·daar het wezenlijk met de staat van de
familie en het statuut der personen verband houdt, uiteraard onverjaarbaar zou
wezen, dan wanneer, enerzijds, arti1cel 2262 van het Burgerlijk Wetboek,
wat de dertigjarige verjaring betreft, een
regel van volstrekt algemene draagwijdte
invoert die, volgens de tekst ze!f van die
bepaling, van toepassing is op " aile
rechtsvorderingen, zowel zakelijke als
persoonlijke », welke uitdrukking op de
rechtsvorderingen zowel aangaande de
patrimoniale rechten als de extra-patrimoniale rechten betrekking heeft en,
wegens de. algemeenheid van haar bewoordingen, zowel de vordering tot echt.scheiding als iedere andere vordering
·omvat, en dan wanneer, anderzijds, a!
moeten zekere vorderingen, in zover zij
de staat der personen raken, als, wegens
hun aard zelf, buiten de verjaring vallend
aangezien worden, dit enkel het geval is
voor de vorderingen welke strekken tot
verklaring van een staat die op zichzelf
onverjaarbaar is, met uitsluiting van de
vorderingen welke, zoals de vordering tot
echtscheiding, enkel de wijziging van een
bestaande werkelijke, en trouwens niet
betwiste staat beogen :
Overwegende dat uit het bestreden
arrest blijkt dat de door verweerder
ingestelde vordering tot ech tscheiding
gegrond is op feiten van overspel die door
aanlegster, over meer dan dertig jaar,
gepleegd en bij een vonnis van 8 juli 1924
van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen gestraft werden ;
Overwegende, aan de ene zijde, dat, zo
artike1226.2 van het Burgerlijk Wetboek,
in algemene bewoordingen zowel de zakelijke als de persoonlijke rechtsvorderingen bedoelt, het evenwel uit artikel 2226
van gezegd· wetboek b!ijkt dat eerstgenoemde wetsbepaling nlet van toepassing
VERBR., 1960. - 26

kan 'zijn wanneer het gaat om vorderingen betreffende zaken of rechten, die
buiten de handel zijn;
Overwegende dat de echtscheiding en
het recht ze te vorderen buiten de handel
zijn;
Overwegende, aan de andere zijde, dat
geen enkele wetsbepaling betreffende de
echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak, uitdrukkelijk of impliciet, een termijn van verjaring van de vordering tot
echtscheiding instelt;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten .
8 januari 1960. - 1 e kamer. - Vo,orzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Faures
en Demeur.

1 9 KAllfER.- 8 januari 1960

HUUROVEREENKOMST.

HAN-

DELSHUUR. HUURDER IN HET BEZIT
VAN HET VERHUURDE GOED GELATEN
NA HET VERSTRIJKEN VAN DE HUUROVEREENKOMST. NIEUWE HUUROVEREENKOMST
VAN
ONBEPAALDE
DUUR. 0PZEGGING GEGEVEN DOOR
DE VERHUURDER. 0PZEGGING VERMELDENDE EEN KORTERE TERMIJN DAN
DIE VAN ACHTTIEN MAANDEN. GEVOLG:

¥Vanneer de huU1·de1', veTvallen van het
1·echt op heTnieuwing van een handelshuuToveTeenkomst van bepaalde dUU1', na
het ve~·st1'ijken van die ove1·eenkomst in
het bezit van het veThUU1'de goed we1·d
gelaten, en de ve1·huurde1' dam·na, om
een einde te stellen aan de huurove1'eenkomst van onbepaalde duU1', die alzo tot
stand is gekomen, aan de huuTde1' een
opzegging heeft gegeven, die een ko1'te1·e
teTmijn dan die van achttien maanden
ve1;rneldt, is die opzegging niet nietig;
maa1' de huuTdeT is s[echts Ve1'plicht het
gehuuTde te ontTuimen bij het veTstrijken
van de teTmijn van achttien rnaanden (1),
(1) Over het punt dat de opzegging gegeven
voor een wettelijk voorbarige ~atum, dat is
vermeldende een kortere termijn <].an de wet-
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huurvernieuwing aan te vragen. (Burgerlijk Wetboek, hoek III, titel VIII
afdeling Ilbis, art. 14.)
'
(BORMANS, T. MARTENS.)
ARREST.
H~T HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonms, op 19 december 1958 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Gent;
. Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 14 van de wet
van 30 april1951 op de handelshuurovereenkomsten en 9? van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis na uitdrukkelijk vastgesteld te hebben 'dat de door
v~rweerder aan eiseres gegeven opzeggmg· van een handelshuurovereenkomst
onder toepassing· viel van artikel 14
lid 3, van voormelde wet, betreffende d~
huurders die na het verstrijken van de
overeenkomst in het bezit van het verhuurde goed worden gelaten na impliciet doch duidelijk vastgesteld te hebben
of minstens zonder ontkend te hebbe~
dat, zoals eiseres het in haar conclusies
staande hield en zoals verweerder het in
zijn dagvaarding·sexploot vermelde eri
het beroepen vonnis het uitdrukkelijk
vaststelde, de opzegging op 25 juli 195?
tegen 1. februari 1958 gegeven werd, en
na besl!st te hebben dat deze opzegging
sl~:hts mits in~chtneming van een termiJ~ van. achthen maanden, hetzij tot
25 Januari 1959 geldig was, beslist heeft
dat de opzegging tegen 25 januari 1959
van waarde verklaard wordt en een termijn van respijt voor ontruiming tot
twee maanden na de betekening van het
vonnis aan eiseres heeft toeg·ekend, zulks
om reden dat, ondanks het feit dat verweerder niet met juistheid het einde van
een termijn van achttien maanden in de
opzegging aangestipt had, eiseres wist dat
de wettelijke termijn van achttien maanden vanaf de opzegging begon te lopen,

telijke, niet nietig is, maar dat de gevolgen
ervan uitgesteld worden tot de wettelijke
datum, raadpleeg fr. verbr., 3 augustus 1949
(Birey, 1950, I, 86) en 10 december 1949
(ibid., 1950, Ohr., blz. 21); in zaken van
landpachten, verbr., 23 september 1943 (Arr.
Verbr., 1943, blz. 190; Bull. en PAsrc., 1943,
I, 353 en noot), alsook fr. verbr., 24 juli
1948 (Dalloz; 1949, biz. 157) en de noot van
professor SAv ATIER.
Daarentegen, wordt als nietig beschouwd

eerste onderdeel, dan wanne.~r verweerderslechts mits een opzegging van minstens
achttien maanden een einde kon stellen
aan de huu~overeenkomst van onbepaalde du ur, die volgens artikel 14 lid 3
tussen partijen tot stand gekorn~n was:
d~n wan!leer de gegeven opzegging aan
die vermsten van de wet niet beantwoordde en dus niet geldig· kon verklaard
worden, dan wanneer alleszins eiseres na
de betekening van de opzegging niet
beschikt heeft over de drie maanden
(tussen d~. achttiende en .. de vijftiende
maand), ~IJdens dewelke ziJ volgens artikel H, hd 1, een huurhernieuwing kon
aanvrag·en; tweede onderdeel, dan wanneer Jlet intrins~ek tegenstrij dig was,
enerZIJdS, te beshssen dat. de opzeg·g·ing
slechts mits inachtneming van een termijn van achttien maanden geldig was
en, anderzijds, te beslissen dat de kwes:
tieuze opzegging die mits inachtneming
van een termijn van zes maanden en
vijf dag·en gegeven werd, toch geldig
was ; derde onderdeel, dan wanneer het
alleszins uit de motivering van het bestreden vonnis onmog·elijk kan. uitgemaakt worden of het vonnis heeft willen
beslissen dat eiseres, bij het ontvangen
van een opzegging tegen 1 februari 1958,
moest weten dat deze opzegging tegen
25 januari 1959 gold, .om reden dat de
wet een opzeg·ging van achttien ma.anden
verplichtend maakt, dan wel of het heeft
willen beslissen dat eiseres door verweerd~r,. of op een andere wijze, er van verWithgd werd dat een termijn van acht~
tien maanden vanaf 25 juli 195? begon
te _lopen, dan vyan~_eer ~e dubbelzinnig•
heiden de ondmdehJkheid van deze motivering aan het hof van verbreking niet
toelaten 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 :
Over het eerste onderdeel :
Overweg·ende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat aanleg·ster, die van het
een opzegging gegeven wanneer de huurder
reeds een verworven recht bezit op de huurvernieuwing, dat is een tardieve opzegging
(fr. verbr., 10 october 1957, twee arresten,
Bern. ju.rid., 1957, II, nr. 20293, en 1958, II,
nr. 10462, alsook de noten onder die arresten
van professors OURLIAC en DE JuGLART).
Deze nietigheid werd nochtans betwist (GRosLIERE, « Le conge en matiere de bail ,, Bern.
ju1·id., 1959, Ohr., nr. 1537, nrs. 6 en 7).
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Techt op hernieuwing van een hande1s1ri.uirovereenkomst vervallen was, na het
verstrijken van de huurovereenkomst in
het bezit van het verhuurde goed gelaten
werd;
Overwegende dat, in dergelijk geval,
naar luid van het in de wet van 30 april
1951 vervat voorlaatste lid van artikel 14, een nieuwe huurovereenkomst van
·Onbepaalde duur tot stand komt waaraan
verhuurder mits een opzegging van tenminste achttien maanden een einde kan
1naken onverminderd het recht, voor de
huurder, de hernieuwing· te vragen ;
Overwegende dat de wetgever bedoeld
heeft de door het plaatselijk gebruik
.bepaalde termijn, die in zake huur van
onbepaalde duur, van gemeen recht is,
overeenkomstig de artikelen 1:736 en 1? 59
van het Burgerlijk Wetboek, door een
termijn van achttien maanden te ver.vangen;
. Overwege.nde, enerzijds, dat geen wets.bepaling de opzegging nietig verklaart
die. een kortere termijn dan die .van
achttien maanden vermeldt; dat de ver.huurder niettemin bij deze opzegging met
zekerheid zijn voornemen doet blijken
een. einde aan de huurovereenkomst te
maken, maar dat de huurder slechts bij
net verstrijken van de door de wet
bepaalde termijn verplicht is het gehuurde te ontruimen ;
Overwegende, anderzijds, dat, vermits
aanlegster over een termijn van achttien
maanden vanaf de opzegging beschikte,
zij, in strijd met hetgeen in het middel
beweerd wordt, niet beroofd was van het
recht om overeenkomstig het eerste en
net derde lid van voormeld artikel 14,
de huurverpieuwing aan te vragen;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;

zij immers wist dat vanaf de opzegging
de termijn van achttien .maanden begon
te lopen ";
Dat de rechter aldus vaststelt niet dat
aanlegster " moest weten "• maar dat zij
" wist >> dat zij over een termijn van
achttien maanden beschikte die met de
opzegging inging ; dat de laatste twee
onderdelen van het middel feitelijke
grondslag missen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
8 januari 1960. -- 1e kamer. - Vom·zittM', H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'slaggeve1',
H. Vroonen. - Gelijkluidende conclusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1', H. Struye.
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1° HUUR VAN WERK EN DIENSTEN.
:__ HUUR VAN DIENSTEN. BEDIENDENCONTRACT. ---'- AFDANKING ZONDER
VOORAFGAANDE OPZEGGING. - AFDANKING GEGROND OP EEN ZWAARWICRTIGE
REDEN. BEWIJS VAN DE ZWAARWICRTIGE REDEN TEN LASTE VAN DE
WERKGEVER.

2° HUUR VAN WERK EN DIENSTEN.
HUUR VAN DIENSTEN. BEDIENDENCONTRACT. BEDIENDE BEWERENDE IN DE ONMOGELIJKREID TE
VERKEREN ZIJN DIENST TE PRESTEREN
UIT OORZAAK VAN ZIEKTE OF ONGEVAL.
- VERPLICRTING EEN MEDISCH ATTEST
OVER TE LEGGEN. VERKLARING VAN
EEN DOOR DE WERI<GEVER AFGEVAARDIGDE GENEESHEER WELKE DIT ATTEST
TEGENSPREEKT. VERKLARING DIE
OP ZICRZELVE RET BEWIJS VAN DE ONJUISTREID VAN RET ATTEST NIET OPLEVER'l'.

Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de rechter beslist,
niet dat de gedane opzegging slechts
mits vermelding van een termijn van
achttien maanden in de opzegging· geldig
is, maar dat " de opzegging slechts mits
inachtneming· van een termijn van achttien maanden " geldig was, dit wil zeggen
dat de in de opzegging vermelde termijn
overeenkomstig de wet diende verlengd
te worden ; dat zulke beslissing geen
· tegenstrijdigheid inhoudt;

1° De werkgeve1', die z~jn bediende zonde1'
voorafgaande opzegging afdankt, moet,
ingeval van betwisting, het bewijs van
de zwaarwichtige reden, die hij aan zijn
bediende heeft betekend, bij brengen. (Sa-

Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat aanlegster " tevergeefs aanhaalt dat
de opzeg·ging haar niet met juistheid het
einde van een termijn van achttien maan.den aangestipt had "• en verklaart " dat

2° Zo, ingevolge a1·tikel 8, alinea 4, van
de samengeordende wetten bet1·ef{ende het
bediendencontract, de bediende, die beweert in de onmogelijkheid te ve1'ke1'en
zijn dienst te preste1·en wegens ziekte of

mengeordende wetten betreffende het
bediendencontract, art. 18.)

___:_ 404 ongeval, gehouden is, zo hij daartoe verzocht wordt, een medisch attest over te
leggen en desgevallend zich door een door
de werkgever afgevaard-;gde geneesheer
te laten onde1·zoeken, leve1't nochtans de
verklaring van deze laatste geneesheer,
die het doo1· de bediende over gelegde
attest tegenspreekt, op zichzelf geen bewijs
op van de onjuistheid van het attest, en
deswege van het bestaan van een zwaarwichtige reden, die de afdanking van de
bediende zondeT voomfgaande opzegging
rechtvaardigt (1).
(N. V. "ANCIENS ETABLISSEMENTS
DE SUTTER ,, T. DEWEER.)
ARREST,

RET HOF; - Gelet op de bestreden
sen ten tie, op 3 september 1957 gewezen
door de Werkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor bedienden ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 8 van het koninklijk besluit van 20 juli 1955, tot samenordening van de wetten betreffende het
bediendencontract, inzonderheid van het
vierde lid van dit artikel, en, bijgevolg,
20 van hetzelfde koninklijk besluit en
1315 van het Burgerlijk Wetboek, doordat de bestreden sententie beslist " dat
gezien de tegenstrijdige geneeskundige
adviezen )), aanlegster, om het bediendencontract zonder voorafgaande opzegging
te verbreken, « niet alleenlijk op de zienswijze van de door haar afgevaardigde
geneesheer mocht steunen om tot de niet
gerechtvaardigde afwezigheid )) van verweerster te besluiten, maar "dat zij,
alvorens een beslissing te treffen, om
aanduiding van een geneesheer-scheidsman had dienen te verzoeken ,, 1 a dan
wanneer artikel 8 van voormeld koninklijk besluit van 20 juli 1955 op het
bediendencontract bepaalt dat de door
(1) Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de wet op het bediendencontract
vail 11 maart 1954 werd er verklaard " dat
ingeval van betwisting tussen de geneesheer
van de bediende en de afgevaardigde van
de werkgever, de beoordeling van de gezondheidstoestand van de bediende aan de werkrechtersraad wordt overgelaten, na advies van
de door hem aangestelde geneeshee1· " (Doc.
pm·l., Kamer, 1952-1953, nr .. 287, blz. 9).
Ret inwinnen van het advies van een derde
geneesheer is evenwel door de wet zelve niet
voorgeschreven; zo deze maatregel vaak nood-

de werkgever afgevaardigde geneesheer·
nagaat " of _de bediende werkelijk arbeidsongeschikt is )) ; deze wettekst aan
dit nagaan de voorrang toekent op het.
medisch attest dat door de bediende tot.
rechtvaardiging van zijn arbeidsongeschiktheid overgelegd is, dat noch deze,
wettekst, noch enige andere tekst, eisen
dat een geneesheer-scheidsman aange-steld wordt ingeval de bovenbedoelde·
geneeskundige adviezen elkander tegenspreken; zodat de bestreden sententie,.
door te beslissen dat derg·elijke aanstelling diende te worden aangevraagd, a,an
de wet een vereiste toegevoegd heeft dat.
zij niet inhoudt (schending van bovengemeld artikel 8, lid 4) en ten onrechte
laten geldel). heeft dat de litig·ieuze opzegging tot vergoeding aanleiding gaf (scherrding van bovengemeld artikel 20); 2° dan
wanneer, in elk geval, een eis in rechte
tot aanstelling van een geneesheerscheidsman had dienen te worden ingesteld door de bediende die van zijn
arbeidsongeschiktheid had moeten doen
blijken wanneer de door de werkgever
afgevaardigde geneesheer eenmaal wettig
vastgesteld had dat hij niet werkelijk
arbeidsongeschikt was, zodat de bestreden sententie, door uitspraak te doen
zoals zij gedaan heeft de last van de bij
artikel 8, lid 4, van voormeld koninklijk
besluit ingevoerde bewijslevering omgelegd heeft, aldus deze bepaling en meteen
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek
schendende :
Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat de bestreden sententie vaststelt da;t verweerster, bediende
van aanlegster, door deze zonder voorafgaande opzegging afgedankt werd, doch
dat laatstgenoemde aanvoert dat de verbreking van het contract gewettigd is
door een zwaarwichtige reden, namelijk
het feit dat de bediende op 1 juli 1955
zakelijk zal blijken, zullen er zich nochtans
gevallen voordoen, waarin hij van alle nut
ontbloot zal zijn, b.v. wanneer getuigen de
bediende bij een andere werkgever hebben
zien werken of wanneer een der medische
attesten kennelijke missingen bevat of nog
wanneer een der pa.rtij.en bewijst dat het
attest, dat wordt tegengesteld, een gedienstigheidspapier is. Bovendien is de uitdrukking
« geneesheer-scheidsman ,,, gebruikt door de
sententie, onjuist. De derde geneesheer brengt
een advies uit; hij is geen scheidsman (raadpl.
COLENS, Le contrat d'emploi, nr. 83; DEPREZ
en DEFALQUE, Le contrat d'emploi, nr. 44).

-405een medisch attest van arbeidsongeschiktheid ingediend heeft hetwelk niet
met de werkelijkheid strookte; dat aanlegster deze stelling gesteund heeft op de
enkele omstandigheid dat de door haar
overeenkomstig lid 4 van artikel 8 van
de bij het koninklijk besluit van 20 juli
1955 geordende wetten afgevaardigde geneesheer, verklaa,rd heeft dat verweerster
op 1 juli 1955 geschikt was om te werken;
Overwegende dat volgens artikel 18
van evengenoemde wetten de werkgever
zijn bediende slechts zonder voorafgaande
opzegging mag afdanken indien hij het
bestaan van een zwaarwichtige reden
bewijst;
Overwegende, voorzeker, dat krachtens voormeld artikel 8 de bediende de
arbeidsongeschiktheid die hij inroept
moet rechtvaardigen, doch dat hij dit
bewijs door overlegging· van een medisch
attest vermag te leveren, onder voorbehoud van het recht voor de werkgever
de bediende door een door hem afgevaardigde geneesheer te laten onderzoeken,
ten einde na te gaan of hij werkelijk
'arbeidsongeschikt is;
Overwegende dat, in strijd met het in
de voorziening betoogde, noch artikel 8
noch enige andere wetsbepaling a,an de
verklaring wa,ardoor ingevolge bewust
na,gaan de afgevaardigde geneesheer het
door de bediende overgelegde medisch
attest tegenspreekt, " voorra,ng op dit
attest " toekennen, dit wil zeggen daaraan het karakter toekennen van een daa,d
die op zichzelve het bewijs van de onjuistheid van het attest oplevert ;
Overwegende dat zo, om dergelijk
bewijs te leveren, de werkgever niet noodzakelijk om de aanstelling van een derde
geneesheer behoeft te verzoeken, het dispositief van de senteritie wettig gerechtvaardigd is door de reden dat, gezien het
medisch attest dat overeenkomstig artikel 8, lid 4, van de geordende wetten door
verweerster overgelegd was, aanlegster
niet " uitsluitend " op de verklaring van
de door ha,ar afgevaardigde geneesheer
mocht steunen " ()ill tot de niet gerechtvaardigde afwezig·heid van verweerster te
besluiten " en om haar op deze grond
zonder voorafgaande opzegging af te
danken;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
8 januari 1960. - 1e kamer. - Voo1'zitte1', H. Vandermersch, raadsheer waar-

nemend voorzitter.
Verslaggever,
H. B ayot. Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. Demeur.
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VOORZIENING IN VERBREKING. AFSTAND. BURGERLIJKE ZAKEN. AKTE HOUDENDE AANBOD DE KOSTEN
TE BETALEN EN REGELMATIG BETEKEND. DECRETERING.

In bu!'gerlijlce zalcen, decreteert het hof de
afstand van de voorziening bevat in een
akte houdende aanbod de kosten te betalen
en regelmatig aan de verweerde1· betekend (1).
(VERBIST, T. VERBIST.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
vonnissen op 20 juni 1958 en 20 maart
1959 gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen;
Overwegende dat aanleggers, bij een
door henzelf en door hun raadsman,
Mr Faures, advocaat bij het hof, ondertekende aide van 19 october 1959 verklaard hebben afstand te doen van hun
voorziening tegen vermelde vonnissen,
zich bereid verklarend al de kosten met
betrekking tot de procedure v66r het hof
te betalen;
Da,t die a,fsta,nd regelmatig op 24 october 1959 aan verweerders betekend
werd;
Om die redenen, decreteert de afsta,nd
van de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
8 januari 1960.- 1e kamer.- Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Neven. Gelijlcluidende conclusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. ~ Pleite1·, H. Faures.
(1) Verbr., 12 juli 1957 (Bull. en PAsro.,
1957, I, 1368). Over de uitzonderlijke gevallen
waarin de afstand slechts geldig is voor zover hij geen berusting in de door de voorziening bestreden beslissing medebrengt, verbr.,
12 juni 1958 (An·. Verb1·., 1958, biz. 823).
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1°

VERKEER.
RIJTUIG SPIJTS
RING VAN HET
BESTUREN. MUM.

2°

VERKEER. VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT EEN RIJTUIG TE
BESTUREN. MISDRIJF. VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE DUUR VAN
DE LOPENDE ONTZETTING TE VERDUBBELEN. BETEKENIS VAN DEZE BESCHIKKING.

VoEREN VAN EEN
DE VERVALLENVERIHARECHT EEN RIJTUIG TE
GELDBOETE. MINI-

1° De geldboete op gelegd aan de gene, die
op de openbm·e weg een rijtuig voert
spiJ'ts de tegen hem uitgesproken ve1'vallenverklaring van het 1'echt een Tijtuig
te besturen, mag niet minde~· dan 500 {1'.
belopen (1). (Wet van 1 augustus 1899,
art. 2, aangevuld door de wet van
1 augustus 1924, art. 2.)
2° In geval van inb1·euk op de vervallenverklaring van het 1'echt een 1'ijtuig te
besturen, moet de rechte1' een ve1·vallenverkla1·ing uitsp1'eken van gelijke duU1'
als degene die lopende was op het ogenblik van het misd1'ijf (2). (Wet van
1 augustus 1899, art. 2, aangevuld door
de wet van 1 augustus 1924, art. 2.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT,
T. DEPOPPE.)
ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 april 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel2 van de wet van 1 aug·ustus 1899, aangevuld door artikel 2 van
de wet van 1 augusb1s 1924, doordat
het bestreden vonnis, dat verweerder
schuldig heeft verklaard aan het misdrijf
op de openbare weg een rijtuig te hebben
gevoerd spijts de tegen hem uitgesproken
vervallenverklaring, hem te dien hoofde
veroordeeld heeft tot een boete van
100 frank, dan wanneer het wettelijk

minimum van de geldboete 500 frank is
en bovendien hem vervallen yerklaard
heeft van het recht een rijtuig te voeren
gedurende twee maanden, dan wanneer
de duur van de vervallenverklaring, spijts
dewelke verweerder een rijtuig heeft gevoerd, een maand beliep :
Overwegende dat het bestreden vonnis
verweerder schuldig heeft verklaard aan
betichting b : op de openbare weg een
rijtuig, namelijk een moto, gevoerd te
hebben, spijts de vervallenverklaring
tegen hetn uitgesproken bij een in kracht
van gewijsde gegaan vonnis, en hem
wegens dit misdrijf, veroordeeld heeft tot
een geldboete van 100 frank;
Overwegende dat het minimum van de
door de wet voorziene geldboete 500 fr.
beloopt;
Overwegende dat het bestreden vonnis
betichte daarenboven vervallen verklaard
heeft van het recht een rijtuig te besturen
gedurende een termijn van twee maanden ·
O~erwegende dat, bij toepassing van
artikel 2 van de wet van 1 augustus 1924
de duur van de lopende ontzetting moest
verdubbeld worden, 't is te zeggen dat
een ontzetting van een maand, gelijk met
degene die lopende was op het ogenblik
van het misdrijf, diende uitgesproken te
worden;
Dat het middel g·egrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het uitspraak heeft
gedaan over hoger vermelde betichting b
en over de kosten ; 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 de Correctionele Rechtbank te
Dendermonde, zetelende in hoger beroep.
11 januari 1960.- 2e kamer.- Voo1'zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve~·, H. van
Beirs. - Gelijkluidende conclusie, H. F.
Dumon, advocaat-generaal.

2e
(1) en (2) Verbr., 10 december 1956 (Bull.
en PAsw., 1957, I, 377). Ret nieuw artikel2-15
van de wet van 1 augustus 1899 (wet van
15 april 1958, art. 3) heeft andermaal het
minimum van de geldboete op 500 frank
vast.gesteld.
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VERNIELING VAN TITELS.
KWAADWILLIGE OF BEDR1EGLIJKE VERNIELING, DOOR EEN 1\fiLITAIR, VAN
AKTEN OF TITELS TOEBEHORENDE AAN
MILITAIREN OF AAN DE STAAT EN
WAARVAN HIJ REKENPLICHTIG WAS OF
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DIE HEM TER BEWARING WAREN TOEVERTROUWD. MISDRIJF VOORZIEN
BIJ ARTIKEL 54 VAN HET MILITAIR
STRAFWETBOEK.

2° STRAF. -

BEROVING VAN DE MILITAIRE GRAAD.- ARTIKEL 54 VAN HE.T
l\1ILITAIR STRAFWETBOEK. 0NDEROFFICIER, KORPORAAL OF BRIGADIER
HEBBENDE HET BIJ ARTIKEL 241 VAN
HET STRAFWETBOEK VOORZIENE MISDRIJF GEPLEEGD. BEROVING VAN
GRAAD.

1° Lid 2 van aTtikel 54 vim het MilitaiT
StTafwetboek bedoelt het feit, voor een
militaiT, kwaadwillig of bedTieglijk akten
of titels te vernielen, toebehoTende a an militairen of aan de Staat en waarvan hij
rekenplichtig was of die hem ter bewaring
(Strafwetbcek,
wm·en
toeveTt1'ouwd.
art. 241, en Militair Strafwetboek,
art. 54.)
2° De straf van de beroving van de g1·aad
moet uitgesp1·oken wo1·den ten laste van
de onderofficier, korpomal of brigadie1·,
die kwaadwillig of bedrieglijk akten of
titels heeft veTnield, toebehorende aan
militai1'e1l of aan de Staat en waarvan
hij 1·ekenplichtig was of die hem te1· bewaTing wm·en toevertTouwd. (Militair
Strafwetboek, art. 54.)
{DELHAYE.)
ARREST.

HET HOF; '---- Gelet op het bestreden
arrest, op 22 april 1959 gewezen door het
Militair Gerechtshof;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 9 van de Grondwet,
241 van het Strafwetboek en 54 van het
Mi!itair Strafwetboek, doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat
eiser zich niet tot doe! had. gesteld bepaalde militaire documenten toe te eigenen doch ze te vernielen en dat hij ze
werkelijk had vernield, en na om deze
reden beslist te hebben dat ter zake niet
artikel 240 maar artikel 2M van het
Strafwetboek van toepassing was, beslist
l1eeft dat ook artikel 54 van het Militair
Strafwetboek op gezegde feiten van toepassing was en eiser van zijn graad heeft
beroofd, dan wanneer artikel 54 van het
Militair Strafwetboek slechts van toepassing is op de feiten van verduistering of
bedrieglijke ontneming welke in alirYea's 2
en 3 van gezegd artikel worden opgesomd,
en dan wanneer artikel 54 van het Mili-

~

tair Strafwetboek niet van toe passing· is
op de daden van vernieling of verwijdering voorzien door artikel 241 van het
Strafwetboek :
Overwegende dat, luidens artikel 54
van het Militair Strafwetboek, gestraft
wordt overeenkomstig de bepalingen van
het gewoon Strafwetboek. de militair die
wapenen, legervoorraad, ... geld of welke
voorwerpen ook die aan militairen of aan
de Staat toebehoren en waarvan hij rekenplichtig was of die hem ter bewaring
waren toevertrouwd, verduistert ;... in
aile gevailen wordt de schuldige, indien
hij offtcier is, afgezet; indien hij onderofftcier, korporaal of brigadier is, wordt hem
zijn graad ontnomen;
Overwegende dat de militair die welke
voorwerpen ook, die aan militairen of aan
de Staat toebehoren en waarvan hij rekenplichtig was of die hem ter bewaring
waren toevertrouwd, vernielt en die, uit
dien hoofde, zich schuldig maakt aan het
bij artikel 241 van het Strafwetboek voorziene misdrijf, gezegde voorwerpen noodzakelijk verduistert naar de zin van artikel 54 van het Militair Strafwetboek;
Overwegende dat het Strafwetboek, onder meer in het opschrift van hoofdstuk 3
van de titel IV van het boek II, als verduistering kwalificeert het feit, bedoeld
bij artikel 241 van dit Wetboek, voor een
openbaar offtcier of ambtenaar of voor
aile met een openbare dienst belaste personnen, kwaadwillig of bedrieglijk akten
of titels te vernielen of weg te nemen
waarvan zij in die hoedanigheid de
bewaarders waren, of welke hun nit
reden van hun bediening werden medegedeeld;
Overwegende dat lid 2 van artikel 54
van het Militair Strafwetboek aldus niet
aileen het misdrijf bedoelt voorzien bij
artikel 240 van het Strafwetboek, doch
insgelijks dit voorzien bij artikel 241 van
hetzelfde wetboek;
Overwegende, derhalve, dat het arrest,
na wettig te hebben vastgesteld dat aanlegger, beroepsonderofftcier, het misdrijf
voorzien bij artikel 241 van het Strafwetboek gepleegd had, hem terecht, bij
toepassing van artikel 54 van het Militair Strafwetboek zijn graad. ontnomen
heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is.;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-•

~
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ning ; veroordeelt aanlegger tot de , kosten.

· (WILLION, T. VANMOERKERKE.)

11 januari 1960.- 2e kamer.- Voo1'·
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H.
Wauters. - Gelijkluidende conclusie, H.
F. Dumon, advocaat-generaal.

ARREST.
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1° BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
0NDERZOEKSRECHTSMACHT.
RAADKAMER DE BEKLAAGDE NAAR DE
C,ORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJ·
ZEND. - BESLISSING WELKE DE BEVOEGDHEID SLECHTS AANWIJST.
RECHTBANK GEHOUDEN OVER HAAR
BEVOEGDHEID TE BESLISSEN.
2° DRUKPERSMISDRIJF. - DAAD·
WERKELIJKE PUBLICITEIT. - WEZEN·
LIJK BESTANDDEEL.

1° Wijl de beschikking van de

raadkame~·,

waarbij een beklaagde naar de correctionele rechtbank verwezen wordt, slechts
een aanwijzing, doch geen toekenning
van bevoegdheid a an deze recht bank (1),
inhoudt, heeft de correctionele rechtbank het 1·echt en tot plicht zelf over ham·
bevoegdheid te beslissen (2) (3).
2° Het drukpersmisdrijf vereist, als wezenlijl~ bestanddeel, dat aan de uiting van de
gedachte een daadwerkelijke publiciteit
gegeven we1·d (4).
(1) Ret arrest van verwijzing naar het hof
van assisen houdt in zichzelf toekenning van
bevoegdheid, zodat, eens dat het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling definitief is geworden, de bevoegdheid van het hof
van assisen niet meer betwist kan worden
(raadpl. noot 1 onder verbr., 24 november
1947, Bull. en PAsro., 1947, I, 499).
(2) Raadpl. verbr., 16 november 1931 (Btill.
en PAsiO., 1931, I, 286) en de conclusie van
de heer advocaat-generaal Sartini van den
Kerkhove; 24 november 1947 (A1·r. Verbr.,
1947, blz. 379); 22 januari 1951 (ibid., 1951,
blz. 274, en Bull. en PAsro., 1951, I, 327)
en noot.
(3) Aanlegger had zich te voren voorzien
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te
Gent, waarbij hij naar de correctionele rechtbank werd verwezen. Deze voorziening werd
niet ontvankelijk verklaard, daar het bestreden arrest, waarbij de beschikking van de

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling op 17 juni 1958, bij
overneming· van de redenen van de beschikking van de raadkamer, de verwijzing van aanlegger naar de correctionele
rechtbank bevestigd heeft;
Dat die beschikking onder meer beslist
had, op grond van de omstandigheden
van de zaak, dat bij gebrek aan een essentieel element, namelijk een werkelijke publiciteit, er van een persmisdrijf geen
.sprake kan zijn en, derhalve, de correcticinele rechtbank bevoegd is om van de
telastleg·ging· van inbreuk op artikel H3
van het Wetboek van strafrecht kennis te
nemen;
Dat de door aanlegger tegen gemeld
arrest ingestelde voorziening door het hof
van 15 september 1958 verworpen werd
als zijnde niet tegen een beslissing over de
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten
ingesteld;
Gelet op het middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 14, 94, 97 en
98 van de Grondwet, 443 en 444 van het
Strafwetboek, van de decreten van 19 en
20 juli 1831, van de artikelen 226 en 227
van het W etboek van Strafvordering,
1382 en 1383 vanhet Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest eiser op
grond van voormeld artikel 443, bij bevestiging van het eerste vonnis, veroordeelt tot een gevangenisstraf van drie
maanden en een geldboete van 100 frank
en tot schadevergoeding aan de burgerraadkamer werd bevestigd, hoewel het de
conclusies van aanlegger verwierp, waarbij
deze staande hield dat de correctionele rechtbank niet bevoegd was, geen uitspraak deed
over de bevoegdheid van de onderzoeksrechtsmachten of van de onderzoeksrechter (arrest
van 15 september 1958, Ar1·. Verb1·., 1959,
blz. 42).
De voorziening, die het voorwerp uitmaakt
van het aangetekend arrest, was gericht tegen
het arrest van de correctionele kamer van het
hof van beroep, welke, over haar eigen bevoegdheid beslissend, geoordeeld had dat zij
bevoegd was om van de telastlegging kennis
te nemen.
(4) Verbr., 4 april 1955 (Bull. en PAsro.,
1955, I, 868).
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lijke partij die gemachtigd wordt het vonnis te publiceren in twee dagbladen op
kosten van eiser, dan wanneer het arrest,
om eiser schuldig te verklaren, slechts
steunt op zijn bekentenis volgens welke
hij de bewuste druksels aan een zevental
personen tijdens een vergadering uitgedeeld had, zodat het feit van de telastlegging een persmisdrijf uitmaakte en het
hof van assisen allen bevoegd was om
eiser te vonnissen :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening door verweerder
aangevoerd en afgeleid hieruit dat aanlegger, nadat zijn eerste voorziening verworpen werd, zich niet meer mocht voorzien tegen hetgeen door hogerbedoeld
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling beslist werd, des te minder daar
hij v66r het thans bestreden eindarrest
geen conclusies genomen heeft om het nu
ingeroepen middel van onbevoegdheid
van de feitenrechter voor te dragen :
Overwegende dat de aangevoerde grond
van niet-ontvankelijkheid,· alhoewel tegen de voorziening gericht, tot het rechtstreeks verwerpen ervan niet kan leiden,
doch slechts tot het afwijzen van het middel waarbij staande gehouden wordt dat
het vonnisgerecht onbevoegd was;
Dat immers de voorziening, in zover
zij de beslissing van veroordeling bestrijdt, ontvankelijk is;
Overweg·ende dat de grond van nietontvankelijkheid erop neerkomt het gezag van het gewijsde van de beschikking
tot verwijzing naar de correctionele rechtbank in te roepen ;
Overwegende, aan de ene zijde, dat
gemelde beschikking aan de correctionele
rechtbank geen bevoegdheid toekent,
doch deze slechts aanwijst en die rechtbank vrijlaat over haar bevoegdheid te
beslissen;
Overwegende, aan de andere zijde, dat
het middel, al werd het v66r het hof van
beroep niet ingeroepen, niettemin ontvankelijk is vermits het de openbare orde
raakt;
Overwegende dat de grond van nietontvankelijkheid van het middel naar
recht faalt;
Over het mid del :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het ten laste van aanleg·ger voor vaststaand verklaard misdrijf, - te weten,
in de bij artikel t.t.t. van het Wetboek van
strafrecht aangeduide gevallen, aan verweerder kwaadwillig een bepaald feit te

hebben ten laste gelegd dat van aard is
om zijn eer te krenken of hem aan de
openbare verachting bloot te stellen, door het middel van druksels gepleegd
werd;
Dat het erop wijst dat bewuste druksels aan een zevental personen tijdens een
vergadering uitgedeeld werden ;
Overwegende dat, daar de feitenrechter
geen de minste bijzonderheid verstrekt
nopens de aard van die vergadering en
nopens de omstandigheden waarin die
druksel~ aan bedoelde personen uitgedeeld werden, het hof in de onmogelijkheid gesteld wordt na te gaan of aan die
druksels al dan niet een daadwerkelijke
publiciteit gegeven werd en of, dienvolgens, aanlegger zich al dan niet schuldig
gemaakt heeft aan een persmisdrijf dat
uitsluitend tot de bevoegdheid van het
hof van assisen beh 0 ort ;
Dat het middel, iri zover het de scherrding van artikel 9? van de Grondwet inroept, gegrond is ;
En overwegende dat de verbreking
van de beslissing over de publieke vordering deze van de beslissing over de burgerlijke vordering medebrengt ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest op de kant van de vernietigde beslissing zal gemaakt worden ;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
11 januari 1960.- ,2e kamer.- Voo1'zitte1', H. de· Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', H.
Belpaire. - Gelijkluidende conclusie, H.
F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleite1's, HH, Van Leynseele en Struye.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAF.ZAKEN.
- BURGERLIJKE VORDERING. - BEKLAAGDE VEROORDEELD. - BURGERLUKE VORDERING ENKEL AANHANGIG
v66R HET HOF VAN BEROEP. - GEEN
CONCLUSIES WAT BETREFT DE GEGRONDHEID VAN DE BURGERLIJKE VORDERING.
- ARREST DAT DE BESLISSING BEVESTIGT, WAARBIJ DE BURGERLIJKE VORDERING GEGROND WERD VERKLAARD.
- GEMOTIVEERDE BESLISSING.
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2° RECHTERLIJKE INRICHTING .. ___.;. .
SAMENSTELLING VAN DE. ZETJ?I;. ;..,STRAFZAKEN.
CORRECTIONE·LE
RECHTBANK BIJGESTAAN DOOR EEN
TOEGEVOEGD GRIFFIER. GEEN VASTSTELLING VAN DE TERMEN VAN DE
DOOR HEM AFGELEGDE EED. TERECHTZITTING TIJDENS DEWELKE PARTIJEN EEN DOSSIER NEERLEGDEN EN
IN HUN MIDDELEN WERDEN GEHOORD
EN HET OPENBAAR MINISTERIE IN ZIJN
ADVIES WERD GEHOORD. l-IOF VAN
BEROEP UITSPRAAK DOENDE BIJ WIJZE
VAN NIEUWE BESCHIKKING EN UITSLUITEND OP EIGEN REDENEN STEUNENDE. PARTIJEN HEBBENDE KENNIS KUNNEN NEiVIEN VAN DE BUNDEL
VOOR DE DEBATTEN VOOR HET HOF
VAN BEROEP. NIETIGHEID VAN HET
VONNIS ZONDER INVLOED OP DE BESLISSING IN HOGER BEROEP.

1° Bij ontstentenis van conclusies wat
bet1"eft de gegTondheid van de bu1"ge1"lijke vo1·de1"ing, rnotivee1·t de 1"echte1' in
be?"oep, wam·bij enkel de buTge1'lijke V01'de1'ing aanhangig is, Tegelmatig zijn
beslissing door de beslissing van de
eerste 1'echte1" te bevestigen, wellce, na de
telastlegging bewezen te hebben verklam·d,
de burge1·lijke vordeTing geg1'0nd ve1'klam·t (1).
2° Bijaldien oak de beslissing van de ee1·ste
1"echter nietig is omdat het p1·oces-ve1"baal
van een te1"echtzitting, waa1"bij wo1'dt
vastgesteld dat pa1"tijen een bttndel hebben nee1·gelegd, in lmn rniddelen werden
gehoo1·d, en dat het openbaa1' rniniste1"ie
in zijn advies werd gehoo1'd, de te1'rnen
niet ve·rmeldt, waa1'in een toegevoegd
griffle1" de eed he eft afgelegd (2), is deze
nietigheid zonde1' invloed op de wettigheid van de beslissing in hoge1' be?"oep,
wannee1' het a1'1'est bij wijze van nieuwe
beschikking uitsp1'aak doet, doo1' uitsluitend op eigen 1'edenen te stetmen, en de
paTtijen kennis hebben ktmnen nemen
van gemeld dossier v66r de debatten v661"
het hof van be1"oep (3) (~).

(1) Jhadpl. verbr., 2 januari 1956 (ATT.
Vm·bT., 1956, blz. 330).
(2) Verbr., 24 februari 1958 (Bull. en PASIC.,
1958, I, 694); 26 october 1959 (ibid., 1960,
I, 233).
(3) Raadpl. verbr., 6 october 1958 (A1·1'.
VerbT., 1959, blz. 104).
(4) De beslissing zou anders zijn indien,
namelijk, in de loop van de terechtzitting,
waarvan· het proces-verbaal de vermelde onwettigheid bevat, verklaringen van getuigen

(VINDEVOGEL EN BOUCKAERT, T. PEETERS
EN REGIE VAN LUCHTWEGEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten door het Hof van beroep te
Brussel gewezen respectievelijk op 3 april
195~ en 10 ja,nuari 1959 ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3 en ~ van
de wet van 17 april 1878 bevattende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering, 159, 161, 189, 191, 199,
211 en 212 van het Wetboek van strafvordering, 6 en 7 van de wet van 1 mei
18~9 over de rechtbanken in correctionele
rechtzaken, 1382, 1383 en 138~ van het
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest van
3 april195~ niet vaststelt dat de betichte
schuldig was aan het misdrijf van onvrijwillige slagen of verwondingen bij gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg dat het
voorwerp van de strafvervolging uitmaakte, noch dat de schade waarvan de
burgerlijke partijen de herstelling· vorderden door dit misdrijf veroorzaa,kt
werd, en doordat dit bestreden arrest
aldus niet wettelijk de bevoegdheid van
de strafrechter gerechtvaardigd heeft om
te beslissen over de burgerlijke vordering
van de verweersters waarvan het hof van
beroep, zelfs op een hoger beroep van de
betichte en van de burgerlijk verantwoordelijke partij, beperkt zoals in het huidig
geval, tot de burgerlijke vorderingen,
enkel kennis mag nemen inits vast te
stellen dat de betichte schuldig is aan een
feit dat een strafbaar misdrijf uitmaakt,
voorwerp van de strafvervolg·ing, en dat
de burgerlijke vorderingen strekken tot
de herstelling· van de schade door dit
misdrijf veroorzaakt :
Overwegende dat het arrest van 3 april
195~, da,t enkel te oordelen had over de
burgerlijke vorderingen voortspruitende
uit het misdrijf ten laste van eerste aanlegger gelegd, beslist dat het het vonnis
waartegen beroep bevestigt ;
Overwegende dat dit vonnis, na uitspraak gedaan te hebben over de telastlegging, en deze bewezen te hebben verklaard las tens eerste aanlegg·er, deze
laatste alsook eerste aanlegger, burgerlijk
of van experten werden a:fgenomen en de
rechter in boger beroep deze niet ter zijde had
gesteld (verbr., 26 october ,1959, Bttll. en
PASIC., 1960, I, 233).
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verantwoordelijke partij, veroordeelt aan
de twee huidige verweerders schadevergoeding te betalen, zulks na uitdrukkelijk
te hebben g·ereleveerd dat het uitspraak
doet over de conclusie van de burgerlijke
partijen;
Overwegende dat zodoende, ten aanzien van de burg·erlijke vorderingen, het
arrest namelijk bij verwijzing naar de
uitspraak over de publieke vordering
beslist dat het misdrijf bewezen is en dat
het de oorzaak is van de geeiste vergoedingen, die het aan de burgerlijke partijen
toekent; dat, bij ontstentenis van conclusies betwistende dat de vordering van
de burgerlijke partijen strekte tot herstel
van de schade die, volgens deze partijen,
door gezegd misdrijf veroorzaakt werd
- conclusies die aanleggers niet aanvoeren - de feitenrechter niet gehouden
was zijn beslissing meer breedvoerig te
motiveren;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 158 en 207
van de wet van 18 juni 1869 over de
rechterlijke inrichting en 97 van de
Grondwet, doordat, volgens het procesverbaal van de zitting van 23 october
1956 van de Rechtbank van eerste aanleg·
te Brussel waarop de zaak onderzocht
werd, de heer Van Rompaey "die de eed
door de wet voorgeschreven heeft afgelegd , op deze terechtzitting zetelde in
plaatsvervanging van de griffiers belet,
dan wanneer deze meldingen niet toelaten
te weten of hij de eed afgelegd had door
de wet voorgeschreven voor de openbare
ambtenaars, zodat het vonnis waartegen
beroep door deze rechtbank op 15 april
1958 uitgesproken, bij gebrek aan voldoende vaststelling· der regelmatige samenstelling van de rechtbank, nietig
was, en doordat het bestreden arrest van
10 januari 1959 zich deze nietigheid,
eigen heeft gemaakt bij gebrek aan verwerping uit de debatten van het onder"
zoek zo gedaan door de eerste rechter :
Overwegende dat het door het middel
bedoelde proces-verbaal, uitsluitend betreffend de vordering van de burgerlijke
partij Jean Peeters, er zich toe beperkt
vast te stellen dat; ter zitting van 23 october 1956 van de correctionele rechtbank,
de betichte, de burgerlijke verantwoordelijke partij, de burgerlijke parti.j Pee'ters
en het openbaar ministerie in hun mid~
delen en advies gehoord werden, dat
Peeters een hundel neerlegde en dat de
zaak op een latere datum in voortzetting
werd gesteld ;
·

Overwegende, eensdeels, dat namelijk
uit de vermeldingen van de inventaris,
door de griffier van het hof van beroep
ondertekend, voortspruit dat de door
gezegd proces-verbaal bedoelde bundel
aan dit hof werd overgemaakt samen
met de andere stukken van de rechtspleging en dat dienvolgens de partijen
er, v66r de debatten voor dit hof, kennis
konden van nemen ;
Overwegende, andersdeels, dat het
arrest over de vorderingen van de burgerlijke partijen bij wijze van nieuwe heschikking uitspraak doet, door uitsluitend
te steunen op eigen redenen en dat het
uitdrukkelijk verklaart het vonnis waartegen beroep te niet te doen ;
Overwegende dienvolgens dat, moest
zelfs de aangevoerde nietigheid vaststaan,
ze zonder invloed zou zijn op de wettigheid van het arrest ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest van
10 januari 1959 eisers veroordeelt om,
uit hoofde van materiele schade door
verweerder Peeters geleden wegens bestendige werkonhekwaamheid van 10 t.h.,
een som van 150.000 frank te betalen
ten belope van 118.189 frank aan eerste
verweerder en ten helope van 31.811 fr.
aan tweede verweerster in de rechten van
de eerste gesubrogeerd, zonder de regelmatige besluiten van eisers te heantwoorden, waarin zij deden gelden " dat de
burgerlijke partij, uit dien hoofde (van
de bestendige werkonbekwaamheid) geen
stoffelijk nadeel ondergaat, daar hij een
winstgevende bedrijvigheid hervat heeft
die heel wat meer opbrengt dan die welke
hij bij de .Regie uitoefende , en dat de
Regie niet indeplaats gesteld kon worden
tegen de aansprakelijken tenzij in de
mate waarin deze zouden gehouden zijn
het slachtoffer te vergoeclen :
Overwegencle clat het arrest beslist
" dat rekening gehouclen met het loon
door de burgerlijke partij op het ogenblik
van het ongeval werkelijk genoten (min
of meer 5.000 frank in de maand) en
anclerzijds met de ouderdom van het
slachtoffer (geboren op 24 januari 1930)
hillijk voorkomt de materiele schade door
deze burgerlijke partij geleden wegens
hestendige werkonbekwaamheicl van 10
t.h. op 150.000 frank te bepalen,;
Overwegende dat door die beweegredenen de feitenrechter cluidelijk zijn
zienswijze te kennen geeft dat, welke ook
het hedrag weze van de wedden die ver-
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weerder ontving op het og·enblik van het
arrest, hij materii:ile schade ondergaan
had, die " billijk " en ex aequo et bono
diende bepaald te worden, zoals hij het
beslist;
Dat het arrest derhalve de conclusies
op gepaste wijze beantwoord heeft en
dat het middel feitelijke g-rondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
11 januari 1960.-2 8 kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve~·slaggever,
H. Hallemans.- Gel~jkluidende conclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Pirson.

dige1· van het stuk en zonder hemieuwde
tussenkomst van zijnentwege, zolang het
doel dat hij beoogde niet geheel we1·d
bereikt en zolang het oo!'spronkelijk feit,
dat hem verweten wotdt, te zijnen vootdele, en zondet dat hij et zich tegen
verzet, het nuttig uitwetksel dat hij e!'van
ve!'wachtte volbtengt (2).
3° Maken een en hetzelfde misdtijf uit,
voo!·zien en best!'aft doD!' a!'tikelen 193
en 196 van het Strafwetboek, de valsheid
in gesch!'iften en het ge b!-uik van het vals
stuk door de ve!'valset, wannee?' dit gebruik doo1· de vervalse!' wetd gemaakt
met hetzelfde bed1·ieglijk opzet of met
hetzelfde oogme1·k om te schaden als de
vetvalsing (3).

(VRELUST.)
28 KAMER. -
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1o VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSHEID. - GETUIGSCHRIFT VALSELIJI( BEVESTIGEND DAT DE ERIN VERl'IIELDE PERSOON RET LAGER l'IIIDDELBAAR ONDERWIJS REEFT GEVOLGD. FElT BESTRAFT ALS VALSREID IN GESCRRIFTEN, NIET ALS VALS GETUIGSCHRIFT.
2o VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSHEID. - GEBRUIK VAN VALSREID. - 0GENBLIK WAAROP HET EEN
EINDE NEEl'IIT.
3° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSHEID. GEBRUIK DOOR DE
VERVALSER. GEBRUIK ZIJNDE DE
VOORTZETTING VAN RET l'IIISDRIJF VAN
VALSREID. - EEN EN HETZELFD:E MISDRIJF.
1° Het opmalcen van een getuigscMift,
wam·bij valselijk bevestigd wordt dat de
erin vermelde pe1·soon de lessen van het
lage1· middelbam· onderwijs heeft gevolgd,
valt onder toepassing van de artikelen 193
en 196 van het St!'afwetboek en niet
onder deze van de beschikkirigen, waa!'bij
de valse getuigsch!'iften bestraft wo!'den (1).
2° Het gebruik van valsheid duurt voort,
zelfs zonde!' nieuw feit van de ve1·vaar(1) Raadpl. verbr., 26 october 1959 (Bull.
PASIC., 1960, I, 237).
(2) Verbr., 21 september 1959, sttpm,
biz. 64.
(3) Verbr., 5 september 1957 (A1'1·. Verbr.,
1957, biz. 983).

en

ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 8 april 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 196 en 197
van het Strafwetboek, doordat de in de
betichting omschreven en in het arrest
beteugelde feiten, niet strafbaar zijn op
grond van de in de betichting en het
arrest aangehaalde wetteksten, namelijk
artikelen 196 en 197 van het Strafwetboek, het opstellen en afleveren van een
studiecertificaat door de directeur van de
school, en waarbij wordt vastgesteld dat
betrokkene het lager middelbaar onderwijs, zegge zesde, vijfde en vierde moderne met vrucht heeft gevolgd, geen
enkele rechtstitel scheppende, noch enig
recht in hoofde van betrokkene, zoals
bedoeld in artikel 196 van het Strafwetboek; dan wanneer aileen een wettelijk diploma een rechtstitel schept :
Overwegende dat aanlegger op grond
van artikelen 196, 197, 213 en 214 van
het strafwetboek veroordeeld werd wegens het plegen van valsheid in geschriften en gebruik van een vals stuk door
" in strijd met de werkelijkheid in een
getuigschrift van het Sint-Fredegandus
gesticht, te Deurne, te vermelden dat
betrokkene gedurende de schooljaren
1941 tot en met 1944 de cyclus van het
lager middelbaar onderwijs met vrucht
(6o·t.h.) had gevolgd ";
Overwegende dat, voor de candidaat
tot een benoeming in de administratie,
het overhandigen van een studiegetuigschrift aan de bevoegde overheid rechtsgevolgen kan medebrengen ;
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waardoor bevestigd wordt dat de erin
vermelde persoon met vrucht de lessen
van het lager middelbaar onderwijs gevolgd heeft, afgeleverd door de bestuurder van het onderwijzingsinstituut waar
de lessen gevolgd werden, een akte is die
.als voorwerp heeft de erin vermelde feiten
vast te stellen en die van aard is het
bewijs ervan te leveren ;
Dat het vervalsen van feiten in dergelijk « getuigschrift >> het misdrijf van
valsheid in geschriften, voorzien door
.artikel 196 van het Strafwetboek uitmaakt;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
.de verjaring van de vervolgingen wegens
.de feiten zoals ze omschreven zijn, doordat het arrest beslist dat het gebruik van
het kwestieus stuk heeft aangeduurd tot
bij de erkenning van de regularisatie op
1 december 1954, zodat de verjaring
gestuit werd door het kantschrift van
19 augustus 1957 van de procureur des
konings, dan wanneer aanlegger dit stuk
in de loop van het jaar 1952 had overgelegd uitsluitend met het doel aan het
regularisatieexamen te kunnen deelnemen, examen dat hij aflegde,. en waarin
hij slaagde, op 14 december 1952, datum
waarop, in hoofde van aanlegger het
gebruik van het getuigschrift ophoudt;
dan wanneer het zonder belang is dat
.aanlegger slechts op 1 december 1954 tot
klerk in vast verband geregulariseerd
werd, benoeming die steunt op dit examen en niet op het certificaat ;
Overwegende dat het gebruik van een
vals stuk voortduurt, zelfs zonder nieuw
feit van de vervaardiger van het stuk en
zonder hernieuwde tussenkomst van zijnentwege, zolang het doel dat hij beoogde niet totaal bereikt werd en zolang het
oorspronkelijke feit van gebruik dat hem
verweten wordt ten zijnen voordele, en
zonder dat hij er zich tegen verzet, het
nuttig uitwerksel dat hij ervan verwachtte volbrengt ;
Overwegende dat, ten aanzien van de
dader, het uitvoeren van een valsheid in
geschriften en de verscheidene feiten van
gebruik van het vals stuk een en hetzelfde misdrijf uitmaken, zodat de verjaring van de publieke vordering voor
het geheel slechts begint te lopen vanaf
het laatste feit van gebruik ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het ministerieel besluit tot benoeming
van aanlegger, waarbij deze laatste het
beoogde doel bereikte, genomen werd
door te steunen op het vervalst getuig-

schrift; dat het dienvolgens door een
juiste toepassing van de wet is dat de
rechter beslist heeft dat het feit van
gebruik van het vals stuk voortgeduurd
heeft tot op dat ogenblik;
Overwegende dat het arrest regelmatig
releveert dat de verjaring van de publieke
vordering gestuit werd op 19 augustus
1957 en dienvolgens wettig beslist dat
het misdrijf van valsheid in geschriften
en gebruik van een vals stuk, dat, zoals
hiervoren vermeld, voortgeduurd had tot
in december 1954, niet verjaard was;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
reehtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
11 januari 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Hallemans.- Gelijkluidende conclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal.
'·
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1° VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKEL 26-1. - ARREST BESLISSENDE DAT EEN WEGGEBRUIKER,
DIE 'S NACHTS RIJDT, NIET GEHOUDEN
IS ZIJN SNELHEID AAN TE PASSEN AAN
RET GEZICHTSVELD WAAROVER HIJ
BESCHIKT WANNEER HIJ ZIJN KRUISLICHTEN DOET WERKEN. - ONWETTIGHEID.
2° VERBREKING. UJTGESTREKTHEID. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- VERBREKING VAN DE BESLISSING OVER DE
VORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELD DOOR DE VERZEKERAAR VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - VERBREKING ZICH UITSTREKKENDE TOT DE,
NIET DEFINITIEVE, BESLISSING OVER
DE VORDERING INGESTELD DOOR DEZE
LAATSTE. - ZELFS INGEVAL VAN AFSTAND VAN DE VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE TEGEN DEZE BESLISSING.
1 a Is onwettig het arrest dat beslist dat een
bestuu1·de1· van een autovoertttig, die
's nachts op de openbare weg rijdt, niet
gehouden is zijn snelheid aan te passen
aan het gezichtsveld, waarove1· hij be-
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we1·ken (1).
2° De ve1'bTeking, op de vom·ziening van de
beklaagde, van de beslissing oveT de tegen hem doo1' de ve1'zekeraa1' van de buTgeTlijke pa1'tij ingestelde voTdeTing st1·ekt
zich uit tot de, niet definitieve, beslissing
ove1' de vo1'deTing ingesteld doo1' deze pa1'tij, zelfs indien de beklaagde afstand
heeft gedaan van zijn vooTziening tegen
deze laatste beslissing (2).
(WILLEMS, T. N. V. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
«DE
VADERLANDSE » EN
« SECURITAS », EN DE CLEER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat aanlegger, bij een
door hem ondertekende verklaring welke
op 10 september 1959 door Mr Demeur,
advokaat bij het hof van cassatie, ter
griffte van het hof overgelegd werd, afstand heeft gedaan van zijn voorziening,
doch enkel voor zoveel zij gericht was
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering van De Cleer Roger.;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 26-1 van het
koninklijk besluit van 8 april 1954 houdende algemeen reglement op de Politie
van het verkeer, 97 van de Grondwet en
1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wethoek, doordat het bestreden arrest om de
ten laste van aanlegg·er g·elegde betichting
van onvrijwillige verwondingen bewezen
te verklaren en om eveneens te beslissen
dat aanlegger aileen en onverdeeld verantwoordelijk is voor het ongeval, zich
op die redenen grondt dat het vaststaat
dat het linker achterlicht van zijn stilstaande vrachtwagen niet brandde en dit
voertuig niet duidelijk zichtbaar was op
ong·eveer 100 meter, dat de burgerlijke
partij De Cleer alzo misleid werd en terecht aan een tweewielig voertuig kon
denken, dat men van een weggebruiker
niet mag eisen dat telkens hij zijn kruislichten in werking stelt, hij zijn snelheid
zou verminderen en aanpassen aan het
gezichtsveld zijner kruislichten, daar in
feite zijn gezichtsveld op een regelmatig
(1) Vcrbr., l7 juni 1957 (A1'1·. Vm·b1·., 1957,
blz. 878).
(2) Verbr., 12 mei 1958 (Bttll. en PAsro.,
1958, I, 1015).

verlichte hindernis, veel uitgestrekter is.
en dat het plots ontwaren van de 2,50 m.
brede vrachtvagen waarvan het rechter
achterlicht brandde voor de burgerlijke
partij De Cleer, een onvoorzienbare hindernis uitmaakte ; eerste onderdeel : dan
wanneer de wegcode op de bestuurders
stellig en zonder de minste beperking de
verplichting legt hun snelheid aan het
zicht aan te passen en die verplichting
namelijk toepassing vindt bij het gebruiken der kruislichten zonder be'invloed te
worden door het ja dan neen verlichten
der op de weg bestaande hindernissen ;.
(schending van artikelen 26-1 van de
Weg·code en 1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek); tweede onderdeel : dan
wanneer die redenen geen antwoord bevatten op het middel waardoor aanlegger
om de zichtbaarheid van zijn stilstaande
wagen op de vereiste afstand te bewijzen,
zich verwees naar verscheidene en nauwkeurige getuigenissen van andere weggebruikers, namelijk deze van getuige
Theelen, van getuige Gendens en van
getuige Dockx, om eruit te besluiten dat
al de andere weggebruikers het voertuig
zagen staan, en indien de rechter over de
grand het bestaan der materiele feiten
soeverein schat, hij niettemin de verplichting heeft de redenen uit te drukken waarom hij van een ingeroepen bewijs geen
rekenschap houdt, en bij gebrek eraan het
bestreden arrest niet wettelijk met redenen omkleed voorkomt, (schending van
artikelen 97 van de Grondwet en 1382
tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek) :
I. In zover .het middel gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt :
a) « dat, uit de bestanddelen der zaak
blijkt dat op het ogenblik van het ongeval het danker was, er g·een openbare verlichting ter plaatse aanwezig was, en er
lichte mist heerste "; b) « dat het eveneens vaststaat dat het linker achterlicht
van de stilstaande vrachtwagen niet
brandde, en dit voertuig niet duidelijk
zichtbaar was op ongeveer 100 meter, des
te meer, ciaar het een platte grijze wagen
betrof "; c) « dat de burgerlijke partij De
Cleer Roger, die slechts het rechterachterlicht gezien had, alzo misleid werd, en
terecht aan een tweewielig voertuig kon
denken ";
Overwegende. dat uit die vaststellingen
blijkt da.t de feitenrechter de conclusies
van aanlegger in aanmerking genomen
heeft, doch dat, in zijn soevereine beoor7
deling van de bewijskracht van de hem
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dat deze welke door aanlegger voorgelegd
werden niet pertinent waren;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, waar het arrest vaststelt dat het linker achterlicht van de stilstaande vrachtwagen van aanlegger niet
brandde en dit voertuig niet duidelijk
zichtbaar Wi).S op ongeveer 100 meter,
hieruit afleidt dat aanlegger een fout begaa:n heeft die de burgerlijke partij De
Cleer misleid heeft en aldus op een oorzakelijk verband tussen die fout en de
opgelopen verwondingen wijst, het zijn
dispositief wettig rechtvaardigt ;
Overwegende dat dit onderdeel van het
middel, hetwelk zich ertoe beperkt de
Jhotivering van het arrest te critiseren
die betrekking heeft op een gebrek aan
fout in hoofde van het slachtoffer Roger
De Cleer, burgerlijke partij, in zover het
gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering, bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
En overwegende, voor het overige, dat
de substan'tiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen :werden nageleefd en dat de beslissing overeenkom,stig de wet is ;
II. In zover het middel gericht is tegen
de beslissing over de burgerlijke vorderingen van de N. V. « De Vaderlandse "
en de N. V. « Securitas " :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger het arrest
verwijt artikel 26-1 van de Wegcode geschonden te hebben door te beslissen dat
De Cleer geen verantwoordelijkheid droeg·
in het ongeval omdat « men van een weggebruiker, die 's nachts rijdt, niet mag
eisen dat telkens hij zijn kruislichten in
werking stelt, hij zijn snelheid zou verminderen en aanpassen aan het gezichtsveld zijner kruislichten, daar in feite zijn
gezichtsveld op een regelmatig verlichte
hindernis veel uitgestrekter is " en dat
<< het plots ontwaren van de 2,50 meter.,
brede vrachtwagen van betichte (hier
a:anleg·ger), waarvan enkel het rechter
achterlicht brandde, voor de burgerlijke
partij De Cleer een onvoorzienbare hindernis uitmaakte >> ;
Overwegende dat, luidens artikel 26-1
van de Wegcode, elke bestuurder zijn
snelheid moet regelen, onder meer, wegens
het zicht ; dat, door die bepaling aan beperkingen welke door de wet niet voorzien zijn, namelijk dat hij zijn snelheid
niet moet verminderen en aanpassen aan

het gezichtsveld zijner kruislichten te onderwerpen, het arrest bovengenoemd artikel geschonden heeft ;
Overwegende dat het middel, in zover
het een fout van verweerder De Cleer inroept die gesteund is op de schending
van gezegd artikel 26-1 van de Wegcode
en die tot een gebeurlijke verdeling van
de verantwoordelijkheid tussen aanlegger
en De Cleer kan leiden, gegrond is ;
Overwegende dat, daar verweersters
«De Vaderlandse '' en « Securitas ,, handelende als gesubrog·eerd in de rechten
van hun verzekerde De Cleer, niet over
meer rechten dan deze Iaatste kunnen
beschikken, de beslissing over de vorderingen van die verzekeraars dient verbroken te worden ;
Overwegende dat, al heeft aanlegger
afstand gedaan van zijn voorziening, voor
zoveel zij gericht was tegen de beslissing
over de vordering van verweerder De
Cleer, die afstand ten aanzien van die beslissing met een berusting niet kan worden gelijkgesteld ; dat deze beslissing,
inderdaad, die niet definitief is noch gewezen over een betwisting betreffende
de bevoeg·dheid, het voorwerp niet kan
zijn van een ontvankelijke voorziening;
Dat, niettemin, gezien de onsplitsbaarheid van het geschil tussen aanlegger,
eensdeels, verweersters <<De Vaderlandse " en « Securitas " en de burgerlijke
partij De Cleer, anderdeels, de verbreking zich uitstrekt tot de beslissing
over de vordering van deze laatste ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zover zij gericht
is tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering van Roger De Cleer; verbreekt
het bestreden arrest voor zoveel het uitspraak heeft geda:an over de vorderingen
van de burgerlijke partijen N. V. « Vaderlandse" en N. V. « Securitas" en De
Cleer behoudens nochtans in zover het
aanneemt dat aanlegger een fout begaan
heeft waarvoor hij verantwoordelijk is;
V!lrwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
Veroordeelt aanlegger tot de helft en
verweerders N. V. " De Vaderlandse" en
N. V. « Securitas" tot het over'ige der
kosten in deze niet begrepen de kosten
van de afstand die aanlegger ten laste
blijven ; verwijst de alzo beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
11 januari 1960.- 2e kamer.- Vo01'zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne-
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mend voorzitter. Ve~·slaggever, H.
Wauters.,---- Gelijkluidende conclusie H. F.
Dumon, advocaat-generaal. Pleiter,
H. Demeur.

2e KAMER. -
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1° GENEESKUNDE. TANDHEELKUNDE. - DOKTER IN GENEES-, HEEL-·
EN VERLOSKUNDE TOEGELATEN DE
TANDHEELKUNDE UIT TE OEFENEN. GEHOUDEN PERSOONLIJK DE HEWERKINGEN BEHORENDE TOT DE TANDHEELKUNDE UIT TE VOEREN. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 JUNI 1934, ARTIKEL ?. - BEGRIP.
2° MISDRIJF. ONVERMIJDELIJKE
DWALING OF ONTWETENDHEID.
GROND VAN RECHTVAARDIGING.
1° Is schuldig aan het misdrijf voo1·zien
bij artikel 7 van het koninklijk besluit
van 1 juni 19.'14 betreffende het uitoefenen der tandheelkunde, de dokter in genees- heel- en verloskunde, bedoeld in
artikelen 1 en 2 van dit koninldijk besluit, die aan een pe1·soon niet wettelijk
bevoegd om de tandheelkunde uit te oefenen een essentiele medewedcing verleent,
hem toelatende zelf op de patienten de
bewerkingen en behandelingen behorende
tot de tandh;eelkunde uit te voeren (1).
2° De dwaling of onwetendheid is slechts
een grond van rechtvaardiging indien
zij onvennijdelijk is (2).
{ALGOET EN DE ROOS, T. SEVRIN EN
DE VERENIGING DER MOND- EN TANDARTSEN VAN BELGIE.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2? juni 1959 gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel;
I. Nopens de voorziening van Algoet :
A. In zover de voorziening gericht is
teg·en de beslissing over de publieke vordering :
(1) Raadpl. verbr., 18 september 1950
(A1'1'. Ve1'b1·., 1951, blz. 1).
(2) Verbr., 22 october 1956 (B1t!Z. en PAsiC.,
1957, I, 168); 30 juni 195.8 (A?'?'; Verbr., 1958,
blz. 880).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de rechten der verdediging
en van het princiep van het contradictoir
karakter van de debatten, doordat onder
nr 145 verschillende bescheiden bij het
dossier gevoegd zijn en onder meer twee
kaften waarvan ieder meerdere bescheiden bevat, terwijl het zittingsblad van
11 juni 1959 zonder verdere aanduiding
vermeldt dat de Heer voorzitter verslag
heeft uitgebracht over de nieuwe stukken
door het Openbaar Ministerie bij het dossier gevoegd en terwijl de inventaris door·
de Heer griffier opgesteld zich er toe beperkt te vermelden onder nr 145" Nieuwe·
stukken A B C ,, zulks ten onrechte, om-·
dat dit gebrek aan nauwkeurige opsomming het hof in de onmogelijkheid stelt
na te gaan of al de bij het dossier onder·
nr 145 gevoegde bescheiden regelmatig·
neergelegd werden :
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof acht vermag te slaan blijkt dat
op 8 juni 1959 de procureur-generaal bij
het Hof van beroep te Brussel aan de
griffier van dit hof afschrift van een
brief en twee kaften overmaakte, met
verzoek ze bij de bundel te voegen ;
Dat op de openbare terechtzitting van
11 juni 1959 de voorzitter opnieuw verslag maakte betreffende gezegde stukken,
dat nadien partijen in hun middelen en
het Openbaar Ministerie in zijn vorderingen werden gehoord ;
. Dat de inventaris opgesteld door de
griffier vermeldt, op datum van 8 juni
1959 " overmaking en nieuwe stukken
A, B, C ,, dat het afschrift van de bri8f
letter A draagt, de eerste kaft letter B
en de tweede letter C ;
Overwegende dat door aanlegger niet
wordt beweerd en uit geen enkel stuk van
de procedure· blijkt dat die meldingen
niet stipt overeenstemmen met de stukken die werkelijk v66r het sluiten der
debatten werden neergelegd ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
. Over het tweede middel, afgeleid uit.
de schending van artikel 9? van de Grondwet, en van artikelen 1, 3, 4, 5, 6, ? en 10,
en namelijk meer bepaald ? van het koninklijk besluit van 1 juni 1934 betreffende het uitoefenen der tandheelkunde,
doordat het bestreden arrest zich niet
heeft uitgesproken over de werkelijkheid
van de feiten door eiser naar voren gebracht na,melijk dat medebetichte De
Roos zowel tegenover eiser als tegenover
de behandelde personen liet gelden dat
hij wettelijk de tandartsenij in Belgie
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behandelde personen noch de naam noch
de medische titel van eiser kenden, en dat
eiser zich er toe b"eperkte als anesthesist
zijn hulp te bieden aan de medebetichte
en niet optrad als dokter om de bedrijvigheid van een niet gediplomeerde te
dekken, doordat het bestreden arrest zich
wat de feiten betreft er toe beperkt heeft
vast te stellen dat eiser zijn hulp had verleend aan medebetichte de Roos en niettemin eiser veroordeeld heeft om reden
dat, waar een geneesheer het onwettig
optreden van een onbevoegd persoon door
zijn schuldige nalatigheid dekt, hij onder
toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 1 juni 1934 valt, zulks
ten onrechte, omdat gezegd artikel 7 aan
de dokters in de geneeskunde oplegt zelf
hun tandheelkundige bewerkingen uit te
voeren hetgeen betekent dat de dokter
tot wie de patient zich richt deze bewerkingen niet door een ander onbevoegd
persoon mag laten uitvoeren en deze bewerkingen dekken ; omdat,. waar de patient de onbevoegde persoon opzoekt en
noch de naam noch de medische titel van
de bevoegde dokter kent, van een dekken
van de werkzaamheden van de onbevoeg·de persoon in de zin van artikel 7
voormeld geen spraak is ; en omdat in aile
geval de motivering van het bestreden
arrest aan het hof niet toelaat na te gaan
of de rechters ten gronde in feite de hierboven aangehaalde en door eiser ingeroepen feiten als onwerkelijk hebben verworpen of indien ze in rechte hebben Willen beslissen dat ook waar een dokter in
de feitelijke omstandigheden door eiser
ingeroepen zich er toe beperkt zijn hulp
te bieden aan een onbevoegd persoon,
men te doen heeft met het dekken van de
bedrijvigheid van gezegde onbevoegde
persoon in de zin van voormeld artikel 7,
welke dubbelzinnigheid een gebrek uitmaakt aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat artikel 7 van het koninklijk besluit van 1 juni 1934, dat de
uitoefening van de tandheelkunde regelt,
bepaalt dat namelijk de houders van een
wettelijk diploma van dokter in genees-,
heel- en verloskunde, bedoeld in artikelen 1 en .2, ertoe gehouden zijn de bij artikelen 3, 4 en 5 van gezegd besluit voorziene bewerkingen persoonlijk uit te voeren;
Dat het bestreden arrest vaststelt dat
beklaagde de Roos, niet wettelijk bevoegd
om de tandheelkunde in Belgie uit te
oefenen, niettemin zulks deed in aanwezigheid van aanlegger Algoet, dokter in
VERBR.,
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geneeskunde, dank zij de essentiele medewerking die deze laatste hem verleende
door verdovingen aan de patienten van
de eerste toe te brengen - bewerking
voorzien bij artikelen 5 en 6 van gezegd
besluit - die noodzakelijk waren om de
behandelingen door de Roos in de mond
van de patienten gedaan, in overtreding
met voormelde wetsbepalingen, toe te
laten;
Dat het bestreden arrest te recht beslist dat Algoet de wettelijke verplichting
had hetzij zich van zulke medewerking
te onthouden, hetzij, de bij gezegde artikelen 3, 4 en 5 voorziene handelingen, met
het oog op dewelke aanlegger tot de verdovingen overging, · persoonlijk uit te
voeren;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat aanlegger opgeworpen had dat hij
niet wist dat de Roos onbevoeg·d was om
de tandheelkunde in Belgie uit te oefenen;
Maar overwegende dat het arrest soeverein in feite vaststelt dat, zo aanlegger
werkelijk daarvan onwetend was, zulks
enkel aan een schuldige nalatigheid van
zijnentwege kon te wijten zijn;
Overwegende, derhalve, dat het ten
gevolge van een juiste toepassing van de
wet is en om redenen die de conclusies
van aanlegger zonder dubbelzinnigheid
beantwoorden, dat het arrest beslist heeft
dat Algoet het bij artikel 7 voorziene
wanbedrijf heeft gepleegd ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Overwegende 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
tegen de beslissing over de burgerlijke
vorderingen :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept ;
II. N opens de voorziening· van de Roos :
A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering:
Overwegende dat het middel, dat hetzelfde is als dit ingeroepen door Algoet,
om dezelfde redenen niet kan aangenomen
worden;
Overwegende 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
teg·en de beslissing over de burgerlijke
vordering van Sevrin :
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Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97. van de Grondwet en·
van artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest eiser veroordeeld he eft om aan partij Sevrin de som van 19.220 frank te betalen, zonder te antwoorden op het middel
door eiser gehaald uit het feit dat de
schade door gezegde burg·erlijke partij
geleden zich niet had voorgedaan, had
deze partij niet geweigerd dat het w.erk
voltooid werd, zulks ten onrechte, omdat
op grand van artikelen 1382 en 1383 van
het Burg·erlijk Wetboek eiser slechts gehouden was die schade te vergoeden waarvan zijn fout de oorzaak was, en omdat
het bestreden arrest door deze betwisting
betreffende het oorzakelijkheidsverband
onbeantwoord te laten een gebrek vertoont aan de door artikel 97 van de
Gro.ndwet vereiste motivering :
· Overwegende dat aanlegger in zijn
conclusies, ten opzichte van de schadevergoedingen door de eerste rechter aan de
burg·erlijke partij Sevrin toegekend, uitsluitend had doen gelden dat die vergoedingen wegens schade door Sevrin geleden overdreven waren, dat zij zonder verhouding waren met de werkelijke schade,
" die zich trouwens niet had voorgedaan,
had hij niet geweigerd dat het werk voltooid werd " ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
de schade billijk op 10.000 frank vastgesteld werd daar uit het attest van Dr Leon
D'Aout blijkt dat « Sevrin erge pijn moest
lijden en zulks gedurende een betrekkelijk lange periode >> ;
•
Overwegende dat zodoende het arrest
een passend antwoord op de conclusies gegeven heeft en ook de artikelen 1382 en
volgende van het Burgerlijk vVetboek
niet geschonden heeft, daar het vastgesteld had dat de hierboven vermelde pijnen hun oorzaak vonden in een fout van
aanlegger;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziehing ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
11 januari 1960.- 2e kamer.- Vaal'zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, H. De
Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, H.
F. Duman, advocaat-generaal.
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12 januari 1960

INKOMSTENBELASTINGEN. -

Ex-

TRABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD
BEHAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN.
VOORWAARDEN WAARIN DE DOOR
DE' ZOON VAN DE BELASTINGPLICHTIGE
INGEVOLGE DE BESL UITWETTEN VAN
6 OCTOBER 1944 AANGEGEVEN ACTIVA
BEGREPEN KUNNEN WORDEN ONDER
HET BEDRAG VAN DE IN DE EXTRABELASTING BELASTBARE INKOMSTEN VAN
DE BELASTINGPLICHTIGE.

De activct~ aangegeven, ingevolge de besluitwetten van 6 octobe1· 1944, door de zoon
van de belastingplichtige in de extmbelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten kttnnen slechts begrepen worden onder het bedrag van de
in .de exlrabelasting belastbare inkomsten van de belastingplichtige zelf, vool'
zover deze acliva feitelijk da01' deze belastingplichtige behaalde inkomsten, winsten en baten uitmaakten of deze belastingplichtige gedurende de belastbare tijd,
het wettelijk genot van de inkomsten van
zijn zoon heeft gehad (1). (Wet van
16 october 1945, art. 2, 3 en 41.)
(DEDECKER, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 october 1958 gewezen door
het Hof van beroep.te Gent;
Over de eerste twee middelen, het
eerste, afgeleid uit de schending van de
artikelen 97 van de Grond,vet, 2 en inzonderheid 2, paragraaf 3, 3, 11 en inzonderheid 11, paragraaf 1, 16 en 19 van de
wet van 16 october 1945, 25 en 27 en
inzonderheid 27, parag-raaf 3, 31 en inzonderheid 31, paragraaf -1, 55, 56 en 62
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen door de besluiten van 12 september 1936, 3 juni 1941, 31 juli 1943
en 15 januari 1948 samengeschakeld,
doordat het bestreden arrest beslist dat
door de zonen van aanlegger krachtens
de besluitwetten van 6 october 1944 aangegeven activa moesten begrepen zijn in
het vermoed bedrag der inkomsten belastbaar in de extrabelasting en in de
gewone belastingen o-ver de jaren 19!.0
en 1941 om reden dat « waa.r requestrant
(1) Verbr., 23 januari 1953 (A1·r. Vm·br.,
1953, blz. 340).
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zelf voor de jaren 1%0 en 1941 aanspraak
maakt op fictieve lonen voor zijn ·ong·ehuwde kinderen, bewuste samenvoeging
van bezit voor deze periode gerechtvaardigd is; dat inderdaa,d voormelde aanspraak onverenig·baar is met elke winstverdeling "' dan wanneer die motieven
de beslissing van de feitenrechters niet
wettelijk rechtvaardigen bij gebreke na:.
melijk vast te stellen dat die activa in
feite belastbare inkomsten uitmaakten,
door aanlegg·er behaald, en hierop te wijzen dat aanlegger gedurende het belastbaar tijdperk het wettelijk genot van de
inkomsten van zijn zonen zou gehad hebben; het tweede, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 2 en inzonderheid 2, paragraaf 3, 3,
11 en inzonderheid 11, paragraaf 1, 16 en
19 van de wet van 16 october 1%5, 25,
26 en 27 en inzonderheid 27, paragraaf 3,
31 en inzonderheid 31, paragraaf 1, 55,
56 en 62 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen door de besluiten
van 12 september 1936, 3 juni 1941,
3.1 juli 1943 en 15 januari 1948 samengeschakeld, 1315 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, hoewei aannemend dat het landbouwbedrijf vanaf 1942 uitsluitend de persoonlijke zaak van de a,anlegger geworden is, wat elk gemeenschappelijk bedri}f
naar de zin van artikel 27, paragraaf 3,
lid 1, der · samengeschakelde wet ten uitsluit, niettemin beslist dat wettelijk
is de aanslag gevestigd door het
samenvoegen van de getelde vermog·ens
van a,anlegger en zijn zonen, voor het
tifdperk van 1 januari 1942 op 31 december 1944, om reden dat « uit de notariele akte-verdeling dd. 15 mei 1943 blijkt
dat vanaf 1 januari 1942, het landbouwbedrijf uitsluitend de persoonlijke zaak
van de vader geworden is ; dat bijgevolg
de vader dient aang·eslagen op de totale
opbrengst van het landbouwbedrijf, mits
aftrek van het loon van de met hem
samenwerkende familieleden, en deze
la.atsten op de hen toegekende fictieve of
werkelijke lonen (artikel 27, pa,ragraaf 3,
lid 2) ; dat de door eiser ingeroepen nota,riele akte dd. 15 mei 1943, waarin een
gemeenschap van belangen met ·bepaalde
winstverdeling voorzien wordt, op zich
zelf niet bewijst dat de samenwerkende
zonen d!;l in hun voordeel bedongen winstaandelen werkelijk genoten hebben ; dat
deze laatste alde enkel kan opgemaakt geweest zijn om de belangen van de vader
en van de ongehuwde kinderen tegenover
de gehuwde kinderen te vrijwaren ; dat
overigens het indienen van loonopgaven

vermeldende ongelijke ficti.eve of werkelijke lonen voor de samenwerkende zonen niet overeen te brengen is met de in
voormelde akte bepaalde winstverdeling
en dat, gelet op de evenredigheid van de
door de zonen neergelegde sommen en de
afwezigheid van elke individuele belegging, er integendeel dient aangenomen,
dat bewuste winsten nooit werkelijk verdeeld werden, maar dat ze, bij geleg·enheid van de muntsaneringsverrichtingen,
afzonderlijk neergelegd werden enkel en
aileen om, op zijn gunstigt, van de latere
deblokkeringsmaatregelen te kunnen genieten ''; dan wanneer, eerste onderdeel,
die beweegredenen niet wettelijk de samenvoeging van de vermogens rechtvaardigen, inzonderheid omdat het bestreden
arrest niet vaststelt dat de door de zonen
op 9 october 1944 neergelegde biljetten in
werkelijkheid het bezit van aanlegger
waren en omdat het arrest verzuimt na
te gaan of die vermogens niet voortkwamen van de bronnen in aanleggers conclusies aangeduid en nanielijk van de verdeling van de nalatenschap van de echtgenote van a,anlegger (schending van al
de a,angeduide bepalingen), tweede onderdeel, de op 9 october 1944 door de
zonen van aanlegger gedeponeerde sommen - zelfs waren deze maar op dit
ogenblik door aanlegger overhandigd geweest - in mindering· moesten komen
van dezes vermogens vermits het arrest
aanneemt dat aanleg·ger schuldena.ar van
zijn zonen was krachtens een akte van
15 mei 1943 en dat het bestreden arrest,
anderzijds, niet vaststelt dat de aan de
zonen ter hand gestelde sommen hoger
zouden geweest zijn dan het bedrag der
sommen die hun verschuldigd waren
(schending van dezelfde bepalingen),
derde onderdeel, het tegenstrij dig is aan
te nemen, enerzijds, dat de zonen sommen
neerlegden die hun door hun vader overhandigd werden, en, anderzijds, te verklaren dat de vader niet werkelijktot de
betaling is overgegaan van de sommen,
die hij krachtens de akte van 15 mei 1%3
verschuldigd was (schending van artikel 97 van de GrondwE;t), vierde onderdee!, door niet na te gaan of de administratie bewezen had dat de door de zonen
op 9 october 1944 aangegeven activa feitelijk het .bezit van aanlegger waren, om
er zich toe te beperken vast te stellen dat
de voorgebrachte bescheiden het bewijs
van de werkelijke storting van de aan de
zonen verschuldigde sommen niet leverden, het bestreden arrest de bewijslast
heeft omgekeerd (schending inzonderheid
van artikelen 1315 van het Burgerlijk

:...:_ 420WeLboek, 55 en 56 der samengeschakelde
wetten, 2 en 16 der wet van 1'6 october
1945), vijfde onderdeel, de feitenrechters
niet gepast de conclusies van aanlegger
beantwoord hebben, bij dewelke aanlegger door een nauwkeurige berekening bewees dat de door zijn zonen op 9 october
1944 neergelegde sommen hun eigen bezit
waren (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat het arrest, door de in
de middelen aangehaalde beweegredenen
tot het besluit komt dat noch in 19401941, noch later de zonen een persoonlijk
vermogen uit winstverdeling hebben kunnen verkrijgen dat het echter vaststelt
noch dat de door de zonen bij de muntsaneringsmaatregelen aangegeven activa
feitelijk door aanlegger behaalde inkomsten, winsten en baten uitmaakten, noch
dat aanlegger het wettelijk genot van de
inkomsten van zijn zonen zou gehad hebben ; dat derhalve de gedane vaststellingen de beslissing niet rechtvaardigen dat
de door de zonen aangegeven activa de
vader, eerder dan om 't even welke andere persoon toebehoorden ;
Dat de middelen gegrond zijn;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2 en inzonderheid 2, paragraaf 3, 3, 11 en inzonderheid 11, paragraaf 1, 19 van de wet van 16 october
1945, 25 en inzonderheid 25, paragraaf 1,
2 7 en inzonderheid 2 7, paragraaf 3,
31 en inzonderheid 31, paragraaf 1, 55,
56 en 62 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen door de besluiten
van 12 september 1936, 3 juni 1941,
31 juli 1943 en 15 januari 1946 samengeschakeld ; doordat het bestreden arrest,
wat de gezinsuitgaven betreft, zich er toe
beperkt te verklaren dat deze 184.000 fr.
moesten bedragen, daarin 120.000 frank
voor de vier zoons begrepen, dan wanneer de zonen van aanlegger onderscheiden belastingschuldigen waren en dan
wanneer, mitsdien, hun· gezinsuitgaven
slechts in rekening moesten komen voor
hun eigen belasting en niet voor die van
hun vader (schending van al de aangeduide bepalingen), en dan wanneer het
bestreden arrest daaromtrent de conclusies van aanlegger niet beantwoordt, die
de gegrondheid betwistte van de opneming der gezinsuitgaven van de kinderen
in zijn eigen vermogens (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat aanlegger in zijn
conclusies aangevoerd had dat, moest
zelfs aangenomen worden dat hij werke-

lijk 120.000 frank voor het onderhoud
van z'ijn vier medewerkende ldnderen uitgegeven heeft, dat bedrag voordelen in
natura uitmaakte en als bedrijfslast van
de inkomsten diende afgetrokken te worden;
Overwegende dat het arrest in gebreke
blijkt die conclusies te beantwoorden;
Om die redenen ; verbreekt het bestreden arrest, in zover het, eensdeels, beslist
dat de door de vier zonen van aanlegger
aangegeven activa bij de door aanlegger
aangegeven activa dienen samengevoegd
te worden en, anderdeels, het 120.000 fr.
in de uitgaven voor levensonderhoud opneemt, alsmede in zover het over de kosten uitspraak doet ; heveelt dat melding
van onderhavig arrest op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing zal gemaakt worden ; veroordeelt verweerder
tot de kosten; verwijst de aid us beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
12 januari 1960.- 2e kamer.- Voor-

zitte~·,

H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H.
Neven. Gelijkluidende conclusie, H.
Depelchin, advocaat-generaal.- Pleiters,
HH. Delhez (van de Balie van beroep te
~russel) en Van Leynseele.
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1 o INKOMSTENBELASTINGEN.- BEZWAARSCHRIFT.
AANSLAG VAN
AMBTSWEGE.- BEVOEGDHEID VAN DE
DIRECTEUR OM TOT EEN ANDERE WIJZE
VAN TAXATIE OVER TE GAAN DAN DEZE,
WELKE DOOR DE CONTROLEUR WERD
AANGEWEND.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. - HOF VAN BEROEP HET. GESCHIL DOOR EIGEN MOTIEVEN BESLECHTEND.- GEEN VERPLICHTING CONCLUSIES TE BEANTWOORDEN, WAARBIJ DE
MOTIEVEN VAN DE BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR DER BELASTINGEN WORDEN
BESTREDEN.
1° De diTecteuT deT belasting, uitspraak
doende ove1· een ontvankelijk bezwaa!'schrift van de belastingplichtige tegen
een aanslag van arnbtswege, is gerechtigd
orn de belastbare grondslag te veTbeteren,
narnelijk rnet ove1' te gaan tot een andere
wijze van vaststelling dan degene, welke
doO!' de controleur werd aangewend en

-421onvoldoende of veTkeeTd werd geoo?'deeld {1).
·
2° Het hof van be1·oep, dat het be1·oep van
een belastingplichtige tegen een beslissing van de diTecteuT de1' belastingen
ve1·we1'pt en zich hieTbij uitsluitend op
eigen beweegTedenen gTondt, is niet ve?'plicht conclusies te beantwooTden, waarbij de motieven van de di1·ecteU1' woTden
bestTeden {2).
{LEPAGE, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
'ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 november 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322, 1324,
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
28, 55 en 56 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent van 15 januari 1948, eerste onderdeel, doordat het
bestreden arrest verklaart dat zelfs afgezien van de vergelijkingsfiche de taxatie als gegrond voorkomt daar de contraleur zekere door het arrest aangeduide
elementen in aanmerking heeft genomen,
onder meer een bruto-winst van 50 ten
honderd en beslist dat die raming van
het percent bruto-winst gegrond is op de
aard en de belangrijkheid der gedreven
zaak, alsmede op de persoonlijke ondervinding van de controleur, dat ze redelijk
voorkomt, dat de taxatie derhalve niet
willekeurig is, dan wanneer a) het vaststaat dat de controleur op artikel 28
heeft gesteund en niet op de genoemde
elementen, en het hof van beroep, in
geval van ambtshalve aanslag, niet gerechtigd is een andere bewijsvoering in
de plaats te stellen van deze door de
administratie toegepast, b) de door het
hof van beroep toegepaste bewijsvoering
niet voldoet aan de vereisten van artikel 56, daar de 50 ten honderd brutowinst niet op een vermoeden steunt;
tweede onderdeel, doordat het bestreden
arrest verklaart dat het geenszins vereist
is dat de controleur v66r de aanslag
in het bezit van de verg·elijkingsfiche zou
(1) Verbr., 21 april 1959 (A1'1'. TTe1'b1·., 1959,
blz. 652); 13 october 1959 (Bttll. en PAsiC.,
1960, I, 190).
(2) Verbr., 22 september 1955 (Bttll. en
PAsiO., 1956, I, 24).

geweest zijn en het volstaat dat hij van
het vergelijkingstype kennis had, en nog
dat het niet bewezen zou zijn dat de
vergelijkingsfiche bij de bundel gevoegd
werd nadat de aanslag gevestigd was,
dan wanneer a) artikel 56 van de samengeschakelde wetten vereist dat op een
vermoedelijke basis wordt getaxeerd, hetgeen impliceert dat - waar artikel 28
wordt aangevoerd - het vaststaat dat
het vergelijkingspunt werkelijk bestaat,
en, bij afwezigheid van vergelijkingsfiche
in het dossier op het ogenblik van de
ambtshalve aanslag, het niet vaststaat
of dit vergelijkingspunt werkelijk bestond; b) uit de bij de voorziening gevoegde stukken 9, 15, 18 en 19 gecombineerd met de conclusies van aanlegger
duidelijk blijkt dat het vergelijkingspunt
tijdens het onderzoek van de reclamatie
werd voorgebracht :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest zijn beslissing steunt niet. alleen op de door aanlegger gecritiseerde elementen, maar ook
op de vergelijkingsfiche, die " de gegrondheid van de taxatie overvloedig bevestigt "; waaruit blijkt dat het insgelijks
de normale winsten of baten van een
soortgelijke belastingplichtige in aanmerking genomen heeft ;
Dat dit onderdeel van het middel derhalve, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende, eensdeels dat de belastbare grondslag d.oor de directeur kan
verbeterd worden en dat het hof van
beroep, om te beoordelen of die grondslag
willekeurig is, rekening moet houden met
de door de directeur wettelijk aangebrachte verbeteringen; dat het derhalve
van belang ontbloot is na te gaan of de
taxatieambtenaar op het ogenblik van de
aanslag, in het bezit van de vergelijkingsfiche was;
Overwegende, anderdeels, dat het arrest
niet steunt op de in het middel bedoelde
stukken en dat de conclusies van aanlegger door het gecritiseerde motief passend beantwoord werden;
Dat dit onderdeel van het middel derhalve 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, en 56 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948, doordat
het bestreden arrest verklaart dat het bij

-422artikel 56 de belastingplichtige opgelegd
bewijs niet geleverd wordt door de winstberekening op een gedeelte der verkopen,
dan wanneer aanlegger in zijn conclusies
voor aile verkochte aankopen van champagne, alkohol, miswijnen en mistelle de
bruto-winst heeft berekend en uit die
berekening afleidde dat het door de directeur op 50 ten honderd bepaalde
bruto-winstcijfer overdreven was en dat
de aanslag dus willekeurig was; zodat
het hof van beroep de draagwijdte van
de conclusies verkeerd begrepen heeft en
erop geen adequaat antwoord gegeven
heeft :
Overwegende dat aanlegger in zijn
conclusies aangevoerd had dat hij « voor
champagne, alkohol, miswijnen en mistelle aile fakturen heeft na,gegaan en de
bruto-winst l1eeft berekend op de aankopen; dat deze (bruto-winst). de 2.~ ten
honderd niet te hoven gaat "; dat hlJ ook
liet gelden met betrekking tot « de overige
facturen ... dat het bruto-winstpercentage
op aankopen gemiddeld slechts 30 ten
honderd geeft ; dat het hier in het laatste
geval gaat om steekproeven >>; dat hij
daaruit afleidde " dat het aangenomen
bruto-winstcijfer overdreven is en de
aanslag dus willekeurig is ";
Overwegende dat het arrest er op wijst,
eensdeels, dat het door artikel 56 opgelegd bewijs van het juiste bedrag van
de belastbare inkomsten niet voortvloeit
uit de winstberekening op een gedeelte
der verkopen of uit steekproeven, anderdeels, dat de raming van het percent
bruto-winst geg-rond op door het arrest
. aangeduide elementen redelijk voorkomt
en dat de taxatie derhalve geenszins
willekeurig is ; dat het arrest aldus de
conclusies op passende wijze beantwoordt,
zonder de bewijskracht ervan te scherrden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 65 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van de Regent van
15 januari 1948, doordat het bestreden
arrest niet antwoordt op de conclusies
waarbij aanlegger opgeworpen had dat
de directoriale beslissing nietig was wegens tegenstrijdigheid van haar motieven:
Overwegende clat aanleg·ger in zijn
conclusies staande gehouclen had clat de
directoriale beslissin g nietig· ·was weg·ons
innerlijke tegenstrijdigheicl in haar motivering;
Overwegencle dat het arrest, daar het

de beweegredenen van de beslissing van
de directeur niet overneemt en het geschil
door eigen motieven beslecht, niet verplicht was die conclusies te beantwoorden ·
D~t het micldel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 januari 1960.-2 8 kamer.- Voo1'zitter, H. de Clippele, raaclsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever,
H. Neven. Gelijkh~idende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.- Pleite1', H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEZWAARSCHRIFT. BESLISSING VAN
DE
DIRECTEUR
DER
BELASTINGEN
WAARBIJ DE MISSINGEN EN VERGETINGEN, BEGAAN BIJ HET VASTSTELLEN VAN
DE AANSLAG, DIE HET VOORWERP UITMAAKT
VAN
HET BEZWAARSCHRIFT
WORDEN VERBETERD. BESLISSING
DIE GEEN NIEUWE AANSLAG TOT STAND
BRENGT, VERSCHILLEND VAN DE GEWIJZIGDE AANSLAG, MAAR EEN AANSLAG DIE ZICH MET DEZE VEREENZELVIGT. BESLISSING EN INKOHIERING NIET
ONDERWORPEN AAN DE
AANSLAGTERMIJNEN.

2o VOORZIENING IN VERBREKING .
DIRECTE BELASTINGEN. BESCHEIDEN DOOR AANLEGGER NEERGELEGD ZONDER INACHTNEMING VAN DE
VORMEN EN BUITEN DE TERMIJNEN
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 1 VAN DE WET
VAN 23 JULI 1953 TER VERVANGING
VAN ARTIKEL 14 VAN DE WET VAN
6 SEPTEMBER 1895. BESCHEIDEN
VREEMD AAN DE ONTVANKELIJKHEID
VAN DE VOORZIENING. BESCHEIDEN
WAAROP HET HOF GEEN ACHT SLAAT.

1° Wannee1·, 1~itspraak doende op het bezwaarschrif~ van een belastingplicht1:ge,
ingediend ove1·eenkomstig artikel 61, § 3,
van de sarnengeschakelde wetten op de
inkomstenbelastingen, de di1·ecteur de1·
belastingen de belastbare grondslag van
de aanslag, voorwe1·p van het bezwaarschi'ift, ve1·hoogt, en alzo het inkohie1·en
van een aanvulling van de aanslag zich
opdringt voo1· de noodwendigheden van
de invordeTing, ve1·eenzelvigt zich de beslissing van de directewr met de oorspron-

-423kelijke aanslag; het wo1'dt niet ve1·eist dat
die beslissing gewezen wo1'dt noch dat de
inkohie1'ing van de et uit voortvloeiende
aanvullende belasting geschiedt, hetzij
in de gewone, hetzij zelf' in de b~titenge
wone aanslagte1'1mjn. Het volstaat dat de
doo1' het bezwaa1'schrif't bestreden aanslag binnen de wettelijke te1·mijn op het
kohier we1'd ge butcht ('1).
:20 In zaken van directe belastingen, mag
het hof' van ver b1·eking geen acht slaan
op bescheiden, vreemd aan de ontvankelijkheid van de voorziening, welke de aanlegger niet heef't 11ee1·gelegd met inachtneming van de voTmen en teTmijnen bepaald bij aTtikel 1 van de wet van 23 juli
1953, vom· zove1' dit het artikel 14 van de
wet van 6 septembe1' 1895 ve1·vangt (2).
(GHYSENS, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op '12 november '1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 65 en 74 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948, dit artikel 74 wijzigd bij artikel 30 van de wet
van 8 maart 1951, 3 van de wet van 7 juli
1953 en 13 van de wet van 28 maart 1955,
doordat het bestreden arrest beslist dat de
door de directeur aangekondigde aanvulJende aanslagen niet door forclusie getroffen zijn, daar deze geen nieuwe aanslagen
zijn, maar enkel verbeteringen van de
oorspronkelijke aanslagen, dan wanneer
in 1957 ten opzichte van navorderingen
over dienstjaar 1954, de bij artikel 74
bepaalde termijn van drie jaar verstreken was en de directeur dienvolgens, na
verloop van die termijn, geen als rechtstitel geldend belastingkohier, meer mocht
scheppen, en om het toch te doen, wederrechtelijk gesteund heeft op 'een juridische
fictie die door de fiscale wet niet ingesteld
is :
Overwegende dat wanneer de directeur
der belastingen bij wie een reclamatie
aanhangig is, het bedrag van de belastbare grondslag van de aanslag, die het
(1)
1958,
1959,
(2)
1958,

Verbr., 3 juni 1958 (Bull. en PAsrc.,
I, 1097); 4 november 1958 (.A1'1'. Verbr.,
blz. 199).
Verbr., 4 maart 1958 (A1'1', Verbr.,
blz. 483).

voorwerp van de reclamatie uitmaakt,
verhoogt, en wanneer het inkohieren van
een aanvulling van de aanslag zich aldus
opdringt, de beslissing van de directeur
zich met de oorspronkelijke aanslag vereenzelvigt; dat niet vereist wordt dat die
beslissing gewezen wordt noch dat de inkohiering van de er uit voortvloeiende
aanvullende belasting geschiedt, hetzij
in de gewone, hetzij zelfs in de buitengewone aanslagtermijn ; dat het volstaat
dat de door de reclamatie bestreden aanslag binnen de wettelijke termijn op het
kohier werd gebracht;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1 van de wet van
7 juli'1953 tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de inkomstenbelastingen in verband met sommige
achterstallige bezoldigingen, wet op het
dienstjaar 1954 toepasselijk, vermits zij
eerst bij artikel 5 van de wet van 28 maart
19 55 ingetrokken werd en de nieuwe regeling, bij artikel 6 van die wet bepaald,
overeenkomstig artikel 15, met ingang
van het dienstj aar 1955 toepasselijk
werd, doordat het bestreden arrest de
aanspraak van aanlegger strekkende tot
de toepassing van de wet van 7 juli 1953
op de in 1953 behaalde achterstallige bezoldigingen, als nieuwe niet ontvankelijke
eis verwerpt, dan wanneer de directeur bij
het onderzoek van de reclamatie de verplichting had alle schendingen van bepalingen van openbare orde te releveren en
goed te maken en het hof van beroep dienvolgens de door de directeur begane vergetelheid omtrent het rechtzetten van de
op de achterstallige bezoldigingen verschuldigde belasting niet van de hand
mocht wijzen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de door aanlegger ingeroepen misslag
betreffende de weddeachterstallen voor
het eerste v66r het hof van beroep opgeworpen wordt;
Overwegende dat artikel 1 van de wet
van 7 juli 1953 het hof van beroep, dat
door de belastingschuldige aanzocht werd
kennis te nemen van een twistpunt dat
door de reclamatie niet aan de directeur
werd voorgelegd en waarover deze niet
ambtshalve uitspraak gedaan heeft, niet
machtigt die wetsbepaling ambtshalve
toe te passen ;
W at betreft de akten van afstand van de
voorziening en de toelatingen tot pleiten, zie
noot 2 onder verbr., 7 mei 1957 (A1·r. Verbr.,
1957, blz. 750).
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Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de stukken, vreemd aan de ontvankelijkheid van de voorziening, die door aanlegger niet met inachtneming· van de bij
artikel 14 van de wet van 6 september
1895 bepaalde vormen en termijnen neergelegd werden ; verwerpt de voorziening ;
veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 januari 1960. - Voorzitte~·, H. de
Clippele, raadsheer waanemend voorzitter.- Ve~·slaggever, H. Neven.- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite?', H. Van Leynseele.
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KAMER. -

12 januari 1960

INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

zwAARSCHRIFT. VERTREKPUNT VAN
DE 'l'ERi\HJN BINNEN DEWELKE RET
MOET INGEDIEND WORDEN.

De terrnijn van zes ·maanden, waarove?' de
belastingplichtige in zaken van directe
belastingen beschikt om een bezwaaTsch?'ift tegen het bedTag van de aanslag
in te dienen, loopt te Telcenen van de datum van de toezending van het aanslagbiljet, zelfs wanneeT dit stuk zelf geen
daturn van toezending draagt (1).
(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCiitN, T. WATSON.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 24 juni 1958 en 17 februari
1959 gewezen door het Hof van beroep
te Gent;
Overwegende dat de voorziening gericht tegen het tussen arrest van 24 juni
1958, beperkt is tot de beslissing jegens
verweerster in de zaak nr 5585 gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schellding van de artikelen 97 van de Grandwet, 60, 61, paragraaf 3, 66 en 69 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastin(1) Raadpl.

Les ?'eclamations en matii!?·e

?'even~ts, rede uitgesproken op
de plechtige terechtzitting van het hof van
1 september 1958, blz. 196 en volgende.

d'impots sw• les

gen samengeschakeld bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, en 40 van
het koninklijk besluit van 22 september
1937, genomen ter uitvoering van voornoemd artikel 60, doordat het hof van
beroep bij zijn tussenarrest van 24 juni
1958 va~tstelt dat het aanslagbiljet van
de betwiste aanslag onder ter post aangetekende omslag op 11 augustus 1955
aan het nieuwe adres van de verweerster
werd verzonden en niettemin beslist dat
de reclamatie ingediend op 9 april 1957
(lees op 8 april 1957) tijdig is omdat het
toegezonden kohieruittreksel geen datum
van verzending draagt en wegens deze
onregelmatigheid de reclamatietermijn
niet is beginnen lopen ; dienvolgens gezegd hof in zijn eindarrest van 17 februari
1959, de zaak ten grande onderzoekend,
de aanslag teniet doet ; dan wanneer :
- bij gebrek aan vermelding van de datum van verzending op het aanslagbiljet,
datum welke slechts de waarde van een
vermoedelijke datum heeft, men kan en
moet voortgaan op de datum van effectieve verzending van het aanslagbiljet;
deze datum, volgens het bestreden tussenarrest, vaststaat, evenaals de geldige
betekening van het aanslagbiljet en het
gemis aan elke omstandigheid van overmacht, zodat gezegd arrest op tegenstrijdige motieven berust ; - de datum van
verzending van het aanslagbiljet ten deze
bewezen is door de feitelijke omstandigheden van de verzending, zodat het niet
aanbrengen van die datum op het aanslagbiljet, hetgeen de geldigheid van dit
aanslagbiljet, als uittreksel uit het uitvoerbaar verklaard kohier, niet aantast,
evenmin de aanvang van de reclamatietermijn kan beleten :
Overwegende dat volgens artikel 61,
paragraaf 3, lid 2, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen de bezwaarschriften, op
straf van verval, moeten ingediend worden uiterlijk de 31ste maart van het
tweede dienstjaar, zonder dat de termijn
nochtans minder dan zes maanden mag
bedragen van af de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de
aanslag of van af de datum van de inning·
der belastingen op een andere wijze dan
per kohier;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het hof vermag ach t te slaan
blijkt dat verweerster op 8 april 1957
een bezwaarschrift heeftingediend tegen
de aanslag in de inkomstenbelastingen
te l1aren laste g·evestigd over bet djenstjaar 1955, navordering van rechten over
het dienstjaar 1953, onder artikcl576.506
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St. Andries ;
Overwegende dat het arrest van 24 juni
1.958, na er op gewezen te hebben dat verweerster " te recht opwerpt dat het haar
toegezonden uittreksel geen datum van
verzending draagt >>, beslist dat " waar
de reclamatietermijn begin t te lopen
vanaf de datum van toezending aangeduid op het uittreksel, er dient aangenomen dat, door deze onregelmatigheid, de
reclamatietermijn niet is begonnen te
lopen, zodat het bezwaarschrift tijdig
werd ingediend >> ;
Overwegende dat het aanslagbiljet enkel de vermeldingen moet bevatten die
vereist zijn om het bestaan van een regelmatige uitvoerbare titel te doen kennen en om de belastingplichtige in staat
te stellen een reclamatie in te dienen ;
Overwegende dat het vermelden op het
aanslagbiljet van de datum van toezending, dat door geen wetsbepaling voorgeschreven wordt, daartoe niet onontbeerlijk is; dat die datum van toezending,
wanneer hij op het aanslagbiljet voorkomt, de termijn van zes maanden bedoeld bij artikel 61, paragraaf 3, lid 2,
slechts doet lopen, behoudens tegenbewijs ; dat, bij gebrek aan vermelding van
de datum van toezending op het aanslagbiljet, het bewijs van die datum door
andere middelen kan geleverd worden ·
dat uit het arrest blijkt dat het bewij~
geleverd werd van het toezenden aan verweerster van het aanslRgbiljet op 11 augustus 1955 ;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de verbreking van
het tussenarrest van 24 juni 1958 de verbreking van het eindarrest van 1? februari 1959 voor gevolg heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreden arresten, doch enkel, wat het arrest
van 2l, juni 1958 betreft, voor zoveel dit
arrest jegens verweerster in zake nr 5585
uitspraak heeft gedaan en het aanlegge;
tot de kosten heeft veroordeeld ; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal
gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk of geheel vernietigde beslissingen ; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Brussel.
12 januari 1960.- 2° kamer.- Voorzitte1', H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter:. -: Ve1·slaggever, H .
Wauters. - Gel~Jklu~dende conclusie, H.
Depelchin, advocaat-generaal.- Pleiters,

HH. Van Leynseele en Baugniet (deze
laatste van de Balie van beroep te Brussel).

1e KAMER.- 14 januari 1960
1°

VERKNOCHTHEID. DIRECTE
BELASTINGEN. VOEGING OF SPLITSING DER PROCEDUREN. BEOORDELING VAN DE RECHTER OVER DE GROND.
PERKEN.

2°

GERECHTSKOSTEN. DIRECTE
BELASTINGEN. VOEGING VAN DE
ZAKEN DOOR DE RECHTER UIT OORZAAK
VAN VERKNOCHTHEID.- 0NDERSCHEIDEN ZAKEN.- Qp ELK VAN DIE ZAKEN
GEVALLEN KOSTEN
NIET TOT EEN
MASSA TE VERENIGEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. BELASTINGPLICHTIGE NIET BETWIST HEBBENDE ZICH IN EEN DER GEVALLEN TE
BEVINDEN, WAARIN DE ADMINISTRATIE
'DE AANSLAG AMBTSHALVE MAG VESTIGEN. HOF VAN BEROEP BESLISSENDE DAT DE AANSLAG VAN AJVIBTSWEGE
REGELMATIG IS. HoF VAN BEROEP
NIET VERPLICHT DE OMSTANDIGHEDEN
NADER AAN TE DUIDEN, WELKE DEZE
TAXATIEPROCEDURE RECHTVAARDIGEN.

4°

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. 0NTSTENTEN1S VAN AANGIFTE. ADMINISTRATIE AFZIENDE VAN RET RECHT
DE AANSLAG AlVIBTSHALVE TE VESTIGEN
EN EEN BERICHT VAN WlJZIGING AAN
DE BELASTINGPLICHTIGE TOESTURENDE.
BELASTINGPLICHTIGE IN GEBREKE
BLIJVENDE BINNEN DE WETTELIJKE
TERJVIIJN OP DIT BERICHT TE ANTWOORDEN.-,- ADJVIINISTRATIE HEBBENDE OPNIEUW HET RECHT AMBTSHALVE AAN
TE SLAAN.

De noodwendigheden van een deugdelijke
1'~chtsbedeling, die de v.oeging of splits~ng

der procedu1·es vere~sen, worden aan
de beoo1·deling van de 1'echte1·s overgelaten, onder voorbehoud van de inachtneming van de rechten van de verdediging (1).
2° Het samenvoegen van de zaken doo1· de
rechteJ', uit oorzaak van verknochtheid
belet niet dat deze onderscheiden blij ve1~
(1) Verbr., 3 maart 1959 (.Arr. Verbr.,
1959, blz. 504).
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en heeft niet tot gevolg de op elke van die
zaken gevallen kosten tot gemeenschappelijke kosten te maken (1).
so Wannee1· de belastingplichtige v66r het
hof van beroep niet !weft betwist dat hij
zich bevond in een de1' gevallen, WaaTin
de adrninist1·atie de aanslag van ambtswege mag vestigen, is het hof van be1·oep
niet gehonden de omstandigheden nader
aan te dniden, welke het overgaan tot die
taxatieprocednre rechtvaardigden, om te
beslissen dat zij regelmatig was (2).
(Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 56, al. 1 ;
Grondwet, art. 9? .)
~o W anneer de administmtie, niettegenstaande de ontstentenis van aangifte,
afgezien !weft van haa1· 1'echt de aanslag
van ambtswege te vestigen dooT het zenden van een bericht van wijziging aan
de belastingplichtige, 1Je1·krij gt zij opnienw dit recht, indien de belastingplichtige in gebreke blijf~ binnen de wettelijke
termijn op dit be1·icht te antwoorden (S).
(Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 55, § 1,
laatste lid, en art. 56.)
(COUSIN, T. DE BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN; BEETZ, T. DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 1? juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat, daar de voorziening
van Cousin in de zaak nr F. S10? en de
voorziening van Beetz in de zaak
nr F. S108 tegen hetzelfde arrest gericht
zijn, zij rechtens moeten samengevoegd
worden krachtens artikel 2 van het besluit van de Soevereine Vorst van
15 maart 1815;
Overwegende dat Cousin een verzoekschrift tot tussenkomst in de zaak van
Beetz, en dat deze dergelijk verzoekschrift in de zaak van Cousin ingediend
heeft;
Overwegende dat, aangezien beide partijen zich regelmatig voorzien hebben,
deze verzoekschriften tot tussenkomst
niet ontvankelijk zijn;
(1) Verbr., 3 maart 1959 (Arr. Verbr.,
1959, biz. 504) en, in strafzaken, verbr.,
7 september 1959, supra, biz. 13.
(2) Verbr., 2 maart 1956 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 686),

Over het eerste middel, door aanlegger
Cousin afgeleid uit de schending van de
artikelen 9? van de Grondwet, 9 van de
wet van 15 maart 19S2 (artikelen S?bis
en S?ter van titel I van het voorafgaand
boek van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering), 9 en 10 van de wet van
6 september 1895, vervangen door artikel 1 van de wet van 2S juli 195S, ?? , ?8,
81bis, 1SO, 188 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, 19~ van het
Wetboek van strafvordering, 1S15 van
het Burgerlijk Wetboek, 55, 56, 66, 67
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluiten van S1 juli 19~S en 15 januari 19~8,
2 van het decreet van 20 juli 18S1 op de
drukpers en van de rechten der verdediging, doordat het hof van beroep door
het bestreden arrest van ambtswege :
1° de zaak nr 1~.285, die op het fiscaal
beroep van aanlegger, en de zaak
nr 14.28~, die op het fisca,al beroep van
Jacques Beetz be trekking had, samengevoegd heeft; 2° de verwerping van aanleggers beroep op algeinene wijze gesteund heeft op de elementen <<van het
dossier " dat gevormd is uit de gezamenlijke, in de zaak van aanlegger en van
Beetz overgelegde stukken ; so zijn beslissing gemotiveerd heeft door een verwijzing naar een door de directeur in zake
Beetz gewezen beslissing ; ~ 0 de kosten
tot een massa verenigd heeft en aanlegger
veroordeeld heeft om daarvan een gedeelte te dragen, dan wanneer het hof
van beroep : 1° geen zaken mag samenvoegen buiten de door de wet bepaalde
gevallen (schending van artikel 9 van de
wet van 15 maart 1932); 2° de verwerping
van een beroep niet mag steunen op de
elementen van het dossier van een andere
belastingschuldige, welke niet op geldige
wijze bij de procedure gevoegd zijn
(schending van de artikelen 9 tot 10 van
de wet van 6 september 1895, en van de
artikelen 55 en 56 van de samengeschakelde wet ten), vooral zonder vast te stellen dat deze elementen aan aanlegger zouden zijn ter kennis gebracht en dat hij
ze zou hebben kunnen nagaan en bespreken, het ontbreken van deze vaststelling
een miskenning van de regelen betreffende de contradictoire rechtspleging en
van de rechten der verdediging uitmakende (schending van dezelfde wetsbepaling en van de artikelen ?? , ?8, 81 bis, 130,

(3) Verbr., 21 mei 1957 (A1·r. Verbr., 1957,
biz. 805) en 17 juni 1958 (ibid., 1958,
biz. 841).
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rechtsvordering en 2 van het decreet van
20 juli 1831) ; 3° om zijn beslissing· te
rechtvaardigen, niet mag verwijzen naar
de redenen van een in de zaak van een
andere partij gewezen beslissing (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) ;
4° aanlegger niet mocht verwijzen in een
gedeelte van de kosten van een door een
andere belastingschuldige ingeleide aanleg (schending van de artikelen 130 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en 194 van het Wetboek van
strafvordering) : en over het eerste middel, door aanlegger Beetz uit de scherrding van dezelfde wetsbepalingen afgeleid, doordat het Hof van beroep, door
het bestreden arrest, 1° de zaak nr 14.284,
die op het fiscaal beroel? van aanlegger,
en de zaak nr 14.285, die op het fiscaal
beroep van Pierre Cousin betrekking had,
samengevoegd heeft; 2° de verwerping
van aanleggers beroep op algemene wijze
gesteund heeft op de elementen " van het
dossien, en meer in het bijzonder op sommige stukken uit het dossier inzake evengenoemde Pierre Cousin; 3° zijn beslissing gemotiveerd heeft door een verwijzing naar een door de directeur inzake
Cousin gewezen beslissing; 4° de kosten
tot een massa verenigd heeft en aanlegger veroordeeld heeft om daarvan een
deel te dragen ; dan wanneer het hof van
beroep : 1° geen zaken mag samenvoegen
buiten de door de wet bepaalde gevallen
(schending van artikel 9 van de wet van
15 maart 1932); 2° de verwerping van een
beroep niet mag steunen op de elementen
van het dossier van een andere belastingschuldige, welke niet op geldige wijze bij
de procedure gevoegd zijn (schending van
de artikelen 9 en 10 van de wet van 6 september 1895, en van de artikelen 55 en 56
van de samengeschakelde wetten), vooral
zonder vast te stellen dat deze elementen
aan aanleg·ger zouden zijn ter kennis gebracht en dat hij ze zou hebben kunnen
nagaan en bespreken, het ontbreken van
deze vaststelling een miskenning van de
regelen betreffende de contradictoire
rechtspleging en van de rechten der verdediging uitmakende (schending van dezelfde wetsbepalingen en van de artikelen 77, 78, 81bis, 130, 188 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering en
2 van ~~t dec~ee~ van 20 juli 1831);
3° om ZIJn besllssmg te rechtvaardigen
niet mag verwijzen naar de redenen va~
een in de zaak van een andere partij gewezen beslissing (schending van artikel 97
van de Grondwet) ; 4° aanlegger niet
mocht verwijzen in een gedeelte van de

kosten van een door een andere belastingschuldige ingeleide aanleg (schending van
de artikelen 130 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering en 194 van
het Wetboek van strafvordering) :
Overwegende dat de noodwendigheden
van een deugdelijke rechtsbedeling, die
de voeging of splitsing der procedures vereisen, aan de beoordeling van de rechters
overg~laten worden en dat de uitoefening
van die macht enkel tot verbreking kan
leiden wanneer daardoor de rechten van
de verdediging gekrenkt zijn ;
Overwegende dat in de door aanleggers
v66r de feitenrechter genomen conclu.sies, ieder van hen uitdrukkelijk verwijst
naar de stukken van het dossier welke
op de andere betrekking hebben ;
Dat eruit volgt dat het hof van beroep
door zijn overtuiging op de stukken va~
de twee dossiers te steunen, de verdedigingsrechten van geen van aanleggers
heeft kunnen miskennen ;
Dat het hof van beroep, door tot het
opmaken van de rekeningen te verwijzen
"naar ·de rekeningen welke voorkomen
in de beslissingen van 9 juli 1954 (Bl - I
blz. 4 en 5 dossier Beetz; st. Bl - 1'
blz. 5 en 6 dossier 14.285 Cousin), e~
welke het aanneemt "• wat elke aanlegger betreft de rekeningen overgenomen
heeft die in de in zijn zaak door de directeur der belastingen gewezen beslissing voorkomen ;
Dat de eerste drie onderdelen van de
middelen feitelijke grondslag missen;
Overwegende dat het samenvoegen
van de zaken niet belet dat deze onderscheiden blijven en niet tot gevolg heeft
de op elke van die zaken gevallen kosten
tot g·emeenschappelijke kosten te maken ;
Overwegende dat de feitenrechter, door
alle op beide bij hem aanhangige zaken
gevallen kosten tot een massa te verenigen en door, op de enkele grond dat de
zaken samengevoegd zijn, aanleggers ertoe te veroordelen samen twee derden ervan te dragen, zijn beslissing in dit opzicht n~et wettig: gerechtvaardigd heeft;
Dat m elk middel, het vierde onderdee! gegrond is ;
Over het tweede middel, voorgesteld
door aanlegger Cousin, en over het vierde
mid del, voorgesteld door aanlegger Beetz
allebei afgeleid uit de schending van arti~
kel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest geen passend antwoord
verstrekt heeft op de volgende stellingen
~ie a,anlegger bij regelmatige conclusie~
m bepaalde termen met verwijzing naar
de stukken van het dossier naar voren
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de stukken Bl 196 en Bl 40 viel af te
leiden dat noch Blum, noch Delaet aan
aanlegger en zijn vennoot de onwaarschijnlijke sommen gestort hadden die
de administratie te hunnen bezware aansloeg; 2° dat uit een attest van Delaet
(st. Bl 57) bleek dat aanlegger en zijn vennoot op de koopprijs van het aluminiumschroot geen commissieloon genoten en
dat hun commissielonen op de verwerkingen tot 15 t. h. van de gefactureerde
prijs beperkt waren ; 3° dat, blijkens hetzelfde attest van Delaet, aanlegger en
zijn vennoot aan Blum benevens het bedrag van de facturen een bedrag, gelijk
aan het op bedoelde facturen aangeduide,
moesten storten :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanleggers bij hun
v66r het hof van beroep genomen conclusies uit de vergelijking van het stuk
Bl 196 met het stuk Bl 40 wilden afleiden
« dat Blum meende dat het Delaet was
die aan Beetz en Cousin rijkelijke commissielonen betaalde, terwijl Delaet
meende dat Blum ze betaalde; dat althans hieruit valt af te leiden dat g·een
van heiden aan Beetz en Cousin de onwaarschijnlijke sommen stortte die de
administratie in hoofde van Beetz en
Cousin wil aanslaan, want redelijkerwijze
kan men niet staande houden dat dergelijke afhoudingen geschiedden zonder dat
en Delaet en Blum het wisten " ;
Overwegende dat het arrest, door erop
te wijzen, om redenen die het verduidelijkt, dat het de door Delaet bestuurde
«Centrale menagere" is die, onder de mom
van een fictieve rekening «Van Bellinghen " de litigieuze sommen aan Cousin
en Beetz gestort heeft, op de conclusies
van aanleggers een passend antwoord
heeft verstrekt ;
Over het tweede en het derde onderdee! :
Overwegende dat aanleggers bij hun
conclusies het attest van Delaet inriepen
volgens hetwelk Beetz en Cousin, enerzijds, op de koopprijs van het aluminiumschroot geen commissieloon getrokken hebben en de commissielonen op de
verwerkingen tot 15 t. h. van de gefaktureerde prijs beperkt waren, en, anderzijds, aan Blum een som, gelijk aa,n het
bedrag van de facturen Selecta, moesten
storten;
Overwegende dat het arrest, na aangenomen te hebben dat de rekening

<<Van Bellinghen" dezelfde was als de
rekening van aanleggers, erop wijst dat
de administratie de door aanleggers behaalde netto-winst terecht bepaald heeft
door rekening te houden, enerzijds, met
de door de « Centrale menagere " aan de
vereniging Beetz-Cousin gestorte sommen,
en, anderzijds, met de kosten welke de vereniging te haren laste genomen heeft met
het oog op het kopen en het verwerken
van aluminium, en, voor een andere periode, door te steunen op de leveringsbons
welke door de vereniging van aanleggers
aan de « Centrale menagere" afgegeven
zijn;
Dat het aldus vastgesteld heeft dat de
administr.atie op juiste feiten gesteund
had om bij vermoedens het bedrag van
de belastbare winsten te bepalen, en impliciet laten gelden heeft dat het in het
middel aangehaalde attest van Delaet
niet van zulke aard was dat het bewees
dat bedoeld bedrag· op willekeurige wijze
vastgesteld was ;
Dat ieder van de onderdelen van de
middelen feitelijke grondslag mist ;
Over het derde middel, door aanlegger
Cousin voorgesteld, en over het vijfde
middel, door aanlegger Beetz voorgesteld,
allebei afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, om de berekening van de
aanslag te rechtvaardigen, zich ertoe beperkt naar de redenen van de beslissing'
te verwijzen, dan wanneer : 1° even min
deze verwijzing, als de andere redenen
van het bestreden arrest een antwoord
oplevert op de stelling van a,anlegger die
het bewijskrachtig karakter betwistte
van de elementen welke aan de berekening van de administratie ten grondslag
hadden gelegen, en die onder meer deed
gelden dat « het niet overleggen door de
administratie van een deel der ontvangbewijzen ... waarvan zij gewag ma,akt, en
tevens het niet overleggen van de fakturen «Van Bellinghen ,,., en het hof en verzoeker in de onmogelijkheid stellen de
door de administratie bepaalde cijfers te
controleren, en dat hetzelfde geldt wat
betreft het niet overleggen van de fakturen «Aluminium Beige" aan « Selecta" en
het grotere gedeelte van de fakturen « Selecta" aan «Centrale menagere >>; 2° evenmin deze verwijzing als de andere redenen
van het bestreden arrest een antwoord
oplevert op de stelling van a,anlegger die
bij conclusies deed geld en, onder aanh aling van de stukken van het dossier, « dat
uit de totstandgekomen overeenkomsten
blijkt... dat aan uitdrukkelijk aangeduide
tussenpersonen commissielonen betaald
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werden (groen kaft van de op 20 juli 195 5
neergelegde bescheiden, stukken 4 en 5)
en dat de administratie met deze commissielonen geen rekening houdt, wat
eens te meer het opvallend onvolledige
karakter van haar berekeningen aantoont" :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat aanleggers geen boeken bijhielden, en
de elementen, die ontleend zijn aan de
boekhouding van de vennootschappen,
waarmede de litigieuze verrichtingen afgedaan werden, als bewijskrachtig aanziet ; dat het dienvolgens beschouwt dat
het overleggen van de in de middelen bedoelde ontvangbewijzen en fakturen niet
nodig was om zich ervan te vergewissen
dat de belastbare g·rondslagen niet op
willekeurige wijze waren bepaald, en
aldus op de conclusies van aanleggers een
passend antwoord verstrekt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest erop wijst
« dat de vervoer- en andere kosten die verzoekers gedragen hebben door de administratie redelijk op 10 t. h. van het bedrag der bruto-winst geraamd zijn ;, ;
Overwegende dat deze overweging van
het arrest, die op alle kosten van aanleggers, met inbegrip van de door hen aan
tussenpersonen betaalde commissielonen,
doelt, een passend antwoord op de in de
middelen aangehaalde conclusie uitmaakt;
Dat elk van de onderdelen van de middelen feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, door aanlegger Beetz yoo,rgesteld, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Burg·erlijk Wetboek, 55, 56, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluiten van 31 juli
1943 en 15 januari 1948, doordat het. bestreden arrest beslist heeft dat aanlegger
op geldige wijze van ambtswege, wegens
niet-aangifte, aangeslagen is voor het
dienstjaar 1952 bij navordering van rechten over het dienstj aar 1946, en dat het
dus op hem rustte het bewijs te leveren,
hetzij van het willekeurig karakter van
de aanslag, hetzij van het juiste bedrag
van zijn belastbare inkomsten, dan wanneer de controleur taxeerder v66r de inkoh!ering aan aanlegger een bericht van
wijziging gezonden had hetwelk impliceerde dat hij van het aanslaan van
ambtswege wegens niet-aangifte afzag,
zodat aanlegger de herziening van de litigieuze aanslag kon bekomen zonder het

bewijs van het juiste bedrag van zijn inkomsten of van het willekeurig karakter
van de aanslag te leveren :
Overwegende, enerzijds, dat, daar aanlegger v66r het Hof van beroep niet betwist had dat de inkohiering van de aanslag die in 1952, bij navordering van rechten over het dienstjaar 1946, was gevestigd, van ambtswege was kunnen geschie·
den, het bestreden arrest niet behoefde
de omstandigheden nader aan te duiden,
die de controleur in staat gesteld hadden
deze. taxatieprocedure toe te passen, om
te beslissen dat zij regelmatig was;
Overwegende, anderzijds, dat, ook al
had de controleur bij het zenden aan aanlegger van een bericht van wijziging afgezien van het recht de aanslag van ambtswege te vestigen, hij evenwel het recht
deze aanslagprocedure toe te passen opnieuw heeft kunnen krijgen indien aanlegger in gebreke gebleven is op dit bericht binnen de wettelijke termijn te antwoorden;
Overwegende dat noch uit het bestreden arrest, noch uit de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
aanlegger binnen die termijn aan de controleur geantwoord heeft;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het derde middel, door aanlegger
Beetz voorgesteld, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet 55, 56, 66 van de wetten betreffende
de inkomstenbelasting·en, samengeschakeld bij besluit van 31 juli 1943 en 15 januari 1948, 6, 1315 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest
beslist had, voor de bij wijziging gevestigde aanslag, artikel 72.983, aanlegger
de bewijswaarde van de elementen, afgeleid uit de boekhouding· van de vennootschappen waarmede de litigieuze verrichtingen zijn afgehandeld, niet heeft kunnen tenietdoen, dan wanneer de rechters
aldus de bewijslast omgelegd hebben, vermits het rustte op de administratie, het
bewijs van het bedrag van de belastbare
grondslag te leveren, en niet op aanlegger, aan te tonen dat de door de administratie ingeroepen ·argumenten en documenten onjuist of van bewijswaarde ohtbloot waren (inzonderheid schending van
de artikelen 55 van de samengeschakelde
wetten, en 1315 van het Burgerlijk Wethoek), en dan wanneer, gezien het karakter van openbare orde van de belasting,
het hof van beroep zijn onderzoek niet
tot aanleggers argumentatie mocht beperken, doch verplicht was zelf volgens
aile elementen der zaak het bestaan van
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de bela.stingschuld na' te gaari. (schending
van aile a,angeduide bepalingen) :
Overwegende dat het arrest vaststelt
da,t de administratie het op haar rustende
bewijs geleverd heeft door te steunen op
de boekhouding van de vennootschappen
waarmede de litigieuze verrichtingen afgehandeld zijn ; dat het arrest, waa,r het
erop wijst dat a,anlegger de bewijswa.arde
van de door de administratie ingeroepen
elementen niet te niet gedaan l1eeft, de
bewijslast niet · op aanlegger gelegd heeft
en aldus zowel de door de administratie
voorgestelde elementen als die welke aanlegger als tegenbewijs deed gelden op hun
echtheid nagegaan heeft;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan ingewilligd worden ;
Om

die

redenen; voegt de zaken
nr F. 3107 en F. g1os samen; verbreekt
het bestreden arrest, doch enkel in. zover
het · aanleggers tot twee derden van alle
kosten veroordeelt ; verwerpt de voorziening voor het overige, verwerpt insgeIijks de verzoekschriften tot tussenkomst ;
beveelt dat melding van dit arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
aanleggers elk tot vier vijfden van de op
hun voorziening gevallen kosten, en verweerder tot hetoverige van deze kosten;
laa.t aan elke van a.anleggers de kosten
van zijn verzoekschrift tot tussenkomst
in de zaak van de ander ten laste ; verwijst de a.ldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
14 januari 1960.- 1 6 kamer.- Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux.
Gelijlcluidende conclusie, H. R. Delange advocaat-generaal.- Pleiters, HH.
de P~lsmaeker (van de Balie van bero()p
te Brussel) en Van Leynseele.

1e KAMER.- 14 januari 1960
1o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEZWAARSCHRIFT. AANSLAG GEVESTIGD OP DE DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE AANGEGEVEN INKOMSTEN.- VERPLICHTING VOOR DE BELASTINGSCHULDIGE RET BEWIJS VAN EEN DWALING
OMTRENT DE FEITEN OF HET R,ECHT
BIJ TE BRENGEN.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.

-

lNBREN\i

IN

EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEJD VAN EEN
HANDELSZAAK TE VOREN GEEXPLOI~·
TEERD DOOR DE LED EN VAN EEN · FEITELIJKE VERENIGING. - 0PRICHTINGSAKTE VAN DE VENNOOTSCHAP, WAARBIJ
DOOR DE EXPLOITATIE VAN DIE HANDELSZAAK. TE VOREN BEHAALDE WINSTEW OP TERUGWERKENDE WIJZE AAN
DE VENNOOTSCHAP WORDEN TOEBEDEELD. CLAUSULE WELKE AAN, DE
ADMINISTRATIE NIET KAN TEGENGEWORPEN WORDEN.

go VERBREKING. -

UIT'GESTREKTHEID. DIRECTE BELASTINGEN. ·GEEN ONDERSCHEIDEN DISPOSITIEF TEN
AANZIEN vAN DE OMVANG VAN DEVERBREKING. BEGRIP.

4o

VOORZIENING IN VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. GEEN
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID
TEGEN DE VOORZIENING TEGENGEWORPEN DOOR DE VERWEERDER. -MEMOHIE VAN WEDERANTWOORD NIET ONTVANKELIJK.

1 o W annee1· de aanslag gevestigd werd op

de door de belastingschuldige aangegeven inlcomsten heeft deze niettemin het
1·echt een bez;vaarschTift in te dienen
mits het leveren .van het bewijs van een
dwaling omtrent de feiten of het recht (1).
2o Wanneer de oprichtingsalcte van een
personenvennootschap met beperlcte aanspmlcelijlcheid aan deze op terugw_e,rkende
wijze winsten toebedeelt, wellce vom· haa.r
oprichting betaald werden door de explottatie van een handelszaak toebehoord hebbende aan de leden van een feitelijke ve1·eniging en in de vennoo.tschap ingebracht,
lean deze clausule met tegengeworpen
worden aan de administratie wellce deze
vennootschap en de leden van de feite. lijke vereniging moet aanslaan volgens
de verschillena'e modaliteiten en g1·ondslagen . bepaald bij de wette:1 yan openb.are m·de betreffende de vesttgtng van de
aanslag (2).
go In zaken van directe belastingen, ten
aanzien van de omvang van de verbrelcing, is geen dispositief, dat 01~ders~h.ei
den is van het aangevallen dtspostttef,
datgene waartegen door geen enlcel. van de
partij en i!~ het ged~ng. in ve1· b1·elctng e.en
ontvankelt]ke voo1'Ztemng kan worden tngesteld, om Teden het geen enkele grief
(1) en (2) R~adpl. verbr., 26 november.1957
en 11 maart 1958 (Arr. Verbr., 1958, biz. 188
en 508).
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aan aanlegger toeb1·engt en aan VB1'weerder slechts een grief kan toebrengen, indien het aangevallen dispositief w01'dt
verbroken (1).
4° W anneer, in zal£en van diTecte belastingen, de ve1·weerder geen g1·ond van nietontvankelijkheid tegen de voorziening
heeft tegengeworpen, is de aanlegger niet
toegelaten tot het neeTleggen van een memo1•ie van wede1·antwoord (2).
(P. V. B. A. « ETABLISSEMENTS ALFRED
PIERRE ll, 'f. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25 en inzonderheid 25, paragraaf 1, 27 en inzonderheid 27, paragraaf 1, 31, paragraaf 1, 32, paragrafen 1
en 2, 35, paragrafen 1, 4, 5, 6 en 8, 55, 56,
61 en inzonderheid 61, paragraaf 3, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948, 1319,
1320, 1322, 1832, 1843 en 1845 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, alhoewel het bevonden heeft
dat de inkomsten van 1 januari 1954 tot
9 februari 1954 verkregen zijn, niet door
de aanleggende personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid welke
pas op de laatstgenoemde datum opgericht was, doch door de feitelijke vereniging van de erfgenamen Pierre die ze hebben opgericht, desniettemin beslist heeft
dat niet willekeurig was een aanslag,
welke gevestigd werd met opneming van
die inkomsten in de belastbare winsten
van de aanleggende vennootschap, dan
wanneer de in het maatschappelijk verdrag neergelegde clausule van retroactiviteit niet kon tegengeworpen worden aan
de administratie die de vennootschap en
de ledeJ;J. van de feitelijke vereniging
moest aanslaan naar de bij de wet bepaalde verschillende modaliteiten en
grondslagen, zodat het opnemen, in de
belaste winsten van de vennootschap,
(1) Verbr., 15 december 1959, supra,
biz. 339.
(2) Verbr., 9 september 1958 (A1'1', Vm•br.,
1959, blz. 13).

van de door' de ledeh van de feitelijke vereniging behaalde inkomsten de aanslag
willekeurig en onwettig maakte, en dan
wanneer de redenen van het bestreden
arrest het dispositief ervan niet wettig
kunnen rechtvaardigen :
Overwegende dat aanlegster bij con~
clusies betoogde dat de belastbare grondslag van de van ambtswege over het
dienstjaar 1955 gevestigde aanslagen op
willekeurige wijze. was bepaald, omdat
daarin begrepen waren winsten, behaald
van 1 januari tot 9 februari 1954, dit is
v66r de datum van de oprichting' van de
aanleggende personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid; da~ zij aldus
deed gelden dat de administratie bij het
bepalen van bedoelde belastbare g·rondslag een rechtsdwaling begaal). had ;
Overwegende dat het arrest, om de verwerping van deze betwisting te rechtvaardigen, steunt op de volgende redenen :
1° " het opnemen in de inkomsten van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van de tussen 1 januari
en 9 februari 1954 verkregen sommen
strooktmet de statu tender vennootschap
en met de vroegere eisen van aanlegster
waar zij verklaart dat het rechtsweze~
ontstaan is op 1 januari 1954, ofschoon
de ontstaansdatum ervan officie.el 9 fe-·
bruari 1954 is "; 2° ".een onderscheid tussen deze korte periode en de rest van het
jaar was niet g·eboden, vermits, enerzijds
de inkomsten . verkregen zijn... door d~
feitelijke vereniging· die bestond uit alle
erfgenamen welke, zonder uitzondering,
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid gevormd hebben en
vermits, anderzijds, het percentage.' van
de bedrijfsbelasting in beide gevallen hetzelfde was >>; 3° " de administratie, door
te werk te gaan zoals zij gedaan heeft,
praktisch gehandeld heeft, zonder nadeel
voor de belastingplichtige en overeenkomstig zijn eisen >> ;
Overwegende dat, wanneer een aanslag
gevestigd is op de door de belastingschuldige aangegeven inkomsten, deze desniettemin het recht heeft een reclamatie in te
dienen en de wijziging vaJ;J. de aanslag te
bekomen, door het leveren van het bewijs
van een dwaling omtrent de feiten of het
recht;
Overwegende dat, in weerwil van de in
het maatschappelijk verdrag neergelegde
clausule van retroactiviteit het de leden
van de o,p 9 februari 1954 bestaande feitelijke vereniging zijn, en niet de aanleggende vennootschap, die in de zin van
artikel 31., paragraaf 1, letter d, van de
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gt'moten hebben welke tussen 1 januari en
9 februari 19 54 behaald en bij haar oprichting bij aanlegster ingebracht werden ; dat bedoelde clausule niet kan tegengeworpen worden aan de administratie welke, om overwegingen van praktische aard, niet mocht miskennen dat de
aanleggende vennootschap een van die
van haar vennooten onderscheiden juridische persoonlijkheid bezit, en welke
deze vennootsehap en de leden van de
feitelijke vereniging moest aanslaan valgens de verschillende modaliteiten en
grondslagen, bepaald bij de wetten van
openbare orde betreffende de vestiging
van de aanslag ;
Overwegende, tenslotte, dat, volgens
de paragrafen 5, 6 en 8 van artikel 35 van
de samengeschakelde wetten, het percentage van de bedrijfsbelasting voor een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid hoger is dan datgene dat
op de natuurlijke personen toepasselijk
is·
bat eruit volgt dat het bestreden
arrest het dispositief niet wettig gerechtvaardigd heeft en dat het middel gegrond
is·
'overwegende dat het onderzoek van
het tweede en het derde middel, welke
· niet tot een ruimere verbreking kunnen
leiden, derhalve geen nut heeft;
Overwegende dat het arrest, vooraleer
over de gegrondheid van de door aanlegster voor de eerste maal bij conclusies opgeworpen betwistingen uitspraak te doen,
deze betwistingen ontvankelijk bevonden
heeft om de reden dat het aanlegster
onmogelijk geweest was ze in haar aangifte te doen gelden, gezien de weigering
van de controleur haar de elementen van
de aanslag van ambtswege mede te delen ;
dat het aldus de door verweerder opgeworpen exceptie, volgens welke bedoelde
betwistingen nieuw waren, verworpen
heeft;
Overwegende dat deze beslissing, ten
aanzien van de omvang van de uit te
spreken verbreking, geen dispositief uitmaakt dat van het aangevallen dispositief onderscheiden is; dat daartegen immers geen voorziening kon worden ingesteld, noch door aanlegster, aangezien zij
met dezer conclusies strookte, noeh door
verweerder, bij gebrek aan belang, vermits het arrest het beroep van aanlegster
verworpen heeft ;
Dat eruit volgt dat de uit te spreken
verbreking op aile beschikkingen van het
bestreden arrest moet slaan ;
Om die redenen, en zonder . acht te

sla~m op de tnemorie van wederan twoord
welke aanlegster niet mocht neerleggen,
vermits verweerder aan de voorziening
geen grond van niet-ontvankelijkheid tegengeworpen had, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden in de rand van
de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten, met uitzondering,
zo er zijn, van de kosten van de memorie
van wederantwoord welke aanleg·ster ten
laste zullen blijven ; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te. Brussel.

14 januari 1960.- fe kamer.- Voorzittet•, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Delhcz en Fallen (heiden van de Balie van beroep te Brussel.)
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
BEROEP ZELF, BINNEN DE GRENZEN VAN
HET BIJ RET ZELVE AANHANGIG GESCHIL DE WETTELIJKHEID EN DE GEGRONDHEID VAN DE AANSLAG TE BEOORDELEN; VERBOD VOOR RET HOF
VAN BEROEP AAN DE STAAT lETS MEER
TOE TE KENNEN DAN HET HEM DOOR
DE BESLISSING TOEGEKENDE.- RECHT
VOOR HET HOF VAN BEROEP VAN
AMBTSWEGE OP DE ELEMENTEN TE
WIJZEN WELKE VAN DIE AARD ZIJN
DAT ZIJ HET VESTIGEN VAN DE AANSLAG KUNNEN RECHTVAARDIGEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
- BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER
BELASTINGEN EEN RECHTVAARDIGING
VERMELDENDE VAN DE WETTELIJKHEID EN DE GEGRONDHEID VAN DE
AANSLAG. CONCLUSIE VAN DE ADMINISTRATIE WAARBIJ GEEN ANDERE
RECHTVAARDIGING
WORDT
VOORGESTELD. liOF VAN
BEROcEP
DIE
RECHTVAARDIGING VERWERPENDE. HOF VAN BEROEP NIET GEHOUDEN
VAST TE STELLEN DAT ER
GEEN
ANDERE BESTAAT.

1° Dam· het hof van beroep, gezien het karakter van openbare orde van de belastingzaken, zelf, binnen de g1·enzen van
het bij hetzelfde aanhangige geschil, de
wettelijkheid en de geg1·ondheid van de
aanslag moet beoordelcn, zonder gebon-
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noch doo1' de conclusies der partijen, mag
het, zondm· evenwel aan de Staat iets
meer toe te kennen dan het hem doo!' de
beslissi'ng toegekende, van ambtswege op
de elementen wijzen, welke van dien aard
zijn dat zij het vestigen van de aanslag
kunnen rechtvaardigen (1).
2° Wanneer, uitspmak doende ove1' een
verhaal tegen de beslissing van de directeUI' del' belastingen, waaTbij een Techtvaardiging van de wettelijkheid en de
gegTondheid van de aanslag wo1·dt gegeven, het hof van beroep die Techtvaardiging verwm·pt, is het niet gehouden,
bij ontstentenis van conclusies die een
andere l'echtvaardiging ·zauden voordragen, vast te stellen. dat e1' geen bestaat,
om de aanslag te kunnen vetnietigen (2).
{DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, T. DE MAEN.)
ARREST.

·HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 november 1958 gewezen door
l1et Hof va,n beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 3 van het besluit van 2 maart 1942,
hetwelk artikel 35, paragraaf 4, geworden
is van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het
besluit van 31 juli 1943, 25, paragraaf 1,
1°, 66, 67 van dezelfde wet ten en, voor
zoveel als nodig, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, en 2 en 7 van de
wetten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij het besluit
van 31 juli 1943, doordat het bestreden
arrest de litigieuze aanslag vernietigt om
de reden dat het niet bewezen is dat verweerder, vennoot-zaakvoerder van de
P. V. B. A. Transauto, tenslotte de verkrijger geweest is van een som van
221.250 frank (en niet 221.500 frank)
welke op 4 april 1941 op de postrekening
van voormelde vennootschap door de
Emissiebank overgeschreven werd op
(1) Verbr., 21 mei 1959 (A1'1'. Verbr,, 1959,
biz. 749).
(2) Raadpl. verbr., 21 november 1957 (A1'J',
Verb1·., 1958, biz. 168) en 20 november 1958
(ibid,, 1959, biz. 249).
VERBR.,
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order van een Duitse dienst, dan wanneer,
al is verweerder niet de werkelijke verkrijger van voormelde som geweest, er
desniettemin blijft dat zij geheel of ten
dele in hoofde van de vennootschap een
winst uitmaakte die door deze niet geboekt is; krachtens artikel 3 van het besluit van 2 maart 1942, hetwelk artikel 35,
paragraaf 4, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van 31 juli 1943, geworden is, die winst ten dele ten bezware
van verweerder in zijn hoedanigheid van
werkend vennoot belastbaar is, en dan
wanneer, gezien het karakter van openbare orde van de belasting, het hof van
beroep de plicht had te bepalen, in de
eerste plaats, in hoever de som van
221.250 frank in hoofde van de vennootschap een gereserveerde niet aangegeven
winst uitmaakte, en vervolgens, het deel
van die winst hetwelk diende te worden
beschouwd als fictief aan verweerder toegekend en te zijnen bezware belastbaar :
Overwegende, ongetwijfeld, dat, gezien het karakter van openbare orde van
de belastingzaken, het hof van beroep
zelf, in de grenzen va,n het bij hetzelve
aanhangige geschil, de wettelijkheid en
de gegrondheid van de aanslag moet beoordelen, zonder dat het gebonden is,
noch door de feitelijke of juridische beschouwingen van de beslissing van de
directeur der belastingen, noch door de
conclusies der partijen; dat het hof van
beroep, zonder dat het evemvel aan de
Staat iets meer mag toekennen dan het
hem door de beslissing toegekende, van
ambtswege op de ele;menten kan wijzen
welke van zulke aard zijn dat zij het vestigen van de gevorderde aanslag kunnen
rechtvaardigen;
Overwegende evenwel dat, bij ontstentenis van conclusies van aanlegger diena,angaande, het hof van beroep, dat beslist dat de som van 221.250 frank aan
verweerder niet toeg·ekend is door de
P. V. B. A. waarvan hij de vennoot-zaakvoerder is, niet behoefde uitdrukkelijk
vast te stellen dat deze som evenmin een
gereserveerde winst van bedoelde vennootschap uitmaakte welke, krachtens artikel 35, paragraaf 4, van de door het besluit van 31 juli 1943 samengeschakelde
wetten, diende te worden beschouwd als
aan de vennoten toegekend bij de afsluiting van het boekj aar 1941-1942 en gedeeltelijk ten bezware van verweerder
diende te worden ·aangeslagen ;
Overwegende dat uit geen enkele vaststelling van het bestreden arrest blijk t
dat dit ter zake het geval was ;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 januari 1960. - 1 e kamer. - Voorzitter H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·: H. Valentin.- Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
- Pleite1·s HH. Van Leynseele en van
Bastelaer (deze laatste van de Balie van
beroep te Brussel).

1e KAMER.- 15 januari 1960

ERFDIENSTBAARHEID. - CoNTRACTUEEL RECHT VAN OVERGANG. - 0PHOUDEN VAN DE INSLUITINGSTOESTAND.
- STELT, IN PRINCIPE, GEEN EINDE
AAN HET CONTRACTUEEL RECHT VAN
OVERGANG.
Behoudens een uitdrukkelijk strijdig beding
in de overeenkomst der partijen, neemt
een contractueel recht van overgang geen
einde ingevolge het louter feit van het
ophouden van een te voren bestaande
insluitingstoestand (1).

(GINS EN JACOBS, T. WALRAEVENS
EN VAN VERREWEGEN.)
ARREST.
HE 'I' HOF · - Gelet op het bestreden
vonnis op 16 'october 1958, in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1184 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de ~rand
wet doordat het bestreden vonms, na
vastgesteld te hebben dat partijen op
10 januari 1955 "een contract gesloten
hadden waardoor een contractueel recht
van overgang over het goed van verweerders aan eisers toegekend werd "•
beslist heeft dat dit " contract wegens
misbruik van eisers ontbonden is "• en
deze beslissing gestaafd heeft op de overwegingen : 1° " dat eisers. be ken den. dat
zij de kwestieuze losweg Wilden gebrmken
(1) Raadpl. DE PAGE, Traite elementaire de
droit civil. belge, bd. VI, blz. 485, nr, 594.

voor het vervoer van hout dat van een
aanpalend erf voortkwam, dat dit feit in
principe een misbruik is, dat verweerders.
het belet hebben en geen door dit feit veroorzaakt nadeel bewezen is, dat het feit
een begin van uitvoering ge~ad l1eeft.'';
2o " dat het heersend erf met meer mgesloten is en dat in deze omstandigheden
de kwestieuze losweg geen reden heeft
om te blijven bestaan J>; 3° « dat hAt
past, om reden van de moeilijkheden
waartoe het aanleiding geeft en het misbruik wb 4 hierboven vermeld onder 1°,
het kwestieus overgangsrecht af te schaffen ''; eerste onderdeel, dan wanneer de·
wettelijk gesloten overeenkomsten als
wet voor de partijen gelden en _slechts
dan met wederzijdse toestemmmg of
wegens het niet-nakomen van. de .door
een der pa.rtijen aangegane verbmtemssen
kunnen herroepen of ontbonden worden,.
dan wanneer het bestreden vonnis de
kwestieuze overeenkomst ontbonden verklaard heeft zonder de wederzijdse to'estemming of het niet nakomen van een
aangega.ne verbintenis vast te stellen,.
dan wanneer, integendeel 1_uit de bewo?rdingen van het vonnis, bh3kt da;t h.et. met
bewezen is dat eisers hun verbmtemssen
niet hebben nagekomen, en dat alleen
vastgesteld werd dat zij een _r_nisbruik
hadden willen plegen en dat ZIJ ~lechts
een " poging " gedaan hebben d1~ . een
begin van uitvoering doch geen mtvoering uitmaakte van het niet nakomen van
de aangegane verbintenissen, dan _wanneer bijgevolg het bestreden vonms de·
overe'enkomst niet wettelijk ontbonden
heeft kunnen verklaren :
Overwegende dat, het vonr:is,_ ondei'
meer bij verwijzing naar de beshssmg van
de eerste rechter verklaart dat de door
onderhavige ver~eerders ingestelde o?rspronkelijke eis ertoe strekte " de vermetiging " van het contractueel recht van
overgang te doen uitspreken dat door de·
verweerders op hun erf ten voordele van
de aanleggers toegestaan werd ;
.
Overwegende dat het bestreden vonms
<< de afschaffing· van het recht van ove~
gang " uitspreekt op grond van de drw
volgende motieven : 1° dat het erf van
aanleg·gers ingevolge van de aankoopdie zij van een ander perceel grond gedaan hebben niet meer ingesloten was ;
2o dat aanleggers de overgang << wilden "
gebruiken tot andere doeleinden dan die
tot dewelke hij was toegestaan geweest ;
dat << dit feit in principe een misbruik is ;
dat de belanghebbenden (onderhavige
verweerders) het belet hebben en dat zi.i
geen door dit feit veroorzaakt nadee~
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Dvergang tot moeilijkheden aanleiding
geeft;
Overwegende enerzijds, dat een contractueel recht van overgang niet zoals
het wettelijk recht van overgang een
.einde neemt ingevolge het !outer feit
Yan het ophouden van de insluitingstoestand; dat voornoemd recht de onherroepelijkheid van de uitwerking der overeenkomsten deelt en dus, behoudens uitdrukkelijke bedingen waarop niet door
het vonnis wordt gewezen, wordt gehandhaafd, zelfs wanneer de vorige insluitingstoestand van de erf heeft opgehouden
te bestaan;
Overwegende anderzijds, dat noch een
" misbruik », dat zoals door het vonnis
wordt vastgesteld, werkelijk niet gepleegd
werd of geen enkele schade veroorzaakt
heeft, noch tussen partijen opgerezen
« moeilijkheden », waarvan de aard, de
oorzaak of .de daders niet nauwkeurig
bepaald worden, de beslissing van outbinding van de overeenkomst, waarbij
.een recht Yan overgang aan ·de aanleggers
verleend werd, wettelijk kunnen rechtvaardigen;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van
·onderhavig arrest op de kant van de vernietigde beslissing zal gemaakt worden ;
yeroordeelt verweerders tot de kosten ;
Yerwijst de zaak naar de Rechtbank van
.eerste aanleg te Leuven, zetelende in
boger beroep.
15 januari 1960.- 1e kamer.- Voor.zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Vroonen. - Gelijkluidende conclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Struye en Van Leynseele.

1 e KAMER. -
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SCHIP-SCHEEPVAART. BINNENSCHEEPVAART. - BEPERKING VAN DE
AANSPRAKELIJKHEID TOT BELOOP VAN
DE WAARDE VAN HET SCRIP, DE VRACHT
EN HET 'l'OEBEHOREN. EIGENAAR
ZICH BIJ CONCLUSIES OP DUSDANIGE
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
BEROEPENDE. - DUBBELZINNIG AN'l'WOORD. - NIE'l' GEMOTIVEERDE BEt
SLISSING.

Wanneer de eigenam· van een schip, ve1'weerde1· op een vorde1·ing tot betaling
van schadeve1·goeding geg1·ond op een
voo1· een lid van de bemanning in de
uitoefening van zijn dienst begane fout,
bij conclusies heeft tegengeworpen, dat
hij gerechtigd was om zijn bu1·gerlijke
aansprakelijkheid te bepe1·ken tot beloop
van de wam·de van het schip, van de
vracht en van het toebeh01·en, waarde
wellce hij vorderde do01· een deskundige
te doen ramen, en wannee1· de aanlegge?'
tegen dit venveermiddel heeft doen gelden
dat het niet kon aangenomen wo1·den
omdat de schade, waarop de vordering
geg1·ond was, een lichamelijke en niet een
zuiver materiele schade was, antwoordt
op dubbelzinnige wijze op dit verwee1'middel het a1'1'est, waarb~j het wordt verwo1'pen om de enkele 1·eden dat de eigenaar niet bewijst dat hij zich in de voorwaat•dim bevindt om zich bij wijze van
afstand van het scheepsvermogen te bevrijden (1).

(DE WILDE, T. PAUWELS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 8 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, ~6 (in het bijzonder paragraaf II, 1 D),
~7, paragraaf 1, 271 en 273 van Boek II,
titels II en X van het Handelswetboek
(samengeordende wetten van 21 augustus
1879, 12 juni 1902 en 10 februari 1908),
zoals zij gewijzigd werden, wat artikelen ~6 en ~7 betreft, door artikel 1, en
wat voornoemd artikel 273 betreft, door
a.rtikel 2 van de wet van 28 november
1928, die als voorwerp heeft de Belgische
wetgeving in overeenstemming te brengen
met de internationale conventie voor de
eenmaking van zekere regels betreffende
de beperking van de verantwoordelijkheid der scheepseigenaars, getekend te
Brussel op 25 augustus 192~, doordat
het bestreden arrest, na, bij bevestiging
van het vonnis waartegen beroep, beslist
te hebben dat eiser als burgerlijk verantwoordelijk diende beschouwd te worden
voor de door verweerder op 27 september 1953 ten gevolge de botsing tussen
(1) Raadpl. vVetboek van koophandel,
boek II, ti.tel II, art. 46 en volg., en titel IX,
art. 273.
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het schip "Valentine>> en de sleepboot
" Ribelo , geleden schade welke ten gevolge van een door de bemanning van
deze sleepboot begane fout in het meren
veroorzaakt werd, niettemin geweigerd
heeft de verantwoordelijkheid van eiser,
eigenaar van de " Ribelo , tot de waarde
van de afstand van dit schip te beperken,
om de enige reden dat hij niet bewees
zich in de vereiste voorwaarden te bevinden om zich door een afstand van het
scheepsvermogen te bevrijden, 1° dan
wanneer de andere motieven · van het
bestreden arrest integendeel toelaten af
te leiden dat al deze voorwaarden wei
degelijk in de zaak verenigd waren, aangezien de rechter over de grond er in
vaststelt dat eiser eigenaar van de sleepboot " Ribelo , is, dat hij zelf patroon
van zijn bemanning is, en dat de lichamelijke schade waarvan verweerder a,angetas t werd niet het gevolg van een persoonlijke fout van eiser is, doch slechts
uit het feit van andere personen in dienst
van het schip voortspruit, dat hierdoor
het bestreden arrest met een tegenstrijdigheid behept is, die met een afwezigheid van motivering gelijk te stellen is
(schending van artikel 97 van de Grondmoest het
wet) ; 2° dan wanneer bestreden arrest in deze zin verklaard
worden dat de eigenaar van een binnenschip niet gerechtigd is zijn aansprakelijkheid voor de vergoeding van door de
handelingen of verzuimen van aangestelden in dienst van het schip aan derden
veroorzaakte schade te land of te water,
in de door voormeld artikel 46 voorziene
mate te beperken - het bestreden arrest,
dat geen enkele persoonlijke fout van
eiser vaststelt, gezegde artikelen 46 en 4 7,
paragraaf 1, zou geschonden hebben :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger bij zijn
v66r het' Hof genomen conclusies subsidiair had aangevoerd dat hij het recht
had " zich van zijn aansprakelijkheid te
bevrijden , door van zijn schip afstand
te doen en dat de waarde van dit schip
door een deskundige diende te worden
geraamd; dat hij dienvolgens het hof
van beroep verzocht had een deskundige
aan te stellen met opdracht de waarde
van " afstand van scheepsvermogen , van
de sleepboot " Ribelo , te berekenen, om
vervolgens geconcludeerd, gepleit en als
naar recht gevonnist te worden;
Overwegende dat verweerder ter antwoord op dit subsidiair verweer, had doen
gelden dat aanlegger niet het recht had
zich van zijn a:ansprakelijkheid te bevrijden, omdat de tegen hem ingestelde

vordering tot schadevergoeding gegrondi
op de artikelen 1382 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek op een lichamelijke en niet op een materiele schade
steunde, en geen vordering wegens averij;
uitmaakte;
Overwegende dat het bestreden arrest,.
de vordering van huidige verweerder inwilligende, aanlegger tot betaling van een
som van 22.663 frank uit hoofde van
geneeskundige kosten, en van een provisionele vergoeding van 50.000 frank veroordeeld heeft en voor het overige een
deskundig onderzoek gelast heeft ten
einde de lichamelijke toestand van verweerder te bepalen, en deze beslissing
gegrond heeft op de redenen dat aanlegger voor de aan verweerders persoon
veroorzaakte schade aansprakelijk was,
daar deze schade te wijten was aan een
fout begaan door een lid van de bemanning van het schip " Ribelo , waarvan
aanlegger eigenaar was, en daa:r aanleggeY
voor de door zijn aangestelde in de uitoefening van zijn functies begane fouten
aansprakelijk was ;
Overwegende dat het arrest, met betrekking tot het subsidiair verweer van
aanlegger, het afwijst, daartoe enkel verklarende " dat appellant niet bewijst dat
hij zich in de voorwaarden bevindt om
zich bij wijze van afstand van hetscheepsvermogen te bevrijden , ;
Overwegende dat deze enkele reden het
hof geen mogelijkheid biedt zijn controle
over de wettelijkheid van de bestreden
beslissing uit te oefenen daar het arrest
vastgesteld had dat de schade die tot de
vordering tot schadevergoeding tegen
aanlegger aanleiding gegeven heeft, veroorzaakt was door een fout van een lid
van de bemanning van het schip dat dooY
verweerder voor de dienst van het schip
waarvan hij eigenaar was, aangesteld
was geweest welke omstandigheden, naar
luid van artikel 46 van titel II van boek II
van het W etboek van koophandel en van
artikel 273 van titel X van hetzelfde boek
van dit wetboek, de eigenaar van bedoeld
schip rechtigden zich op de in deze wetsbepalingen omschreven beperking van
aansprakelijkheid te beroepen ;
Dat immers deze reden in het onzekere
laat of het arrest bedoeld heeft te beslissen dat ter zake aanlegger niet gerechtigd
was zijn aansprakelijkheid te beperken,
hetzij omdat, zoals verweerder het deed
gelden, de beweerde schade door de persoon van verweerder werd ondergaan,
hetzij omdat het bewijs van de waarde
van het schip, van de vracht en de aanhorigheden waartoe de aansprakelijkheid
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zou beperkt zijn, niet zoals aanlegger het
voorstelde, door een door de rechter
gelast deskundig onderzoek kon worden
geleverd, hetzij omdat het wegens feitelijke omstandigheden niet meer mogelijk
zou geweest zijn deze waarde te bepalen ;
Overwegende derhalve dat het eerste
onderdeel van het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover het beslist dat aanlegger niet heeft bewezen zich in de vereiste voorwaarden te bevinden om zich
door afstand te bevrijden en het over
de kosten uitspraak gedaan heeft ; 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.
15 januari 1960.- 1 8 kamer.-;- Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever,
H. Delahaye. Gelijlcluidende conclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. Pleiters, HH. VanRyn en Van Leynseele.

2" KAMER. -
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1°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. NEERLEGGING VAN STUKKEN DOOR EEN PARTIJ
NA SLUITING VAN HET DEBAT. RECHTER DIE NOCH DE VERWERPING
VAN DIE STUKKEN ALS VREEMD AAN
HET DEBAT, NOCH DE WEDEROPENJNG
VAN HET DEBAT GELAST.- SCHENDING
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING VAN
DE TEGENPARTIJ.

2°

VERBREKING. OMVANG. BURGERLIJKE VORSTRAFZAKEN. DERING. BESLISSING WAARBIJ DE
VERANTWOORDELlJKHEID VOOR EEN
ONGEVAL
BIJ
HELFTEN VERDEELD
WORDT TUSSEN DE TWEE DADERS. VERANTWOORDELIJKHEID GEGROND OP
EEN DOOR IEDER VAN HEN BEGANE
OVERTREDING. VOORZIENING VAN
EEN VAN DE DADERS. - VERBREKING
VAN DE BURGERLIJKE VEROORDELING
OMDAT DE BESLISSING ONWETTIG DE
TEN LASTE VAN DE AANLEGGER GELEGDE OVERTREDING BEWEZEN HEEFT
VERKLAARD.
VERBREKING ZICH
NIET UITSTREKKEND TOT DE BESCHIKKING WAARBIJ DE VERANTWOORDE-

LIJKHEID VAN DE VERWEERDER MINSTENS OP DE HELFT WORDT VASTGESTELD.

3°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. VEROORDELING VAN VERSCHEIDENE BEKLAAGDEN VOOR ONDERSCHEIDEN MISDRIJVEN. SOLIDAIRE VEROORDELING TOT DE KOSTEN
DER PUBLIEKE VORDERING. ONWETTIGHEID.

4°

VERBREKING. OMVANG. VERBREKING VAN DE
STRAFZAKEN. VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE.
GEEN VOORZIENING OF NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKE PARTIJ. GEVOLG VAN DE VERBREKING
TEN OPZICHTE VAN DIE PARTIJ.

1° De rechter, aan wie door een partij gedu-

?'ende de bemadslaging stulclcen worden
voorgelegd, schendt het recht van de verdediging van de tegenpartij, indien hij
noch de verwerping van die stulclcen als
vreemd aan het debat, noch de wederopening van het debat gelast (1).
2° Wanneer de rechter de vemntwoordelijlc~
heid voor een ongeval bij helften tussen
de twee daders heeft verdeeld om ?'eden
van een door ieder van hen begane overtreding, en onwettig de ten laste van een
dezer gelegde {out bewezen heeft ve?'lclaa?'d, b1·engt de verbrelcing, uitgesprolcen op de voo1·ziening van deze dade1· uit
oorzaalc van die onwettigheid, de vernietiging van de beslissing gewezen over zijn
bu1·ge1·lijlce vordering tegen de verweerder met zich mede, maar strelct zich niet
uit tot de beschilclcing, waarbij beslist
wordt dat de ve1·weerder minstens tot
beloop van de helft verantwoordelijlc
is (2).
3° Is onwettig de beslissing wellce belclaagden, die voor onderscheidene misdrijven veroordeeld zijn, solidair tot de
lcosten de1· publielce vordering ve1'001'deelt (3). (Strafwetboek, art. 50.)
4° Wannee1' de beslissing van ve1'001'deling
verbrolcen wo1·dt op de voorziening van
de verdachte en de burgerlijlce verantwoo1'delijlce partij geen of een on1·egel-

(1) Verbr., 20 januari 1958 (Bull. en
1958, I, 526); 23 maart 1959 (Arr.
1959, blz. 572).
(2) Verbr., 10 september 1958 (Arr.
1959, blz. 20).
(3) Verbr., 22 september 1958 (Arr.
1959, blz. 63).

PAsrc.,
Verbr.,
Verb?·.,
Verb?·.,
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matige voo1·ziening lweft ingesteld, wo1·dt
de beslissing, wam·bij deze partij bu1'gerlijk vemntwoordelijk wordt verklaard
voor de veroordeling van de beklaagde,
doelloos (1).
(DERUETTE, DESAIVE EN N.
WAYS
ECONOMIQUES
DE
RAING ll,)

V. << RAILLIEGE-SE-

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 februari 1959 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik ;
Overwegende dat, aangezien de voorziening tegen hetzelfde arrest gericht zijn,
zij dienen samengevoegd te worden ;
I. Over de voorziening van aanlegger
Desaive :
1° In zover de voorziening gerich t is
tegen de beslissing over de ten laste
van aanlegger ingestelde publieke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen, 2, lid 2, van
het decreet van 20 juli 1831 op de drukpers, goedgekeurd door de wet van 6 juli
1833, 153, 15~ en 1?6 van het Wetboek
van strafvordering, en 9? van de Grandwet, doordat dat het bestreden vonnis,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
aanlegger op de publieke vordering veroordeeld en hem als voor het litigieuze
ongeval ten dele verantwoordelijk beschouwd heeft, en, om tot aanleggers
schuld te besluiten, ondermeer ingeroepen
heeft een bepaalde jurisprudentie, waarvan gewag gemaakt werd door de raadsman van medebeklaagde Derruette en
van de voor deze burgerlijk verantwoordelijke partij in een brief welke aan de
voorzitter van de rechtbank gezonden
werd op 11 februari 1959, na de sluiting·
van de debatten, en doordat de rechtbank, door in dier voege uitspraak te do en
zonder de debatten opnieuw te openen,
noch bewuste brief als vreemd aan de
debatten ter zijde te schuiven, het recht
van verdediging van aanlegger het beginsel van het mondeling en openbaar onderzoek geschonden heeft :
Overwegende dat de rechter, aan wie
door een partij gedurende de beraadslaging stukken worden voorgelegd, het
(1) Verbr.,
biz. 285.

30

november

1959,

supra,

~

recht van verdediging van de tegenpartij
schendt indien hij niet de verwerping van
die stukken als vreemd aan de debatten,
ofwel de wederopening van de debatten
gelast;
Overwegende dat uit de stukken der
reehtspleging blijkt dat de raadsman van
verweerders aan de rechter die de correctionele rechtbank voorzat een brief gedagtekend 11 februari 1959, gezonden
heeft betreffende de gegrondheid van de
tegen aanlegger ingebrachte telastlegging,
welke bij het dossier gevoegd werd
(stuk 14) tussen 23 januari 1959, op
welke datum ter terechtzitting van de
rechtbank het onderzoek beeindigd en de
zaak in beraad gehouden is, en 20 februari
1959, op welke datum het vonnis uitgesproken is, zonder dat de debatten opnieuw geopend werden ;
Dat de rechtbank mitsdien de rechten
van de verdediging van aanlegger en de
regelen naar dewelke de debatten mondeling, op tegenspraak en in het openbaar
moeten plaats hebben miskend heeft ;
Dat het mid del gegrond is;
2° In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering van aanlegger tegen verweer·
ders :
Overwegende, dat het bestreden vonnis bij bevestiging van het beroepen vonnis de verantwoordelijkheid voor het ongeval bij helften tussen aanlegger en verweerder Derruette verdeeld heeft om reden van de door ieder van hen begane
overtreding ;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering in de hierna
nader aangeduide grenzen de vernietiging
van de over de burgerlijke vordering van
aanlegger gewezen beslissing met zich
brengt;
III. Over de voorziening van aanlegger
Derruette :
1° In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de ten laste van
aanlegger ingestelde publieke vordering· :
Over het middel, van ambtswege afgeleid uit de schending van artikel 50 van
de Grondwet :
Overwegende dat de bestreden beslissing bij bevestiging op dit punt van hBt
beroepen vonnis, aanlegger hoofdelijk
met Desaive tot de kosten van de v66r de
rech,tbank van politie ingestelde publieke
vordering veroordeeld l1eeft ;
Overwegende dat naar luid van artikel 50 van het Strafwetboek, aileen die-
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genen die wegens eenzelfde misdrijf door
hetzelfde vonnis of arrest veroordeeld zijn
hoofdelijk tot de kosten der publieke
vordering verplicht zijn;
Overwegende dat aanlegger en Desaive
voor onderscheiden misdrijven veroordeeld zijn;
Dat het bestreden vonnis mitsdien artikel 50 van het Strafwetboek 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 ;
2° In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de tegen aanlegger ingestelde burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen middel doet gelden ;
III. Over de voorziening van de naamloze vennootschap " Railways Economiques Liege-Seraing ,,, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de voorziening betekend is aan
de partijen tegen welke zij gerieht is;
Dat deze voorziening· dienvolgens niet
ontvankelijk is;
Overwegende echter dat de verbreking
van de beslissing gewezen over de tegen
aanlegger Derruette ingestelde publieke
vordering, in dezelfde mate de beslissing
doelloos maakt waarbij aanlegster burgerlijk verantwoordelijk verklaard is voor
de ten laste van haar aangestelde Derruette uitgesproken veroordeling tot de
kosten;
Om deze redenen, voegt de voorziening
samen ; verbreekt het bestreden vonnis,
in zover daarbij uitspraak gedaan is :
1° over de tegen aanlegger Desaive ingestelde publieke vordering; 2° over diens
burgerlijke vordering, behalve in zover
het beslist dat Derruette ten belope van
tenminste de helft voor het ongeval verantwoordelijk is, het het bedrag van het
door Desaive geleden nadeel vaststelt en
het de naamloze vennootschap « Railways
Economiques Liege-Seraing " burgerlijk
verantwoordelijk verklaart voor haar
aangestelde Derruette ; 3° over de ten
laste van aanlegger Derruette ingestelde
publieke vordering, doch enkel in zover
het, bij bevestiging van het beroepen
vonnis, Derruette hoofdelijk met Desaive
tot de kosten van de v66r de eerste rechter ingestelde publieke vordering veroordeeld heeft, de aldus uitgesproken verbreking de doelloosheid medebrengende

wat die kosten betreft, van de verklaring
dat voornoemde naamloze vennootschap
burgerlijk verantwoordelijk is voor de ten
laste van Derruette uitgesproken veroordeling; verwerpt de voorziening van
Derruette voor het overige; verwerpt de
voorziening van de naamloze vennootschap " Railways · Economiques LiegeSeraing " ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van ae gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt Derruette tot de kosten, behalve de kosten van de voorziening van de. burgerlijke verantwoordelijke vennootschap, die door deze zullen gedragen worden ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Hoei, uitspraak doende in
hoger beroep.
18 januari 1960:- 2e kamer. - Voo1'zitter, H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de Waersegger.- Gelijkluidende
conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleite1·s, H. De Bruyn.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ AANLEGSTER. - VOORZIENING GERICHT TEGEN DE BESLISSING OVER DE
PUBLIEKE VORDERING. - 0NTVANKE' LIJKHEID BEPERKT TOT DE VEROORDELING TOT DE KOSTEN VAN DIE VORDERING.
2° BURGERLIJKE VORDERING. STRAFZAKEN. - OVERLIJDEN VAN DE
BEKLAAGDE TIJDENS DE AANLEG VOOR
DE FEITENRECHTER. - BURGERLIJKE
VORDERING TEGEN HEM INGESTELD EN
BURGERLIJKE VORDERING DOOR HEM
INGESTELD TEGEN EEN ANDERE BEKLAAGDE. BURGERLIJKE VORDERINGEN AANHANGIG BLIJVEND V66R
DE FEITENRECHTER.
30 VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKEL 26-1.- VOORZIENBARE
HINDERNIS. - FEITELIJKE BEOORDELING. SOEVEREINE BEOORDELING
VAN DE FEITENRECHTER.
4o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONCLUSIES VAN DE BEKLAAGDE
VREEMD AAN ZIJN SCHULDIGHEID. GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER ZE TE BEANTWOORDEN OM DE VEROORDELING TOT STRAF VAN DE BEKLAAGDE TE RECHTVAARDIGEN.

-4405o BURGERLIJKE VORDERING. VORDERING INGESTELD V66R DE STRAFRECHTER. 0NDERSTELT EEN SCHADE
ONTSTAAN UIT RET MISDRIJF WAARDOOR DE BEKLAAGDE WORDT VERVOLGD.

5o

7o

VERANTWOORDELIJKHEID
(BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
BEKLAAGDE VEROORDEELD VOOR EEN OVERTREDING DIE
SCHADE HEEFT VEROORZAAKT. SAMENLOPENDE OVERTREDING VAN RET
SLACHTOFFER. - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE SLECHTS
G EDEELTELIJK.
VERBREKING. OMVANG.
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. BESLISSING WAARBIJ DE
GANSE VERANTWOORDELIJKHEID TEN
LASTE VAN DE BEKLAAGDE WORDT
GELEGD. RECHTER HEBBENDE NIET
VASTGESTELD DAT DE BURGERLIJKE
PARTIJ DE OVERTREDING, WELKE HAAR
DOOR DE BEKLAAGDE TEN LASTE WERD
GELEGD, NIET HAD BEGAAN OF DAT
DEZE OVERTREDING ZONDER VERBAND
VAN OORZAAK TOT GEVOLG MET HET
ONGEVAL WAS. VERBREKING VAN
DE BESCHIKKING WAARBIJ DE
BEKLAAGDE VEROORDEELD WORDT DE
BURGERLIJKE PARTIJ VOLLEDIG SCHADELOOS TE STELLEN. VERBREKING
ZICH NIET UITSTREKKENDE TOT DE
BESCHIKKING WAARBIJ BESLIST WORDT
DAT DE BEKLAAGDE EEN FOUT HEEFT
BEGAAN, DIE ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID MEDEBRENGT.

1° De voorziening van de burgerlijke partij
tegen de beslissing over de publieke V01'dering is slechts ontvankelijk voor zover
zij betrekking heeft op de veroordeling
van deze partij tot de kosten van die vordering (1).
,2° Wanneer een beklaagde ovet·lijdt tijdens
de aanleg v66r de feitem·echter, blijven
zowel de bu1·gerlijke vordering tegen hem
ingesteld als de burgerlijke vordering door
hem ingesteld tegen een andet•e beklaagde
v66r deze rechter aanhangig (2).

(1) Verbr.,
PAsiC., 1960,
(2) Raadpl.
PAsrc., 1899,

14 december 1959 (Bull. en
I, 433).
verbr., 1 mei 1899 (Bull. en
I, 209) en 10 november 1952
(A1·r. Ve1·b1·., 1953, blz. 131).
(3) Verbr., 19 januari 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 503).
(4) Verbr., 9 juni 1958 (A1~·. Verb1·., 1958,
blz. 804).

3° De {eiten1·echter beoordeelt soeverein, in
feite, naar de omstandigheden der zaak,
of een voertuig voor een weggeb1·uiker een
hindernis heeft uitgemaakt die hij al of
niet kon voorzien (3).

4° Om de vero01·deling die hij uitspreekt
ove1' de publieke vordering te motive1·en,
is de rechte1· niet gehouden conclusies te
beantwoo1·den die vreemd zijn aan de
schuldigheid van de beklaagde (4).

5° De burgerlijke partij kan v66r de str·af1'echte·r geen herstel vorde1·en van de
schade ontstaan uit een misd1'ijf, wegens
hetwelk de beklaagde niet is vet·volgd (5).
(Wet van 17 april 1878, art. 3.)
6° WanneM' de schade we1·d veroorzaakt
door de samenlopende overt1·edingen van
het slachto ffer· en van de beklaagde, kan
deze jegens het slachto ffe~· niet veroordeeld worden tot de gehele vergoeding van
die schade (6). (Impliciete beslissing.)

7° Wanneer· een beslissing de ganse ve1'antwoordelijkheid voo1' een ongeval ten laste
van de beklaagde legt, met uitsluiting van
de bu1·gerlijke partij, st1·ekt de verbreking
van de beschikkingen waarbij de beklaagde veroordeeld wordt tot gehele
schadeloosstelling van die partij, verbreking uitgesproken omdat de rechter niet
had vastgesteld dat die partij de overtreding, welke haar· do01' de beklaagde
ten laste werd gelegd, niet had begaan
of dat deze overtreding zonde1· verband
van oorzaak tot gevolg met het ongeval
was, zich niet uit tot de beschikking,
waarbij beslist wordt dat de beklaagde
een fout heeft begaan, welke het ongeval
heeft teweeggebmcht en zijn vemntwoordelijkheid medebrengt (7).
(BROUWERS, T. ERVEN PASLEAU.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 mei 1959, in hoger beroep
g·ewezen door de Correctionele Rechtbank
te V erviers ;

(5) Verbr., 2 april 1951 (Arr. Vm·br., 1951,
blz. 426); 30 juni 1952 (ibid., 1952, blz. 615)
en 17 november 1958 (ibid., 1959, blz. 230).
(6) Verbr., 4 mei 1959 (A1T. Verbr., 1959,
blz. 693),
(7) Raadpl. verbr., 20 april en 8 juni 1959
(A1·r. Verbr., 1959, blz. 638 en 816) en 5 november 1959 (Bttll. en PAsrc., 1960, I, 272).
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3, ll en 20 van
de wet van 17 april1878, de voorafgaande
titel inhoudende van het W etboek van
strafvordering·, doordat hij het bestreden
vonnis uitspraak gedaan is over de publieke vordering tegen Pasleau en over
diens burgerlijke vordering, ofschoon hij
tijdens de aanleg in hoger beroep overleden was, dan wanneer de publieke vordering· door de dood van de verdachte tenietgaat, en doordat de rechtbank bijgevolg Pasleau van de tegen hem ingebrachte telastlegging niet mocht vrijspreken, noch, gezien deze vrijspraak, de tegen aanlegger ingebrachte telastlegging
bewezen verklaren, hem tot het betalen
van schadevergoeding aan Pesleau veroordel~n en hem zijn burgerlijke vordering tegen deze ontzeggen :
1° In zover het mid del gericht is tegen
de beslissing over de tegen wijlen Pasleau
ingestelde publieke vordering :
Overwegende dat het middel enkel ontvankelijk is in zover het slaat op de veroordeling van aanlegger, in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij, tot de kosten van deze vordering ;
Overwegende, zoals hierna zal worden
gezegd, dat de rechter, over de burgerlijke vordering van aanlegger uitspraak
doende, wettig heeft kunnen beslissen dat
Pasleau het misdrijf, wegens hetwelke hij
vervolgd was en waarvoor aanlegger vergoeding eiste, niet begaan heeft; dat dienvolgens aanlegger, aan wie zijn vordering
ontzegd werd, wettig tot de kosten jegens
de publieke partij mocht veroordeeld
worden; dat het middel in dit opzicht
niet gegrond is ;
2° In zover het middel gericht is tegen
de beslissing, gewezen over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering :
Overwegende dat, in strijd met de in
het middel voorgebrachte bewering, deze
beslissing niet op de vrijspraak van de
medebeklaagde Pasleau gesteund is, doch
op de vaststelling van de elementen: welke
het tegen aanlegger bewezen verklaarde
misdrijf uitmaken ; dat het vonnis erop
wijst dat uit de door aanlegger op de
plaats van het ongeval afgelegde verklaringen blijkt dat « Pasleau niet plotseling·
geremd l1eeft " en dat, zo aanlegger « verrast is, de reden hiervan is dat hij onoplettend geweest is en dat hij met een te hoge
snelheid een wagen genaderd heeft waarvan de bestuurder het voornemen te stoppen kenbaar gemaakt had " ;
Dat het middel in dit opzicht feitelijke
grondslag mist ;

3° In zover het middel gericht is tegen
de beslissing gewezen over de zowel door
aanlegger als tegen hem ingestelde burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat, niettegenstaande het
overlijden van Pasleau tijdens de aanleg
in hoger beroep, zowel de burgerlijke vordering van aanlegger tegen voornoemde
Pasleau als diens · burgerlijke vordering
tegen aanlegger bij de feitenrechter aanhangig bleven en dat deze rechter over
bewuste vorderingen uitspraak heeft kunnen doen op de voet van de bovenaahgehaalde vaststellingen ;
Dat het middel, dat het niet hervatten
van de aanleg door de erfgenamen van
wijlen Pasleau niet doet gelden, niet kan
ingewilligd worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grondwet, doqrdat het bestreden vonnis niet
met redenen omkleed is daar het geen
antwoord verstrekt heeft op de conclusies waarbij aanlegger aanvoerde dat Paslean « niet aileen artikel 26-2, doch tevens artikel 32-2 van het verkeersreglement overtreden heeft, hetwelke bepaalt
dat elk stilstaand voertuig moet worden
opgesteld rechts en zo ver mogelijk van
de aslijn der rijbaan en, in voorkomend
geval, op de gelijkgrondse berm ; dat ter
zake Pasleau had kunnen en moeten stilhouden tegen het verhoogde trottoir, dit
is meer dan twee meter meer rechts dan
de plaats waar hij stilgehouden heeft ;
... dat, indien Pasleau deze verplichting
in acht genomen had, Brouwers hem gemakkelijk links zou voorbijgereden zijn
zonder tegen hem aan te rijden >> :
1° In zover het mid del gerich t is tegen
de beslissing over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering :

Overwegende dat, daar de feitenrechter
naar de omstandigheden der zaak soeverein in feite geoordeeld heeft dat het voertuig van Pasleau geen hindernis uitgemaakt had die aanlegger niet kon voorzien, hij wettig de veroordeling gerechtvaardigd heeft welke tegen deze uit
hoofde van overtreding van artikel 26-1
van het verkeersreglement uitgesproken
is ; dat de door aanlegger bij conclusies
aangevoerde omstandigheid dat Pasleau
artikel 32 van dit reglement zou overtreden hebben door zijn voertuig· niet meer
naar rechts tegen het verhoogde trottoir
op te stellen, generlei weerslag kon hebben ten aanzien van de beslissing over de
tegen aanlegger ingestelde publieke vordering; dat de rechter derhalve niet be-
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hoefde de conclusies op dit punt te beantwoorden om die besliEsing te rechtvaardig·en;
2D In zover het middel gericht is tegen
de beslissing over de door aanlegger tegen medebeklaagde Pasleau ingestelde
burgerlijke vordering :
Overwegende dat Pasleau aileen vervolgd was uit hoof de van overtreding van
artikel 26-2 van de VVegcode; dat uit de
bestreden beslissing blijkt dat het feit
waarop deze vervolging herustte niet
door Pasleau hegaan is;
Overwegende dat de feitenrechter, in
hoger heroep uitspraak doende, aanlegger geen vergoeding had kunnen toekennen voor een schade, ontstaan uit eeri
ander misdrijf wegens hetwelk Pasleau
niet vervolgd was ;
Dat het middel in dit opzbht niet ontvankelijk is hij gehrek aan helang ;
3D In zover het middel gericht is teg·en
de heslissing over de door Pasleau tegen
aanlegger ingestelde hurgerlijke vordering :
Overwegende dat hlijkens de vaststellingen van het hestreden vonnis, de ten
laste van aanlegger hewezen verklaarde
overtreding een causaal verhand had met
de schade waarvan tegen aanlegger om
vergoeding gevraagd was ;
Overwegende dat, al constateert de
feitenr.echter dat Pasleau de overtreding
van artikel 26-2 van het verkeersreglement wegens welke hij vervolgd was, niet
begaan heeft, hij evenwel nalaat een antwoord te geven op de in het middel aangehaalde conclusies waarin aanlegger
aan Pasleau een andere fout ten laste
legde die, volgens hem, tot het ontstaan
van de schade zou hijgedragen hebben ;
Dat het bestreden vonnis, door te beslissen, hij bevestiging van ·het heroepen
vonnis, dat aanlegger de gehele vergoeding van de schadelijke gevolgen van het
ongeval moet dragen, zonder vast te stellen dat Pasleau die font niet hegaan had
of dat die fout zonder verhand van oorzaak tot gevolg met het ongeval was,
artikel 9? van de Grondwet schendt;
Dat het middel in dit opzicht gegrond
is·
'En overwegende, aangaande de heslissing over de tegen aanlegger ingestelde
publieke vordering, dat de suhstantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om deze redenen, verbreekt het hestreden arrest, enkel in zover daarhij over de
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tegen aanlegger ingestelde hurgerlijke
vordering uitspraak gedaan is, en behalve
in zover het heslist dat deze vordering
ontvankelijk is en dat aanlegger een fout
hegaan l1eeft waardoor hij in het ongeval
verantwoordelijkheid draagt; verwerpt
de voorziening voor het overige ; heveelt
dat melding van dit arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde heslissing; veroordeelt aanlegger tot drie vierden van de kosten en
verweerders, rechtverkrijgenden van wijlen Pasleau, tot het overblijvende vierde;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechthank van eerste aanleg te Luik, uitspraak doende in hoger beroep.
18 januari 1960.- 2 8 kamer.- Voo?'zitter, H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. de Waersegger. Gelijkluidende concl1tsie, H. R. Delange, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Simont en

DeBruyn.
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1D VERKNOCHTHEID.

STRAFZAKEN. - SAMENHANGENDE MISDRIJVEN.
- VooRWAARDEN.

2D SAMENHANG TUSSEN MISDRIJ-

VEN. - 00GMERK ZICH TEN NADELE
VAN EEN ANDER TE VERRIJKEN. BRENGT NIET NOODZAKELIJK DE EENHEID VAN OOGMERK MEDE,
3D BINDENDE BEOORDELING DOOR

DE RECHTER OVER DE GROND.
- STRAFZAKEN. - MISDRIJVEN OPGELEVERD DOOR EEN OF ONDERSCHEIDEN FEITEN.
1D De samenhang t1tssen misdTijven onder-

stelt de gelijktijdigheid van de vervolging (1).
2D Het algemeen oogmerk zich ten nadele

van een ander te verrijken brengt niet
noodzakelijk met zich de eenheid van
oogmerk van onderscheidene, achtereenvolgende misdrijven (2).
3D De rechter over de grand oordeelt soeve-

(1) Raaclpl. verbr., 10 juli 1958 CArr. Verbr.,
1958, blz. 887).
(2) Verbr., 22 juni 1959 (Arr. Verbr.,
1959, blz. 870).
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rein, in feite, of misd1·ijven door een
· enkel feit of doo1· onderscheiden feiten
opgeleverd worden (1).
(BUISSERET.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
·
Over het derde middel, afg·eleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 7, 25, 31, 33, 38, 40, 58 tot
65, 100 en 491 van het Strafwetboek,
227 van het Wetboek van strafvordering,
doordat ·het bestreden arrest, het feit van
de eenheid van oogmerk behandeld heeft
om het ter zijde te schuiven, doch niet
nader ingeg·aan is op het bij conclusies
ontvouwde argument, dat afgeleid is uit
de samenhang tussen de aan deze vervolging ten grondslag liggende feiten en die
welke bij een vroeger vonnis van 25 juli
1956 bestraft zijn :
Overwegende dat samenhang tussen
misdrijven de gelijktijdigheid van de vervolgingen onderstelt;
Overwegende dat het hof van beroep,
door vast te stellen dat aanlegger bij vonnis van 25 juli 1956 definitief veroordeeld
was en· dat de feiten waarover het uitspraak diende te doen onderscheiden
waren, impliciet doch noodzakelijk geconstateerd heeft dat tussen die feiten
generlei samenhang bestond ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 7, 25, 31, 33, 38, 40, 58 tot
65, 100 en 491 van het Strafwetboek,
227 van het Wetboek van strafvordering,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de omstandigheid dat beklaagde, zowel
bij het plegen van de feiten van een vorige vervolging· als bij het volvoeren van
die van deze vervolging, het algemeen
oogmerk gehad heeft zich ten nadele van
een ander te verrijken, niet noodzakelijk
de eenheid van oogmerk met zich brengt,
dan wanneer, voor bedoelde feiten, aangezien zij tegelijkertijd gepleegd waren en

(1) Verbr., 1 december 1958 (A1·r. Verb1·.,
1959, blz. 277).

samenhingen, alleen een enige straf mocht
geveld worden :
Overwegende, enerzijds, dat het arrest
terecht beslist dat het algemeen oogmerk
zich ten nadele van een ander te verrijken
niet noodzakelijk de eenheid van oogmerk van verscheidene, achtereenvolgende misdrijven met zich brengt ;
Dat de rechter over de gTond aan de
hand van de elementen die hij nader
aanduidt soeverein geoordeeld heeft dat
ter zake de misdrijven die tot een vorige
veroordeling ten laste van a,anlegger geleid hadden en die wegens welke een
nieuwe vervolging ingesteld was door onderscheiden feiten opgeleverd waren ; dat,
wanneer zelfs samenhangende misdrijven
materieel samenvallen, de rechter voor
elk dier misdrijven een straf moet uitspreken, behoudens het verminderen van
het totaal in de perken van artikel 60 van
het Strafwetboek;
Dat het middel dus 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 deze redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.
18 januari 1960.- 2" kamer.- Vo01'zitter, H. Sohier, voorzitter. - Vm·slaggever, H. Richard. Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
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VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. VERBREKING VAN DE
BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE
VORDERING. VRIJSPRAAK VAN DE
BEKLAAGDE DEFINITIEF
GEWORDEN.
MACHT VAN DE RECHTER OP VERWIJZING.

vf!anneer, op de V001'Ziening van de burgerlijke pa1·tij, de beslissing, waarbij de
v01·dering van die partij werd afgewezen,
ver broken werd, !weft de rechter op ve1'wijzing, hoewel de V!'ijsp!'aak van de
beklaagde definitief is geworden, de
macht vast te stellen dat deze het feit, dat
aan d.e btt!'gerlijke vordering ten grandslag l~gt; heeft begaan en dat dit feit een

-444misdriJf uitmaakt (1). (Wetboek van
strafvordering, art. 1?2, 177, 202, 216
en 373.)
(GOURLET EN MINCKE, T. DUMONT.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 juni 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Bergen;
Gelet op het arrest, in onderhavige
zaak door het Hof op 5 januari 1959 gewezen; (2).
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 3, 4, 5 van
de wet van 17 april1878, de voorafgaande
titel inhoudende van het Wetboek van
strafvordering, 162, 194, 210, 426, 429,
434, van dit W etboek, 7 van de wet van
1 mei 1849, doordat, nadat het vonnis
van de rechtbank te Charleroi van 26 juni
1958 in burgerlijk opzicht verbroken
werd, de rechtbank op verwijzing, enerzijds, zich onbevoegd verklaart om van
de door aanlegger teg·en verweerder ingestelde burgerlijke vordering kennis te nemen, en anderzijds, aanleggers hoofdelijk veroordeelt om aan verweerder, burgerlijke partij de som van 11.993 frank
in hoofdsom te betalen, bovendien aanleggers in de kosten verwijzende, om de
reden dat verweerder definitief van de
telastlegging van onvrijwillige slagen en
verwondingen vrijgesproken is, zodat
deze vrijspraak de rechtbank onbevoegd
maakt om kennis te nemen van een door
aanlegg·er tegen hem ingestelde vordering,
en van de andere kant, daar aanlegster
Gourlet definitief veroordeeld is wegens
onvrijwillige verwondingen en geen enkele
nieuwe fout aan verweerder valt te verwijten, aanlegster met aanlegger, haar
echtgenoot, de integraliteit van de door
verweerder geleden schade dient te dragen, dan wanneer, ingevolge de verbreking· in burgerlijk opzicht van het vonnis van Charleroi, de rechtbank op verwijzing de feiten van de zaak opnieuw
diende te onderzoeken en over de burgerlijke vorderingen diende uitspraak te

(1) Verbr., 19 januari 1953 (A1"1". Verb1·.,
1953, blz. 323). Raadpl. oak verbr., 24 juni
1957 (ibid., 1957, blz. 901) en 3 maart 1958
(ibid., 1958, blz. 474).
(2) Bttll. en PASIC., 1959, I, 445.

do en, zonder door de veroordeling en de··
vrijspraak van partijen gebonden te wezen :
Overwegende dat aanlegster en verweerder v66r de Rechtbank van politie te
Charleroi gedagvaard zijn ingevolge een
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, met opgave van verzachtende omstandigheden, om er wegens de telastlegging van onvrijwillige slagen of verwondingen terecht te slaan; dat de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bovendien aanlegster rechtstreeks gedagvaard
heeft uit hoofde van een overtreding· van
het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, en aanlegger in de hoedanigheid van burgerlijk verantwoordelijke voor de veroordeling tot de kosten,
en, krachtens artikel 6 van de wet van
1 augustus 1899, voor de geldboete welke
zou vallen ten laste van aanlegster, zijn
echtgenote;
Dat aanlegger zich tegen verweerder
burgerlijke partij stelde en verweerder
tegen aanleggers ;
Dat de rechtbank van politie, na aanlegster vooraf veroordeeld te hebben uit
hoofde van overtreding van het algemeen
reglement, en verweerder uit hoofde van
onvrijwillige slagen of verwondingen, en
na aanlegster van laatstgenoemde telastleg·ging vrijgesproken te hebben, verweerder tot schadevergoeding jegens aanlegg·er veroordeelde en zich onbevoegd
verklaarde om van de door verweerder
ingestelde eis tot schadevergoeding kennis te nemen ;
Dat, op hoger beroep door aile partijen, de Correctionele Rechtbank te
Charleroi de ten laste van aanlegster gewezen strafveroordeling bevestigde, en,
voor het overige wijzigende, haar bovendien uit hoofde van de telastlegging van
onvrijwillige slagen en verwondingen veroordeelde en verweerder vrijsprak; dat
zij aanleggers tot schadevergoeding jegens verweerder veroordeelde en zich onbevoegd verklaarde om van de door aanlegger ingestelde eis tot schadevergoeding kennis te nemen ;
Overwegende, dat dit vonnis, op voorziening van aanleggers, bij het arrest van
5 januari 1959 verbroken werd, doch
slechts in zoveel daarbij over de burgerlijke vorderingen uitspraak was gedaan ;
Overwegende, enerzijds, dat, hoewel de
op de publieke vordering gewezen beslissing van vrijspraak van verweerder aldus
in kracht van gewijsde gegaan was, er
uit de artikelen 177, 216, en 373, lid 3,
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van het Wetboek van strafvordering
blijkt dat de rechter op verwijzing, bij
wie het hoger beroep van de aanlegger
als burgerlijke partij aanhangig is, evenals dit beroep aanhangig geweest was bij
de rechter wiens beslissing verbroken
werd, de macht had tot het wijzigen, binnen de perken van dit hoger beroep, van
·de beslissing van de eerste rechter betreffende de burgerlijke belangen, en onder
meer tot het veroordelen tot schadevergoeding van verweerder op voorwaarde
vast te stellen dat het feit dat aan aanleggers vordering ten grondslag lag een
misdrijf uitmaakte, dat dit feit bewezen
was en dat het de schade waarvan aanJegger vergoeding eiste veroorzaakt had ;
Overwegende dat het bestreden vonJlis, door aanleggers eis af te wijzen om
·de reden « dat de vrijspraak van verweerder de rechtbank onbevoegd maakt
·Om van de tegen hem door aanlegger ingestelde burgerlijke vordering kennis te
nemen », zijn dispositief niet gerechtYaardigd heeft ;
Overwegende, anderzijds, dat de feitenrechter dezelfde rechtsdwaling begaan
heeft, door zijn beslissing, dat aanlegster
de gehele verantwoordelijkheid voor de
door verweerder geleden schade moet
dragen, te steunen op de reden dat de
vrijspraak van verweerder erga ornnes bewijst dat de tegen hem ingebrachte telastlegging niet tot het teweegbreng·en
van zijn eigen schade bijgedragen heeft,
en dat generlei fout die een verdeling van
de verantwoordelijkheid wettig hem te
Yerwijten valt;
Dat het middel gegrond is;
Om deze redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; 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 de Correctionele Rechtbank
te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
18 januari 1960.- 2e kamer.- VooTzitteT, H. Sohier, voorzitter. - VeTslaggeveT, H. Richard. - Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
- PleiteT, H. Van Leynseele.
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DRONKENSCHAP. -BESLUITWET VAN
14 NOVEMBER 1939, ARTIKELEN 1 EN

3. - STAAT VAN DRONKENSCHAP.
BE GRIP.
In de aTtikelen 1 en 3 van de besluitwet van
14 novembe1' 1939, duiden de woo1·den
« staat van d1'onkenschap » op de staat
van een pe1·soon die zijn daden niet mee1·
blijvend cont1'olee1·t, zonde1' dat ve1·eist is
dat hij de bewustheid van die daden ve?'loren /weft {1}.

(STAS.}
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling
van de dronkenschap, en inzonderheid
van de artikelen 1, 3 en 10 ervan, doordat het bestreden arrest bij verwijzing
zijn dispositief betreffende de telastlegging van dronkenschap al sturende, welke
het als bewezen beschouwd he eft, gesteund
heeft op een medisch verslag hetwelk, al
wees het op de feiten die impliceerden dat
beklaagde een bepaalde hoeveelheid alcoholhoudende dranken gebruikt had, desniettemin vaststelde dat de betrokkene
diende te worden beschouwd als verantwoordelijk voor de laakbare gezegden die
hij geuit had toen de agenten van de overheid hem aangesproken en aangehouden
hadden, welke vaststelling noodzakelijkerwijze onderstelt dat hij op dat ogenblik nog in staat was tot het vrij controleren van zijn daden, dan wanneer de
staat van dronkenschap die bij voormelde
besluitwet bepaald en strafbaar ges teld
is de daad is van de persoon welke « onder de invloed van de drank verkeert in
zulke mate dat hij zijn daden niet meer
blijvend controleert », ook al heeft hij
daarvan enige 'bewustheid behouden :
Overwegende dat in de artikelen 1 en 3
van de besluitwet van 14 november 1939
de woorden « staat van dronkenschap »
duiden op de staat van een persoon die
zijn daden niet meer blijvend controleert,
zonder dat vereist is dat hij de bewustheid
van die daden verloren l1eeft ;
Overwegende dat, in strijd met de stelling waa.rop het middel berust, een persoon in staat van dronkenschap, dit wil
(1) Verbr., 8 december 1958 (A1'1·. Verb1·.,
1959, biz. 305).
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zeggen die de "blijvende '' controle van
zijn daden niet meer heeft, desniettemin
voor de gezegden die hij uit verantwoordelijk kan blijven ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist·
·
ov'er het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat de tekst van de motivering
van de bestreden beslissing zo vervat is
dat het onmogelijk is met zekerheid te
bepalen of de opstellers ervan hun dispositief hebben willen steunen op de passus
uit de depositie die zij aanhalen en die de
verklaring· omvat dat " beklaagde ten
dage van de feiten in staat van dronkenschap verkeerde " en o.f zij aan deze verklaring een met het wettig begrip van de
staat van dronkenschap verenigbare zin
toegekend hebben, dan wel of zij aan dat
begrip een beperktere inhoud gegeven
hebben die zonder meer impliceert dat de
beklaagde op dat ,tijdstip in een zodanige
staat verkeerde dat hij een automobiel
niet meer met de vereiste voorzichtigheid
kon besturen, zonder evenwel de blijvende controle van zijn daden verloren
te hebben, en doordat deze dubbelzinnigheid met een ontbreken van redenen
gelijkstaat :
Overwegend~. dat het hof van beroep,
door erop te WlJzen dat uit de door dokter Bonnivair op de terechtzitting van
het hof gedane depositie blijkt dat aanlegger op het ogenblik der feiten in staat
van dronkenschap verkeerde, beslist dat
de staat van aanlegger overeenstemde
met de bij de besluitwet bepaalde staat,
niet omdat aanlegger niet in staat was
om zonder gevaar een wagen te besturen
doch ingevolge de vaststelling·en welk~
door voornoemde getuige ten dage van
de feiten gedaan werden ;
W aaruit volgt dat de bestreden beslissing vrij is van dubbelzinnigheid, en dat
het middel feitelijke grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van niet.igheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing· overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
18 januari 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggeve1', H. Louveaux. Gelijkluidende
conclusie, H. R. Delang·e, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Dal (van de Balie van

beroep te Brussel).
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VERZET.- STRAFZAKEN. TERMIJl\11.
BETEKENING VAN HET BIJ VERSTEK
GEWEZEN VONNIS NIET GEDAAN SPRE~
KENDE TOT DE PERSOON VAN DE VER~
OORDEELDE. KENNISNEMING VAN
DE BETEKENING DOOR DE VEROORDEELDE. SOEVEREINE BEOORDELING
IN FEITE DOOR DE RECHTER OVER DE
GROND.

W~nnee~·

de betekening van een bij verstek
tn strafzaken gewezen beslissing niet
werd gedaan sprekende tot de persoon
van de ve1·oordeelde, is de v1·aag of en op
welke datum deze kennis heeft gekregen
van de betekening een feitelijk vraagpunt, dat aan de soevereine beoo?'deling
van de rechte·r oveT de grand wo1·dt ove1'gelaten (1).
(JACQUES.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op. 8 januari 1959, gewezen door
het Hof van beroep te Brussel (nr 46) ·
Over het middel, afgeleid uit de scherr~
ding van de artikelen 97 van de Grandwet, 187 van het Wetboek van strafvordering, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk
W etboek, doordat het bestreden arrest,
antwoordende op de conclusies van aanlegger die deed gelden dat hij nooit van
de betekening van het verstekvonnis van
8 maart 1958 kennis gehad had en dat
bijgevolg zijn verzet ontvankelijk was
beslist dat " uit een verklaring, door be~
klaagde aan de politie te Vorst afgelegd
en door hem ondertekend, blijkt dat hij
het exploot van betekening van deurwaarder Michiels op 29 april 1958 ontvangen heeft (stuk 28) "' en dat de eerste
rechter bijg·evolg het verzet niet ontvankelijk verklaard heeft, dan wanneer
aanlegger naar de termen van het in het
arrest aangehaalde stuk 28 alleenlijk
verklaard had "op 29 november 1958
het exploot van deurwaarder Michiels
ontvangen te hebben "' zonder te ver~
duidelijken of het ging om het exploot
van betekening van het vonnis van
8 maart 1958, en dan wanneer het bestreden arrest aldus de bewijskracht van het
stuk 28 van het dossier geschonden en
(1) Verbr., 20 februari 1956 (A1'1·. Verb1·.,
1956, blz. 503).
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h.et regelmatig verzet van aanlegger op
onwettige wijze niet ontvankelijk verklaard heeft :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest en uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan dat
"het verstekvonnis van 8 maart 1958 op
,28 april 1958 door deurwaarder Michiels
·aan de woonplaats van aanlegger betekend is en dat deze een afschrift van zijn
exploot overhandigd heeft aan de Heer
Dangers, in dienst van aanlegger;
Overwegende dat het arrest uit een
-verklaring, welke aanlegger aim de politie te Vorst afgelegd heeft en door hem
ondertekend is, afleidt dat hij bewust
.exploot van betekening op 29 april 1959
ontvang·en heeft;
Overwegende dat het aldus door het
arrest bedoelde stuk een apostil van de
procureur des Konings is, waarbij voorgeschreven is aanlegger te ondervragen
ten einde te weten of hij van de heer
Dangers het afschrift ontvangen heeft dat
aan deze op .28 april1958 door deurwaarder Michiels toevertrouwd is, op de keerzijde van welke apostil de woorden staan :
<< Ret exploot van deurwaarder Michiels
ontvangen op 29 april1958; Vorst 10 mei
1959 )), gevolgd van aanleggers handtekening;
Overwegende dat het arrest, zonder de
bewijskracht van deze akte te miskennen,
door een soevereine beoordeling in feite
daaruit heeft kunnen afleiden dat het wel
degelijk van de betekening van bet in
zijn zaak bij verstek op 8 maart 1958
gewezen vonnis was dat aanlegger werkelijk kennis g·ekregen had op 29 april
'1958;
Overwegende dat het arrest, na vastgesteld te hebben dat het verzet pas op
17 october 1958 betekend werd, daaruit
wettig afgeleid heeft dat het niet ontvankelijk was;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantii.ile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om deze redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
18 januari 1960.- ,2e kamer.- Voorzitte1' en Verslaggevm·, H. Sohier, voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. R.
Delange, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

18 januari 1960

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEN (WET TOT). - lNOBSERVATIESTELLING VAN EEN BEKLAAGDE, SOEVEREINE BEOORDELING VAN RET
HOF VAN ASSISEN.
2° BEWIJS. STRAFZAKEN. BEKLAAGDE DIE EEN GROND VAN RECHTVAARDIGING INROEPT. - BESLISSING
DIE VASTSTELT DAT DEZE BEWERING
ONTBLOOT IS VAN ELK ELEMENT VAN
GELOOFWAARDIGHEID. BESLISSING
DIE DE BEKLAAGDE GEEN BEWIJS OPLEGT .

3° HOF VAN ASSISEN. DISCRETIONAIRE MACHT VAN DE VOORZITTER.
AANVULLENDE EXPERTISE, KEUS
VAN DE DESKUNDIGE EN BEPALING
VAN DE TERMIJN WELKE HEM TOT RET
VERVULLEN VAN ZIJN OPDRACIIT TOEGEKEND IS .. - MAATREGELEN OP DE
TERECHTZITTING GENOMEN. WETTIGHEID.
4° HOF VAN ASSISEN. AAN DE
JURY TE STELLEN VRAGEN. - GEESTESTOESTAND VAN DE BEKLAAGDE OP
RET OGENBLIK VAN DE FEITEN. AFZONDERLIJKE
VRAAG
DIENAANGAANDE DOOR DE WET NIET OPGEI,EGD.
1° Is soeverein de beoordeling, in feite,
door ~et. hof van assisen, .dat er al of niet
aanletdtng bestaat de tno bsm·vatiestelling van een belclaagde te bevelen (1).
(Wet van 9 april 1930, artt. 1 en 3.)
2° De beslissing, wellce weige1·t een door de
belclaagde ingeroepen g1·ond van rechtvaardiging aan te nemen, omdat ieder
element, dat deze bewering geloof'waardig
· kan rnaken, ontbreelct, legt de beklaagde
geen bewijs van het bestaan van die
grand van rechtvaardiging op (2).
3° lVanneer de voorzittm· van het hof van
assisen een aanvullende expertise beveelt, een deskundige aanstelt en de termijn bepaalt, welke hem tot het vervullen
van zijn opdmcht toegekend is, neemt
hij, op de terechtzitting, rnaatregelen
welke behoren tot de hem doo1· artikel 268

(1) Raadpl. verbr., 21 april 1958 (A1-r.

Verbr., 1958, biz. 643).
(2) Verbr., 24 november 1958 (Ar?'. Verbr.,
1959, biz. 261). Raadpl. verbr., 5 januari
1959 (Bttll. en PAsro., 1959, I, 441).
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4o Geen enkele wetsbepaling verplicht de
voorzitter van het hof van assisen aan
de jury een afzonderlijke vraag te stellen
aangaande het punt of de verdachte op
het ogenblik van de feiten aan kmnkzinnigheid leed of do01· erge geestestoo1·nis of
geesteszwalcheid was aangedaan, waa1'door hij onbekwaam werd om zijn daden
te beheersen. (Wetboek van strafvordering, art. 337; wet van 9 april1930
tot beseherming van de maatsehappij
tegen de abnormalen, art. 10.)
(COLMANT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 12 october, 26 october en
3 november 1959 gewezen door het Hof
van Assisen van de provincie Henegouwen;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de op 12 en 26 oetober 1959 gewezen arresten :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de rechten der verdediging,
doordat het hof van assisen door zijn
arresten van 12 en 26 october 1959 de
inobservatiestelling van aanlegger in de
psychiatrisehe afdellng van een strafinrichting geweigerd heeft, om de reden
dat hij het bewijs niet geleverd had dat
er aanleiding was te denken dat hij leed
aan krankzinnigheid of door erge geestesstoornis of geesteszwakheid was · aangedaan waardoor hij onbekwaam werd zijn
daden te beheersen, dan wanneer in strafzaken op het openbaar ministerie het bewijs ervan rust dat een grond van rechtvaardiging door de verdachte ten onrechte wordt ingeroepen :
Overwegende dat de bestreden arresten in feite en dienvolgens soeverein beslissen dat er geen aanleiding is om te
denken dat aanleg·ger lijdt aan krankzinnigheid of door erge geestesstoornis of
geesteszwakheid is aangedaan waardoor
hij onbekwaam wordt zijn daden te beheersen;
Overweg·ende, weliswaar, dat het arrest
van 12 october 1959 verklaart dat de verdachte tot staving van zijn verzoekschrift
generlei element voorbrengt dat kan doen
denken dat hij verkeerde in een van de
staten, omschreven in artikel 1 van de
wet van 9 april1930 tot bescherming van
de maatschappij, doch dat hetzelfde

arrest verduidelijkt dat de door aanlegger ingeroepen feiten plaats hadden in
1948 en dat aanlegger onderzocht is door
een geneesheer-psychiater welke in een
op 6 januari 1959 neergelegd verslag besluit dat de verdachte noch op het tijdstip van het onderzoek, noch op het tijdstip der feiten aan krankzinnigheid leed
of door erge geestesstoornis of geesteszwakheid was aangedaan waardoor hij
onbekwaam werd zijn daden te beheersen;
Dat het arrest van 26 oetober 1959
erop wijst « dat noch uit het op 14 october
1959 door dokter H us tin uit Marchienne
afgeleverd. getuigschrift, noch uit de fotocopie van de door de verdediging van de
verdach te neergelegde stukken van het.
strafdossier blijkt dat de letsels welke
Louis Colmant opgelopen heeft bij het
verkeersongeval in de loop waarvan hij
op 16 november 194 7 gekwetst is, redenen in het leven geroepen hebben om te
denken dat de verdachte lijdt aan krankzinnigheid of door erge geestesstoornis of
geesteszwakheid is aangedaan waardoor
hij onbekwaam wordt zijn daden te beheersen ";
Dat mitsdien, in strijd met het in het.
middel aangevoerde, het hof van assisen
aanlegger geen bewijs van het bestaan
van een grond van rechtvaardiging opgelegd heeft, noch de wettelijke rangorde
van de bewijzen omgekeerd heeft, maar
vastgesteld heeft dat ieder element dat de
beweringen, voorgebracht in de aan dat
hof voorgelegde rekwesten, geloofwaardig
kan maken, ontbreekt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen het op 3 november 1959 uitgesproken eindarrest :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de rechten der verdediging, doordat aanlegger veroordeeld is ter
zake van het gepleegd hebben van een
poging tot doodslag, dan wanneer : 1° het
openbaar ministerie, wat aanleggers geestesstaat aangaat, de leemten van het onderzoek niet aangevuld heeft, en het hof
van assisen, door bij zijn arresten van
12 en 26 october 1959 de inobservatiestelling van aanlegger, en bij zijn arrest van
3 november 1959 de door hem aangevraagde aanvullende expertise te weigeren, de rechten van de verdediging miskend heeft, 2° de voorzitter van het hof
van assisen een aanvullende geestesexpertise gelast heeft, doch deze expertise
heeft opgedragen aan de psychiater die
reeds :>:ijn advies over de geestesstaat van
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slechts een paar dagen heeft gelaten om
zijn opdracht uit te voeren : 3° deze expertise buiten de aanwezigheid van de raadslieden van de verdachte plaats gehad
heeft : ~o de radiografieen waaruit het
schedeltrauma bleek door het openbaar
ministerie niet opgespoord zijn en de
electroencephalogrammen en de andere
documenten welke door de verdediging
gevorderd werden, haar niet ter inzage
zijn overhandigd en niet op de debatten
zijn overgelegd :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, wat de geestesstaat
van de verdachte betreft, het hof van
assisen oordeelt of een onderzoeksmaatregel al dan niet behoort te worden gelast;
Dat de weigering hetzij de inobservatiestelling van de verdachte, hetzij een
aanvullende expertise te gelasten geen
schending van de rechten der verdediging
uitmaakt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat voorzitter, voor zoveel hij de substantiele regelen voor de
rechtspleging v66r het hof van assisen
niet miskent, op de terechtzitting aile
maatregelen mag treffen die hij dienstig
oordeelt tot de openbaring van de waarheid :
Overwegende dat, ter zake, de voorzitter van het hof van assisen, door een aanvuilende expertise te gelasten, gebruik
gemaakt heeft van de hem door artikel 268 van het Wetboek van strafvordering verleende macht; dat het kiezen van
de deskundige en het bepalen van de termijn welke hem tot het vervullen van
zijn opdracht toegekend is, insgelijks tot
de vrije macht van de voorzitter behoren;
Overwegende dat deze maatregelen,
welke op de terechtzitting genomen zijn
geen miskenning opleveren van gelijk
welke substantiele regel betreffende de
strafvordering ;
Dat de door aanlegger voorgebrachte
grieven dus niet ontvankelijk zijn;
Over het derde onderdeel :
Overwegende, dat geen enkele wetsbepaling in strafzaken de aanwezigheid van
de raadslieden van de verdachte bij een
geneeskundig onderzoek voorschrijft;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende, dat de raadsman van
aanlegger door een brief, op 30 october
1959 aan de voorzitter van het hof van
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assisen gezonden (stuk 130), verzocht
heeft « dat bij het dossier zouden gevoegd
en op de debatten zouden overgelegd
worden het aanvullend verslag van dokter Dupont, de cliche's en films .en verklarende nota's, de electroencephalogrammen of radiografieen, en dat zij vooraf ter
inzage aan de verdediging zouden overhandigd worden ... »;
Overwegende, dat uit geen enkel van
de stukken waarop het hof vermag acht
te slaan blijkt dat op de terechtzitting
van 3 november 1959, in de loop waarvan
dokter Dupont mondeling verslag gedaan
heeft over de hem door de voorzitter van
het hof van assisen opgedragen aanvullende expertise, aanlegger conclusies genomen heeft waarbij verzocht was dat de
in het middel aangeduide documen ten op
de debatten zouden overgelegd en ter inzage aan de verdediging zouden overhandigd worden ;
·
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan ingewilligd worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de rechten der verdediging en van artikel 20 van de wet van
'15 mei 1838 op de jury, doordat de vragen betreffende de poging tot doodslag
die door de voorzitter van het hof van
assisen aan de jury zijn gesteld complexe
vragen waren; dat trouwens de tegenstrijdige antwoorden welke door de jury
verstrekt zijn op de eerste vraag, enerzijds, en op de vijfde en de negende
vraag, anderzijds, deze complexiteit laten
blijken :
Overwegende, dat de voorzitter van
het hof van assisen aan de jury onder
meer de volgende vragen heeft gesteld. :
« Eerste vraag : is Louis Colmant, hier
verdachte, schuldig· ... aan een poging om
vrijwillig, met het oogmerk om te doden,
een doodslag te plegen op de persoon
van Denise Calmant, het voornemen om
deze misdaad te plegen zich geopenbaard
hebbende door uitwendige daden Welke
een begin van uitvoering van die misdaad
uitmaken en welke aileen wegens omstandigheden, onafhankelijk van de wil van
de dader werden gestaakt of hun uitwerking hebben gemist? » ; derde vraag :
« is Louis Calmant, hier verdachte, schuldig ... aan een poging om vrijwillig, met
het oogmerk om te doden, een doodslag
te plegen op de persoon van Maurice
Delhaye, het voornemen om deze misdaad
te plegen zich geopenbaard hebbende
door uitwendige daden welke een begin
van uitvoering van die misdaad uitmaken
en welke aileen wegens omstandigheden,
onafhankelijk van de wil van de dader
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werden gestaakt of hun ui twerking hobben gemist? " ; vijfde vraag : " is Louis
Colmant, hier verdachte, schuldig· ... aan
het bedrieglijk wegnemen van zaken die
hem niet toebehoorden, ten nadele van
Denise Colmant en Maurice Delhaye " ;
negende vraag· : " is de in de vijfde vraag
omschreven bedrieglijke wegneming· gepleeg·d met hulp van geweld of bedreiging? ";
Overweg·ende, dat de eerste en de clerde
vraag liepen over aile elementen welke de
poging tot doodslag kenmerken, doch
niet complex waren;
Overwegende, dat geweld of bedreiging, verzwarende omstandigheid van
diefstal, het bestaan van een poging tot
doodslag niet impliceren ;
Dat dienvolgens de door aanlegg·er aangevoerde tegenstrijdigheid niet aanwezig
is ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 337 van het
Wetboek van strafvordering en 10 van
de wet van 9 april 1930 tot bescherming
van de maatschappij, doordat de voorzitter van het hof van assisen geen onderscheiden vraag gesteld heeft betreffende de geestestoestand van aanlegger
op het ogenblik der feiten :

zitter en Versla.ggever, I-L Sohier, voorzitter. Gelijkl1tidende conclusie, H.

Overwegende, dat geen enkele wetsbepaling· de voorzitter van het hof van assisen verplicht aan de jury een afzonderlijke vraag te stellen aang·aande het punt
of de verdachte op het ogenblik van de
feiten aan krankzinnigheid leed of door
erge geestesstoornis of gees teszwakheid
was aang·edaan waardoor hij onbekwaam
werd om zijn daden te beheersen;
Overwegende, dat ten deze de voorzitter van het hof van assisen de vragen aan
de jury gesteld heeft overeenkomstig de
voorsehriften van de artikelen 337 van
het \Vetboek van strafvordering en 10
van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij ;
D at het mid del niet gegrond is ;
En overwegende, voor het overige, dat,
wat de drie door de voorziening· aangevallen arresten betreft, de subs tan tiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

MOBILIENBELASTING. BELASTJNGSCHULDIGEN. RECHT HET BEDRAG
VAN DE BELASTING VAN DE BF:LASTBAHE INI<OMSTEN AF TE HOVDEN.

Om deze redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
18 januari 1960.-2° kamer.- Voor-

Delange, advocaat-generaaL

2°

KAMER. -

19 januari 1960

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
DIHECTE BELASTINGEN. AANLEGGEH DIE VOOH DE EEHSTE iYIAAL
V66R HET llOF VAN VERBREKING DE
WETTIGHEID VAN EEN HECHTSREGEL
BETWIST, WELKE HET BESTHEDEN ARREST TOEGEPAST HEEFT EN WELKE
DIENT OM DE BESTREDEN BESLISSING
TE HECHTVAARDIGEN. 0NTVANKELIJK MIDDEL.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
JYr'OBILIENBELASTlNG. 0PBRENGSTEN
VAN DE CONCESSIE IN BELGIE VAN ALLE
ROERENDE GOEDEREN, OOK AL HEEFT
DE VEHKRIJGER ERVAN NOCH ZIJN
WOONPLAATS, NOCH ZIJN VERBLIJFPLAATS IN BELGIE. lN.KOMSTEN AAN
DE MOBILIENBELASTING ONDERHEVIG.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
MOBILIENBELASTING.- PERSONEN GEHOUDEN TOT BETALING VAN DE BELASTING.
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5°

INKOMSTENBELASTINGEN.

INKOMSTENBELASTINGEN.
FRANS-BELGISCHE OVEHEENKOMST.
lNKOMSTEN VAN SCHULDVOHDERINGEN.
lNKOMSTEN BELASTBAAR IN DIE VAN
BEIDE STATEN WAAR ZICH DE SCHULDENAAR DEZER BEVINDT.

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
FHANS-BELGJSCHE OVEIIEENKOMST.
INKOMSTEN VALLENDE ONDER TOEPASSING VAN ARTJKEL
PARAGRAAF 1,
VAN DE OVEIIEENKOMST.

r,,

'1 ° In zaken van directe belastingen is de
aanlegger ontvankelijk om vooT de eerste
rnaal. in zijn voorziening de wettigheid te
betwtsten van een rechtsregel 'Welke het
bestreden an·est toegepast !weft en welke
client orn de best1·eden beslissing te rcchtvaa.rdigen ('1).

(1) RaadpL in burgerlijke zaken, verbr.,
4 december 1959 (Bttll. en PAsrc., 1960,
I, 403).

-4512° Zijn begrepen onder de aan de mobilienbelasting onderhevige inkomsten de
opbrengsten van de concessie in Belgie
van alle ?'oerende goederen, ook al heeft
de verkrijger ervan aldaar zijn woonplaats of verblijfplaats niet (1). (Sameng·eschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 14, par. 1, 4°, lid. 4.)
3o Zijn alleen wettig gehouden tot het betalen van de mobilienbelasting, met uitsluiting van de verkrijgers van die inkomsten, diegenen die, in Belgie gevestigd, de in het 8° en het 4° van pamgmaf 1 van artikel 14 omschreven inkomsten betalen (2).
40 De belastingschuldigen van de mobilienbelasting hebben het recht deze af te
ho1tden van de belastbare inkomsten,
niettegenstaande ieder verzet van de ve1'kr~i gers en ongeacht hun nationaliteit (~).
(Samengeschakelde wetten op de mkomstenbelastingen, art. 20, § 2.)
5° Ingevolge artikel 4, pamgraaf 1, van
de overeenlwmst gesloten tussen Belgie
en Fmnkrijk met het doel dubbele belasting te voo1·kornen, zijn de inkomsten
de1· openbm·e fondsen, obligaties, leningen, deposito's en deposito-rekeningen
en van " alle andere schuldvorderingen »
belast bam· in die van beide Staten, wam·
.zich de schuldenaar deze1· inkornsten bevindt (4). (Wet van 28 december 1931
tot goedkeuring van de overeenkomst
gesloten tussen Belgie en Frankrijk
met het doel dubbele belasting te voorkomen en sommige andere fiscale kwesties te regelen, art. 4, par. '1.)
6° De opeisbare retributies voo1·tkornende
van het voonoaardelijk vorderingsrecht,
dat aan een Franse vennootschap als
tegenprestatie voo?' de overdmcht van
een fabricatievergunning toegekend is,
vallen onde~· het ornschrevene in artikel 4,
pm·agmaf 1, van de overeenkomst gesloten tussen Belgie en Fmnkrijk met
het oog dubbele belasting te voorkornen (5). (Wet van 28 december 1931
tot goedkeuring van de overeenkomst
gesloten tussen Belgie en Frankrijk
met het doel dubbele belasting te voorkomen en sommige andere fiscale kwesties te regelen.)
(1)
1958,
1959,
(2)
1959,
(3)
1957,

Verbr., 26 september 1957 (A1'1'. Verb?'.,
blz. 33); raadpl. V<)rbr., 12 november
supra, blz. 213.
Verbr., 7 october 1958 (Arr. Verbr.,
blz. 108).
Verbr., 31 januari 1957 (Arr. Verbr.,
blz. 413).

(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN r"INANCIEN, T. N. V. « INTERNATIONAL
MACHINERY CORPORATION » EN « ETABLISSEMENTS J.J. CARNAUD ET liOR-'
GES DE BASSE INDRE ».)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 januari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent :
Gelet op het middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het Bur~
gerlijk Wetboek, 2, 1a, 14, paragraaf 1,
4°, 20, paragraaf 1, 3°, en 66 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samenge~chakeld bij het hesluit
van de Regent van 15 januari 1948,
2, 4, paragraaf 1, en 7 van de tweezijdige
overeenkomst gesloten met Frankrijk op
16 mei 1931, met het doel dubbele belasting op het stuk van directe belastingen
te voorkomen en sommig·e andere fiscale
kwesties te reg·elen, goedg·ekeurd door de
wet van 28 december 1931, doordat het
bestreden arrest, na aangenomen te
hebben dat de sommen welke in de loop
vlm de jaren 1947 tot 1952 door de naamloze vennootschap «International Machinery Corporation » aa,n de naamloze vennootschap naar Frans recht " Etablissements J .-J. Carnaud et Forges de Basse
Indre » gestort werden opbrengsten van
een cessie van roerende goederen, als
bedoeld in artikel 14, paragraaf 1, 4°,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, uitmaken, beslist dat deze opbrengsten in
Belgie niet belastbaar zijn, en de litigieuze aanslagen vernietigt om de redenen dat : de gegrondheid van die aanslagen dient te worden beoordeeld in
hoofde van de Franse vennootschap, de
verkrijgster van de inkomsten; de artikelen 4, 5 en 6 van de Frans-Belgische
overeenkomst va,n 16 mei 1931 uitzonderingen op de algemene bepaling van a,rtikel 7 van dezelfde overeenkomst uitmaken ; daar de Franse vennootschap
geen vaste inrichting in Belgie heeft, zij
krachtens artikel 7 van de overeenkomst
alleen in Frankrijk mag aang·eslagen worden op de inkomsten, opgebracht door
haar in dit land geve&tigde vaste inrich(4) en (5) Raadpl. ScrrREUDER, « Les conventions conclues par la Belgique en vue de
prevenir la double imposition des revenus "•
in « Melanges offerts a Camille Hauchamps "•
Ann. not., 1957, blz. 150,

-452tingen ; ·de kwestieuze retribu ties in
hoofde va.n de Fra.nse vennootscha.p
opbrengsten va.n ha.a.r exploita.tie uitma.ken, vermits al wat een naamloze vennootschap verkrijgt, buiten het met het
oog op haar exploitatie verenigde kapitaal en onder meer haar roerende mkorr{sten, een winst van haar activiteit
oplevert; dan w~nneer, eerste onderdeel,
krachtens de arhkelen 2, 1°, en 14, pa.ragraaf 1 4° van de samengeschakelde
wetten 'bet;effende de inkomstenbelas7
tingen, de in Belgie verkregen opbr~ng·
sten van verhuring, van verpachtmg,
van gebruiken van concessie van aile
roerende goederen in Belgie belastbaar
zijn in dr mobilienbelasting, ook al heeft
de verkrijger van die ~pbreng~~en daar
noch zijn woon-, noch ZlJn verbhJfplaats;
artikel 20, para.graaf 1, S0 , v~n dezelfde
wetten bepaalt dat tot betalmg der belasting gehouden zijn, de vennoots:happen, instellingen, bankiers, notarlSsen,
wisselagenten rentmeesters, zaakvoerders en ande~e personen, die de inkomsten omschreven in so en 4° van paragraaf 1 van artikel 14 betalen of verschuldigd zijn ; de bepalingen van d~
Frans-Belgische overeenkomst van 16 me1
i 9S1 van de vorenaangehaa.lde bepaling·en van meerge.J?elde sameng~schakelde
wetten niet afWlJken ten aanz1en van de
opbrengsten van do concossie van roerende goederen ; artikel 7 van deze overeenkomst de draagwijdte niet heeft
welke het bestreden arrest daaraan toeschrljft · tweede onderdeel, de beslissing
van het hof van beroep dat de retributies door de na.amloze vennootschap
" In'ternational Machinery Corporation "
aan de naa.mloze vennootschap naar
Frans recht " Etablissements J .-J. Carnaud et Forges de Basse Indre " betaald,
niet aa.n de mobilienbelasting onderworpen zijn, de totale ve_rnietiging van. de
litigieuze aanslagen met rechtvaard1gt,
naardien deze niet aileen op de kwestieuze retributies gevestigd zijn, doch
tevens op ·andere inkomsten waarvan de
belastbaarheid in de reclamaties niet
betwist was :
Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweersters afgeleid uit de
nieu~vheid van het middel, in zover dit
doet gelden dat krachtens artikel 20,
paragraaf 1, S0 , van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, het bestreden arr~st de geg-rondheid van de aanslagen d1ende te onderzoeken, niet in hoof de van de Franse
vennootschap welke de aangeslagen inkomsten verkreeg, doch in hoofde van

de Belgische vennootsehap welke be
doelde inkomsten aan de Franse vennootschap schuldig was en ze haar betaald
heeft :
Overwegende dat in de materie der
directe belastingen, die van openbare
orde is, de aanlegger ontvankelijk is om,
zelfs indien hij dit te voren niet gedaan
had, voor de eerste maal in zijn voorziening de wettigheid te betwisten van een
rechtsregel welke het bestreden arrest
toegepast heeft en welke client om de
bestreden beslissing te rechtvaardigen;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid naar recht faalt ;
Over het eerste onderdeel van het
middel :
Overwegende dat het arrest va.ststelt,
zonder deswege gecritiseerd te zijn, dat
de litigieuze aanslagen in de mobilienbelasting, over de dienstjaren 1947 tot 1952,
gevestigd zijn in hoofde van de eerste
verwerende vennootschap, waarvan de
maatschappelijke zetel in Belgie is, op
de sommen die zij gestort heeft aan de
tweede verweerster, welker maatschappelijke zetel zich in Frankrijk bevindt en
die geen vaste inrichting in Belgie heeft,
krachtens een contract naar luid waarvan laatstgenoemde aan de eerste concedeert de vergunning voor het fabriceren en het verkopen van bepaalde machines, tegen betaling van een retributie,
gelijk aan een percentage van de verkoopprijs van elk machine, en dat er niet
betwist is dat deze retributies in artikel 14, pa.ragraaf 1, 4°, van de samengeschakelde wetten bedoelde opbrengsten
van een concessie van roerende goederen
uitmaken;
Overwegende dat de wetten betreffende de inkomstenbelastingen aan de
belasting onderworpen, onder meer de
inkomsten uit aile roerende goederen, in
Belgie voortgebracht of ontvangen, oak
a! heeft de verkrijger ervan alhier zijn
woon- of verblijfplaats niet; dat zij de
opbrengsten van de concessie van aile
roerende goederen tot de aan de mobilienbelasting onderworpen inkomsten rekenen ; dat gemelde wetten, voor de ter
zake behandelde dienstj aren 194 7 tot
1952 beschouwen als de enigen die tot
het betalen van de mobilienbelasting
wettig gehouden zijn, met uitsluiting van
de verkrijgers van die inkomsten, wanneer zij in Belgie gevestig·d zijn, diegenen
die de in het so en het 4° van paragra.af 1
van artikel 14 omschreven inkomsten
betalen ; dat deze belastingschuldigen
het recht hebben de belasting van de
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belasting van de belastbare inkomsten
af te houden, niettegenstaande ieder verzet van de verkrijgers ongeacht hun
nationaliteit ;
Overwegende dat hieruit volgt dat ten
deze de moblienbelasting op de ten
geschille staande inkomsten verschuldigd was, behalve ingeval de verkrijger
van die inkomsten van de mobilienbelasting zou vrijgesteld zijn door de wet,
ten deze door de wet van 28 december
1931, tot goedkeuring van de overeenkomst gesloten tussen Belgie en Frankrijk met het doel dubbele belasting op
het stuk van directe belastingen te voorkomen en sommige andere fiscale kwesties te regelen ;
Overwegende dat dergelijke vrijstelling valt af te leiden, zoals het arrest
gedaan heeft, noch uit artikel 2 van de
overeenkomst, waarin aileen de belastingen bepaald zijn op welke de overeenkomst van toepassing is, noch uit artikel 7, hetwelk uitgaat van de onderstelling van nijverheids-, mijn-, handels- of
landbouwexploitaties welke in elk van
de contracterende Staten inrichtingen
hebben, welk geval ten deze vreemd
is;

Overwegende, integendeel, dat artikel t,, paragraaf '1, van de overeenkomst
bepaalt dat de inkomsten der openbare
fondsen, obligaties, leningen, deposito's
en deposito-rekeningen, en van " aile
andere schuldvorderingen " belastbaar
zijn en die van beide Staten waar zich
de schuldenaar dezer inkomsten bevindt;
Overwegende dat de ten geschille
staande inkomsten opeisbare retributies
zijn die voortkomen van het voorwaardelijk vorderingsrecht dat aan de Franse
vennootschap als tegenprestatie voor de
overdracht van een fabricatievergunning
toegekend is; dat dergelijke inkomsten
vailen onder het omschrevene in artikel 4, paragraaf 1, van voormelde internationale overeenkomst;
Overwegende dat eruit volgt, enerzijds, dat krachtens de bepalingen van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, de mobilienbelasting in Belgie verschuldigd was op
de kwestieuze retributies, en, anderzijds,
dat de verkrijger van die inkomsten door
bewuste internationale overeenkomst niet
van de last der belasting vrijgesteld was ;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

Over het tweede onderdeel van het
middel :
Overwegende dat het arrest, na vastgesteld te hebben dat de betwisting loopt
over zes aanslagen in de mobilienbelasting die gevestigd is " op de sommen,
gestort " door eerste verweerster aan de
tweede, en na aileen deze betwisting
onderzocht te hebben, die het enige voorwerp was, I'm van de beslissing waartegen het beroep gericht was, I'm van de
debatten tussen partijen v66r het hof
van beroep, verklaart deze beslissing te
niet te doen, behalve wat de daarbij
toegestane on tlasting betreft, en de " litigieuze " aanslagen te vernietigen ;
Dat het arrest mitsdien de aanslagen
niet vernietigd heeft in zover zij gevestig·d waren op andere inkomsten dan de
door eerste verweersler aan de tweede
betaalde;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
·
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweersters tot de kosten ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Luik.
19 januari 1960.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpt!ire.
Gelijkl1iidende conclusie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiten, HH. Van Leynseele en J. Veldekens (deze laatste van de Balie van
beroep te Brussel).

2e KAMER. -

19 januari 1960

MIDDELEN TOT VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. AANDUIDING VAN DE GESCHONDEN WETTEN.
VERKEERDELIJK AANGEDUID ARTIKEL, WAARAAN TOEGEVOEGD DE WOORDEN « .. EN VOLGENDE VAN DE SAl\IENGESCHAKELDE WETTEN "· NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Is 1~iet o:ntvankel~jk het middel tot ve~·b1'e
ktng,. tn zaken van di1·ecte belastingen,
waann de aanlegger aan een verkee1'delijk aangeduid a1'tilcel van de samengeschakelde wetten de woo1'den heef~ toege-

-454voegd " . .. en volgende van deze wetten), (1). (Wet van 6 september 1895,
art. 14, vervangen door art. 1 van de
wet van 23 juli 1953.)

heer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Van Leynseele.

(SIMONS, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

2e KAMER.- 19 januari 1960
ARREST.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de samengeschakelcle wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, inzonderheid van de artikelen 53 en volgende van cleze wetten, cloordat het bestreclen arrest beslist clat de ten laste van
aanlegg·er van ambtsvvege gevestigcle aanslag geldig is om de reclenen clat het bericht van wijziging aan zijn oucle woonplaats gezonden is en dat aanlegger zijn
verandering van adres had dienen kenbaar te maken bij het postbestuur ; clan
wanneer aanlegger niet verplieht was de
veranclering van zijn woonplaats bij het
postbestuur kenbaar te maken, en het
voor hem bestemde bericht van wijziging
hem in zijn nieuwe woonplaats cliencle te
worden betekencl :
Overwegende, enerzijds, dat het in het
middel aangeduide artikel 53 van de
samengeschakelcle wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen vreemd is aan de
door aanlegger voorgebrachte grieven;
Overwegende, anderzijds, dat het feit
aan clit verkeerdelijk aangecluicle artikel 53 toe te voegen de woorden " ... en
volgende van deze wetten "het niet mogelijk maakt te bepalen hetwelk of welke
onder cleze artikelen datgene of diegene
zijn die, in het stelsel van de voorziening,
zouden geschonclen .zijn, en dat, bijgevolg, het middel niet volcloet aan de vereisten van artikel 14 van de wet van
6 september 1895, vervangen door artikel 1 van de wet van 23 juli 1953;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 januari 1960.- 2e kamer.- Vootzitter en Verslaggeve1', H. Giroul, raads-

(1) Raadpl. verbr., 4 juni 1957 (A1'1', Verb1·.,
1957, blz. 841) en 24 october 1957 (BuZZ. en
PASIC., 1958, I, 169).

DIRECTE BELASTINGEN. VERPLlCHTING HET VERZOEKSCHRIFT, DE
UITGIFTE VAN HET ARREST EN DE
STUKKEN TOT STAVING VAN DE VOORZIENING TER GRIFFIE VAN HET HOF
VAN BEROEP AF TE GEVEN BINNEN DE
TERMIJN VAN NEGENTIG VRIJE DAGEN TE
REKENEN VAN DE KENNISGEVING VAN
HET ARREST BIJ EEN TER POST AANGETEKENDE BRIEF AAN DE IN HET ARREST
OPGEGEVEN WOONPLAATS.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. AANLEGGER HEBBENDE IN ZIJN BEROEPSCHRIFT
VOOR HET HOF VAN BEROEP EN IN HET
EXPLOOT VAN BETEKENING DAARVAN
EEN WOONPLAATS AANGEDUID, DIE DE
ZIJNE NIET MEER WAS. AANLEGGER
NIET GERECHTIGD OM ALS EEN OVERMACHT OPLEVERENDE GEBEURTENIS TE
BESCHOUWEN DE GEVOLGDE PROCEDURE, WAARBIJ ZLJN OUDE WOONPLAATS
IN
AANMERKING
GENOMEN
WERD.

1° Het ve1'zoekschrift tot cassatie, de uitgifte van het a1'·rest alsmede de stukken
tot staving van de voorziening moeten,
in zaken van di1'ecte belastingen, te1·
g1'iffie van het hof van be1'oep afgegeven
worden binnen de termijn van negentig
V1'ije dagen te rekenen van de kennisgeving van het a1'rest b~j een ter post aangetekende b1·ie(, do01· de griffie aan de in
bedoeld a1'rest opgegeven woonplaats.
(Wet van 23 juli 1953, art. 1, ter vervanging van art. 15 van de wet van
6 september 1895, betreffende de fiscale aanslagen inzake directe belastingen.)
2° lVannee1' aanlegger zowel in zijn beroepschrift v6 6r het hof van beroep als in het
exploot van betekening daarvan een
woonplaats heeft aangeduid, die de zijne
niet meer was, en h~j naqelaten heeft in
de latere procedm·eakten deze aanduidingen recht tc zetten, kan hij niet als een
overmacht opleverende gebeurtenis inroepen, om te pogen de tardieve neerlegging van zijn voorziening te rechtvaardigen, het voortzetten vm1 de p1·ocedare

onder inaanmerkingneming van zijn
1n·oege1'e woonplaats, toestand tot het teweegb1'engen waa1'van hij bij gedragen
he eft.

(MEIER, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 december 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afg·eleid dat de voorziening
na de verstrijking van de wettelijke termijnen neergelegd is :
Overwegende dat het arrest door de
griffie van het hof van beroep op '14 januari 1958 betekend, en dat het verzoekschrift tot cassatie pas op 2 december
1958 neerg·elegd werd ;
Overwegende dat, volgens artikel 14
van de wet van 6 september 1895, betreffende de fiscale aanslagen inzake directe
belastingen, zoals het vervangen is door
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953, het
verzoekschrift tot cassatie, de uitgifte van
het arrest alsmede de stukken tot staving
van de voorziening ter griffie van het hof
van beroep moeten afgegeven worden
binnen de termijn van negentig vrije dagen te rekenen van de kennisgeving van
het arrest bij een ter post aangetekende
door de griffie aan de in bedoeld arrest
opgegeven woonplaats;
Overwegende dat ten deze de betokening van het arrest door de griffie regelmatig onder a:mgetekend omslag gedaan
werd aan het adres Louizalaan 3, te
Sint-Gillis, de in het arrest opgeg·even
woonplaats;
Overwegende dat dit omslag door de
post niet hesteld werd, doch aan de afzender terug toegekomen is met de vermelding " onhekend " op het aangeduide
adres ; dat aanlegger cleze omstancligheid
aanvoert om te pogen het te late neerleggen van zijn voorziening te rechtvaardigen ; dat hij doet golden dat het postbestuur nagelaten heeft het aangetekend
omslag door te zenden naar zijn nieuw
adres, Gulden sporenlaan 5, te Brussel;
dat hij hij zijn voorziening hrieven voegt
welke hij met het posthestuur op 1 e.n
7 juli 1953 gewisseld heeft, en waarmt
hlijkt dat de poststukken die aan aanlegger aan zijn vroeg·ere woonplaats,
Louizalaan te Sint-Gillis, geadresseerd
werden, op het postkantoor hleven lig~·~?,
zonder gezonden te worden naar ZIJn
nieuw adres, Gulden E<porenlaan ;

Overwegende dat het na deze incidenten is, namelijk op 25 mei 1954, zoals
uit de procedure hlijkt, dat aanlf'gger
zijn heroepschrift v66r het hof van heroep opgesteld heeft en dat hij zowel in
het verzoekschrift als in het exploot van
betokening daarvan, del 2 juli 1954, als
woonplaats aanduidt : Louizalaan te
Sint-Gillis; dat hij nagelaten heeft in de
latere procedureakten deze aanduidingen
recht ~e zetten ;
Dat eruit volgt dat tot het voortzetten
van de procedure onder inaanmerkingneming van de vroegere woonplaats van
aanlegger diens verkeerde aanduidingen
aanleiding geg·even hehben ; dat hij wel
zeer ten onrechte als een overmacht opleverende geheurtenis heschouwt een toestand tot het teweeghrengen waarvan hij
bijgedragen heeft door in de procedureakten v66r het hof van beroep de aanduiding van een verkeerde woonplaats te
g·even;
Waaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
19 januari 1960.- 2e learner.- Voorzitte1' en Verslaggeve1', H. Giroul, raadsheer waarnemencl voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. Pleiter,
H. Van Leynseele.

2e KAufER. -

19 januari 1960

1° LENIJ'\.G. CONTRACT KUNNENDE
DE TOEKENNING VAN EEN VOORDEEL
AAN DE ONTLENER IN ZICH SLUITEN
HETGEEN HET BEDINGEN VAN EE~
WE'I'TELIJKE OF KRACHTENS OVEREENKOMS'I' BEPAALDE INTEREST RECHTVAARDIGT.
2° INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. -·- DOOR EEN
DERDE BEZOLDIGDE PERSOON.- VOORDEEL IN NATURA. - VOORDEEL ALS
EEN BELASTBARE BEDRIJFSINI<OMEN
BESCHOUWD, WANNEER HET RET KARAKTER VAN EEN BEZOLDIGING OF VAN
EEN LOON HEEFT. - VOORDEEL DAT
OM BELASTBAAR 'I'E ZIJN, ZIJN OORZAAI~
MOE'!' VINDEN IN DE PRESTATIES VAN
DE BEZOLDIGDE PERSOON.
1° Hoewel de lening uiteram·d lwsteloos is
heeft de wetgever, dom· in de artike~

-456len 1905 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek te bepalen dat het toegelaten is
interesten te bedingen, ondeT meer voor
een lening van geld, het beginsel gehuldigd dat de lening van een som geld
ve1·bruikbare zaak waarvan de ontlenelde eigendom ve1'kr~i gt, de toekenning van
een voo'l'deel aan de ontlener in zich kan
sluiten, hetgeen volgens a1'tikel 1907 van
het Burge'l'lijk Wetboek het bedingen van
een wettelij ke of kmchtens ove1·eenkomst
bepaalde inte1'est 1'echtvaardigt. (Burgerlijk Wetboek, art. 1875, 1876, 1877,
1905, 1906 en 1907.)
2° IIet voordeel in natura, als een belastbaar
bedrijfsinkomen beschouwd wanneer het
het kamkter van een bezoldiging of van
een loon he eft, moet, orn aan de bedTij {sbelasti1~g ondr:Tworpen te z~jn, zijn oo1'zaak v~nden ~n de pTestaties welke doo1·
de bezoldigde persoon verstrelct Z'ijn.
(Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, artt. 25 en 29,
par. 1 en 2.)
(N. V. «LA PRECISION LIEGEOISE ))' T.
DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 maart 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over hot eerste middel, afgeleid uit de
s~hending v~n de artikelen 25, paragraaf 1
(mzonderhe1d 2°), 26, paragraaf 2 (inzonderheid 3°), 29, paragrafen 1 en 2,
31, paragrafen 1 en 3, 32 paragraaf 3 37
39, lid 2, 42, paragraaf 1, van de wette~
betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het besluit van d~ Regent van 15 januari 1948 (de artikelen 32
paragraaf 3, en 39, lid 2, onderscheidenlijk
gewij zigd door de artikelen 16 en 19 i o
van de wet van 8 maart '1951), va~ d~
artikelen 14, 15 en 17 van het koninklijk
besluit van 22 september 1937, genomen
tot uitvoering van voormelde wetten,
welke artikelen g·ewijzigd zijn bij artikel 1 van het koninklijk besluit van
20 maart 195'1, van de artikelen 1892 tot
1894, 1902 en 1905 van het Burgerlijk
Wetboek, en van ·artikel97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest niet
gegrond verklaart het beroep van aanlegster tegen de beslissing van de directeur
wa~rbij de aanslag in de bedrijfsbelasting
e~. m de aan_vullende personele belasting
hiJ de bron m stand gehouden is die te
haren laste gevestigd is op het beweerde
voordeel in natura dat zij als betaalde

bezoldiging aan haar gedelegeerd beheerder zou verleend hebben door hem een
geldlening zonder interest toe te staan
en doordat het aldus beslist om de rede~
dat het beschikken onder kosleloze titel
over een aanzienlijke som geld een voordeel in natura uitmaakt dat niet enkel
gelegen is in het feit dat de verkrijger
ervan nergens anders een zo klaarblijkelijk onbaatzuchtige lener had kunnen
vinclen, cloch ook in de omstandig·heicl
dat hij het gdcl waarover hij aldus om
niet beschikte onbetwistbaar heeft kunnen en normaal heeft moeten zoveel mogelijk rente doen opbrengen, en clat clit
voorcleel op 5 t. h. van het geleencle kapitaal mag geraamd worden, dan wanneer
het lenen van gelclsommen uiteraarcl niet
het verschuldigcl zijn van een interest in
zich sluit waarvan het bedingen uitsluitencl afhangt, zowel wat het beginsel als
w~~ het bedrag: ervan aang·aat, van de
VTIJe toestemmmg cler partijen en inzonclerheicl van de geldopnemer: en clan
wanneer de overgang van eigenclom welke
de lening te zijnen voorclele totstancl?ren.?·t een V?ldoe_ncle tegenprestatie heeft
lfol. ZIJn verb1.ntems tot teruggave, zoclat,
~IJ, zelfs bmten elke stipulatie van eon
mterest en ondanks de aanzienlijkheid
van de geleende som, op zichzelve voor
de gelclopnemer, ook al had cleze nergens
anders clergelijke lener zoncler interest
kunr:on v_inclen, gee.n verrijking van zijn
patr1monmm met z1ch brengt, niettegenstaancle de mogelijkhcid - welke oplevert een aan de verkregen eigenclom inhaerent en uitsluitend op zijn initiatief
en op zijn risico uitgeoefencl vermogen
- de in lening opgenomen som rente t~
docn opbrengen, en evonmin voor de lener ee.n verarming van zijn patrimonium
met Zich brengt, en clan wanneer die lening derhalve wettig geen voorcleel in natura kan opleveren hetwelk als bezolcliging van de geldopnemencle beheerclor belastbaar is en als zodanig moet kunnen
betaalcl worden door een overclracht van
een waarcle welke het patrimonium van
de vennootschap verlaat en in clat van
de beheercler komt, welke waarcle eerstgenoemde correlatief als beclrijfsuitgave
of last zou mogen aftrekken en waarop zij
zou verplicht zijn, bij die overclracht de
litigiel1ze belastingen af te houden z~dat
geen van die voorwaarden ter zake verv~ld is en wann:er de vervulling ervan
met vastgesteld IS door de rechters over
d.e gro~d welk~ clienvolgens hun beslissmg met wettJg met reclenen omkleed
hebben :
Overwegencle dat, een interestloze le-
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ning· van een som van 15. ?45.000 frank
door aanlegster aan de heer Peltier toegestaan zijnde, de betwisting onder meer
loopt over het punt of deze lening wettig
valt te beschouwen als een voordeel dat
eventueel aanleiding geeft tot toepassing
van de artikelen 25, paragraaf 1, 2°, en
29, paragrafen 1 en 2, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat, volgens het bestreden arrest, de te beslechten vraag, opdat
de belastingwet ten deze in beginsel toepasselijk zou wezen, is of die zonder interest toegestane lening een voordeel uitmaakt dat door de lener aan de geldopnemer toeg·ekend is ;
Dat de oplossing van het aldus door
het arrest gestelde probleem van feitelijke
aard is, naardien de rechter achtereenvolg·ens dient te antwoorden op de vraag of
die lening de toekenning van een voordeel met zich brengt en, in bevestigend
geval, welke de waarde van dit voordeel
is;
Overwegende dat aanlegster aan deze
door het arrest gehuldigde zienswijze
een rechtsmiddel tegenstelt waar zij aanvoert, enerzij ds, dat een lening van een
som geld zonder interest wettig geen voordeel kan uitmaken omdat het uiteraard
tot de lening behoort geen interesten op
te brengen, en, anderzijds, dat, aangezien
de lening van een som geld de eigendom
van die som aan de geldopnemer overdraagt, de voordelen wellee deze daaruit
trekt wettig een winst, behaald op datg·ene wat aan de geldopnemer toebehoort
uitmaken;
Overwegende dat deze stellingen niet
gegrond zijn ;
Overwegende immers dat, al is een lening, inzonderheid de in de artikelen 18?5,
18?6 en 18?? van het Burgerlijk Wetboele
omschreven bruiklening, uiteraard kosteloos, de wet in de artikelen 1905 en volgende van het Burgerlijk W etboele bepaalt dat het toegelaten is interesten te
bedingen, onder meer voor een lening
van geld;
Dat de wetgever aldus het beginsel gehuldigd heeft dat de lening van een som
geld, verbruikbare zaak waarvan de ontlencr de eigendom verkrijgt, de toeleenning van een voordeel aan de ontlener in
zich lean sluiten, hetgeen volgens 8rtikel 190? van het Burgerlijle Wetboele het
bedingen van een wettelijlee of krachtens
overeenkomst bepaalde interest rechtvaardigt;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de

schending van artikel 9? van de Grandwet, van de artileelen 25, paragraaf 1,
29, paragrafen 1 en 2, 31, paragrafen 1 en
3, 32, paragraaf 3, 3? en 39, lid 2, 42,
paragraaf 1, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948 {de artileelen 32, paragraaf 3, en 39, lid 2, onderscheidenlijk
gewijzigd door de artileelen 16 en 19, 1°,
van de wet van 8 maart 1951), en van de
artileelen 14, 15 en 1? van het koninklijle
besluit van 22 september 193?, genom en
tot uitvoering van voormelde wetten,
(aile drie gewijzigd door artikel1 van het
koninlelijle besluit van 20 maart 1951);
doordat het bestreden arrest niet gegrond
verlelaart het beroep van aanlegster tegen
de aanslag in de bedrijfsbelasting en in
de aanvullende personele belasting bij
de bron, die te haren laste gevestigd is op
het voordeel in natura dat het niet bedingen van interesten op door haar aan
de heer Peltier toegestane geldschietingen zou uitgemaalet hebben, om de reden dat er niet kan, en er trouwens niet
zou kunnen betwist worden dat " de heer
Peltier aileen uit aanmerleing van zijn
tweevoudige hoedanigheid van gedelegeerd beheerder en als voornaamste aandeelhouder de leosteloze beschileleing over
de aanzienlijlee sommen waarvan spralee
genoten heeft » ; dan wanneer aanlegster
tot de bedrijfsbelasting en de aanvullende
personele belasting bij de bron slechts
leon gehouden zijn op de bezoldigingen
die haar beheerder toegekend waren ter
vergelding van de diensten welke hij in
de uitoefening van zijn mandaat of tot
uitvoering van een contract verstrekt
had, wat niet blijlet uit de enleele vaststelling dat de interestloze lening hem
toegestaan werd " uit aanmerleing van
zijn .. , hoedanigheid als gedelegeerd beheerder », en wat tegengesproken is door
de vaststelling dat zij hem insgelijles toegestaan werd " uit aanmerking van zijn .. ,
hoedanigheid als voornaamste aandeelhouder » van aanlegster, dan wanneer
het voordeel hetwelle aan een aandeelhouder in een naamloze vennootschap
toegestaan wordt " uit aanmerking van
zijn hoedanigheid als voornaamste aandeelhouder » noch in de bedrijfsbelasting·,
noch in de aanvullende personele belasting belastbaar is, en dan wanneer aanlegster mitsdien deze belastingen niet bij
de bron schuldig was, waaruit volgt dat
het bestreden arrest geen mogelijkheid
biedt de wettigheid van zijn beslissing
na te gaan en derhalve niet met redenen
omkleed is :

-458Overwegende dat uit het bestreden
arrest blijkt dat de litigieuze aanslag gevestigd is in de bedrijfsbelasting, kraehtens artikel 29, paragraaf 2, van de samengeschakelde wetten, naar luid waarvan " de.. voordelen in natura worden gevoegd brJ het loon of de daglonen " ; dat
op deze voordelen bovendien de aanvullende personele belasting geheven is overeenkomstig de artikelen 39, lid 2, en ~2
van dezelfde wetten ;
Overwegende dat uit de tekst van artikel 29, paragTafen 1 en 2, van voormelde
wetten blijkt dat het voordeel in natura
als een belastbaar bedrijfsinkomen beschouwd wordt vvanneer het het karakter
van een bezoldiging of van een loon heeft ·
dat het voordeel in natura, om aan d~
bedrijfsbel~sting onderworpen te zij n,
derhalve ZIJn oorzaak moet vinden in de
prestaties welke door de aldus bezoldigde
persoon verstrekt zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst, enerzijds, naar recht dat de
vraag is te weten of degene die' van de
persoon welke zijn diensten gebruikt " en
juis t wegens deze diensten" een som geld
krijgt met de last ze terug te gevec1 zond:r interest, al dan niet een voordeel gemet, en vaststelt, anderzijds, in feite, dat
ten deze het aileen uit aanmerking van
zijn tweevoudige hoedanigheid van gedelegeerde beheerder en als voornaamste
aandeelhouder is dat de heer Peltier onder kosteloze titel over aanzienlijke sammen heeft kunnen beschikken ;
O_ve~wegende dat het arrest, door zijn
beshssmg aldus te motiveren, de vraagin
het onzekere laat of het onder kosteloze
titel stellen van kapitalen ter beschikking
van de heer Peltier door de aanleggende
vennootschap, in de geest van de rechter
geheel of ten dele een blijk van erkentelijkheid, gebaar van vrijg·evigheid uitmaakte jegens een belangrijke aandeelhouder die tevens beheerder was ofwel
de betaling van een aanvullende' bezoldiging die wegens bewezen diensten toegekend werd aan een beheerder welke
daarenboven de voornaamste aandeelhouder in de vennootschap was ;
Overwegende dat de dubbelzinnigheid
(1) De wet van 30 rnei 1924 is opgeheven
door de wet van 3 juli 1956, op haar beurt
gewijzigd door de wet van 16 augustus 1963.
Artikel 37, alinea 1, van de wet van 3 juli
1956, bepaalt thans : " Is niet ontvankelijk elke hoofdvordering, reconventionele vor·
dering of vordering in tussenkornst, die haar
oorzaak vindt in een handelsbedrijvigheid

van deze redenen het hof niet in staat
stelt zijn toezicht op de wettigheid van
de beslissing uit te oefenen ;
Dat het middel geg'l'ond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
19 januari 1960. - 2e kamer.- Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Louveaux.
Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Pirson en Fallv (deze van
de Balie van beroep te Brussel).

1 e KAMER. -

21 januari 1960

1° HANDELSREGISTER. -

VoRDE·

RING INGESTELD DOOR EEN HANDELAAR
DIE DE INSCHRIJVING IN HET HANDELS·
REGISTER NIET YERZOCHT HEEFT VORDERING WEGENS DIT VERZUIM NIET
ONTVANKELIJK YERKLAARD.- VONNIS
WAARBIJ NIET YASTGESTELD WORDT
DAT DE VORDERING IIAAR GROND VINDT
IN EEN HANDELSVERRICHTING VAN DE
AANLEGGER. ONWETTIGE BESLIS·
SING.

2° KOOPHANDEL-HANDELAAR. BEGUNSTIGDE VAN EEN ORDERBRIEFJE,
DIE TOT BETALING ERVAN DAGVAARDT.
BEGUNSTIGDE HEBBENDE DE HOE·
DANIGHEID VAN HANDELAAR. 0MSTANDIGHEID WAARUIT NIET BLIJKT
DAT DE RECHTSVORDERING IIAAR GROND
VINDT IN EEN HANDELSVERRICHTING
VAN DE AANLEGGER.

1° Een vonlering ingesteld do01' een handelam· die de insch1'ijving in het handelsregiste1' niet verzocht heeft mag, wegp,ns
dit verzgim alleen niet ontvankelijk worden verklaard, inclien bedoelde vordering
ham· grand vindt in een hanclelsverrichting van de aanlegger bij de vorclering ('1). (Wet van 30 mei 192~,

waarvoor de aanlegger in het handelsregister
niet ingeschreven was op 't ogenblik van het
instellen van zijn vordering " ; en luidens
aliuea 2 is « deze niet-ontvankelijkheid gedekt,
indien ze niet tegengeworpen wordt voor aile
exceptie of verweer "·

-459art. ibis, 5 en 5bis; wet van 9 maart
1929, art. 12 en 13.)
2° De enkele ornstandigheid dat de begunstigde van een orderbriefje, die tot betaling ervan dagvaa1·t, een handelaar is
volstaat niet orn er uit af te leiden dat de
rechtsvordering haar oorzaak vindt in
een handelsve1'1'ichting van de aanlegger (1).
(BEYDTS, T. DELLA FAILLE DE LEVERGHEM CURATOR VAN HET FAILLISSEMENT BINNEMANS.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis,. op 24 maart 1958 gewezen door
de Rechtbank van koophandel' te Luik,
uitspraak doende in laatste aanleg ;
Gelet op het eerste middel, afgeleid
uit de schending van de artikelen 1,
1 bis, 2, 5, 5bis van de wet van 30 mei
1924, tot instelling van het " handelsregister ''• gewijzigd door de wet van
9 maart 1929, 1, 2 van de wet van
15 december 1872, titels I tot IV van
hoek I van het Wetboek van koophandel
bevattende, voormelde artikelen 1 en 2
gewijzigd door de artikelen 1 en 2 van
de wet van 3 juli 1956 houdende wijziging van titel I van hoek I van het Wethoek van koophandel (wet van 15 december 1872), van de wet van 9 juli 1926
betreffende de werkrechtersraden, en van
de artikelen 12 van de wet van 25 maart
1876, titel I van het voorafgaand hoek
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering inhoudende, 17, 28, 48, 49,
75, 76, 77, 78 van de wetten op de wisselbrief en de orderbrief, gecoordineerd bij
artikel 1 van de wet van 31 december 1%5 tot verbetering en interpretatie
van verschillende bepalingen van de wet
van 10 augustus 1953 betreffende de
invoering in de nationale wetgeving van
de eenvormige wet op de wisselbrieven
en orderbriefjes, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis aanleggers
vordering tot betaling van onderbriefjes
niet ontvankelijk verklaart, hem deze
vordering ontzegt en hem tot de kosten
veroordeelt om de red en en dat hij, in
het handelsregister ingeschreven zijnde,
zijn huidig beroep van boekhoudings. organisator daarin niet opgegeven heeft,
(1) Raadpl. VAN RYN, P1·incipes de droit
commercial, bel. I, biz. 74; LES NovELLES,
Droit commercial, bd. I, v" Des comrnerrants,
nr. 252.

hetwelk een onderneming van zakenkantoor, een door de wet commercieel
geachte daad, uitmaakt, en dat, daar
door de inschrijving niet openbaar gemaakte wijzigingen tegen derden niet
kunnen aangevoerd worden, hij moet
worden beschouwd als in een onregelmatige toestand verkerende en als niet
ingeschreven in het handelsregister dan
wanneer : 1° de rechtsvordering, ingesteld door een in het handelsregister niet
ingeschreven handelaar, deswege aileen
niet ontvankelijk is wanneer zij haar
grond vindt in een handelsverrichting,
wat ten deze niet het geval was, daar
aanleggers vordering haar grond vond
in het recht op betaling van de orderbriefjes waarbij hij de begunstig·de is en
niet de ondertekenaar, en welke bijgevolg in zijnen hoofde niet het karakter
van handelsverrichtingen hebben (scherrding van de artikelen 1 en 1 bis van de
wet van 30 mei 1924, 1 en 2 van de wet
van 15 december 1872, en 97 van de
Grondwet):
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt, enerzijds, dat aanlegger, die
gedaagd heeft tot betaling van orderbriefjes waarbij hij de begunstigde is,
sedert 10 april 1930 in het handelsregister ingeschreven is en dat de inschrijving luidt dat de uitgeoefende !wophandel " boeken voor de doorschrijfmethode en kantoorbehoeften '' onder de
benaming " Burmo '' is, en anderzijds,
" dat aanlegger thans gewoonlijk en uitsluitend het beroep van boekhoudingsorganisator uitoefent '';
Dat het vonnis eruit afleidt dat, daar
deze wijziging niet opgegeven werd, de
vordering niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, volgens artikel 1 bis,
dat in de wet van 30 mei 1924 ingevoegd
is door artikel 12 van de wet van 9 maart
1929, een vordering·, ingesteld door een
handelaar die de inschrijving in het
handelsregister niet verzocht heeft, wegens dit verzuim alleen niet ontvankelijk is indien bedoelde vordering haar
grond vindt in een handelsverrichting
van de aanlegger bij de vordering ;
Overwegende dat het bestaan van
deze voorwaarde ter zake niet uit enige
vaststelling van het vonnis blijkt ;
Dat derhalve het bestreden vonnis,
door. om de in het mid del aangehaalde
redenen te beslissen dat aanleggers vordering niet ontvankelijk was, het bovengemelde artikel 1 bis geschonden he eft ;
Om deze redenen, verbreekt het be-
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streden vonnis; beveelt da,t melding
van dit arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder q. q. tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Rechtba,nk van
koophandel te Verviers.
21 januari 1960.-1 8 kamer.- Voorzitter en Verslaggever, H. Sobier, voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - PleiteT, H. De Bruyn.

1 8 KAMER.-

21 januari 1960

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE. BESLUIT VAN ONTEIGENING. MINNELIJKE OVERDRACHT
VAN HET ONROEREND GOED. OVER.DRACHT WAARDOOR HET ONROEREND
GOED NIET BEVRIJD WORDT VAN DE
ZAKELIJKE OF PERSOONLIJKE RECHTEN, WAARVAN DERDEN OP HET OVERGEDRAGEN GOED HODDER rrJN.

2°

OVEREENKOMST. -

DWANG DIE

DE TOESTEMMING
VOORWAARDE.
1°

NIETIG

MAAKT. -

Indien het vonnis, waarbij bzslist is dat
de forrnaliteiten die door de wet vooTgeschreven zijn tot vaststelling van het
algemeen nut vervuld zijn, of, ingeval
van procedure bij hoogdringende omstandigheden, het vonnis, waarbij voo1'lopig de wegens de onteigening versclmldigde veTgoedingen bepaald worden, het
on-roeTend goed beV?·ij dt van alle zakelijke en persoonlijke rechten, die op het
goed ten voordele van derden bestaan,
woTdt dergelijk gevolg dooT geen enkele
wetsbepaling toegekend aan de rninnel~jke oveTeenkomst, waarbij een eigenaaT
zijn omoerend goed aan de onteigenende overheid overdraagt, nadat bij
een koninklijlc besluit gedecreteerd ·is
dat de onteigening van dat goed ten
algernenen mltte strekt (1). (Wet van

'1? april 1835, art. 19 en 2'1; wet van
2? mei 18?0, art. 1, 8 en 9; wet van
10 mei 1926, art. 4; besluitwet van
3 februari '1 gr.?, art. 5.)

2° De dwang, die de toesternrning van een
partij tot een contract nietig maalct, is
een weder1·echtelijke of ongeoorloofde
dwang ('2). (Burgerlijk Wetboek, arti-

kelen 1112 en 1114.)
L'exprop?·iation pott?' cause
d'utilite publique, 1953, nrs. 1 en 100; DEL
MARMOL, T?·aite de l'exp;•op?·iation poU?' cattse
d'tttilite publique, bd. I, nrs. 166 en 177 tot
179 ; PICARD, T?·aite gene·ral de l' exp?'opriation
pou?' cause d'utilite pttbliqtw, blz. 31, 157
en volg.; HILBER'r, T?·aite p?·atiqtw de l'exp?'Opriation' poto• cause cl'utilite pt;blique, bd. I,
(1) \'l!LRIN,

blz. 72 ; GENOT, " De la procedure administrative et judiciaire en matiere d'expropriation
pour cause d'utilite publique », B. J., 1933,
col. 546; Repe?·t. prat. dr. belge, v 0 Expropriation pou?' ca1tse d'tttilite publiqtw, nrs. 502
tot 531; verbr., 10 maart 1860 (Bull. en
PASIC., 1860, I, 129). Raadpl. ook BELVA
et COENRAETS, L'exp?·op?·iation pou?' cm;se
d'utilite p1tbliq1w, nrs. 105 en 109.
Tijdens de bespreking van het wetsontwerp,
waaruit de wet van 17 april 1835 is ontstaan,
had de heer W atlet, volksvertegenwoordiger,
een amendement voorgesteld hebbende tot
voorwerp aan de overschrijving van de overeenkomst van minnelijke overdracht, na het
besluit van onteigening, de gevolgen toe te
kennen van het vonnis, waarbij beslist wordt
dat de door de wet voorgeschreven formali·
teiten vervuld zijn. Dit amendement werd
verworpen om reden dat " wanneer de regering
in der minne verkrijgt, zij gewone verkrijgster
wordt en het gemeen recht moet naleven " en
" ingeval van minnelijke overeenkomst men

de partijen onder toepassing van het gemeen
recht moet laten " (DEL MARMOL, op. cit.,
bd. I, nr. 178 ; PICARD, op. cit., blz. 157
en volg.; Pasinomie, 1835, biz. 196). De
Franse wetgeving daarentegen bevat een bepaling krachtens dcwelke de minnelijke overdracht, toegestaan na het besluit van openbaar nut, dezelfde uitwerking heeft als het
bevel van onteigening, mits inachtneming
nochtans van zekere · formaliteiten te dien
einde (BAUDRY, L'exp1•opriation pottr cause
d'tttilite pttblique, biz. 51 en 52, alsook 42
en 43).
Men notere dat artikel 23 van de wet van
17 april1835, betreffende het recht van wederoverdracht, toepasselijk is zo ingeval van
minnelijke overdracht als ingeval van gerechtelijke onteigening. De tekst van dit artikel
vereist aileen voor zijn toepasselijkheid dat
het goecl " verkregen werd voor werken ten
algemenen nutte " en dat het " deze bestemming niet krijgt >> (DEL MARMOL, op. cit.,
bd. II, m·. 316; BELVA en 00ENRAETS, op. cit.,
nr. 307 ; Repert. prat. droit belge, v 0 Expropriation pow· cause d'utilite pttblique, m·. 454 ;
GENOT, B. J., 1933, col. 547).
(2) DE PAGE, bd. I, blz. 67; PLANIOL en
RIPERT, bd. VI, nr. 191 ; COLIN en 0APITANT,
1959, bd. II, nr. 661.

-461(LIANDON, T. DE NATIONALE
DIENST
VOOR DE VOLTOOIING VAN DE NOORDZUID VERBINDING.)
ARREST.

HET HOF · - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 februari 1958 door het Hof
van beroep te Erussel gewezen ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 11 en 97 van de
Grondwet, 1, 4, 19, 20 van. de wet van
'17 april 1835 op de onteigenmg ten algemenen nutte, 9 van de wet van 27 mei 1.~70
tot vereenvoudiging van de bestuurhJke
formaliteiten inzake onteigening, ,1, 3,
5 8 van de besluitwet van 3 februan 194 7
b~treffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake on teigening ten algemenen nutte, 12, 16,
2o en 3o, van de wet van 30 april 1951,
1134, 1135, 1582, 1583 van het Eurgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest, na vastgesteld te hebben dat het
geschil « in hoofdzaak loopt over het
punt o.f de do?r .de onteigenaar. gedane
opzeggmg geld1g 1s, dan wei of, mteg~n
deel de onteigenaar zich daarop met
kan' beroepen, zodanig dat de huur.der
wiens goed onteigend is door de onteigening zijn recht op zijn huurcontract ~oe~
derven welk contract ter zake op 30 JUm
1961 v'erstreek "• beslist : dat het door
een onderhandse en vrijwillige verk~ij
ging is dat verwee~der de recl~tmatlge
eigenaar geworden 1s van het g_oed dat
aanlegger als huurder in gebrmk had ;
dat de omstandigheid dat, ingeval van
verzet tegen de onderhandse verk~op,
verweerder niettegenstaande de weigering van d~ eigenaar, de verkrijging door
ee11 gerechtelijke uitwinning had kunnen
vervolgen, de aard van de verkoop welke
vrijwillig toegestaan werd en waardoor
verweerder evenals elke andere verkrijger, eig~naar van he~ litig!euze ?P~oe
rende goed geworden 1s, met WlJZigt;
en dat verweerder de huurovereenkomst,
die het goed bezwaarde, en inzonderheid
artikel 9 daarvan, kon inroepen, om
rekening ermede te houden in de raming
van de schade die de onteigende !murder
werkelijk ondergaan heeft; dan wa~
neer : ingeval bij een koninklijk beslmt,
zoals het bestreden arrest ten deze vaststelt, afgekondigd is dat de onteigening
van een onroerend goed ten algemenen
nutte strekt het verkrijgen van dit goed
door de onteigende overheid bij wege
van onderhandse overdracht niet ~et
een vrijwillige verkoop kan worden. geh.Jkgesteld, doch integendeel de ontmgenmg

uitmaakt, naardien de eigenaar elke vrijheid omtrent het in zijn bezit houden
van het goed en het kiezen van een eventuele verkrijger ontnomen wordt; dergelijke onteigening dezelfde gevolgen heeft
als de in rechte bewerkstelligde, en ondermeer het gevolg de ontbinding m~t zich
te brengen van alle aan het onte1gende
goed verbonden rechten, en, daaronder,
van het recht van de huurder wiens gebruik aldus precair gemaakt is; zo ee~
maal de onteigening tot stand gekomen Is,
voor de !murder ipso facto het recht op
een rechtmatige vergoeding ingaat; ~~j
gevolg verweerder verre van met geh,]k
welke andere verkrijger te kunnen gelijkgesteld worden, ter zake na onteigening
van het onroerend goed artikel 9 van de
oritbonden huurovereenkomst en de artikelen 12 en 16 van de wet van 30 april
1951 niet mocht inroepen ten einde
beweerdelijk een vervroegde verbreking
van de huuroveraenkomst te bewerkstelligen en de aan de huurder verschuldigde
vergoeding te verminderen ; het bestreden arrest, door het tegendeel te beslissen,
de in het middel aangeduide wetsbepalingen en tevens de fundamentele beginselen naar welke de materie geregeld is,
..
.
.
geschonden heeft :
Overwegende dat, biJ ontmgenmg van
een onroerend goed ten algemenen nutte,
er uit de artikelen 19 en 21 van de wet
van 17 april1835, en 5 van de besluitw.et
van 3 februari 194 7 blijkt dat het vonms,
waarbij beslist is dat de formaliteiten die
door de wet voorgeschreven zijn tot vaststelling van het algemeen nut vervuld
zijn, zo de gewone procedur~, omschreven in de wet van 17 apnl 1835,
of de procedure in dringende omstandigheden omschreven in de wet van 10 mei
1926, 'gevolgd ~orden, of h~t vonnis
waarbij voor!op1g de vergoedmgen bepaald worden, zo de bij de besluitwet
van 3 februari 1947, geregelde procedure
bij lwogdring·ende omstandigheden gevolgd wordt, het onroerend goed bevrijdt van alle zakelijke rec~te~ II_let
inbegTip van het vruchtgebru1k, md1en
althans de houder van dit vruchtgebruik
door de onteigenende partij gedaagd is,
en van alle persoonlijke rechten die op
het goed ten voordele van derden bestaan;
Overwegende dat dergelijke uitzonderingsbepalingen niet mogen toegepast
worden op daarin niet omschreven gevallen;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling hetzelfde gevolg' toekent !l:an de
minnelijke overeenkomst waarbiJ een
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onteigende overheid overdraagt nadat
bij een koninklijk besluit g·edecreteerd
is daL de onteigening van dat goed ten
algemenen nutte strekt;
Overwegende dat de beginselen van de
uitlegging door de rechter derhalve in
zulk geval de toepassing van het gemeen
recht gebieden;
Dat de voorbereidende werkzaamheden tot de basiswet van 17 april 1835
aantonen dat de wetgever gewild heeft
dat, bij middelijke overdracht van een
onroerend goed waarvan de onteigening
gedecreteerd is als ten algemenen nutte
strekkende, het gemeen recht zou gelden
voor de betrekking·en tussen de onteigenende partij en .de derden die van een
zakelijk of een persoonlijk recht op het
overgedragen goed houder zijn, en dit
om de reden dat de onteigenende partij
zich alsdan in de toestand van een gewone verkrijger bevindt;
Overwegende dat aanlegger ten onrechte aanvoert dat dergelijke, onder
bezwarende titel geschiedende minnelijke overdracht niet met een vrijwillige
verkoop kan gelijkgesteld worden, doch
in werkelijkheid de onteigening uitmaakt;
Overwegende, ongetwijfeld, dat de
eigenaar krachtens de wet en een regelmatig onteigeningsbesluit eraan blootgesteld is de vrijheid zijn onroerend goed
te behouden, te moeten derven, doch
dat de dwang die de toestemming· van
een contract nietig maakt een wederrechtelijke of ongeoorloofde dwang is;
Overwegende, wijders, dat de wet de
eigenaar geheel vrij laat in zijn keuze
tussen de minnelijke en de gerechtelijke
weg; dat, wanneer hij de eerste kiest, hij
de voorwaarden van het contract met de
onteigenende partij vrij kan bespreken;
dat, wanneer dit contract, als ter zake,
te bezwarende titel is, de eigenaar erin
toestemt de eigendom van zijn goed
over te dragen aan de onteigenende
partij, welke zich ertoe verbindt hem de
prijs te betalen; dat het dus een vrijwillige verkoop geldt en dat de gevolgen
van deze verkoop bijgevolg die van het
gemeen recht zijn;
Overwegende dat, volgens de niet aangevallen vas tstellingen van het arrest,
de huurovereenkomst die het onroerend
goed bezwaarde een handelshuurover·eenkomst in de zin van artikel 1 van de
wet van 30 april1951 was, en de !murder
het gehuurde goed sedert ten minste zes
maand in gebruik had ;
Waaruit volgt dat het beklaagde

arrest, zonder een van de in het middel
aangeduide wetsbepalingen te schenden,
beslist dat verweerder, door het verkrijgen in der minne van het goed, kraclltens artikel 12 van evengemelde wet in
de rechten en verbintenissen van de eigenaar-verhuurder getreden is en zich kon
beroepen op clausule 9 van de tussen de
laatstgenoemde en de huurder gesloten
huurovereenkomst, in welke clausule
naar artikel 12 van de wet van 30 april
1951 verwezen was;
Dat het middel naar recht faalt;
Om deze redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
21 januari 1960.- 1e kamer.- Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur generaal. Pleiters,
HI-I. de Harven en VanRyn.

1 e KAMER. 1°

22 januari 1960

VERANTWOORDE,LIJ KHEID
(BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). SCHADE VEROORZAAKT
DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN
ONDERSCHEIDEN PERSONEN. PERSONEN
ELK
AFZONDERLIJK
TOT
GEHELE VERGOEDING VAN DE SCHADE
GEHOUDEN JEGENS HET SLACHTOFFER.
GEBEURLIJKE VERHALEN TEGEN
ELKAAR.
2° VERANTWOORDELIJKHEID
(BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). SCHADE VEROORZAAKT
DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN
PERSONEN. SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT EEN ONGEVAL DAT TEN OPZICHTE VAN HET SLACHTOFFER HET
KARAKTER VAN EEN ARBEIDSONGEVAL
IIEEFT. 0MSTANDr'GHEID ZONDER
INVLOED OP DE VERPLICHTING TOT
GEHELE VERGOEDING VAN DE SCHADE,
WAARTOE JEGENS HET SLACHTOFFER
GEHOUDEN IS DEZE VAN DE PERSONEN
DIE NOCH RET BEDRIJFSHOOFD, NOCH
DE AANGESTELDE VAN HET BEDRIJFSHOOFD IS.
3° ARBEIDSONGEVAL.- VERBOD DE
SCHADEVERGOEDING EN DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN TE CUMULEREN.
- DRAAGWIJDTE VAN DIT VERBOD.
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4o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE
ZAKEN. - BESLISSING IN HOGER BE, ROEP. GEEN VERPLICHTING VOOR
DE RECHTER IN HOGER BEROEP DE
DELEN VAN HET VONNIS WELK HIJ
BEVESTIGT TE l:IERHALEN.
1° W anneer de schade ve1·oo1'Zaakt wM·d
door de 1'espectieve fouten van onderscheiden personen, is elk van hen in solidum
tot de gehele vergoeding van de schade
jegens het slachto ffe1' gehouden, onve1'mindenl hun gebeurlijke verhalen tegen
elkam·
(1).
(Burgerlijk Wetboek,

art. 1382.)
2° Wannee1· de schade veroorzaalct werd
doo1· de respectieve f'outen van twee personen, is de omstandigheid dat de schade
uoortsp1·uit uit een ongeval, dat ten opzichte van het slachto ffer het lcaralcte1'
van een arbeidsongeval heef~, zonder invloed op de ve1·plichting tot gehele vergoeding van de .schade, waartoe jegens
het slachto ffer, gehouden is deze van de
pe1·sonen, die noch het bedrij fshoofd
noch de aangestelde van dit bedrijf'shoo{d is (2), zelfs indien deze persoon
zich in de wettelijke onmogeli,ilrheid
bevindt om met betrelcking tot het geheel of een gedeelte van de schade tegen
het bedrijf'shoofd op te treden. (Samengeschakelde wetten op de verg·oeding
der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, art. 19, al. 3.\
3° Artikel 19, alinea ,f., van de samengeschakelde wetten op de vergoeding der
schctde voo'rtspruitende uit de arbeidsongeva.llen, blijlcens hetwelk de schadevergoeding en de forfaitaite vergoedingen
niet worden samengevoegd, verbiedt voo1'
eenzelfde nadeel of' een zelfde deel van het
nadeel de schadevergoeding volgens het
gemeen techt en de f'or{aitai1·e vetgoedingen voo1·zien bij bedoelde wetten toe te
lcemwn (3) ; het verhinde1·t niet dat de
derde verantwoordelijlce wordt verplicht
overeenlcomstig het gemeen recht, een zedel-ijke of een sto ff'el~jke schade te vergoe(1) en (2) Verbr., 1 april 1940 (A1'1'. Verbr.,
1940, biz. 44); raadpl. ook verbr., 14 juli
1937 (Btt!l. en PASIC., 1937, I, 227), 115 april
1940 (Arr. Verbr., 1940, blz. 54) en 18 october 1948 (ibid., 1948, blz. 491).
IV at betreft inzonderheid het in solidum
karakter van de herstelverplichting ten laste
van de onderscheiden personen, van wie de
respectieve fouten de schade hebben veroorzaakt, raadpl. o.m. verbr., 2 april 1936 (Bull.
en PAsrc.) en de conclusie van het openbaar

den, zelfs wanneer het becbag v<f,n die
schadevergoeding gevoegd bij de f'orf'a.itaite vergoedingen, het be dmg zou te
hoven ga.an, waatop het slachto ffer ove1'eenkomstig het gemeen techt aansptaak
zou lcunnen malcen.
4° De rechter in beroeJ? is niet verplicht de
delen van het vonms welk hij bevestigt
te he1·halen (4); wannee1· hi? tot dergel~jke herhaling op onvolledige wijze ove1'gaat, kan J:et weglaten geen aankiding
tot veTbrekmg geven, wanneer uit het
te~cstveTband van de beslissing bl~ikt dat
uttspraak over de bedoelde eis werd gedaan.

(WEDUWE GAETHOFS EN CONSORTEN,
T. NATIONALE MAATSCHAPPI.J \'AN BELGISCHE BUURTSPOORWEGEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afg·eleid uit de
schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 19 en 21
(inzonderheid zoals het artikel 19 gewijzigd werd ~oor de alinea's 2, 3, 4 en 6
van het arbkel10 van de wet van 10 juli
1951) van de bij koninklijk besluit van
28 september 1931 samengeschakelde
wetten op de vergoeding der sehade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, zoals zij namelijk door de wet
van 10 juli 1951 gewijzigd en aangevuld
werden, en 9? der Grondwet, doordat
het bestreden arrest, na te hehben
vastg·esteld dat het arbeidsongeval welk
de dood van de echtgenoot en vader van
aanleggers veroorzaakt heeft aan de gezamenlijke fouten van de werkgever en van
de verweerster te wijten was, en dat het
door de eerste rechter bepaald hedrag van
de schadevergoeding gerechtvaardigd
was als schadeloosstelling voor het materieel en moreel nadeel van aanleggers
dat niet door de forfaitaire vergoedingen
van de wetten op de schade voortspruiministerie (B. J., 1936, col. 423 en volg.);
;r, MATTHYS, " Solidarite et obligation in solidtmn ,, Rev. crit. deju1·ispr. belge, 1951, blz. 187
en volg.; S. DAviD, Responsabilite C'ivile et
risque p1"ofessionncl, ill'S. 255 tot 259.
(3) Verbr., 5 december 19•19 en 3 juli 1950
(An·. Ve>·br., 1950, biz. 193 en 700); 25 mei
1959 ('ibid., 1959, blz. 765).
(4) Verbr., 17 januari 1924 (Bttll. en PAsJc.,
1924, I, 133).
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was, nochtans de uit dien hoofde tegen
verweerster uitgesproken veroordelingen
tot een derde heeft verminderd, om de
redenen dat de opgelopen verantwoordelijkheden tussen haar en de werkgever in
de verhouding' van een derde en van twee
derden zouden verdeeld zijn, dat de verantwoordelijkheid " in solidurn , van
elk van dezen aan wie de gezamenlijke
fouten een schade veroorzaakt hebben
een zuiver door redenen van billijkheid
ingegeven jurisprudentiele rechtsinrich tting uitmaakt, dat het dus de rechters
zou toegelaten zijn het principe van de
veroordeling << in solidurn , i niet toe te
passen wanneer in bijzondere omstandigheden andere overwegingen van billijkheid daartoe aanleiding geven, dat zulks
in het huidig geding het geval zou zijn,
en dat de ter zake voorhanden bijzondere
omstandigheden enerzijds zijn, dat verweers~er door de wet zelf belet wordt het
door de medeverantwoordelijke verschuldigd aandeel in de schade te verhalen, en,
anderzijds, dat naardien aanleggers dank
zij de uitwerking van de wet op de arbeidsongevallen een hoger bedrag bekomen .dan hetgeen waarop zij gemeenrechtelijk zouden kunnen aanspraak rnaken, een solidaire veroordeling op het gebied van de onstoffelijke schade voor gevolg zou hebben hun een hogere vergoeding' te bezorgen dan degene die hun
" normaal , toekomt, en hun aldus veeleer een voordeel zou bezorg'en dan ene
billijke schadeloossteling, hetgeen met
de vereisten van een gezonde gerechtigheid strijdig zou wezen, dan wanneer de
regel, dat al degenen die tot het veroorzaken van de schade bijgedragen hebben
jegens de ben acleelde gehouden zijn de
door hun fout veroorzaakte schade volledig te herstellen, uit artikel 1382 van
het Burgerli.jk Wetboek voortvloeit en
toepasselijk is in het geval van een arbeiclsongeval dat aan de gezamenlijke
fouten .van de werkgever en van een clerde
te wijten is, het slachtoffer of zijn rechthebbencle het recht behouclend tegen de
verantwoorclelijke personen andere dan
het onclernemingshoofd of clezes arbeiders
en aangestelden de schadeloosstelling' van
het veroorzaakt nadeel overeenkomstig'
de regels van het gemeen recht te vorderen, en clan wanneer er goen verboclen
cumuleren van schaclevergoeding volgens
het gemeen recht en van de door de wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen voorziene vergoedingen kan geschieden, tenzij
wanneer eenzelfde nadeel tevens door

schadevergoedingen volgens het gemeen
recht en door de toekenning van de wettelijke vergoedingen vergoed wordt, wat
niet zou kunnen voorkomen wanneer het
over een aan de bepalingen van gezegde
wetten vreemde schadeloosstelling gaat,
zoals de schadeloosstelling van de door
die wetten niet bedoelde morele en materiele schade :
Overwegende dat de rechter vaststelt
dat de door aanleggers geleden schade
voortvloeit uit een ongeval waarin hun
rechtsvoorganger. het leven verloor; dat
die schade door de schuld van de patroon
van het slachtoffer, en van de verweerster
veroorzaakt vverd ;
Overwegencle clat degene, die aan een
ancler schade veroorzaakt, door artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek verplicht worclt geheel de door zijn schuld
berokkencle schade te vergoeden ;
Overwegende clat, wanneer verschillencle personen, elk afzonderlijk, tot de
gehele vergoecling van de schacle gehouden zijn, zij daartoe allen in solidum, onverminclercl hun geheurlijke verhalen tegen elkaar, jegens het slachtoffer verplich t zij n ;
Dat de toepassing van clit principe
niet verhinderd wordt door de omstandigheid clat het schaclelijk feit ten opzichte van het slachtoffer of van zijn
rechthebbenden het karakter van een
arbeiclsongeval heeft ;
Overwegende clat vermits verweerster
de werkg'ever van het slachtoffer niet is,
dezes rechtverkrijgenden, naar luid van
artikel 19 der samengeschakelde wetten
op de vergoeding cler schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, het recht
hebben, overeenkomstig het gemeen
recht, voor de veroorzaakte schacle die
nog niet hersteld is van haar vergoeding te eisen ;
Overwegende dat de onmogelijkheid,
zelfs de wettelijke onmogelijkheid waarin
verweerster zich bevindt om met betrekking tot de morele schade tegen het bedrijfshoofd op te treden, niet uitsluit dat
zij tot de gevorderde vergoecling gehouden is;
Overwegende weliswaar, dat het arrest
vaststelt clat ten gevolge van het mecanisme van de wet op de arbeidsongevallen aanleggers een grotere som zouclen
ontvangen dan die waarop zij, overeenkomstig het gemeen recht, aanspraak zouden kunnen maken, zo een veroordeling
in solidum ten laste van verweerster uitgesproken ware, en dat dergelijke veroordeling hun eerder een voordeel dan
een hillijke vergoeding zou verschaffen;

-;- 465 Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat, naardien de stoffelijke schade voortvloeiend uit de vermindering van werkvermogen van het slachtoffer door het
bedrijfshoofd op grond van de samengeordende wetten op de arbeidsongevallen vergoed werd, de aanleggers er zich
toe beperkt hebben van de aansprakelijke derde de vergoeding te eisen voor de
schade die krachtens voornoemde wetten niet vatbaar voor schadeloosstelling
is ;
Qverwegende dat artikel 19 van voornoemde wetten slechts de samenvoeging
van de schadevergoeding en van de forfaitaire vergoedingen verbiedt, voor zoveel een zelfde .nadeel of een zelfde deel
van het nadeel door die vergoedingen gedekt worden ; dat die bepaling niet verhindert dat de vergoeding van een schade
zoals de zedelijke schade, door het slachtoffer of zijn rechthebbenden overeenkomstig het gemeen recht zou gevorderd worden, zelfs wanneer het bedrag van die
schadevergoeding, gevoegd bij de uit de
toepassing van de wet op de arbeidsongevallen voortkomende forfaitaire vergoedingen, het bedrag zou te boven gaan
waarop het slachtoffer of zijn rechthebbenden overeenkomstig het gemeen recht,
aanspraak zouden kunnen maken, indien
het ongeval niet het karakter van. een
arbeidsongeval zou vertoond hebben;
Dat het middel geg-rond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest met
betrekking tot het bedrag van de schade
heeft vastgesteld, dat het hof zich op dat
punt volledig bij de beslissing van de
eerste rechter aansluit, mits dat slechts
een derde van de vastg·estelde sommen
behoort toeg·ekend te worden, en vervolgens het bestreden vonnis bevestigd
heeft, mits deze wijziging dat slechts
een derde van de door de eerste rechter
vastgestelde bedragen aan de ge1ntimeerden toekomt, en, ten slotte, verweerster
niet veroordeeld heeft om aan de derde
aanlegster en aan haar man het derde of
een ander deel te betalen van de som van
30.000 frank schadevergoeding, welke hun
ten persoonlijke titel door de eerste rechter was toegekend geworden, en doordat
het bestreden arrest aldus impliciet een
deel van de eis van deze laatsten heeft
afgewezen, zonder de reden van die beslissing te doen kennen, en met tegenstrijdigheid, enerzijds, tussen zijn redenen en zijn beschikkend gedeelte, en anderzijds, in zijn beschikkend gedeelte
zelf, behept is :
VERBR.,
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Overwegende dat het arres ~
in zijn beweegredenen verkl
• eensdeels,
rechter in hoger beroep " zie},~art dat ~e
het bedrag van de schade vo 1 a%?~a?p e
beslissing van de eerste rech ~ le rg brJ ?e
mits natuurlijk dat slecht €r aanslmt,
van de vastg·estelde sommen :' Mn derde
~an de ge'in
timeerden behoort toegeker1
d t
den "• en anderzijds, in zijn l:_"
~ worgedeelte " het bestreden vonu - escl1lkk~nd
mits deze wijziging dat slech
~;vestigt,
van de door de eerste rechter ·~ e~n. 7e~~e
bedragen aan de gelntim~ as ge eg e
komt,.
· ~rden toe-

t:s

'
Overwegende
dat het ald ~
.
bepaalde verbetering de do~:._') s, mrts de
rechter ten laste vad verwee,:: t~ e~rs.te
sproken veroordeling ten VOO.t·~:i e1 mtgJechtgenoten Reynders-Gaeth_ e1evan e
tigd heeft ;
Qfs bevesOverwegende dat aan de
.
hoger beroep niet wordt opge}re~h~er elm
len te herhalen van het vonr1 ieg
e ~~
bevestigt ; dat, wanneer hij tot 8 we_Ik. ,h1J
herhaling overgaat, het midqe derg~liJ~e
uit het wcglaten van een bedt>c.. l afgele~d
moest vermeld worden, geeu g da~ e_rm
tot verbreking g·even kan wan aanle.rdmg
'· . ileer mt het
tekstverband van de beshssrng· bl"'l t d t
uitspraak over die eis gedaan \v IdJ ~ a
.
er ,
D at l1et mr"d del, m
zover 4et
·
eerste maal door de eerste en t\V voor de
legster voorgesteld wordt, eefl bedl~ a~n~
bestrijdt die vreemd is en dus
.~s.rssmg
aan belang niet ontvankelij:k 1. IJ gebrek
'
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Om die redenen, verbreekt 1r t b t
den arrest doch enkel voor z 8
es rebeslist dat slechts een derde va~v~el d het
de eerste rechter bepaalde s 0111 e oor
de aanleggers toekomt, en het men aan
kosten uitspraak doet, verwerpt over de
ziening voor het overige; zegt dat de vo?rvan onderhavig arrest zal geilla f\eldm,g
den op de kant van de gedeelt a.~ wornietigde beslissing ; veroordeelteldk verweerster tot de twee derden en a e vertot het overige derde der koste 11 ~nlegg:~rst
de a]dus beperkte zaak naar
rerWIJS,
beroep te Brussel.
wf van

het

22 januari 1960. - 1 e kamer
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Paul Mahaux, advocaat-gene:r usr, ·
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1° MUNT EN BANKBILJETTEN.
BESLUITWETTEN Nrs 5 EN 6 VAN 1 MEl
19ltA VAN DE MINISTERS IN RAAD VERENIGD. -WET VAN 12 APRIL 1957 BETREFFENDE HET iVIUNTSTATUUT.
WETTELIJKE WIJZIGINGEN VAN
DE
WAARDE VAN DE ~FRANK.

2° MILITAIRE OPEISINGEi\f. -

BEscnADIGING AAN TIJDELIJK OPGEEISTE
G OEDEREN.
WETTELIJKE WIJZIGING VAN DE WAARDE VAN DE FRANK,
ZICH VOORGEDAAN HEBBENDE TUSSEN
HET OGENBLIK WAAROP DE SCHADE
BEROKKEND WERD EN DE DATUM VAN
DE BESLISSING WELKE DE VERGOEDING TOEKENT. MACHT VAN DE
RECHTER TIET BEDRAG TE VERMEERDEREN, WELK OVEREENSTEi\IDE i\!ET
DE SCHADE, BEGROOT OP HET OGENBLIK VAN HAAR ONTSTAAN.

'1 ° De besluitwetten nrs 5 en 6 van 1 mei
1944 van de ministers in Raad verenigd
en de wet van 12 april 1957 betrefl'ende het
mttntstatuut he b ben de wettelijke wam·de
van de Delgische fi·ank gewijzigd (1).
2° vV annee1·, tussen het ogenblik, waarop
een schade aan een door de ma1:ta.ire overheid tij delijl~ op gei!ist goed zich !weft
voorgedaan en het ogenblik, waarop de
beslissing die een vergoeding voor deze
schade toekent gewezen wordt, een wettelijke 101:jziging van de waarde t•an de
frank zich /weft voorgedaan, mag de
rechte1· hie1·mede 1·ekening houden om,
binnen de perken gesteld door de wet van
29 azn·il1935, het bedmg te vermee1·deren,
dat overeenstemt met de schade, beg1·oot
op het ogenblik van !war ontstaan (2).

(Wet van 12 mei 1927, art. 23; kon.
hesl. van 3 mei 1939, art. 36 en 70 ;
wet van 29 april 1935, art. 1.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING, T. PEETERS EN CONSORTEN.)
AI\REST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 juni 1958 in hoger heroep
gewezen door de Rechthank van eerste
aanleg te Mechelen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
(1) en (2) Raadpl. verb1·., 24 november 1949
(A1'1'. Verb1·., 1950, blz. 169) en 16 februari

1951, twee arresten (ibid.,
en 332).

1951, blz. 330

schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1 van het koninklijk beslult
nr 32 van 26 augustus '1939 betreffende
de mobilisatie van het leger, 4, 7, 23, H
van de wet van '12 mei '1927 op de mili·
taire opeisingen, '10, H van het konink·
lijk hesluit van '1 februari '1938 betrel·
fende de S taatshurgers die, bij vrijwil·
lige dienstneming of hij opeising in oor·
logstijd de werking der openbare dienslen
moeten verzekeren, 36, 69 en 70 van het
koninklijk besluit van 3 mei '1939, doordat het bestreden vonnis, - de eis inwilligend waarbij verweerders erom verzocllten dat een door de waardeverminderingvan de munt g·emotiveerj vermeerderingscoefficient 3 zou worden toegepast op d~
vergoedingen tot herstel van de schad~
die het gevolg van de opeising is geweest,
welke verg·oedingen op grond van de prijzen van '1939 werden berekend, - aan.legger veroordeeld heeft, om aan verweerders de som van 50.000 frank vermenigvuldig·d met drie te betalen, om d.e
reden dat de wetg·eving· inzake opeisin.genkel op het stuk van vergoedingen we_
g·ens opeising, en geenszins op het stu"k:_
van vergoeding·en wegens verliezen en
brschadigingen, bepalingen zou inho'Q_
den waarbij de herschatting van de ver_
goedingen verboden wordt, dan wanneer :
daar de mobilisatie van het leger bij het
koninklijk besluit nr 32 van 26 augustus
1939 afgekondigd werd en de opeising
op 3 october 1939 geschied is, de litigieuze
toestand door de wettelijke en reglemen_
taire hepalingen betreffende de opeisingen
in oorlogstijd geregeld was; luidens artikel 4 van '12 mei '1927 de Minister van
landsverdediging· in geval van mobilisatie van het leger, kan opeisen ... Inits
rechtmatige vergoeding op voet van de
waarde der verstrekkingen op het ogenblilc der opeising; luidens artikel 23 van
dezelfde wet, de schade, waarvoor de
militaire overheid verantwoordelijk is
uit hoofde van de beschadigingen en Verliezen welke zich, zonder het optreden van
een vreemde oorzaak, gedurende de tijd
waaronder zij de opgeiiiste onroerende
goederen in beslag heeft gehouden voordoen, alleen de stoffelijke en rechtstreekse
schade omvat en volgens de handelswaarde op het ogenblik der schade herekend wordt; ten slotte, luidens artikelit
van het koninklijk besluit van '1 fehruari
'1938, en luidens artikel 36 van het koninklijk besluit van 3 mei 1939, de in
artikel 23 der wet van '12 mei '1927 bedoelde vergoeding de nodige som bedraagt om het g·oed weer in de staat te
hrengen waarin het was toen de schade
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werd toegebracht en dus mits inachtneming van de sleet, de prijs der materialen
en de arbeidslonen ten tijde der beschadiging; aldus, het volstrekt niet zo is dat
de wetgeving inzake opeising slechts op
het stuk van vergoedingen voor eigenlijke opeising ·en geenszins betreffende
de vergoedingen weg'ens beschadigingen
of verliezen (wat een zeer zonderlinge
anomalie zou geweest zijn) bepaling·en zou
inho'uden waarbij de herschatting van de
vergoedingen verboden \VOrdt doch er integendeel uitdrukkelijke bepalingen bestaan welke het bestreden vonnis niet
heeft kunnen miskennen dan door de
wet te schenden :
Overwegende dat, na de schade welke
door de Belgische troepen tijdens de bezetting van het kasteel van verweerders
gedurende circa zeven maanden, van october 1939 tot mei 1940, aan roerende en
onroerende goederen veroorzaakt werd,
op 50.000 frank, waarde 1939, geraamd
te hebben, het bestreden vonnis op dit bedrag het coefficient 3 toepast en aldus de
vergoeding wegens de sedert dien door de
waarde van de frank ondergane wijzigingen op 150.000 frank vaststelt;
Overwegende dat de bepaling van de
waarde 1939 van de schade niet g-ecritiseerd wordt; dat de grief enkel tegen het
toepassen van een coefficient van herschatting van die waarde gericht is;
Overwegende dat, naar luid van artikel 23 van de wet van 12 mei 1927 op de
militaire opeisingen, de militaire overheid
instaat voor de beschadigingen en verIiezen welke zich voordoen gedurende de
tijd waaronder zij de gebouwen en menbelen, waarvan het gebruik tijdelijk werd
opgeeist, in beslag heeft gehouden; dat
de schade waarvoor de militaire overheid
aldus verantwoordelijk is volgens de handelswaarde op het ogenblik der schade
berekend wordt;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 36 en 70 van het bij het koninklijk
besluit van 3 mei 1939 gevoegd reglement
over de militaire opeisingen, de toe te
kennen vergoeding de som dient te bedragen die nodig is om het beschadigd
goed in zijn vroegere staat te herstellen,
met inachtneming namelijk van de sleet,
van de prijs der bouwstoffen en van de
ten tijde der beschadiging g·eldende arbeidslonen ; dat artikel 11 van het door
het vonnis aangeduid reglement .over
de burgerlijke opeisingen van 1 februari
1938, dezelfde bepaling inhoudt;
Overwegende dat de aldus aan de rechters opgelegde verplichting de schade valgens de handelswaarde op het ogenblik

waarop zij veroorzaakt werc':l
nen en de som te bepalen die
te .b~reke
het beschadigd goed in zi,j ~odrg rs om
staat te herstellen, de verplic~t1. vr?ege~e
daartoe de wettelijke munt~ tmg.mslmt
te wenden zoals zij op het 0 - "8nherd aan
hun uitspraak bepaald was, ~enblik van
behoud van de toepassing vat\_ ~nder voor29 april1935;
<le wet van
Overwegende dat op het O!i-x- , .
de schade de muntpariteit bij' €nbl:k v.~n
besluit van 31 maart 1936 in
konmklrjk
tot een gewicht fijngoud vast~'-'"erhouding
dat die bepaling ingetrokken \;:steld .'yas,
besluitwetten nrs 5 en 6 van
erd. hiJ de
krachtens dewelke de waar <::1 mer 1944,
frank in verhouding tot b
~ van de
munten vastgesteld werd; dat L.t. ltenlandse
12 april 1957 betreffende h& tQe wet van
tuut de waarde van de fran~
muntstaeenheid naar een ander ge\; a.ls muntgoud bepaald heeft dat de kr 'Yicht fijn'
bepalingen vastgestelde
nieu \q_cht ens d'Ie
van de munteenheid verschil} 'Ye •:raarde
die welke uit het koninklijk blld :s van
31 maart 1936 voortvloeide;
&slmt van
Overwegende dat aldus een
..
wijziging van de munteenheict "':ettelrjke
voorgedaan tussen het ogenb l i Zrch he eft
de schade herokkend werd en 4: waarop
waarop het arrest gewezen wer cle datum
rechter met die wijziging wettecl·;· dat de
ning heeft kunnen houden 0 ~IJ~ rekezekere maat, het bedrag te vet·}} ' m een
welke de schade in 1939 beliep ~eerderen
Overwegende dat, naardien ll
.
sitief van het vonnis aldus Wet~t .~rspo
rechtvaardigd is, de grief die n- el:Jk g~
tegen de beweegredenen waarh 1!"ierrcht rs
derscheid tussen de vergoedin J een onopeising en de vergoeding wege~ wegens
wordt gemaakt, van belang o 11
sch~de
Dat het middel derhalve niet loot IS;
kelijk is;
ontvanOver het tweede middel, ar
.
.
de schending van de artikelen gelerd mt
1
en zevende alinea, van de wet va 5, zesd~
1927 op de militaire opeisingen n 12 mer
van het besluit van 31 januarj 11 en 4
treffende de door de Staat verse] 941. bemoratoire interesten 3 van de b 1 Uld1gde
' het hesluiesj UI't we t
van 5 mei 1944, 1 van
Regent van 18 september 1945 9t van de
' 20 'van
de wet van 28 maart 1955 dat Par'
vormt van artikel 59 van het ko a11raa!_ 2
besluit van 15 januari 1948 tot llmkl!Jk
schakeling der wetten betreffelld sam~n
komstenbelastingen, en 97 van deeade mwet, doordat het bestreden von . rondlegger tot de op de litig·ieuze verg 1\Js. aanverlopen gerechtelijke interest 8 '1° 8 dmgen
deelt, dan wanneer artikel 15 va.n Veroorde wet
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van 12 mei 1927 bepaalt dat de vergoedingen voor militaire opeisingen interest
opbrengen met ingang van de derde
maand der levering· tegen dezelfde rentevoet als die welke door de Staat voor te
laat beta.alde belastingen geeist wordf, en dat vermelde termijn geschorst blijft
zola.ng het ministerie van landsverdediging·, ten gevolge der overweldiging van
het grondgebied door de vijand, onmogelijk met de belanghebbenden in betrekking blijven kan; dat gezegde rentevoet
bij het besluit van 31 januari 194'1 op
2 t. h. teruggebracht werd en aldus bleef
tot het verstrijken van de twaalfde maa.nd
na de bevrijding· van het grondgebied;
dat op dit ogenblik hetzij op 15 februari 191t6 - het hierboven beschreven
stelsel van de wet van 12 mei 1927 opnieuw van kracht werd ; dat het bestreden vonnis, diensvolgens, aanlegger niet
tot hetaling van gerechtelijke, doch aileen
tot betaling van wettelijke interesten kon
veroordelen :
Overwegende dat ingaande op de conclusies wa.arhij verweerders vorderden
dat de Staat, benevens tot de hoofdsom,
« tot de wettelijke interesten naar de
wettelijke rentevoet inzake van opeising
vanaf de eerste der vierde maand na
10 mei 1940, alsook tot de gerechtelijke
interesten " zou veroordeeld worden, het
vonnis zich er toe beperkt aanlegger te
veroordelen de hoofdsom van 150.000 fr.
met de gerechtelijke interesten te vermeerderen;
Overwegende dat niet wordt aangevoerd dat de rentevoet van de aldus toeg·ekende gerechtelijke interesten, de wettelijke rentevoet inzake opeising overtreffen; dat het mid del van belarig ontbloot is en dienvolgens niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 januari 1960.- 2e kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer wa.arnemend voorzitter. Vet·slaggevet·, H.
Neveu. Gelijkluidende conclusie, H.
Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. de Harven en De Bruyn.

HERSTEL KUNNENDE BEVOLEN WOR·
DEN DOOR DE BURGERLIJKE RECHT·
BANK.
20 STEDEBOUW. - BESLUITWET VH
2 DECEMBER 1%6, AR'l'IKEL 27. HERSTEL VAN DE OVERTREDING. HERSTEL KUNNENDE SLECHTS UITGE·
SPROKEN WORDEN TEN LASTE VAN DE
DADER VAN HET i\IISDRIJF.
3° TUSSENKOMST. BURGERLIJI\1':.
ZAKEN. - VERBREKING. - VoRDERING TOT BINDENDVERKLARING VAl\<
HET ARREST TEN OPZICHTE VAN AL DB;,
PARTIJEN, INGESTELD DOOR AANLE~
GER. - VERWERPING VAN DE VOORZIENING.
VORDERING ZONDER EE: _
LANG.
1° Het hentel van de overtt·eding, voo-r_
zien bij artikel 27, alinea 3, van cle
besluitwet van 2 december 1946 betrerf'ende de stedebouw, lwn doot· de buroe-r_
lijke rechtbank bevolen worden (1).
2° Ilet herstel van de overtt·eding, voo'r_
zien bij mtikel 27, alinea 3, van cle
besluitwet van 2 december 1946 betl'ef:..
f'ende de stedebouw, kan slechts ten lr~ste
van de dader of' van de daders van het
misdt·ij( uitgesproken wo1'den.
3o De ve1'werping van de voorziening m(lQkt
zonder belang de vo1'det·ing tot bind~ncL
verklm·ing van het atTest ten opzlchte
van al de pm·tijen, door de aanlegger- i·n
cassatie ingesteld (3).

(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER V .!\]'.[
OPENBARE WERKEN EN WEDEI\op_
BOUW, T. VERMEULEN, IN AANWEzrc;_
HEID VAN HENDERICKX.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 april 1958 gewezen door· he t
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel, afg·eleid uit de schending van de artikelen 1?, 18, 27 en 28
van de besluitwet van 2 december 194 6
betreffende de stedehouvv, 3 en 1> van
de wet dd. 17 april 18?8 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
~

1 e KAMER. -
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1° STEDEBOUW. - BESLUITWET VAN
2 DECEMBER 1946, ARTIKEL 27.
HERSTEL VAN DE OVERTREDING. -

(1) .Arg. verbr., 16 mei 1955 (A1'1', Verb?·.,
1955, blz. 775).
(2) Raadpl. verbr., 16 februari 1953 (4rr
Verbr., 1953, blz. 415) en noot 2, alsook Verb,·
11 october 1957 (ibid., 1958, blz. 75).
r.,
(3) Verbr., 1 october 1959 (Bull. en l>asrc
1960, I, 140).
.,
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strafvordering, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 8, 9 en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
op de vordering van aanlegger, weigert
verweerder te veroordelen om de gevel
van zijn huis af te breken, gevel welke
met rode siersteen bedekt werd, terwijl
de toelating om te bouwen en het erbijgevoegd goedgekeurd plan het gebruik
van gele sierstenen voorzagen en dat het
vaststond dat die gevel aldus in overtreding met de bepalingen van artikelen 18
en 27 van de besluitwet van 2 december
1946 betreffende de stedebouw opgetrokken was geworden, en er alzo over beslist
onder voorwendsel dat het overeenkomstig artikel 27 van die besluitwet
gevraagd herstel enkel zou moeten en
kunnen bevolen worden door de rechter
die na vaststelling van de overtreding de
straf heeft opgelegd, en, overigens, dat
indien dit herstel door een afzonderlijke
eis v66r de burgerlijke rechtbanken zou
kunnen gevorderd worden, dan nog ten
deze geen enkele overtreding in hoofde
van de eigenaar, verweerder werd vastgesteld noch beteugeld, dan, wanneer
het herstel van een overtredhg van de
artikelen 17 en 18 van de besluitwet van
2 december 1946, regelmatig door de
Minister van openbare werken of zijn
afgevaardigden gevorderd wordt, het
moet bevolen worden door de rechtbanken
die het, zo nodig, mogen uitspreken ten
laste van de eigenaar die de overtreding
niet begaan heeft, en dan wanneer het
artikel 27 van gezegde besluitwet niet
afwijkt van het principe dat toelaat de
vordering tot het herstel van een inbreuk
afzonderlijk van de strafvordering in te
stellen :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat de hier in tussenkomst opgeroepen architect, wegens
inbreuk op de artikelen 18 en 27 van de
besluitwet van 2 december 1946 betreffende de stedebouw, strafrechterlijk veroordeeld werd om de gevel van het
gebouw, dat hij voor verweerder heeft
opgetrokken, met rode sierstenen te
hebben doen bedekken, wanneer het
door de administratie van de stedebouw
goedgekeurd plan het gebruik van gele
sierstenen voorzag, dat verweerder, eigenaar en bouwheer, niet in de loop van
de strafprocedure inzake werd geroepen
of betrokken, dat aanlegger bij huidige
vordering tegen verweerder het herstel
van het door de architect gepleegd misdrijf nastreeft en die vordering onder
meer op artikelen 27 van de besluitwet
van 2 december 19!16 en 1382 van het
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Burgerlijk Wetboek steunt; dat het
arrest deze vordering heeft afgewezen,
doch dat het slechts bestreden wordt.
inzover het geweigerd heeft toepassing
te maken van artikel 27 van vermelde
besluitwet;
Overwegende dat, naar luid van lid 3
van die wetsbepaling de rechter, " behoudens de straf, nog het herstel van
de overtreding bevelen zal, indien dit
heri'tel door de Minister van openbare
werken of door zijn afgevaardigde gevraagd wordt, en wei in de mate waarin
het gevraagd word t " ;
Overwegende dat dit herstel van de
overtreding· een maatregel uitmaakt die
er toe strekt een met de wet strijdige
toestand te doen verdwijnen in de mate
waarin het herstel door de bevoegde
overheid gevraagd wordt; dat die maatregel, evenals de schadevergoedingen,
een herstellend karakter vertoon t en een
bijzondere modaliteit van de in de artikelen 4l• van het Strafwetboek en 161
van het Wetboek van strafvordering
bedoelde teruggave en schadevergoeding
uitmaakt;
Overwegende dat wegens dat karakter
de administratie zich tot de burgerlijke
rechtbank vermag te wenden om het
herstel van de overtreding te doen bevelen;
Overwegende dat, vermits de bepaling
waarbij dit herstel voorgeschreven wordt
niet noodzakelijk op de vereisten van de
openbare veiligheid en gezondheid steunt
en zijn uitvoering slechts mag bevolen
worden in de mate waarin het aan de
administratieve overheid gepast voorkomt het herstel aan te vragen, het bij
artikel 27, alinea 3, van de besluitwet
betreffende de stedebouw bedoeld herstel slechts ten laste van de dader of
van de daders van het misdrijf kan uitgesproken worden ;
Overwegende dat het arrest er op
wijst dat, ten deze, geen misdrijf in
hoofde van de eigenaar van het gebouw
vastgesteld werd en dat ten zijnen laste
geen schending van de bepalingen van
de besluitwet voor bewezen gehouden
werd;
Overwegende, dienvolgens, dat, welke
ook de waarde van enkele door het
middel gecritiseerde motieven weze, het
dispositief van het bestreden arrest wettelijk gerechtvaardigd is ;
Dat het middel bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de door aanlegger
tegen Henderickx ingestelde vordering
tot bindendverklaring van het arrest
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de verwerping van de voorziening zonder
be lang g·eworden is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest ten opzichte van al
de partijen; veroordeelt aanlegger tot
de kosten.
22 januari 1960. 1e kamer. Voorzitte?', H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. N even. Gel?:jkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaaL
Pleite1·s, HH. DeBruyn en VanRyn.

2e KAMER. -

25 januari 1960

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. BETICRTING VERMELDENDE, IN DE TERMEN VAN ARTIKEL 66, LID 2, VAN RET
STRAFWETBOEK, DE DEELNEMING AAN
RET l\HSDRIJF. GEEN CONCLUSIES
BETREFFENDE DIT PUNT. ARREST
VAN VEROORDELING, WAARBIJ DE WIJZE
VAN DEELNElviiNG NIET NADER WORD'!'
BEPAALD.
WETTELIJK GEMOTIVEERDE BESLISSING.
2° HELING. BESTANDDELEN VAN
RET lviiSDRIJF. - BEZIT. MEDEDADER.
3° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.- VOORZIENING VAN DEVERDACHTE TEGEN EEN BURGER;LIJKE PAR'l'IJ. - GEEN VEROORDELING VAN DE
AANLEGGER TEN VOORDELE VAN DEZE
BURGERLIJKE PARTIJ.
VOORZIENING ZONDER VOORWERP.
1° Wan nee?' de betichting de deelnerning
van de ve1·dachte aan het rnisd1·ijf verrneldt volgens de wijzen voorzien bij
artilcel 66, lid 2, van het Stra(wetboek,
en zulks in de termen van deze bepaling,
is de ?'echte1·, wanneet· hij de betichting
bewezen verlflam·t, niet gehouden, bij
geb1·elc aan conclusies over dit punt,
nader te bepalen welke wijze van deelnerning hij aanneemt om de veroordeling te rechtvaardigen (1).

(1) Verbr., 18 september 1950 (A1'1', Vm·b1·.,
1951, blz. 2); 22 december 1952 (ibid., 1953,
blz. 243).

2° De beteugeling van de heling vereist
niet, ingeval van deelnerning van ondeTscheiden dadet·s aan dit rnisdrijf, dat
elk afzondedijk in het rnateTieel bezit
zou zijn geweest van de geheelde goederen (2).
3° Is zondeT vooTwerp de voorziening ingesteld dooT een ve1·dachte tegen een burgeTlijke partij jegens dewelke hij niet
veroordeeld werd (3).
(DEBATTY EN DOGNIES, T. PITZ.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 november 1958 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de publieke
vordering :
A. Over de voorziening van Dognies :
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat uit het arrest niet kan uitgemaakt worden of aanlegger veroordeeld
werd als dader, als mededader of als
medeplichtige van heling van 2.100 liter
brandewijn ten nadele van Rene Pitz :
Overwegende dat het arrest beslist dat
de betichting 1, 4, zijnde "het misdrijf
uitgevoerd te hebben of aan te uitvoeren
ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben >>, heling van 2.100 liter brandewijn
ten nadele van Rene Pitz, ten laste van
aanlegger bewezen is en hem deswege
veroordeelt na aanduiding, onder meer,
van artikel 66 van het Strafwetboek;
Overwegende dat, daar dezelfde straf
toegepast wordt op hem die het misdrijf
uitvoert en op deze die aan de uitvoering
ervan rechtstreeks medewerkt, de rechter, om de betichting bewezen te verklaren, bij gebrek aan conclusies over dit
punt, niet gehouden was de wijze te
bepalen waarop aanlegger aan het misdrijf deelnam ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, hieruit afgeleidt dat het arrest op het door aanlegger in conclusies voorgebracht middel dat
hij nooit de in de telastlegging bedoelde
goederen in zijn bezit had gehad, enkel

(2)
1954,
(3)
1951,

Verbr., 3 november 1953 (A1'1', Verbr.,
blz. 132).
Verbr., 4 december 1950 (A1·r. Verbr.,
blz. 152).
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antwoordt " dat de strafbaarheid van
het feit van heling niet vereist dat de
mededaders of medeplichtig·en afzonderlijk in het bezit ,zouden geweest zijn van
de geheelde goederen "• dan wanneer het
niet voldoende en zelfs niet afdoend is
op g·ezegd verweermiddel te antwoorden dat het genoeg ware geweest dat
aanlegger samen met de anderen er had
kunnen van in het bezit geweest zijn :
Overwegende dat, ten opzichte van het
in het middel bedoelde verweermiddel,
aanlegger, in v66r het hof van beroep
genomen conclusies had doen gelden
" dat heling noodzakelijk betekent bezit
of behouden van een voorwerp, bekomen
door middel van een misdaad of van een
wanbedrijf uitgevoerd door een derde ... ;
... dat betichte nooit in het bezit was geweest of zelfs behouden heeft alles of
gedeelte, der lnvestieuze "flegmes "; dat
de eerste rechter zich vergenoegt op dit
punt niets te antwoorden ";
Overwegende dat, daar eensdeels het
arrest verklaart dat de strafbaarheid van
het feit van heling niet vereist dat de
mededaders of medeplichtigen elk afzonderlijk in het bezit zouden geweest zijn
van de geheelde goederen en anderdeels
vaststelt dat aanlegger aan het misdrijf
van beliTJg schuldig is als mededader,
het de conclusies op gepaste wijze beantwoord heeft en de veroordeling wettig
gerechtvaardigd;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
B. Over de beide voorzieningen samen :
Overwegende dat de substantii.ile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen Rene Pitz, burgerlijke partij :
Overwegende dat, daar het arrest ten
laste van aanleggers en ten voordele van
verweerder geen veroordeling uitspreekt,
de voorzieningen, bij gebrek aan voorwerp, niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
25 januari 1960. 2 8 kamer. Voorzitter, A. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Hallemans. Gelijkluidende conclusies, II. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.

2e KAMER. -

25 januari 1960

BEWIJS. GELOOF VERSCHULDIGD
AAN DE AKTEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. - 'l'EGENSPREKELIJKE BEGROTING VAN DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN VERKEERSONGEVAL.- VONNIS WAARBIJ BESLIST
WORDT DAT DEZE BEGROTING EEN DADING UITMAAKT DIE DE GANSE SCHADE
OMVAT. - VERKLARING DIE VERENIGBAAR IS MET DE BEWOORDINGEN VAN
RET AKKOORD. GEEN SCHENDING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE.
Schendt niet de bewijskracht van de alcte,
waarbij het akkoord van partijen ornt1·ent de tege1isprekelijke beg1·oting van
de uit een verkeersongeval ontstane schade
vastgesteld wordt, het arrest dat, door
een verkla1·ing die met de bewoordingen
van de akte verenigbam· is, beslist dat
zij een dading 1titrnaakt die de ganse
schade ornvat (1).

(HEYNDERICKX, T. DE BLICK
EN VAN MELE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 april 1959 in hoger beroep
gewezen door de correctionele rechtbank
te Dendermonde ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen '13'19, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek en van het
geloof verschuldigd aan de tegensprekelijke processen-verbaal van deskundig onderzoek opgesteld door M. Louis Bourdon en berustend in de strafbundel
onder nrs 13b en 29b, doordat het bestreden vonnis eisers afwijst van hun eis in
schadevergoeding van 18.525 frank voor
het huren van een vrachtwagen gedurende negenendertig dagen in de periode
begrepen tussen de datum van het ongeval (15 juli) en het beeindigen van het
tegeasprekelijk onderzoek der schade
(30 augustus) daar " deze overeenkomst
een dading uitmaakt die de gause door
de burgerlijke partij geleden schade omvat "• dan wanneer de overeenkomst gevormd door het deskundig onderzoek,
slechts tot doel en als voorwerp had, het

(i) Verbr., 13 februari
1959, I, 603).

PASIC.,

1959

(Bull.

en
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bedrag van het waardeverlies van het
voertuig van de ~urgerlijke partij, evenals de duur nod1g voor de vervanging
van dit voertuig, te bepalen, zodat door
te oordelen dat « de overeenkomst ... de
gause door de burgerlijke partij geleden
schade omvat " het bestreden vonnis
aan deze overeenkomst een draagwijdte
toekent die overenigbaar is met de gebruikelijke betekenis der termen van de
overeenkomst, en derhalve het geloof
verschuldig·d aan de ing·eroepen stukken
schendt:
. Overwege_nde dat de door aanleggers
mgestelde e1s tot herstelling van de door
hen geleden scha,de onder meer ertoe
strekte een som van 18.525 frank te
bekomen als vergoeding voor het verlies
van het gebruik van hun voertuig va'naf
de dag van het ongeval tot de dag
waarop de schatting van de schade aan
dit voertuig plaats heeft gehad;
Overwegen~e. dat om het hoger beroep
tegen de beshssmg van de eerste rechter
ongegrond te verklaren en om de eis van
aanleggers, wat die som van 18.525 frank
aangaat, af te wijzen, het bestreden
vonnis er op wijst « dat op 18 en 30 augy_tstus 1958 te Sint-N~!daas tussen parbJen een tegensprekehJk proces-verbaal
van schatting werd opgesteld waarbij de
schade van de burgerlijke partij bepaald
werd op 45.000 frank, taks inbegrepen
met toekenning van acht dagen voo;
vervan?"ing van de wagen terwijl het
wrak mgendom bleef van de burgerlijke
partij " en beslist « dat deze overeenkomst een dading uitmaakt die de gause
door de burg·erlijke partij geleden schade
omvat ";
Overwegende dat, door op die wijze
het tussen partijen getroffen akkoord te
verklaren de rechter aan de stukken die
de toestemming van de partijen vaststellen geen met de bewoording·en ervan
onverenigbare zin of draagwijdte heeft
toegekend;
pat het middel feitelijke grondslag
mist;
. Om die redenen, verwerpt de voorziemng; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
25 januari 1960. 2e kamer. Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever
H. van Beirs. - Gelijlcluidende conclusie;

H. Roger Janssens de Bisthoven eerste
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Ryn.

2e KAMER. -

25 januari 1960

VOORZIENING IN VERBREKING.VOR!VL STRAFZAKEN. VERZOEKSCHRIFT TOT STAVING VAN DE VOORZIENING. VERZOEKSCHRlFT DRAGENDE EEN ONLEESBARE HANDTEKENING EN DE IIOEDANIGHEID VAN DE
ONDERTEKENAAR NIET VERMELDENDE.
HET HOF LET ER NIET OP.

IIet hof slaat geen acht op een verzoekschrift, neergelegd tot staving van een
voorziening ingesteld in strafzaken, dat
een onleesbare handtelcening draagt en
de hoedanigheid van de ondertekenaa·r
n iet vermeldt (1).
(VAN DEN STEENE, T. VETTERS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 2:? april 1959 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Overwegende dat het hof geen acht
vermag te slaan op een ter gTiffie van de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen
overgelegd verzoekschrift tot cassatie dat
een onleesbare ondertekening draagt en
dat de hoedanigheid waarin de ondertekenaar optrad niet vermeldt;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de ten
laste van aanlegger ingestelde publieke
vordering :
.
Overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen gewezen over de
tegen en door aanlegger ingestelde burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat aanleg·ger g·een middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
25 januari 1960. 2e kamer. Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. van Beirs. - Gelijlcluidende conclusie,

H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
(1) Verbr., 1 december 1958 (Arr. Verbr.,
1951, biz. 281).

4732e KAMER. -

25 januari 1960

1o VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN TEGEN
EEN VONNIS WAARBIJ DE BEKLAAGDE
VEROORDEELD WERD OM HAAR SCHADEVERGOEDING TE BETALEN. -ARREST,
WAARBIJ DE BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER BEVESTIGD WORDT EN
DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT DE KOSTEN VAN HAAR HOGER BEROEP VEROORDEELD WORDT. VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE. - GEBREK AAN
BELANG. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2o VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. AANTEKENING VAN
DE GETUIGENISSEN. - VERPLICHTING
NIET VAN TOEPASSING VOOR DE RECHTSCOLLEGES DIE IN LAATSTE AANLEG
ZETELEN.

1° Is niet ontvankelijk, bij gebrek a an belang de voorziening van de beklaagde
tege1; het a1Test wam·bij, op het enkel
hager be!'oep van de burgerlijke partij, de
beslissing van de eerste rechte?', welke de
belclaagde tot schadevergoeding jegens. de
burgerlijke part~i veroordeelt, bevesttgd
wordt en de bu!'gerlijke partij tot de leasten van haa1· hager beroep ve1·oordeeld
WO!'dt.
2° l)e ve1·plichting aantekening te houden
van de ve1·klaringen .der getuigen is niet
van toepassing voor de rechtscolleges die
'n laatste aanleg zetelen (1).

(SEL, T, CLAES.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 mei 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

L In zover de voorziening gericllt is
tegen de burgerlijke partijen echtgenoten
Verheyen-Evers, Marie Franchi, Antoinette en Michel Franchi :
Overwegende dat, daar noch aanlegger
noch het openbaar ministerie beroep hadden ingesteld tegen het vonnis van 30 juni
1958 van de correctionele rechtbank te
Antwei'pen, en daar het Hof van beroep,
uitspraak doende over de enkele beroepen
van deze burgerlijke partijen, gezegd von(1) Verbr., 18 februari 1952 (A1'1'. Verbr.,
1952, biz, 307).

nis bevestigde en de burgerlijke partijen
tot de kosten van hun beroep veroordeelde, aanlegger geen belang heeft zich
te voorzien ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de burgerlijke partij Andre Claes
en tegen het openbaar ministerie :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikelen 155, 189 en 211
van het Wetboek van strafvordering, 10
van de wet van 1 mei 1849, doordat geen
aantekening werd gehouden door de griffier van de verklaringen van Monique De
Waegenaere, als getuige gehoord ter terechtzitting van het hof van beroep, dan
wanneer : eerste onderdeel : luidens artikel 211 van het Wetboek van strafvordering de bepalingen van de vorige artikelen ten aanzien van de rechtsvormen van
het onderzoek en de aard van de bewijzen, waaronder hoeven gerekend artikelen 155 en 189 van het Wetboek van strafvordering, eveneens geld en voor de rechtspleging in hoger beroep, tweede onderdeel : het niet naleven van deze verplichting het hof in de onmogelijkheid stelt al
de elementen te controleren of te waarc
deren waarop het hof van beroep zijn mening gesteund heeft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de bepaling van artikelen 155 van het Wetboek van strafvordering en 10 van de wet van 1 mei 1849,
nopens de aantekeningen, te houden door
de griffier van de voornaamste verklaringen van de getuigen, niet wei:d hernomen door artikel 211 van dit Wetboek;
dat deze aantekeningen geen bij gemeld
artikel 211 bedoelde rechtsvorm van onderzoek noch van bewijs zijn; dat dienvolgens de verplichting deze aantekening
te houden niet van toepassing is voor de
rechtscolleges die in laatste aanleg zetelen;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, daar het hof de
macht niet heeft de beoordeling van de
feitenrechter over de afgelegde getuigenissen te controleren, de aantekening
van de verklaringen van de getuigen
v66r het hof. van beroep zonder voorwerp
is;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1,91 van het
Strafwetboek, 16 van de wet van 17 april
1878, 1343 en 1347 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het arrest vaststelt dat

~
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aanlegger zich plichtig l1eeft gemaakt aan
misbruik van vertrouwen, voor een bedrag van 350.000 frank, ten nadele van
de burgerlijke partij Andre Claes, hem
veroordeeld deze som, verhoogd met intresten, aan deze burgerlijke partij te
betalen, en deze beslissing enkel motiveert door de beschouwing " dat immers,
met de eerste rechter, aan te nemen is dat
de overhandiging van de 350.000 frank
in het kader der financiele verrichting·en
tussen partijen geschiedde, doch, welke
nu ook de oorzaak van de overhandiging
weze, en al zou betichte gerechtigd geweest zijn dit bedrag in compensatie te
brengen met ereloon dat de burgerlijke
partij zou beloofd hebben, bniten de normale tarieven te zullen betalen, betichte
niettemin de ontvangst van 350.000 frank
niet mocht loochenen en de burgerlijke
partij zodoende voor een voldongen feit
te plaatsen "; doordat, aldus, het hof van
beroep de stelling huldigt dat het misdrijf
van misbruik van vertrouwen bestaat zodra iemand loochent geld ontvangen te
hebben of weigert het terug te geven, dan
wanneer een veroordeling wegens mishruik van vertrouwen enkel mag uitgesproken worden wanneer bewezen is :
a) het bestaan van een overeenkomst
waardoor de zaak aan betichte werd overhandigd, b) het bedrieglijk veranderen
van het onzeker bezit in het bezit animo
domini, door hetzij een verduistering, hetzij een verspilling van de overhandigde
zaak:
Overwegende dat, benevens de in het
middel aangehaalde beweegreden, het hof
van beroep, na vastgesteld te hebben dat
aanleg·ger de bedoelde som van 350.000 fr.
van de burgerlijke partij Claes ontving,
en aannemende dat deze overhandiging
geschiedde in het kader van de financiele
verrichtingen tussen partijen, ook nog
1 o vaststelde dat de kwade trouw van
a~nlegger bleek uit de omstandigheden
dat hij de ontvangst van dit bedrag in de
afrekening, die hij aan de burgerlijke P?-.rtij overmaakte, verzweeg en aan ZIJn
secretaresse verklaarde dat hij die
350.000 frank aan de burgerlijke partij
niet meer zou uitbetalen omdat er geen
hewijzen waren dat dit bedrag in zijn
handen gekomen was, en 2°, releveerde
dat aanlegger de bedoelde ontvangst in
de afrekening had moeten vermelden en,
ten andere de bedragen waarop hij
meende aanspraak te mogen doen op het
debiet van de b urgerlijke p:Jrtij had moeten vermelden ;
Overwegende dat, door deze motivering, het hof van beroep de causa van de

overhandigmg heeft bepaald, namelijk
de storting gedaan door de burgerlijke
partij van het kwestieuze bedrag aan
aanlegger, waarmede zij in rekening was,
ten einde dit te doen voorkomen op het
actief van deze rekening, en verder de
verduistering van deze sam en het bedrieglijk inzicht van aamegger heeft aangetoond;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
25 januari 1960.-2 6 kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1', H.
Hallemans. Gelijklttidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.

2 6 KAMER. -

25 januari 1960

HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.
lNCIDENTEEL BEROEP. VORDERING
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN
DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE
PARTIJ NIET VOOR DE RECIITSNIACHT IN
HOGER BEROEP GEBRACHT.- lNCIDENTEEL BEROEP INGESTELD DOOR DE
BURGERLIJKE PARTIJ. VORDERING
INGESTELD
DOOR DE
BURGERLIJKE
PAR'I'IJ TEGEN DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ DOOR DIT INCIDENTEEL BEROEP NIET AANHANGIG GEMAAKT VOOR DE RECHTSMACHT IN
HOGER BEROEP.

lVannee1' een pe1'soon z·ich btwgerlijke partij heef~ gesteld tegen de beklaagde en de
als burgerlijk vemntwoordelijk gedaagde
partij en wanneer tegen het vonnis, waarbij de beklaagde tot een stmf en tot schadevergoeding veroordeeld werd en de als
bu1·gerlijk vemntwoordehjk gedaagde partij buiten zaak werd gesteld, enkel doo·r
het openbaar ministerie en de beklaagde
hager beroep werd aangetekend, wm·dt
de vordering v6 6·r de eersle Techter door
de buTgerlijke partij tegen de als butgetlijk verantwoordelijk gedaagde partij
ingesteld, v66r de rechtsmacht in hoget
beroep niet a.anhangig gemaakt door het
incidenteel beroep ingesteld door de burgerlijke partij ('1). (Wetboek van straf(1) Verbr., 23 januari 1957 (Ar1·. Verbr.,
1957, blz. 383); 6 october 1958 (ibicl., 1959,
blz. 100).
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vordering, art. 174 en 203; wet van
31 mei 1955, art. 1 en 2.)
(c.

EN F. VERRIJCKEN, T. N. V. « KEMPISCHE AUTOMOBIEL VERENIGING >> EN
SIMOENS.)
.
ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 6 mei 1959 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen gewezen over
de door bet . openbaar ministerie ingestelde vorderingen :
A. Wat de voorziening van eerste aanlegger, betichte, betreft :
Overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. Wat de voorziening van tweede
aanlegger, burgerlijk veran twoordelijke
partij betreft :
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging waarop bet hof acht
vermag· te slaan niet blijkt dat de voorziening aan de partij zou betekend geweest zijn tegen dewelke zij gericht is;
dat zij dus niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen gewezen over
de tegen eerste aanlegger ingestelde burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat aanlegger geen middel inroept ;
III. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen gewezen over
de tegen tweede aanleg·ger ingestelde
burgerlijke vorderingen:
Over het tweede en het derde middel
samen, afgeleid uit de schending van de
artikelen 174 en 203 van het Wetboek
van strafvordering gewijzigd door artikelen 1 en 2 van de wet van 31 mei 1955,
5 en 7 van de wet van 1 mei 1849, doordat de rechter in hoger beroep aanlegger
veroordeeld he eft als burgerlijk veran twoordelijk met de betichte voor het
betalen van de vergoedingen aan verweerders, burgerlijke partijen, en dienaangaande lJ et vonnis waartegen hoger
beroep lJervormd heeft welk beslist had
dat aanlegger niet als burgerlijk verantwoordelijk voor zijn zoon lean gehouden
worden op burgerlijk gebied en hem te

dien aanzien buiten zaak had gesteld,
dan wanneer, derde middel, verweerster
tegen die beslissing geen hoger beroep
heeft aangetekend en dan wanneer,
tweede middel, het incidenteel hoger
beroep van verweerder zich niet kon
uitbreiden tot de tegen aanlegg·er ingestelde burgerlijke vordering vermits betichte aileen tegen de beslissing van de
eerste rechter hoger beroep had aangetekend :
Overwegende dat de eerste rechter,
uitspraak doende over de door verweerders ingestelde burgerlijke vorderingen
tegen de betichte en tweede aanlegger als
burgerlijk verantwoordelijk, eerste tot
het betalen van vergoedingen veroordeeld heeft en tweede buiten zaak l1eeft
gesteld om reden dat tweede aanlegger,
gelet op inachtgenomen omstandigheden,
« niet als burgerlijk verantwoordelijk
voor zijn zoon kan weerhouden worden
op burgerlijk gebied ";
Overwegende dat aileen het openbaar
ministerie en betichte tegen bet geveld
vonnis boger beroep hebben aangetekend en dat bijgevolg de tegen tweede
aanlegger ingestelde burgerlijke vordering v66r de rechtsmacht in boger beroep
niet werden gebracht;
Overwegende dat, indien verweerder
bij ter terechtzitting genomen conclusies
incidenteel beroe]J heeft ingesteld, hij dit
beroep niet wettelijk tot de tegen tweede
aanlegger ingestelde burgerlijke vordering heeft kunnen uitbreiden daar die
vordering niet v66r de rechtsmacht in
boger beroep werd gebracht en hij dus,
in verband met bedoelde vordering, geen
gelntimeerde was;
Overwegende derhalve dat de rechter
in boger beroep, door de beslissing van
de eerste rechter over de burgerlijke vordering tegen tweede aan1egger te hervormen en deze laatste als burgerlijk verantwoordelijk voor de betichte solidair met
hem te verwijzen om, ten titel van
schadevergoeding·, bepaalde g·eldsommen
te betalen aan de burgerlijke partijen
alsmede de kosten van aanstelling, de
in het middel gemelde wetsbepalingen
geschonden heeft ;
Overwegende dat er geen aanleiding
bestaat om het eerste middel te onderzoeken, welk, zelfs gegrond, geen meer
uitgebreide verbreking zou kunnen meebrengen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het, uitspraak doende
over de burgerlijke vorderingen, tweede
aanlegger veroordeeld heeft als burger-
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lijk veran twoordelijk voor eerste aanlegger; verwerpt de voorzieningen voor
het overige; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing·; veroordeelt ieder aanlegger
tot een derde van de kosten en ieder verweerder tot een zesde ; verklaart dat er
geen aanleiding bestaat tot verwijzing·.
25 januari 1960. 2 8 kamer. H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. van Beirs. - Gelijkluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
Voo1'zitte1',

2e KAMER. -

25 januari 1960

RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING. - MACHT
VAN DE RECHTER AlVIBTSHALVE BEWEEGREDENEN AAN TE WENDEN IN
PLAA'l'S VAN DEZE WELKE DOOH DE
PARTIJEN WERDEN VOORGESTELD.
PERKEN.
De 1'echte1' mag slechts ambtshalve beweeg1'edenen aamvenden, die doo1' de pa1'tijen niet we1·den voo1'gesteld, wannee1'
hij enkel steunt op feiten die 1'egelmatig
aan zijn beoo1'deling we1'den ondenvo1'pen of inclien die beweeg1'edenen van
openba1'e 01'de zijn (1).

(A. DE PROFT, T. CONSORTEN DE PROFT.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 j uni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 113~, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest het vonnis a quo van
12 januari 1955, waarbij verweerders in
verbreking van de te hunnen lasf.e gelegde
betichtingen werden vrijgesproken en
de rechtbank zich onbevoeg·d verklaarde
om van de eis van burgerlijke partij
(1) Arg. verbr., 8 november 1057 (B1dl.
en PAsrc., 1958, I, 243); raadpl. ook verbr.,
29 october 1959 (s1tpm, blz. 169, en de noot
bij dit arrest in Bull. en PAsiC., 1960, I,
blz. 248).

~

kennis te nemen, bevestigde, onder de
overweging dat « indien er partijen hout
te Saintes of aan de Frans-Belgische g·rens
te Komen opgestapeld lagen, deze toebehoorden aan de Personenvennootschap
" De Proft en oe , en aldus niet in de
nalatenschap « van de kwestige de cujus
hoefden verklaard te worden " en « het
aan klager, burgerlijke partij inzake
behoorde aldaar len g·epasten tijde de
rechten te doen gelden welk hem toebehoorden uit de nalatenschap van zijn
overleden moeder ,, eerste onderdeel,
dan wanneer in zijn regelmatige in beroep
genomen conclusie eiser vooropzette dat
het hout dat aan de Frans-Belgische
gTens te Komen opg·estapeld was geen
eigendom was van de Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
" De Proft en Cie " en ter staving van
zijn bewering aanhaalde " dat dit hout
niet werd aangekocht door de Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid maar wel door Leopold De
Proft en zulks v66r het bestaan der Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid; dat die 250.000 frank
(deel van de koopprijs) ook betaald
werden toen de Personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid niet bestand ,, zodat het bestreden arrest op
deze argumentatie antwoordend met de
bevestiging dat het hout toebehorende
aan de Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in twijfel laat
of de door eiser in verbreking aangehaalde feitelijkheden ter staving vau de
afwezigheid van eigendomsrecht van de
Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als onhewezen in feite,
of als niet afdoende in rechte heschouwd
werden, zodat geen adequaat antwoord
op de conclusies van eiser gegeven werd
(schending van artikel 97); tweede onderdeel, dan wanneer, wat betreft het
hout opgestapeld te Saintes, verweerders op geen ogenhlik ingeroepen hadden dat dit hout toehehoorde aan de Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « De Proft en Cle ,, maar
enkel, in regelmatige in heroep genomen
conclusies de stelling verdedigd hadden
« dat al deze homen werden afgehaald
v66r het overlijden van hun moeder, en
zich te Gijzeg·em hevonden " en derhalve
« opgenomen werden in de inventaris
voor zover ze nog niet verkocht waren "
en dat ter plaatse aileen een weinig afval
overgebleven was, hetgeen eiser in zijn
regelmatige in heroep genomen conclusies betwistte, zodat het bestreden arrest
zelf een betwisting opgeworpen heeft
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betreffende een punt dat niet van openbare orde was - eigendomsrecht van de
Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " De Proft en Cle " op het
hout- en dat door de partijen niet opgeworpen werd (schending van artikelen 1131±, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) en bovendien r,tiet
adequaat antwoordde op de door erser
in beroep ontwikkelde conclusie (scherrding van artikel 97) :
Overwegende dat zo het arrest beslist
dat de partij hout te Komen opgestapeld,
aan de Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Leopold De
Proft en Cie " toebehoorde, het geen
reden opgeeft om die beslissing te staven
en namelijk de conc.lusies van aanlegger
niet beantwoordt, die beweerde dat gezegd hout aan voormelde vennootschap
niet behoorde omdat, v66r de stichting
ervan, ze door Leopold De Proft aang·ekocht en, ten bedrage van 250.000 frank,
betaald >vas geweest;
Overwegende dat het arrest insgelijks
beslist dat een an'dere partij hout, te
Saintes opgestapeld, ook aan gezegde
vennootschap toebehoorde, dan wanneer geen van beide partijen zulks aangevoerd had ;
Dat verweerders, immers, beweerden
dat die koopwaren in de inventaris van
de nalatenschap van Maria De Vos werden opgenomen, in zover ze niet reeds
verkocht waren geweest, aldus bekennende dat dit hout van het actief der
vennootschap geen deel uitmaakte ;
Overwegende dat zo de rechter beweegredenen mag aanwenden die door de partijen niet werden voorgesteld, wanneer
hij enkel steunt op feiten die regelmatig
aan zijn beoordeling werden onderworpen
of indien die beweegredenen van openbare orde zijn, uit de stukken waarop
het hof acht vermag te slaan niet blijkt
dat zulks ten deze het geval was;
Dat het arrest dus artikel 97 van de
Grondwet heeft geschonclen ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch enkel in zover het over
de burgerlijke vordering· en over de
kosten heeft beslist en behalve waar het
beslist heeft dat de valse getuigenis ten
laste van Auguste De Proft alsmede de
verduistering van gelden ten laste van
al de verweerders niet bewezen zijn ;
beveelt dat melding van onderhavig·
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerders tot de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak'
naar het Hof van beroep te Brussel.

25 januari 1960. -

2e kamer. -

Voo1·zitter en Verslaggever, H. de Clip-

pele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, M.. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Parijs.

-
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25 januari 1960

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BURGERGERLIJKE VORDERING. - VERKEERSONGEVAL. - BESTUURDER DIE EEN
ONGEBRUIKELIJKE MANIEUVRE HEEFT
UITGEVOERD. EEN GROND VAN
RECHTVAARDIGING INROEPEND.
VoORWAARDEN VEREIST OPDAT DE
RECHTER ZIJN BESLISSING DAAROP ZOU
KUNNEN GRONDEN.
De bewijslast wordt niet omge/werd door een
arrest dat, hoewel vaststellende dat een
bestuw·de1· een ongeb1'uikelijke manmuvre
heef't uitgevoe1·d en dat hij het bewijs niet
heeft geleverd van zijn bewering, volgens
welke die manmuv1'e aan een geval van
overmacht diende toegeschreven te worden, beslist dat e1· nopens de sclmld van
die bestuurder een twijfel bestaat, welke
verhindert hern voo1· de gevolgen van het
ongeval aanspmkelijk te stellen, wanneer
uit het arrest blijkt, eensdeels, dat de
aangevoerde grand van 1'echtvaardiging
gestaafd was door elementen van die
aard om e1' geloof aan te hechten, en,
anderdeels, dat de onjuistheid van die
bewering niet bewezen werd (1).

(J. EN P. COBBAERT, T. FECHEYR,
WEDUWE DE WILDE, EN CONSORTEN.)
ARREST (2).
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
I. vVat de voorziening van Paulus Cobbaert betreft :
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof acht vermag te slaan niet
(1} Arg. verb1·., 17 maart 1958 (A.1'1', Verb1·.,
1958, blz. 530); 24 november 1058 (ibid.,
1050, blz. 261) ; 5 januari 1059 (Bull. en
PAsrc., 1959, I, 441).
(2) Een eerste anest werd in deze zaak
gewezen op 23 februari 1959 (B~tll. en PAsrc.,
1950, I, 630).
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blijkt dat aanlegger zijn eis tot verbre- genspraak, dat er een twijfel bestond in
king aan de partijen tegen dewelke hij de te haren lastP uitgebrachte beschulgericht is lweft betekend;
diging, dat indien de burgerlijke partij de
Dat de voorziening derhalve niet ont- grondslag van haar vraag moet bewijzen,
vankelijk is;
het ook aan de betichte behoort van het
II. Wat de voorziening van Jacques bewijs te leveren van het verweerrriiddel
dat hij tegenstelt, dat in onderhavig geCobbaert betreft :
val het aan Martin behoorde het bewijs
Over het middel, afgeleid uit de schen- te brengen van het verweermiddel dat
ding van de artikelen '154, '155, '156, '189 zij aan de verschillende tegen haar geen 2'1'1 van het Wetboek van strafrechts- stelde burgerlijke partijen tegenwierp, te
pleging, 3 en 4 van de wet van '17 april weten een verlies van haar bewustzijn,
1878 bevattonde de voorafgaande titel voorgevallen op het ogenblik van de botvan het Wetboek van strafrechtspleging, sing tussen haar voertuig en dit van
1315, '1382 en '1383 van het Burgerlijk Cobbaert, dat het arrest, aanvaardend
Wetboek, en 97 van de Grondwet, door- dat zij dit bewijs niet l,evert, haar dan
dat het bestreden arrest het vonnis a quo ook niet kon ontlasten van aile verantvan 20 december '1957 hervormd heeft, woordelijkheid in de gevolgen van het
dat Jacques Cobbaert en Mathilde Martin kwestieus ongeval, noch Jacques en Paul
verantwoordelijk verklaarde, de eerste Cobbaert veroordelen om haar de schadevoor twee derden, de tweede voor een vergoedingen te betalen, ten titel van
derde, van de schadelijke gevolgen van herstol van het nadeel dat dit ongeval
het ongeval van 15 april1957, en doordat haar had veroorzaakt :
het bestreden arrest voor recht gezegd
Overwegende dat het arrest vaststelt
heeft dat er geen termon zijn om Martin
en dezer burgerlijke verantwoordelijke " dat voor verworven moet worden aanCleda in de verantwoordelijkheid te be- gezien dat Mathilde Martin wel degelijk
trekken, dat Jacques en Paul Cobbaert een stoot van het stuur in de maagstreek
solidair en alleen gehouden zijn tegen- heeft ontvangen, op wellc ogenblik, beover al de burgerlijke partijen, Martin en wusteloosheid is of kan zijn ingetreden ... ,
Cleda inbegrepen, om reden dat het ma- dat de twijfel in de bewijsvoering van
nceuvre van Martin ongewoon is, dat het Mathilde Martin - nopens het ogenblik
al te laattijdig afremmen niet alleen na- waarop die bewusteloosheid haar overdat de stoep werd opgereden doch ook meesterde - eveneens echter is weer te
daarvoor ten laste blijft van Martin en vinden in de te haren laste uitgebrachte
niet tot een redelijke on twijkingsbewe- beschuldiging, dewelke niet weerlegt dat
ging behoort, hetgeen door haar ten an- de bewusteloosheid dadelijk na de eerste
dere slechts wordt verklaard door het feit aanbotsing werd ondergaan, ... dat deze
dat zij kortstondig het bewustzijn zou twijfel, gesteund op de mog·elijkheid van
hebben verloren, dat voor verworven een ontstane dwingende oorzaak op de
moet worden aangezien dat Martin wel onverantwoorde gedraging van betichte
degelijk een stoot van het stuur in de Jacques Cobbaert, verhindert de medemaagstreek heeft ontvangen op welk verantwoordelijkheid van Mathilde Marogenblik bewusteloosheid is of kon zijn tin ten genoege van recht te weerhouingetreden, dat er een twijfel heerst in den ";
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
de bew1jslevermg van Martin, maar dat
er dezelfde twijfel bestaat in de te haren is aan te stippen, aan de ene zijde, dat
laste uitg·ebrachte beschuldiging, dewelke "het al te laattijdig afremmen ... Martin
niet weerlegt dat de bewusteloosheid da- ten laste blijft en tot een redelijke ontdelijk na de eerste botsing werd onder- wijking·sbeweg·ing niet behoort " en, aan
gaan, en dat deze twijfel, gesteund op de de andere zijde, te beslissen dat verweermogelijkheid van een ontstane dwingende ster geen misdrijf heeft begaan vermits
oorzaak op de onverantwoorde gedra- de rechter releveert dat het niet vast
ging van Jacques Cobbaert de medeve- staat dat gezegde manceuvre gedurende
rantwoordelijkheid van Martin ten ge- de bewusteloosheid van verweerster niet
noege van recht verhindert te weerhou- zou gebeurd zijn;
den, dan wanneer de rechters ten,,gronde
Overwegende dat aanlegger het arrest
nog slechts van de burgerlijke belangen insgelijks verwijt verweerster Martin van
kennis hadden en zij vaststellen dat « het elke verantwoordelijkheid te hebben outal te laattijdig afremmen ... Martin ten last, alhoewel het aanneemt dat zij het
laste blijft en niet tot een redelijke ont- bewijs niet heeft geleverd dat het door
wijkingsbeweging· behoort », dat ze der- haar ingeroepen verweermiddel, afgeleid
halve niot konden vaststellen, zonder te- uit de bewusteloosheid,, die onmiddellijk
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na de botsing van haar voertuig met die
van aanlegger haar zou overmeesterd hebben, clan wanneer dit bewijs door verweerster diende te worden bijgebracht;
Overwegencle dat uit de termen van het
arrest blijkt, aan de ene zijde, clat de door
venveerster aangevoercle groncl van rechtvaarcliging gestaafcl was door elementen
van die aard om eraan geloof te hechten,
en, aan de andere zijde, dat de onjuistheid van die bewering niet bewezen werd;
Dat het arrest, immers, aanstipt dat
(( de beschuldiging niet weerlegt dat de bewusteloosheid dadelijk na de eerste aanbotsing werd ondergaan " ;
Dat, gelet op die omstandigheden, het
arrest wettelijk heeft kunnen beslissen
het nopens de schuld van verweerster
.Martin twijfel bestond en dat « deze twijfel... verhinclert de medeveran twoorclelijkherd van .Mathilde Martin ten genoege
van recht te weerhouden ";
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
25 januari 1960.-2° kamer.- Voo1'zitter en Ve1·slaggevet, H. de Clippele,
raaclsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende conclusie, H. Roger Janssens
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Van Ryn en De Bruyn.

2e KAMER. -

25 januari 1960

•lO HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.
-HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR
MINISTERIE ALLEEN. - HERVORi\UNG
VAN DE BESLISSING OVER DE BURGERLUKE VORDERING. - 0NWETTIGHEID.
20 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
-TOT ZICH TREKKEN VAN DE VORDERING. - VoORWAARDEN.
1 o Op hogeT beroep van het open bam· mi-

nisterie alleen, mag de rechter in hoge1·
be1·oep de beslissing niet he1'V01'men,
wam·bij de eetste rechter aan de burgerlijke partij !war v01·dering !weft ontzegd (1).
2o Artikel 215 van het Wetboek van stra.f-

(1) Verbr., 23 januari. 1957 (A1'1'. Verb1·.,
1957, blz. 383),

vo1·de1·ing laat de rechter in hager beroep
niet toe kennis te nemen van een geding
welk de eerste 1'echte1' reeds beslecht !weft
bij een beslissing die, bij ontstentenis
van een tegen ham· gericht beroep, aan
zijn voordeel niet onderworpen is.

(G. EN E VAN NUFFEL,

'f.

BURRILL.)

ARREST.
I-IET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 mei 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
I. Wat de voorziening· van aanlegger,
burgerlijk verantwoordelijk, betreft :
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging waarop het hof vermag
acht te slaan niet blijkt dat die voorziening zou betekend geweest zijn aan de
partij tegen dewelke zij gericht is; dat
zij bijgevolg ni8t ontvankelijk is;
I!. Wat de voorziening van aanlegster,
betrchte, betreft : a) In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen over de publieke vordering :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstrg de wet rs ;
b) In zover de voorziening gericht is tegen de beshssing gewezen over de tegen
aanlegster ingestelde burger lijke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 7 van de wet van
1 mei 1849, 199,203 van het Wetboek van
strafvordering, gemeld artikel 203 gewijzigd door artikel 2 van de ·wet van 31 mei
1955, doordat de rechter in hoger beroep
aanlegster veroordeeld heeft tot het betalen van schaclevergoeding aan verweerder,
dan wanneer de eis van deze burgerlijke
partij tegen aanlegster en de voor
haar burgerlijk verantwoordelijk v66r de
rechtsmacht in hoger beroep niet werd
gebracht vermits verweerder geen beroep
instelde teg·en de beslissing waarbij de
eerste rechter zich onbevoegd heeft verklaard om over die burgerlijke vordering uitspraak te doen, zodat de rechter
in hoger beroep zijn machten heeft overschreden :
Overwegende dat de eerste rechter aanlegster ontslaan heeft van de tegen haar
uitgeoefende publieke vordering terwijhij, bij hetzelfde vonnis, zich dientengevolge onbevoegd heeft verklaard om uitspraak te doen over de tegen haar vur-
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Overweg·ende dat het openbaar ministerie hoger beroep heeft ingediend tegen
de beslissing· over de publieke vordering,
maar dat verweerder, tegen de beslissing
gewezen over zijn vordering en die, in
staat van de rechtspleging, eraan een
einde stelde, geen hoger beroep heeft ingediend;
Dat bijgevolg de tegen aanlegster gerichte burgerlijke vordering v66r de
rechtsmacht in hog·er beroep niet werd
gebracht;
Overwegende weliswaar dat; bij het bestreden arrest, het hof van beroep verklaard heeft die burgerlijke vordering tot
zich te trekken ;
Maar overwegende dat indien de rechter in hoger beroep gehouden is, bij toepassing· van artikel 215 van het Wetboek
van strafvordering, over de zaak zelve
uitspraak te doen wanneer hij de beslissing van de eerste rechter te niet doet
voor een andere reden dan de onbevoegdheid, het uitsluitend over de vorderingen
gaat die bij de eerste rechter aanhangig
zouden blijven voor zoveel de rechter in
hoger beroep niet over de zaak zelve uitspraak zou doen; dat gemeld art.ikel 215
aan de rechter in hoger beroep niet toelaat kennis te nemen van een geding welk
de eerste reehter reeds beslecht heeft b~j
een beslissing die, bij ontstentenis van
een tegen haar gericht beroep, aan zijn
oordeel niet onderworpen is ;
Overwegende derhalve dat het hof van
beroep door de beslissing van de eerste
rechter over de burgerlijke vordering tegen aanlegster uitgeoefend te niet te doen
en deze laatste tot het betalen van schadevergooding aan vorweerder te veroordelen alsmede tot de kosten van beide aanleggen gevallen aan de zijde van de burgerlijke partij Burrill, zijn macht overschreden en de in het middel aangeduide
wetsbepalingen heeft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het uitspraak heeft
gedaan over de door verweerder tegen
aanlegster ingestelde burgerlijke vordering en desomtrent het beroepen vonnis
te niet heeft gedaan, die verbreking voor
gevolg hebbende dat de beslissing waarbij
aanlegger burgerlijk verantwoordelijk
werd verklaard voor de betalingen waartoe op burgerlijk gebied aanlegster werd
veroordeeld zonder voorwerp word t ; verwerpt de voorzieningen voor het overige;
beveelt dat van onderhavig arrest mel-

ding zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt ieder aanlegger tot een vierde
van de kosten en laat de Staat de overige
helft ten laste; verklaart dat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing·.
25 januari 1960. - 2e kamer. - VoO!'zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1', H.
van Beirs. - Gelijkluidende conclusie, H.
Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. BELASTBARE GRONDSLAG
DOOR DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN
VASTGESTELD OVEREENKOl'IISTIG HET
DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE GEDURENDE HET ONDERZOEK VAN ZIJN RECLAl'IIATIE GEGEVEN AKKOORD. BELASTINGPLICHTIGE DIE IN ZIJN CONCLUSIES V66R HET HOF VAN BEROEP BEPAALDE FElTEN INROEPT, WAARUIT
li<J DE DWALING BIJ DE VASTSTELLING
VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG AFLEIDT. -ARREST WAARBJJ GEEN VAN
DEZE BEPAALDE GRIEVEN BEANTWOORD
WORDT. NIET GEJVIOTIVEERDE BESLISSING.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE
VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. ANTWOORD OPGELEGD AAN
DE BELASTINGPLICHTIGE. BEGRIP.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AlVIBTSWEGE. AANSLAG GEVESTIGD NA TOEZENDING VAN
EEN BERICHT VAN WIJZIGING AAN DE
BELASTINGPLICHTIGE. BELASTINGPLICHTIGE ER BELANG BIJ HEBBENDE
TE BEWEREN DAT HIJ NIET WETTIG
Al'IIBTSHALVE KON AANGESLAGEN WORDEN, Ol'IIDAT HIJ HET BERICHT VAN WIJZIGING REGELMATIG HAD BEANTWOORD.

1o

~Wan nee!' de belastingplichtige in zijn
conclttsies v661' het hof' van be1·oep !weft
doen gelden dat, om de door hem aangegeven bepaalde !'edenen, de vaststelling
van de belastbare grondslag, waannede
hij zich akkoo1'd had verklam·d 1:n de
loop van het onderzoek van z~in reclamatie aan de dire"cteU!' de!' belastingen
toegestuu1'd, rnet dwaling behept was,

-.41)1is het at1'est niet 1'egelmati g gemotiveetd,
dat dit . ve1'weermiddel verwerpt zonde~·
ieder van de aangehaalde bepaalde grieven te beantwoorden (1).
2° Geeft een antwom·d, in de zin 1}an artikelen 55, pamgraaf 1, laatste lid, en 56
van de samengeschal£elde wetten op de
inkomstenbelastingen, d6 belastingplichtige, aan wie de administratie een bericht ?Jan w~jziging van zijn aangifte
heeft toegestml1'd en die zich e1' toe beperkt te antwoorden dat hij niet aklword is met de aldus voorgestelde wijziging (2).
3° Bijaldien oak de d.anslag ambtshalve
werd gevestigd na toezending van een
regelJiwtig be1·icht van wijziging aan de
belastingplichtige, ·hee(t dezc er belang
bij staande te houden dat, wijl hij dit
be1·1:cht ?'egelmatig had beantwoord, hij
niet wettig van ambtswege kon wo1'den
aangeslagen, nu de~·gel·ijke taxatie hem
slechts toelaat een ve1'minde1'ing van de
belastba1'e g1'ondslag te bekomen, voor
zover hij het bewijs van het juiste bedmg van zijn belastba1'e inlwmsten bijb?'engt.
(VAN IIOLLEBEJ(E, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Geiet op de bestreden
arresten, op 13 december 1957 en
20 maart 1959 g-ewezen door het Hof
van beroep te Brussei ;
Over het eerste middei, afg-eieid uit de
schending- van de artikeien 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324 van bet Burg-eriijk Wetboek, 55, 56 en 61, parag-raaf 3, van de wetten betreffende de
inkomstenbeiasting-en, sameng-eschakeid
bij besiuit van 31 juli 1943 en bij besiuit
van de Reg-ent van 15 januari 1948,
2, parag-raaf 3, en 6 van rte wet van
16 october 1945, doordat het bes+reden
arrest van 20 maart 1959, zonder verdere motivering-, verkiaart : " dat de
opwerping-en van eiser, strekkende tot
het bestrijden van de vermoedens aang-evoerd door het l: estuur tot raming van
deze basissen en berekeningen, niet van
aard zijn en uit te maken aat hij zich
(1) Raadpi. verbr., 28 october 1958 (A1'1'.
V m·b1·., 1959, biz. 177).
(2) Raadpl. verbr., 11 december 1956 (An·.
Verb?'., 1957, biz. 253).
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noodzake1ijk verg-ist heeft door zijn
akkoord te geven op de door bet bestuur
voorg-esteide beiastbare basisseu, of dat
de door hem behaaide winsten in werkelijkheid minder waren ; dat deze opwerping-en, dienvoig-ens, niet van aard zijn
de nietigheid van het akkoord van
2 april 1951 aan te tonen; dat eiser niet
meer gemachtig-d is de beiastbare basissen en de elementen van de belastbare
inkomsten te betwisten '' : 1° dan wanneer eiser geen g-rieven in abstracto had
opg-eworpen, maar wel de zes voigende
bepaaide g-rieven : 1°, bezit van HenrJrik:
28.900 frank; 2°, rollend fonds; 3o, provisie tot wedersamenstelling van de
stocks (vias en veestapei) inzake extrabeiasting; 4°, amortisatie; 5°, overname
van de hofstede te \Vijtschate; 6°, aanpassing van de winst voor het laatste
kwartaai van 1944, en voor eike grref
een kiemmende aangepaste argurnentatie
ophouwde, zoaat uit de alg·ernene bewoordingen van dit bestreae11 arrest !l.iet
kan uitgemaakt worden of het hof van
beroep al die grieven hee1t onderzocht,
en nog minder of de voor ieaere g-rief
aang-evoerde argumentatie werd onderzocht; 2°, dan wanneer, in verband met
de provisie voor stocks (vlas en veestapel), werd aangehaaid dat de adrninistratie in de verzoeningsprocedure akkoord was om op zekere bedragen de provisie toe te kennen, en dit bestreden
arrest hieraan geeu aandacht schenkt;
3°, dan wanneer, wat betreft de provisje
voor stocks (vlas en veestapei), de ma:te~
rieie feiten vaststonden, met andere
woorden dat de administratie aanvaarclde
dat op 1 januari 19'±0 er 138.600 frank
vias en 213.000 frank veestapei (paarden) was, en clat verder het mat,erieel
feit dat er 35.350 frank jonge dieren
waren eveneens vaststond, zodat, wat
die punten betreft, het om een appreeiatie in rechte ging, « en uit de motivering van dit bestreden arrest niet CJf te
Ieiden valt dat die interpretatie van de
wettekst werd aangevoerd " ; 4° dan
wanneer de na het tussenarrest van
13 december 1957 genomen conclusies
verwezen naar de memorie mgediend in
de verzoeningsprocedure v66r het Hof
van beroep te Gent, en uit de motivering
van dit bestreden arrest niet kan uitgemaakt worden of cleze onderzocht werd :
Overwegencle dat aaniegger, 111 uitvoering- van het arrest van 13 aecember 1957 waarbij aan partijen bevoien
werd over de g-rond te conchideren,
nameiijk over de geidigheid van het
" ;ol]ckoord " van 2 april 1981, door aan-
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onderzoek van zijn reclamatie gelaste vanaf de verzending van het bericht van
ambtenaar vastgestelde belastbare grond- wijziging; 1° dan wanneer : a) een voorslagen, in zijn conclusies doen gelden gaand in de zaak gewezen arrest van
heeft, dat hij geen akkoord zou getekend 13 december '1957 tegen hetwelk, voor
hebben indien hlj geweten had dat de zoveel als nodig, de voorziening gericht
in het middel aangeduide en in de con- is, u.itdrukkelijk verklaart : " Overweclusies meer uitvoerig uiteengezette grie- gende dat het bestuur de exceptie van
ven ontvankelijk en gegrond waren en niet-ontvankelijkheid aangaande deze eis
het duidelijk is dat hij dienaangaande in opwerpt, daar hij niet werd vermeld in dwaling' verkeerde ;
de reclamatie en deze grief door de
Overwegende dat de rechter, waar aan- directeur niet werd onderzocht; overlegger aldus ieder van Ltie bepaalde wegende dat eiser opwerpt dat hij niet
grieven als oorzaak van de beweerde dwa- verwittigd werd van de beslissing van
ling · inriep, ertoe gehouden was ieder de controleur (stuk Hi) de aanslagen
van hem te beantwoorden;
van ambtswege te vestigen ; dat hij dit
Dat het eerste deel van het middel inderdaad slechts vernam bij het nagegrond is en dat het onderzoek van de zicht van het fiscaal dossier na het inandere delen, die eveneens teg'en het dienen vim zijn beroep ter griffie van
dispositief van het arrest van 20 maart het hof; en dat hij derhalve in de moge1959, gericht zijn, waarbij het" akkoord " lijkheid verkeerde de onrechtsgeldigheid
van 2 april 1951 geldig verklaard werd, van de vestigingsprocedure te doen gelzonder voorwerp wordt;
den in zijn bezwaarschrift "; en zcOver het tweede middel, afgeleid uit doende verklaarde dat die grief betrefde schending' van de artikelen 97 van de fende de procedure niet nieuw en dus
Grondwet, 1317 tot 1324 en 135'1 van ontvankelijk was, en dientengevolge aan
het Burg'erlijk Wetboek, 55, 56, 61, para- partijen beval ten gronde te pleiten nograaf 3, 65, 66 en 67 van de wetten betref- pens de geldigheid van het akkoord van
flmde de inkomstenbelastingen, samen- · 2 april t 951 en wel in verb and met de
geschakeld bij besluit van 31 juli 1943 grief, betreffende de procedure, gezien
en bij besluit van de Regent van 15 ja- bedoeld arrest reeds laat opmerken dat,
nuari '1948 en 19 van de wet van 16 octo- zelfs indien ten onrechte ambtshalve werd
ber 1945, eerste onderdeel, doordat het aangeslagen, artikel 55 toch door het
bestreden arrest van 20 maart 1959, in zenden van een bericht van wijziging
antwoord op de stelling van aanlegger werd nageleefd, zodat het hof van beroep,
dat hij, door het akkoord op 2 april1951 door het arrest van 13 december '1'957,
over de aanslagbasis, geen afstand kon wat betreft de ontvankelijkheid van de
gedaan hebben van de eis betreffende de eis betreffende de procedure, wegens het
procedure (te weten dat de aanslagen al of niet nieuw zijn ervan, zijn macht
ten onrechte ambtshalve waren geves- had uitgeput; en dit hof hierop in het
tigd) te meer daar hij, pas na onderzoek arrest van 20 maart 1959 niet kon terugian het dossier ter griffie op de hoog'te keren zonder het gezag van gewijsde van
kwam van het feit dat de aanslagen het eerste arrest te schenden (artikel1351
ambtshalve gevestigd waren, staande van het Burgerlijk Wetboek); b) dit
houdt dat die grief betrefl'ende de pro- subsidiairlijk, waar de motivering van
cedure " terloops van de administratieve beide bestreden arrestcn tegenstrij dig is
procedure nooit werd aangevoerd en dat op dit punt, artikel 97 van de Grondwet
de dLrecteur deze kwestJe niet onder- zou geschonden zijn en beide arresten
zocht heeft " en " dat eiser geen heir- dienen te niet gedaan te worden; 2° dan
kracht be>vijst die de termijn van arti- wanneer (subsidiairlijk) : a) aanlegger wel
kel 6'1, paragraaf 3, van de samenge- zijn motivering heeft doen afgeven ter
schakelde wetten zou hebben verlengd, con trole door mid del van het stuk 109,
en zijn grief " van onregelmatige proce- ondertekend en gedagtekend op 8 dedure " als een nieuwe grief onontvanke- cember 1949, zodat de reden, aangevoerd
lijk dient verklaard ,, omdat, zo ver- om te hewcren dat aanlegger moest weten
klaart clit bestreden arrest, waar hij geen dat hij ambtshalve zou belast worden,
gevolg heeft gegeven aan de belofte de wegvalt, en het bestreden arrest van
rriotivering van de ingenomen stelling te 20 maart 1959 aldus de bewijskracht van
laten geworden, hij ervan overtuigd stuk 109 hecft geschonden; b) aanlegger
moest zijn dat hij van ambtsweg'e zou in zijn conclusies van 26 februari 1957
aangeslagen worden bij gebrek aan over- en zijn nota van 12 november 1957
leg'gen van een schriftelijk antwoord - beide v66r het arrest van 13 decem-
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dat de motivering (stuk 109) volstrekt
overbodig was, daar stuk 112 voldoende
gemotiveerd was en. alle kenmerken ..van
een geldig en tijdig antwoord op het
bericht van wijziging vertool).de, vermits
artikel 55 van de samengeschakelde wetten. geen motieven vereist, zodat het
bestreden arrest van 20 maart 1959 de
gevolgtrekking, dat er gei:m overmacht
was, niet voldoende. en adequaat rechtvaardig't waar het aanvoert dat het niet.indienen van de motivering bij aanlegger
de verwachting moest doen ontstaan dat
hij ambtshalve zou aangeslagen worden
bij gebrek aan voorleggen van een schriftelijk antwoord binnen de termijn (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) ;
tweede onderdeel, doordat het bestreden
arrest van 20 maart 1959 daarenboven
verklaart " dat al de. pleegvormen door
de wet vereist voor de taxatie bij wijziging nageleefd werden ; dat eiser de wettelijke waarborgen voorzien ingeval van
dergelijke taxatie genoten heeft ; dat het
feit, dienvolgens, dat de controleur en de
directeur de .aanslagen als van ambtswege hebben bestempeld, terzake een
onverschillige omstandigheid uitmaakt ))'
en zodoende niet duidelijk zegt of de
betrokke,n aanslagen al dan niet ambtshalve werden gevestigq, en al dan niet
tererht,. ofwel of de omstandigheid dat
ze ambtshalve werden gevestigd de nietigheid niet meebrengt wegens ten
onrechte ambtshalve vestiging, daar er
toch een bericht van wijziging werd
gezonden, en slechts het niet-naleven
van die formaliteit de nietigheid van de
aanslagen zou meebrengen : 1° dan wanneer dit bestreden arrest de stelling huldigt dat de aanslagen terecbt ambtshalve
werden gevestigd wegens het feit dat
« de motivering >> niet werd ingedragen,
maar anderzijds in de laatste considerans impliciet de stelling huldigt dat de
aanslagen ten onrechte ambtshalve werden gevestigd, zodat wegens tegenstrijdigheid van gemelde motieven, wat
gelijkstaat met gebrek aan motivering,
artikel· 97 van de Grondwet werd geschonden ; 2° dan wanneer aanlegger in
de conclusies (na het arrest van 13 december 1957) en de twee erbij gevoegde
nota's duidelijk twee stellingen omschreef, vooreerst de stelling dat slechts
de administratie de aanslagen ambtshalve kon vestigen, zodat waar, zoals
ten deze, uit de stukken 110 en 111
duidelijk blijkt dat ze ambtshalve werden gevestigd, het hof van beroep niet
kon zeggen dat ze niet ambtshalve wer-

den gevestigd, en ten tweede, de stelling dat, waar de aanslagen amb tshal>ve
gevestigd zijn, die aanslagen ten onrechte ambtshalve zijn gevestigd om de
r,edenen aangeduid in de conclusies en
nota's v66r het arrest van 13 december 1957 neergelegd, en die verkeerde
vestiging reeds op zichzelf voldoende iil
om de nietigheid mee te brengen, dit in
tegenstelling met de bewering dat slechts
het niet-sturen van een bericht van wijziging, bij ten onrechte ambtshalve vestiging, de nietigheid van de aanslagen tot
gevolg zou kunnen hebben, zodat het
bestreden arrest van 20 maart 1959 op
dit punt duhbelzinnig en onduidelijk is,
de conclu~lies en de nota's op dit punt
niet adequaat beantwoordt, en het aldu:s
artikel 97 van de Grondwet schendt;
3° dan wanneer, zo dit bestreden arrest
bedoelt dat de aanslagen niet ambtshalve
werden gevestigd, het de bewijskracht
van de stukken 110 en 111 schendt (schending van de artikelen 1317 tot 1324 van
het Burgerlijk Wetboek); 4° dan wanneer, zo dit bestreden arrest bedoelt da:t
de directeur ten onrechte de aanslagen
als ambtshalve qualificeert, en het hof
van beroep zich het recht toekent deze
als gevestigd ingevolge artikel 55 van· de
samengeschakelde wetten te beschouwen, het artikel 56 schendt dat de ambtshalve aanslag als een aangelegenheid
van de administratie beschouwt; 5° dan
wanneer, zo dit bestreden arrest .voorhoudt dat de aanslagen weliswaar alll;btshalve werden gevestigd, maar dit · ten
onrechte, en dat dit niet de nietigheid
van de aanslagen tot gevolg zou hebben
waar er een bericht van wijziging werd
gestuurd, het alsdan gemeld artikel 56
schendt daar het ten onrechte vestigen
op zichzelf de nietigheid van de aanslagen meebrengt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest van 13 december 1957, in strijd met hetgeen in
het middel staande gehouden wordt,
niet beslist heeft dat de grief betreffende
de aanslagprocedure niet nieuw w·as,
doch dat het zich ertoe beperkt heeft de
dienaangaande door aanlegger gemaakte
aanspraken te doen kennen ;
Dat dit arrest, integendeel, erop wijst
dat het hof van beroep in de huidige
stand van de zaak niet kan beslissen of
de aanslagen, hetzij van ambtswege
hetzij ingevolge een wijzigingsproc.edure
gevestigd werden ;
Dat dit deel van het eerste onderdeel,
gericht tegen het arrest van 20 maart
1959, steunt op, een verkoerde in terpre-

-

484

taLiu nm het arrest van 13 december
1957 ; dat het derhalve feitelijke grand-

slag mist;
·
nat het dientengevolge overbodig vborkomt de ontvankelijkheid te onderzoeken en, desvoorkomend, de gegrondheid van een voorziening die, voor zoveel
als nodig en dit subsidia,!, te~en ~et
arrest van 13 december. 1907 ger1eht IS ;
Overwegende dat het arrest van
20 maart 1959, na erop te hebben gewezen clat de grief betreffende de onregelmatigheid van de aanslagproc.edu;re
ViJ.n ambtswege door aanlegger m de
loop van de administratieve proce~ure
nooit aangevoerd werd en dat de dlrecteur die kwestie niet onderzocht .l1eeft,
vaststelt dat op 7 november 1949 (moet
zijn : december) de echtgen?.te. ~an aanlegger het bericht van WIJzrg·mg van
17 november 1%9 (stuk 1'12) ondertekend heeft met de melding " niet akkoord " doch dat zij geen gevolg gegeven
heeft aan haar belofte de motieven van
haar stelling aan de controleur te laten
.geworden;
Dat het arrest daaruit afleidt dat aanlegger vergeefs aanvoert dat hij over. tuigd was dat de vestiging :van d~ betwiste aanslagen zou geschreden mgevolge de wijzig·ing·sprocedure, maar dat,
.integendeel, hij zich eraan moest verwachten dat hij van ambtswege zou aang-eslagen worden bij ~ebr~.k aan over~
leggen van een.. schnftehJl~ ~ntwoora
binnen de termiJn van twmbg dag·en
vanaf de verzending van het bericht van
wijzigir:g, zodat hij tot verleng~ng van
de reclamatietermijn geen heukracht
bewijst en zijn grief betreffende de onre. gelmatigheid van de aanslag'J.~~oced~re
een nieuwe en dus onontvankehJke gnef
is ·
Cherwegende dat dit arrest, alhoewel
het aldus aanneemt en dat tijdig· een
antwoord op het. bericht van wijzig·ing
gegeven werd en dat de ecl:tgenote van
aanlegger daartoe gemachbgd ;vas, de
gevoJg·trekking dat aanlegger zrch aan
ambtshalve aanslag·en moest verwachten,
uitsluitend steunt op de onwettig·e beweegredonen dat, om regelmatig te zijn,
brd~clcl antwoord moest gemotiveerd
zijn;
Dat het arrest, bij gevolg, het dispositief war1rbij de grief betreffencle de onreo·elmatir;heid van de aanslagprocedure als
~ieuw onontvankelijk verklaard werd,
niet wettig gerechtvaardigcl heeft;
Dat, wat gemeld dispositief betreft, ~it
dee! Y an het eerste onderdeel gegrond 1s ;

Over :Q.et. tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest van
20 maart 1959, na impliciet doch ondubbelzinnig aangenomen te hebben dat de
betwiste aanslagen ambtshalve gevestigcl werden en na, dientengevolge, beslist te hebben dat de grief van aanlegger
betreffende de onregelmatigheid van de
aanslagprocedure nieuw was, "daarenboven " overweegt " dat al de pleegvormen door de wet vereist voor de taxatie
bij wijziging _nageleefd werden; da~ eis~r
al de wetteliJke waarborgen voorzren m
geval van dergelijke taxatie genoten
heeft; dat het feit, dienvolgens, dat de
controleur en de directeur ·de aanslagen
als van ambtswcge gevestigd hebben
bestempeld, ter zake een onverschillige
omstancligheid uitmaakt ";
Dat het arrest aldus de grief betreffende de onregelmatigheid van de procedure onontvankelijk verklaart wegens
gebrek aan belang ;
Overwegende dat de grief, wa~rbij aal_lgevoerd wordt dat een aanslag metgeld1g
van ambtswege kon gevestigd worden
omdat de belastingplichtig·e binnen de
door de wet gestelde termijn op het
bericht van wijziging geantwoord had,
verre van zonder he lang te · zijn indwn
komt vast te staan dat bcdoeld an Lwoord geldrg gegeven werd, ertoe no?dzakehjk moet leiden tot de vaststellmg
dat de bewijslast van het juiste. bedrag
van zijn belastbare inkomsten met rust
op de belastingplichtige welke een wi_jzigirig van de grondslag van' de betwrste
aanslagen nastreeft;
Dat dit onderdeel van het midclel, dat
tegen het dispositief gericht is w~arb.ij
de grief betreffende de onrege!mabghe1d
van de. a:mslagprocedure wegens gebrek
· aan be!ang onontvankelijk verklaard
werd, gegrond is ;
Om die redenen, verweq}t de voorziening in zover cleze tegen het, be?trec~en
arrest van 13 december 1957 gencht rs;
verbreekt het bestreden arrest van
20 maart 1959 ; beveelt dat van onderhavig arrest melding za~ 'V:orden ge_ni~akt
op de kant van d,e;,ver~uebgde besllssmg.;
veroordeelt parbJen. reeler tot de hellt
van de kosten; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Luilc.
26 januari 1960. 2e kamer. Voorzitter H. de Clippele, raadsheer
waarnem~nd voorzitter. - Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijkluidende conclusie,

H. F. Dumon, advocaat-generaal. Plwitc?', H. Van Leynseele.
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MIDDELEN TOT VERBREKING. -'-DIRECTE BELASTINGEN. MIDDEL
WAARBIJ DE SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT WORDT INGEROEPEN VAN
EEN BIJ DE VOORZIENING GEVOEGD~
AKTE.
BESTREDEN
BESLISSING
WELKE DIE AKTE NIET INROEPT. BESLISSING HEBBENDE ZICH KUNNEN
STEUNEN OP ANDERE AAN DE FEITENRECHTER
OVERGELEGDE,
DOCH
BIJ
JIET DOSSIER NIET GEVOEGDE STUKKEN.

Het middel afgeleid uit de s~~wnding V!:!n
de bewijsk?"acht van. een. btJ de voo?"~~e
ning gevoegde alcte ts me~ o:ttvan~eltJk,
wanneer de best?"eden besltsstng dte alae
niet 1:m·oept en, b~j gebreke va.n aanlegge1" al de stukken die..aa_1~ de fet~enrechter
werden overgelegd btJ Z1Jn ~~ssw?' te voegen, het hof in de o·J~1n.ogehJkhetd ..wo1·dt
gesteld na te gaan ~~ dte ?"echteT Zt]n be~
slissing niet op emge ande1•e akte lzeeft
gesteund (1).
(DEKNUDT T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 juni 1959 gevvezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 9? van de
Grondwet, 131?, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat .het bestreden arrest verklaart : « dat etser het
'door artikel 56 van de samengeschakelde
wetten vereiste bewijs van het juiste bedrag van zijn inkom.sten ~liet lev~rt; dat
de aanslagen ook me~ wtl~e~ceurtg voo~
komen "en zodoende tmpltctet maar dmdelijk aandeemt dat 'cte .betwiste aanslag
amhtshalve werd geveshgd, dan wanneer
de aanslag niet ambtshalve werd gevestigd, zoals blijkt uit de samenvattende
nota van het geschil en het verslag van
de inspocteur, zijnde stuk 10, « Gevol&·~e
aanslagprocedure ,, zodat de bewtJSkracht van beide genoemde stukken wercl
geschonden :
Overwegende, aan de ene zijde, clat de

(1) R.aadpl. verbr., 25 maa.rt 1955 (A1·r.
Ve?·b,·., 1955, biz. 638).

« samenvattende nota van het geschil ,,
die bij de voorzienin~· gevoegd is, ni.e.t
als uittreksel uit de mmuten van de gnffie van het hof van beroep afgeleverd
werd. en dat dit stuk geen vermelding
draagt waarbij de griller van dat hof het
voor eensluidend afschrift verklaart ;
Dat het derhalve niet bewezen is dat
dit stuk aan het hof van beroep onderworpen werd en dat, bijgevolg, dat h_of
de bewijskracht ervan heeft kunnen mtskennen;
Overwegende, aan de andere zijde, dat
het arrest het verslag van de inspecteur
niet inroept en dat aanlegger, bi1 gebreke het volledig administratief dossier
in regelmatige uittreksels over te leggen,
het hof in de onmogelijkheid stelt na te
gaan of de feitenrechter niet op enige
andere aide heeft gesteuncl om aan t13
nemen dat de betwiste aanslag bij toec
passing van artikel 56 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen gevestigd werd ;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Over het tweede mid del, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9? van de
Grondwet, 1318 tot 1324 van het.Burg·erlijk Wetboek, 28 en 55 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door besluit van 3'1 juli
'1943 en zo nodig, door besluit van de
Regent 'van 15 ja:nuari '1948, doordat,
eerste onderdeel, het bestreden arrest
verklaart : « dat zo de bedrijfsuitgaven
niet opgegeven zijn, er client opgemerkt
dat buiten hetgeen hierna zal worden
uit~eTJgezet, de bedrijfsuitgaven van eiser,
zoals zij door het ~e_stuur aang·en.o~en
werden geen aanletdmg tot betw1stmg
geven, 'zodat een ver&'elijking tussen de
bedrijfsuitgaven van etser en deze van de
vergelijkingstypes zich niet opdrong »,
dan wanneer eiser, zoals het bestreden
arrest het vaststelt, opwierp dat; waar bij
de vergelijkingspunten, de onk,~sten niet
opgegeven waren, het onm~~·e~IJk was de
similariteit tussen de vergel!Jlnngspunten
en eiser te onderzoeken, en eiser zodoende
omtrent de onkosten geen opwerping
maakte maar omtrent de similariteit die
slaat op het hele vergelijkingspunt, zodat
het bestreden arrest hierop geen aclequaat
antwoord geeft (sehending van artikel .9?
van de Grondwet), ofwel de conclustes
verkeerd heeft ge1nterpreteerd (schending
van de artil~elen 3118 tot '1324 van het
Burgerlijk Wetboek), doordat, tweede
onderdeel, het bestreden arrest verklaart
" dat eiser in aanvullende conclusies aanvoert dat de aftrek van 1 t. h. en van

-

4~{)-

2 t. h. << kon >> gebeurd zijn in de onkosten
die voor de vergelijkingstypes niet opgegeven· zijn; dat die aftrek, voor zoveel
hij door de administratie aanvaard wordt,
geen onkosten vertegenwoordigt, maar
eventueel, het bruto-winstcijfer moet
be'invloeden, en dat er ook rekening zal
mede geholiden geweest zijn bij de vergelijkingstypes >> : a) dan wanneer eiser in
zijn aanvullende conclusies opwierp dat
er 1 t. h en 2 t. h. verlles moest afgetrokken worden naargelang het gaat om ferroof non-ferrometalen, en deze aftrek niet
te zien was in de vergelijkingspunten, en
verder, zo er rekening moest mede gehouden gewecst zijn in de onkosten van
de verg·elijkingspun ten, deze niet waren
bijgevoegd, en hij hieruit dus nogmaals
af1eidde dat de similariteit niet kon onderzocht worden, zodat het bestreden
arrest geen adequaat antw<rord geeft op
die conclusies (schending van artikel 97
van de Grondwet) inzover het de indruk
geeft dat eiser dit verlies onder de onkosten zou willen vinden, ofwel de conclusies
verkeerd heeft ge'interpreteerd (schending
van de artikelen 1318 tot 1324 van het
Burgerlijk Wetboek), b) en dan wanneer,
door te zeggen : « en dat er ook rekening
zal mede gehouden geweest zijn bij de
vergelijkingstypes », het bestreden arrest
toch wel antwoordt op de eigenlijke opwerping van eiser, maar geeri adequaat
antwoord geeft, daar slechts de mogelijkheid van dit feit wordtbeaamd, maar niet
de bewuste zekerheid (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 28 en 55
van de gemelde samengeschakelde wetten) :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de belastbare grondslag bepaald werd
door vergelijking van het door aanlegger
aangegeven winstpercentage met het
bruto-winstpercentage van soortgelijke
belastingplichtigen;
Dat het arrest, na vastgesteld te hebben dat de vergelijkingstypes oordeelkundig gekozen werden, dan ook op passende
wijze en zonder de bewijskracht ervan te
miskennen, de conclusies van aanlegger
beantwoord heeft door te beslissen dat
een vergelijking tussen de bedrijfsuitgaven van deze laatste en deze van de vergelijkingstypes zich niet opdrong;
Overwegende dat aanleg·g·er in zijn
aanvullende conclusies aangevoerd heeft
dat, in verband met de onmogelijkheid
de s1milariteit tussen zijn bedrijf en deze
van de vergelijkingspunten na te gaan
gelet op de omstandigheid dat deze te
weinig gegevens opleveren, er << dient op
gewezen dat er steeds 1 t. h. verlies op de

aankopen van gewone oucte metalen en
2 t. h. op non-ferrometalen wordt ondergaan, en de administratie dit steeds
aftrekt, behalve in onderhavig geval )), ...
<< dat het hoge bruto-winstcijfer wel juist
kan zijn, maar anderzijds de aftrek van
1 t. h. en 2 t. h. kan gebeurd zijn in de
onkosten, welke juist niet opgegeven zijn
voor de vergelijkingspunten », dat « dit
verlies in onze onkosten niet werd opgegeven » en << aldus nogmaals blijkt dat de
similariteit niet vaststaat »;
Overwegende dat het arrest, in verb and
gebracht met de hierboven aangehaalde
conclusies die het verklaart te beantwoorden, moet gelezen worden als volgt : dat,
daar het aldus door aanlegger aangevoerd
<< verlies '' geen onkosten vertegenwoordigt, hetzelve eventueel het bruto-winstcijfer moet be'invloeden en dan ook rekening ermede zal gehouden geweest zijn
bij de vergelijkingstypes ;
Overwegende, aan de ene zijde, dat het
arrest, vermits bij het bepalen van .een
bruto-winst de onkosten. niet in aanmerking komen, een passend antwoord op de
conclusies verstrekt, zonder de bewijskracht ervan te schenden;
Overwegende, aan de andere zijde, dat
daar het arrest aanneemt dat het door
aang·evoerd « verlies » de bruto-winst
<< moet » he'invloeden, het, verre van op
een loutere mogelijkheid te wijzen, voor
vaststaand houd dat rekening ermede bij
het bepalen van de hruto-winE\t van de
vergelijkingstypes gehouden werd ;
Overwegende dat geen van de onderdelen van het middel kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
26 januari 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H.
Belpaire. - Gelijlcluidende conclusie, H.
F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Van Leynseele.
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'1° OVEREENKOMST. -

TEGENBRIEF.
- GEEN GEVOLG TEGEN DERDEN.
2° SEQUESTER VAN DE GOEDEREN
VAN VIJANDELIJKE
ONDERDANEN. - AKTEN MET BETREKKING
TOT DE ONDER SEQUESTER GEPLAATSTE

-487GOEDEREN NIET TEGENSTELBAAR AAN
DE DIENST VAN J-IET SEQ,UESTER. PERKEN.

1° De te gen brief' /weft geen gevol g te gen
de1·den. (Burgerlijk Wetboek, art. 1321).
2° Artikel 1, lid 2, van de besl1titwet van
23 aug1tstus 194.4 betrefTende het sequester
van de vijandelijke goederen, rechten en
belangen, blijkens hetwelk, door het feit
van het seq~wster, alle akten met betrelcking tot de onder seq~wster geplaatste
goederen aan de dienst van het sequeste1·
niel kunncn tegengesleld worden, is niet
van toepassing wanneer de goederen,
voorwerp van een overdrachtsa.lcte, het eigendom van een vijandelijk onderdaan
slechts we1·en ingevolge een aan de overnemer niet tegenstelbare tegenbrief.
·
(DIENST VAN HET SEQUESTER, T. N. V.
COMPAGNIE
BELGE
D'ASSURANCES
«MINERVE », N. V. COMPAGNIE BELGE
D'ASSURANCES-VIE
« MINERVE-VIE »,
VAN DEN WOUVER, ERAERS EN HUTCHINSON.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het best.reden
arrest, op 28 mei 195~ gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 3, 4, 7, 8, 9, 19
van de besluitwet van 23 augustus 1944
betreffende het sequester van. do vijandelijke goet,leren, rechten en belangen, 1321
van het Burgerlijk Wetboek, en 4'1, 42,
43 van de wetten op de handelsvennootschappen, samengeschakeld bij het koninklijk besluit van 30 november 1935,
544, 1134, 1582, 1583, 1599, 2279 van het
Burg·erlijk Wetboek en 97 van de Gi·ondwet, doordat het bestreden arrest, na
vastgesteld te hebben dat de 2ROO aandeien van de vennootschap « Minerve >>,
die op 27 december 1938 aan wijleh
Eraers fictief overgedragen werden door
de " Munchener Ruckversicherungs Gesellschaft », ingevolge eeri tegenbrief het
eigendom van deze vennootschap gebleven waren en als dusdanig « van rechtswege en door de enkele uitwerking van
de wet door de maatreg·el van sequestratie, omsci1reven in artikel 1 van de besluitvvet van 23 augustus 1944, waren
getroffen als op 3 september 1944 het
eigendom zijnde of onder de controle of
ter beschikking staande van een vijandelijk onderdaan », clesniettemin de verdering niet gegToncl verklaard heeft waar-

door aanlegger zijn rechten ten. aanzien
van kwestieuze effecten wiJcle cloen gelden, in zover cleze vordering betrekking
had op de 1840 aanclelen van de.vennootschap « Minerve » welke na 3 september
1944 door wijlen Paul Eraers " overgedragen » waren aan een clercle, het arrest
steunencle, om in clier voege te beslissen :
1° hierop clat becloelde aandelen door de
achtereenvolgencle verkrijgers ervan in de
wettelijke en statutaire vormen zouden
zijn verworven, en hierop clat naar recht
niet volcloende bewezen zou zijn dat die.
onclerscheiclen verkrijgers te Invader
trouw zouclen zijn geweest, en inzonclerheid dat de eerste ervan (een persoon
genaamd Struyven) had moeten weten
weten clat zijn overdrager Eraers op
27 december 1938 de aandelen van de
"Munchener Riickversicherung-s Gesellschaft », waarvan de overdracht op die
datum in het boek van de aandelen op
naam van de '' Minerve >> was opg-etekencl, niet regelmatig verkregen had ;
2° hierop clat de huidige aanlegg-er die,
wat de litigieuzt) effecten beueft, jegens
eerste verweerster de rechten van de
geseque)3treercle vennootschap slechts kan
uitoefenen in zover deze vennootschap
het zelf. zou kunnen. cloen, ten bewijze van
zijn eigendomsrecht op de kwestieuze
effecten aileen de tegenbrief kan inroepen,
een geheim c\ocument,' dat en.kel ge1digis ten opzichte van Eraers die daarbij
partij geweest is; doch niet kan tegengeworpen worden aan c].e verkrijgers, « dercle
bij een o.vereenkomst ·welke' krachte'ns
artil~el '1321 van het Burgerlijk Wetboek
hun niet kan tegeng-est,elcl worden >> ;
3° hierop dat de " M. R. G. », door aan de
fictieve overclracht van haar effecten aan
Eraers · alle uiterlijk voorkomen' van een
werkelijke en reg-elmatige overdracht te
geven, het risico geschapen heeft voor
clei·clen de fuogelijkheicl om ze op gelclige
wijze te verwerven in het leven te roepen,
zoclanig dat, daar de huidige aanlegger
" niet meer rechten heeft clan de M. R. G.,
hij thans de gevolgen van de door haar
verrichte claden moet onclergaan" ; en ten
slotte, 4° hierop dat lid 2 van artikel 1
yan de besluitwet van 23 augusti1s 1944,
naar luid waarvan « door het feit zelve
van het sequester alle alden betreffencle
de onder sequester gestelde goecleren aan
de Dienst niet kunnen worden tegengeworp'en », alleen toegepast kan worden op
de goecleren « die onder sequester staan
e·r(la omnes, ten opzichte van derclen
vijanclelijke goecleren zijnde »; hetgeen,
volgens het arrest, niet het geval zou
wezen voor de 1840 litigieuze aanclelen
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beschouwd te worden als het eigendom
zijnde, onder controle of ter beschikking
staande van de M. R. G. eu dus als op
geldige w1jze door hen verkregen "; dan
wanneer. mgev:?l er ten opzichte van
Eraers uitgemaakt IS dat, in weerw1l van
de door de ficheve overdracht van 27 december 1938 geschapen schijn, de effecten
van de vennootschap « Minerve " welke
bij die overdracht verhandeld zijn het
eigendom gebleven zijn van de « Miinchener Riickversicherungs Gesellschaft " en
als zodanig op 3 september 1%4 door de
enkele uitwerking van de wet onder sequester zijn gesteld, de eventuele overdrachten waarbij die effecten of een deel
ervan na die datum z1jn kunnen worden
verhandeld noodzakelijkerwijze nietig
zijn wijl tbegestaan door een persoon die,
daar hij niet de e1genaar van kwestieuze
effecten was, de macht niet had de eigendom ervan over te dragen, en zulks zonder dat er acht behoeft te worden geslagen op een beweerde afwezigheid van
kwade trouw bij de verkrijgers, ofwel op
het feit dat die overdrachten regelmatig
zouden opgetekend zijn in het register
van de aandelen op naam.van de vennootschap « Minerve " ; en da'n wanneer bedoelde overdrachten, die na 3 september
1944 zijn geschied, aJs dusdanig' en door
het feit zelve van het sequester niet kunnen tegengeworpen worden aan aanlegger
overeenkomstig artikel1, lid 2, van voormelde besluitwet van 23 augustus 1944,
waarvan de bepalingen een absolute algemene draagwijdte hebben en zowel ten
opzichte van de gesequestreerde als van
aile eventuele derden van toepassing zijn:

Overwegende dat blijkens de vermeldingen van het bestreden arrest, de door
aanlegger ingestelde vordering strekt tot
het vaststellen van de ondersequesterstelling, bij toepassing van de besluitwet van
23 augustus 1%4, van 2300 aandelen op
naam van de vennootschap, hier eerste
verweerster, die in 1938 door de « Miiuchener Riickversicherungs Gesellschaft "
verkocht zijn aan Paul Eraers, rechtsvoorganger van de litisconsorten Eraers;
dat aanleg·ger steunt op een door Eraers
ondertekende tegenbrief waardoor deze
erkent dat de « M. R. G. " eigenares van
die effecten gebleven is; dat 1840 van d1e
aandelen op n aam in 1%5 door Eraers
overgedragen worden aan een derde,
daarna door deze aan een nieuwe verkrijger die ze aan de N. V. "MinerveVie " verkocht heeft ";
Overwegende dat het bestreden arrest,

nader ingaande op de conclusies waarbij
eerste verweerster de ontvankelijkheid
van aanleggers vordering betwist, erop
wijst, enerzijds, " dat de dienst van het
sequester, in het bezit van die tegenbrief
gesteld, noodzakelijk moest constateren
dat de kwestieuze 2. 300 effecten het eigendom van de " M. R. G. '' gebleven waren
en meteen van rechtswege en door de
enkele mtwerking van de wet vielen onder
de sequestratiemaatregel, b1j artikel1 van
de besluihvet van 23 augustus 19'!4 bepaald, als op 3 september 1944 het eigendom zijnde, onder de controle of ter beschikking staande van een vij andelijk
onderdaan "en, anderzijds," dat, daar de
vennootschap « Minerva " verzet aangetekend heeft tegen de Dienst, daarmt het
onderhavig·e geschil gerezen is " ; dat het
arrest eruit besluit dat, " aangezien de
vordering tot doe! heeft dat de verbintenissen van de " Minerve " zouden in acht
genomen worden, zij tegen deze venootschap diende ingesteld te worden en ont.vankelijk is ";
Overwegende dat, in strijd met bet in
het middel aangevoerde, deze beschouwingen van het arrest betreffende de ontvankelijkheid van de door de Dienst ingestelde vordering, geen erkenning uitmaken van de gegrondheid van de stelling
van de dienst, welke het arrest bij het
onderzoeken van de grond der zaak verwerpt;
· Overwegende dat het arrest bij dit onderzoek erop wijst, enerzijds, wat de aandelen aangaat die op naam van de litisconsorten Eraers ingeschreven gebleven
zijn, dat hun rechtsvoorganger door de
tegenbrief erkend heeft dat de effecten
het eigendom bleven van de « M. R. G. "
waarvan de dienst de rechten uitoefent,
en anderzijds, wat de door de « MinerveVie " gekochte aandelen betreft, dat deze
effecten in de wettelijke en statutaire
vorm achtereenvolgens verworven zijn
door kopers in 1945 en 1948 en ten slotte
door do« Minerve-Vie "op 20 maart 1954,
zonder dat die verkrijgers vallen aan te
zien als te kwader trouw gewoest zijnde;
dat de " M. R. G. "• door aan de fictieve
overdracht van die effecten aan Eraers
de schijn van een werkelijke overdracht
te geven, het risico geschapen heeft voor
derden de mogelijkheid om ze op geldige
w1jze te verwerven m hot !even te roepen ;
Overweg·ende dat het arrest, na aldus
vastgesteld te hebben dat de derden g-een
kenms gehad hebben van de simufatie
welke de openlijke akte uitmaakte, wettig- heslist heeft dat de tegenhrief, als
geheim document dat geldig was ten

opzichte van Eraers die daar·bif partij is
geweest, niet geldig is ten opzichte van
die derden, naardien die overeenkomst
hun krachtens artikel 1321 van het Burgerlijle Wetboek niet lean tegengesteld
worden;
Overwegende dat, waar het laat gelden
clat artikel 1, lid 1, van de besluitwet van
191l4 betreffende het sequester van de
vijandelijke goecleren, rechten en belangen, aanlegger niet meer rechten kon
geven dan de onder sequester gesteld vennootschap er hezat, en waar het beslist
dat lid 2 van hetzelfde artileel slechts lean
toegepast worden op de goederen wellee
ten opzichte van derclen het eigendom
van cen vijandclijk onderdaan zijn, clit
wil zeggen waarvoor wettig een sequestratiemaatregel kan getroffen worden, hot
bestreden arrest die wetsbepalingen juist
toegepast heeft ;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 januari 1960. - 1 8 learner.~ Vool'zittel', H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux Henry de Favaux. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
Simont en Ansiaux.

Pleite~·s,

HH.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- BESLISSING WAARBIJ EEN VERvVEER
WORD'!' VERWORPEN. BESLISSING
WELKE IN HET ONZEKERE LAAT OF DE
RECIITER DE FElTEN, WAAROP HE'!' VEBWEER GEGROND WAS, ALS ONJUIST
OFWEL ALS NAAR RECHT NIET PERTI. NENT HE EFT AANGEZIEN. -- NIE'l' REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
Is niet regelmatig gemotiveerd de beslissing welke een ve1·wee1' tegen een vordering vei'Wei'pt, in het onzekere latend of
de Tcchter de feiten, waaTop het verweeT
gegrond was, hetzij als onjw:st, hetz~j
als naar recht niet pertinent zijnde !weft
aangezien (1).

(1) Verbr, 6 october 1958 (An·. Ve1·b1·,,
1959, biz. 10(l),

{MASSAR,

'f.

BIQLET.)

ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 21 november 1958 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 231, 306,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijle Wethoek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis het· beroepen vonnis
bevestigd heeft in zover dit de echtscheiding ten nadele van aanlegster toegelaten heeft, om de redenen dat zij zich
voortdurend aan de plicht tot samenwoning onder allerlei listige voorwendsels zou onttrokken hebben en dat zij
zou gewijgerd hebben het gemeenschappelijle !even te hervatten of, althans,
een loyale poging hiertoe aan te wenden,
hetgeen belediging van erge aard in de
zin van artikel 231 van het Burgerlijk
Wetboek zou opleveren·, hoewel overigens aanlegster machtigende tot het
bewijzen van sommige feiten die zij deed
gelderi tot staving van een tegeneis tot
scheiding van tafel en bed, clan wanneer,
eerste onderdeel, aanlegster in de conclusies die zij regelmatig in hoger beroep
genomen had haar weigering tot samenwonen en haar sterlee tegenzin tegen een
poging tot het hervatten van het gem(:1enschappelijle !even- wilde rechtvaardigen,
of althans daaraan elk beledigend learakter jegens haar echtgenoot wilde ontnemen door op zeer nauwkeurige wijze
sommige feiten aan te voeren waaraan
zij diegene aanbood te bewijzen die het
nog niet waren, dan wanneer de rechters in hager beroep, door uitspraak te
doen zoals zij gedaan hebben, deze conclusies niet op passende wijze beantwoorden en in elk geval het punt in het
midden laten of zij de aldus aangevoerde
feiten als onjuist aanzien dan wel integendeel, als juist doch onverschillig ten
aanzien van het beoorclelen van het al
clan niet beledigend learaleter van de
weigering van samenwoning en van hervatting van het gemeenschappelijk leven
door aanlegster (schending van de artikelen 231, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboele en 97 van de Grondwet):
Over bet eerste onderdeel :
Overwegende dat het beklaagd arres.t
het beroepen vonnis bevestigt in zover
het de echtscheiding ten nadele van aanlegster toegelaten heeft, om de reden dat
aanlegster z\ch onder allerlei listige voor-
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samenwoning onttrokken l1eeft, zij geweigerd heeft het gemeenschappelijk
!even te hervatten of althans een loyale
poging aan te wenden, wat beledigingen
van erge aard oplevert en een grond
van echtscheiding vormt in de zin van
artikel 231 van bet Burgerlijk Wethoek;
·
Overwegende dat, in voor het hof van
beroep regelmatig genomen conclusies,
aanleg·ster, na erop gewezen te hebben
".~at de weigering het gemeenschappehJk !even te hervatten dus wel de enige
reden is die door het beroepen vonnis in
aanmerking is genomen ,, deed gelden
« dat er bijgevolg alleen zal behoeven te
worden nagegaan of deze weig·ering voor
de echtgenoot beledigend was en, in
bevestigend geval, of deze belediging van
voldoend erge aard was om het uitspreken van de echtscheiding te rechtvaardigen; dat de door concludante ingestelde vordering· tot scheiding van tafel
en. bed en goederen voornali\elijk op oude
grreven gesteund was, waarvan de rechtbank er verscheidene gegrond bevonden
heeft, en op recentere grieven waaronder
de eerste rechter de scime met slagen
laten gelden heeft die zich op 17 april
1955 te Gent heeft voorgedaan; dat bijgevolg, wanneer zij geweigerd heeft het
gemeenschappelijk !even te hervatten
.na 1949 - inzonderheid, naar het beroepen vonnis, sedert 1952 - zij tegen
haar man zulke ernstige bezwaren had
dat de rechtbank niot geaarzeld heeft
te haren voordele de scllfJiding van tafel
en bed en goederen uit te spreken, zelfs
zonder enquetes te gelasten; dater dient
onderzocht te worden of die bezwaren
niet van zodanige aard waren dat coneludante rechtmatig een zeker wantrouwen
en een grotere beduchtheid mocht voelen
t~n aanzien van de wijziging in de houdmg van haar man, of althans dat zij
haar sterke tegenzin om opnieuw het
echtelijk !even op te nemen verschoonden ";
Overwegende dat aanlegster, om haar
weigering van samenwoning te rechtvaardigen of althans om aan die houding elk beledig·end karakter te ontnemen, aanvoerde : a) feiten welke,
volgens haar, bewezen '' aren : de door
haar man voordien ingestelde vordering
tot echtscheiding, op gronden die door
een eerste beslissing niet steekhoudencl
geoorcleeld werden; de door haar man
op 13 augustus 194? a an haar gezonden
brief waarin hij haar schreef dat baar
« onverklaarbare houding" de echtschei-

cling kon cloen mislukken, en eraan toevoegde clat hij voor haar en de haren
een diepe afkeer voelde en hij met haar
nooit meer de ongelukkige tijd zou beleven die hij had moeten ondergaan · de
verklaring die haar man op 15 september 194.8 afgelegd had aan een zekere D ... ,
deze verzoekende op te treden opdat
aanlegster in de echtscheiding zou toestemmen; b) feiten welke zij onbetwistbaar noemde : de verlating door haar
man in 1944; het verzuimen, door de
man, van elke bezorgclheid om zijn
vrouw gedurencle een zware ziekte ;
c) ten slotte nog niet vaststaande feiten
tot het bewijzen waarvan ztj nog· niet
gemachtigd was, doch waarvan zij het
hewijs aanhod : gesprekken in juni 1952
in de loop waarvan haar man sterk erop
aangedrongen had dat zij in de echtscheiding zou toestemmen ; de scene
van slagen op 30 juni 1952 ; de tegen
haar in de " Patisserie du Finistere ,
geuite beledigingen en bedreigingen ; de
deelneming van haar man aan nachtelijke tochten tegen de woning van de
ouders van aanlegster, waar zij woonde ·
de betrekkingen van haar man met d~
vrouw genaamd Jeanine M... , met wie
hij zich verscheidene j aren vanaf 1946
in het openbaar vertoond heeft ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
hoewel aanlegster toelatende tot het bewijzen van een aantal van die feiten in
de perken van haar tegenvordering tot
scheiding· van tafel en bed en goederen
stilzwijg·end de feiten voorbijgaat welk~
aanlegster in haar hoofdconclusies aanvoercle ton bewijze ervan dat haar
weigering het gemeenschappelijk !even
te hervatten gerechtvaardig·d was, of
althans geen heledigencl karakter had;
Dat het mitsd'ten in het onzekere laat
of de rechters in hoger beroep, over de
vordering ·tot echtscheiding van verweerder uitspraak doende, die feiten
aangezien hebben hetzij als onjuist
hetzij als juist, doch naar recht niet
pertinent zijnde, aldus het in het mid del
aangeduide artikel 97 van de Grondwet
schendende ;
Dat dit ondercleel van het middel
gegTond is;
Over het tweede middel, afgeleicl uit
de schending van de artikelen 23'1, 306,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek en 9? van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest, uitspraak cloende
over de door aanlegster ingestelde tegeneis tot scbeicling van tafel en heel en
goederort, erop_ wijst dat zij hDar eis
steunde op een reeks van 34 grieven,
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12. van deze _grieven, waaronder de feiten 23, 25 en 26, ter zijde schuift, om de
r_eden dat zij gezien hun onbeduidendheid geen beledigend karakter hebben,
en aanlegster machtigt tot het bewijzen
van 23 grieven, dan wanneer : eerste
onderdeel, uit de in hoger beroep door
aanlegster regelmatig genomen hoofdconclusies blijkt dat deze wel degelijk
35 grieven tot staving van haar tegenvordering inriep, en dat het tegenstrij~
dig is te verklaren, tegelijk, dat zij er
34 inriep en haar te machtigen tot het
bewijzen ·van 23 ervan, na er 12 ter
zijde geschoven te hebben (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet) ; tweede onderdeel, een feit
beledigend, hoewel onbeduidend, en zonder beledigend karakter, hoewel belangrijk, kan wezen, waaruit volgt dat de
rechters in hoger beroep ten onrechte de
feiten 23, 25 en 26, tot het leveren van
het bewijs waarvan aal)-legster in haar
hoofdconclusies in hoger beroep subsidiair verzocht toegelaten te worden;
van beledigend karakter ontbloot, gezien 1 hun onbeduidendheid, verklaard
hebben (schending van de artikelen 231,
306 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet) :

op een onjuiste uitlegging van het bestreden arrest rust, het feitelijke grond~lag mist;

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
waar het erop wijst dat aanleg·ster haar
tegenvordering tot scheiding van tafel
en bed en goederen op 34 grieven steunt,
ofschoon zij in werkelijkheid 35 grieven
aanvoerde, kennelijk slechts een materiele dwaling begaat, vermits het, na
onderzoek, 12 grieven, waaronder het
feit 35, .als niet pertinent ter zijde geschoven hebbende, aanlegster machtigt
tot het bewijzen van 23 andere grieven
die het nader aanduidt;
Dat, nu deze materiele dwaling rechtgezet is, dit onderdeel van het middel
blijkt feitelijke grondslag te missen;

1° VOORZIENING IN VERBREKING.

Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest;
door te zeggen « dat de feiten 23, 25
en 26 wegens hun onbeduidendheid geen
beledigend karakter hebben "• niet bedoelt, zoals het middel impliceert, naar
recht te beslissen dat een onbeduidend
feit nooit een belediging kan opleveren,
doch in feite vaststelt dat, ter zake, voormelde grieven dermate onbeduidend zijn
dat zij van beledigend karakter ontbloot
zijn;
·
Dat, daar dit onderdeel van liet middel

Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover daarbij het beroepen vonnis bevestigd is
waarbij de echtscheiding ten nadele van
aanlegster toegelaten is en deze tpt de
op de vordering van verweerder gevallen
kosten veroordeeld is ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat
melding van dit arrest zal gemaakt wor~
den op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt elke van
partijen tot de helft der kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
28 januari 1960. -

1 8 kamer. -

Voo1·zitter, H. Sohier, voorzitter.
Ve1·slaggeveT, H. Moriame. Gelijklnidende conclnsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - PleiteTs, HH. Van Ryn

en Simont.
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Vomr. BuRGERLIJ'KE zAKEN. VERZOEKSCHRIFT SAMENGESTELD UIT
ONDERSCHEIDEN BLADEREN. ----,- GEEN
VERPLICHTING ZE TE PARAFEREN.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN EEN VONNIS. VONNIS ENKEL OVERGELEGD IN EEN
VOOR DE GRIFFIER NIET ONDERGETEKEND AFSCiiRIFT. TEKST VAN HET
VONNIS NIET BLIJKENDE UIT DE VERMELDINGEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING NOCH UIT ENIG PROCEDURESTUK. NIET ONTV ANKELIJK MIDDEL.

3° GERECHTSKOSTEN. -

VooRziE-

NING IN VERBREKING.- BURGERLIJKE
ZAKEN. GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING DOOR
DE VERWEERDER TEGENGESTELD EN
VERWORPEN.- MEMORIE VAN WEDERANTWOORD.- KOSTEN TEN LASTE VAN
DE VERWEERDER, ZELFS INDIEN DE
VOORZIENING VERWORPEN WORDT.

-1° Geen enlcele wets bepaling schl'ijft vooT
dat de onderscheiden bladeren, waarttit
het verzoelcschrift tot cassatie in bnrge?'-
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ZtJn (1).
·
2° Is niet ontvankel·ijk het rniddel dat aan
de rechter verwijt, in de verkla1'ing van
een vonnis, de bewijskracht e1·van te hebben geschonden, wannee·r de aanlegger
van dit vonnis slechts een niet door de
griffier ondertekend afschrift ove1·legt en
noch de bestreden beslisstng noch een
ander procedurestuk de terrnen ervan
ove1·nernen (2).
3° Ingeval van ve1'tverping van de grand
van niet-ontvankelijkheid doo1· de verweerder tegen een voorziening in burge1'lijlce zalcen tegengeworpen, worden de
· lcosten van de memorie van wecle1·antwoo·rd, in principe, door de verweerder
gedragen, zelfs wanneer de voorziening
worclt verworpen (3).
(P. V. B. A. BILJO, T.
LE.MMENS EN FRANCHIMONT.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 9 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over de exceptie van niet-ontvankelijkheid, door verweerders voorgebracht en
hierop gesteund dat het 19e blad van het
afschrift van .de voorziening hetwelk aan
eerste verweerder bij de betekening overhandigd is niet van de paraaf van de
advocaat bij het hof van cassahe, die de
voorziening ondertekend heeft, voorzien
is, doch, zo het schijnt, ·van de paraaf
van de deurwaarder :
Overwegende dat de wet niet voorschrijft dat de onderscheiden · bladeren
waaruit het verzoekschrift tot cassatie
in burgerlijke zaken bestaat geparafeerd
moeten zijn;
·
Overwegende dat uit de vergelijking
van,. het origineel van het verzoekschrift
met hnt afschrift dat aan eerste verweerder bij de betokening overhandigd is,
blijkt dat l1et negentiende blad van het
afschrift gelijkluidend is met het negentiende blad van het origineel;
VVaaruit volgt datde exceptie van nietontvankelijkheid niet gegrond rs;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 182, 184, 191,

(l) Verg. verbJ?., 10 apl'il 1924 (Bull. en
PAsrc., 1924, I, 299); 14 januari 1926 (ibid.,
1926, I, 170); 21 apri11959 (Arr. Vm·b1·., 1959,
blz. 652).

195, paragraaf 1, 199, 202, 203, 201±, 205,
212, 215 van het Wetboek van strafvordermg, 6, 7, 8 van de wet van 1 mei 1849

op de rechtbanken van eenvoudige en
correctionele politie, 4 van de wet van
'17 april 187 8, de voorafgaande titel van
het \'Vetboek van strafvordering· inhoudende, 1317, '1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet. en van
het advies van de Raad van State van
12 november 1806, doordat het bestreden
arrest het door aanlegster reg·elma tig bij
conclusies voorgestelde middel afwijst,
naar luid van hetwelk de litigieuze verkoopovereenkonl3 t van 10 februari 1955
volkomen rechtmatig was om de reden
dat zij sloeg op toestellen die niet bestemd waren voor het exploiteren van
een onmatige hartstocht voor het spel,
doch voor het verstrekken van een onschuldig en geoorloofd vermaak, zoals
vastgesteld was in de nauw met het dispositief verbonden en daat·van het noodzakelijke fundament uitmakende redenen
van het met het gezag van het gewijsde
beklede arrest van het Hof van beroep te
Brussel van 21 februari 1956, waardoor
de zaakvoerder van aanlegster vrijgesproken werd van de telastlegging in de arrondissementen Brussel en Luik tussen 1 november 1954 en 5 maart 1955 van kansspelen voordeel getrokken of tot de
exploitatie daarvan medegewerkt te hebben,·, aldus een von his van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 29 octo-'
ber 1955 wijzigende waarbij voormelde
zaakvoerder yoor dezelfde feiten veroord'eeld was, om de tweevoudige redeh,
enerzijds, dat " do feiten die bij het Hof
van beroep te Brusser aimhangig waren·
vreemd waren aan het verkopen en gebruiken van de door ge1ntimeerde gekoch te tocstellen », zodat, volgens het
bestreden arrest, dat arrest ten aac1zien
van de feiten der zaak geen gezag· van
gewijsde had, en, anderzijds, dat de verklaring van aanlegster naar welke de litigieuze toestellen voor een onschuldig en
g·eoorloofd vermaak hestemd waren indruiste tegen de met het gezag van het
gewijsde beklede constataties, vervat in
het vonnis van 29 october 1955 hetwolk,
volgens het hestreden arrest, " het gebruik
van de toestellen waarvan de " prijs » van
verweerders gevorderd werd, bestraft,
waaruit het bestreden arrest afleidcle" dat

(2) Raadpl. verbr., 16 janua.ri 1959 (Art.

Yerbr., 1959, blz. 389).
(3) Verbr.,
blz. 355.

18

december

1959,

Stlpra,
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spel geen onschulciig vermaak doch een.
door de wet verboden hazardspel was ,,
dan wanneer : 1° de dagvaarding om op
29 september 1955 v66r d~ Correctionele
Hechtbank te Brussel te verschijnen,
welke op 23 juni 1955 betekend is aan' de
zaakvoerder van aanlegster, eerste beklaagde, en waardoor de zaak bij de rechtbank aanhangig gemaakt is, hem ten
laste legde " in het rechterlijk arrondissement Brussel en met samenhang
elders in BelgHi, onder meer in het arrondissement Luik, tussen 1 november 195~
en 5 maart 1955, ... om de misdrijven uitgevoerd te hebben of tot de uitvoering
ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben, op welke plaats en onder welke vorm
ook, voordeel getrokken te hebben van
kansspelen, hetzij dat ze zelve of door
hun gelastigden daaraan deelnemen, en te
hunnen voordele voorwaarden stellen
welke de kansen ongeiijk maken, hetzij
qat ze van de personen wie het toegelaten wordt daaraan deel te nemen een loon
in geld ontvangen of iets afhoU:den van
de inzet dat ze zich rechtstreeks of onrechtstreeks enig voordeel verschaffen
door middel dier spelen " ; 2° bovengemeld vonnis van de Correctionele Hechtbank te Brussel van 29 october 1955 in
dezelfde bewoordingen de feiten van de
bij die rechtbank aanhangige, telastlegging omschrijft en bovendien verduidelijkt « dat het bewezen is dat beluaagde
Claessens (zaakvoerder van aanlegster)
winst trok uit de exploitatie, zowel van
de toestellen die hij in bewahng gegeven
als van die welke hij aan de beklaagden
Lemmens en Franchimont verkocht had;
dat eruit blijkt dat hij mededader is van
de misdrijven, gepleegd onder meer door
de 12e 13° 14e t5e 17e 18e 19e 20e
21 e, 2se, 27'e en '29e bekla'agde: .. ,, ~n d~
zaakvoerder' van· aanlegst1;r uit dien
hoofde, evenals . verweerders, tot een
enige ptraf van 300 frank veroordeelt en
hem hoofd<~lijk met hen in de kosten verwijst; 3° het Hof van heroep Le Brussel,
waarhij de zaak aanhangigwas gemaakt
door de hogere beroepen van het openbaar ministerie en van de wegens een
enig misdrijf veroordeclde heklaagde,
noodzakelijk vermocht kennis te nemen
van de feiten die bij de correctionele
rechtbank waren aanhang·ig geweest, zoals zij in d<J dagvaarding nader omschreven waren en door de rechthank waren
gepreciseerd, wat het arrest van 21 fehruari 1956 trouwens uitdrukkelijk vaststelt door de feiten van de telastlegging
op te geyen. in dezelfde termen als de

eerste rechter en de dagvaarding; '• 0 het
gezag· van het gewijsde waarmee het
arrest van vrijspraak van 21 februari
1956 bekleed was en de vernietiging van
het beroepen vonnis van 29 october t 955
beletten ds,t aan aanlegster, welker zaakvoerder vervolgd en vrijgesproken was,
zouden worden tegengeworpen de redenen van het correctioneel vonnis die op
de feiten der zaak betrekking hadden,
welke redenen te niet gedaan .waren door·
het arrest van vrijspraak met betrekking
tot dezelfde feiten; dan wanneer, dienvolgens : 1° het bestreden arrest, door te
beslissen dat de feiten welke bij het Hof
van beroep te Brussel ingevolge de hogere
beroepen van beklaagde Claessens en het
openbaar ministerie werden aanbangig
gemaakt, vreemd waren aan de verkoop
en het gebruiken van de door aanlegster
aan verweerders verkochte toestellen,.
geschonden heeft de bewijskracht van de
vorenaangehaalde passus uit de dagvaarding wa.ardoor de zaak bij de Correctionele Hechtbank te Brussel aanhangig
werd gemas,kt en Welke op 23 juni 1955 ·
voor de terechtzitting van 29 september
1955 hetekend werd, de bewijskracht van
de vorenaangehaalde passussen uit .de
tekst van de te1astlegg·ing en de redenen,
a.lsmede van het dispositief va.n meergenoemd vonnis van 29 october 1955, de
bewijskracht van de vorenaangehaalde ·
passus uit het arrest van 21 februari 1956,
door van die alden een uitlegging te verstrekken welke met de termen ervan orrverenigbaar is (schending van de artikelen 1319, 1320, 1317 van het Burgerlijk
Wetboek, en 97 van de Grondwet) en het
beginsel miskend heeft yolgens hetwelk,
door de overbrengende werking van de
hogere beroepen v:m de veroordeelde
beklaagde en het openbaar ministerie, de
feiten zelve bij het hof van beroep aanhangig waren gemaakt die aan de veroor~
deling ten oorsprong gelegen hadden en
die bij de correctionele rechtbank aanhangig waren geweest (schending van de
artikelen 182, 184, 191, 195, paragraaf 1,
199 van het Wetboek van strafvordering,
en 6 van de wet van 1 mei 18~9, en, voor
zoveel als nodig, .200 en .201 van het
W etboek van strafvordering, 7 van voormelde wet van 1 mei '18~9 en, voor
zoveel als nodig, .202 van het Wotboek
van strafvordering, 203, .20~ van hetzelfde
Wetboek, 8 van voormelde wet van 1 ili~i
18~9, 205 van het Wetboek van strafyordering, 210, 212 van hetzelfde Wetbqe~<,
van het advies van de Haad van State
van 12 november 1806, en van artikel 97
van de Grondwet) ; 2° het bestreden arrest

het ·gezag van het gewijsde van het dispositief van het arrest van het Hof van
beroep te Brussel van 21 februari 1956
en van do redenen die het onontheerlijk
fundament ervan vormen miskend heeft,
aan ·de ene kant, door elk gezag aan die
redenen te ontzeggen, hoewel zij op de
feiten der zaak betrekking hadden, en,
aan de andere kant, door aanlegster de
redenen van het vonnis tegen te werpen
(schending van de artikelen 191, 203, 212
van hef Wethoek van strafvordering, en
4 van de wot van 1? april 18?8) ; 3° de
redenen van het arrest in ieder g·eval
tegenstrijdig zijn, vermits dezelfde feiten
niet tegelijk die van de zaak, in zover zij
aan de correctionele rechtbank voorgelegd waren, en vreemd aan de zaak, in
zover zij bij het hof van beroep aangebracht waren, kunnen wezen (schending
van artikel 9? van de Grondwet) :
Overwegende dat het middel rust op
de stelling· dat de feiten van de telastlegging, ingebracht tegen de persoon Claessens, zaakvoerder van aanlegster, en
waarvan hij door het arrest van het Hof
van heroep te Brussel van 21 februari
1956 vrijg·esproken is, het g·ebruiken van
de . toestellen, wegens welke verweerder
bij. vonnis van de Correctionele Rechtbank te Bnrssel van 29 october 1955 veroordeeld werden, omvatten ;
In zover het middel aan het bestreden
arrest verwijt de bewijskracht geschonden te hebben van de dagvaarding welke
op 23 juni 1955 aan Claessens betekend is
ten einde v66r de eorrectionele reehtbank
te yerschijnen :
Overwegende dat uit de in het middel
weergegeven termen van deze dagvaarding niet blijkt dat zij slaat op de tegen
verweerders ingebrachte feiten;
In zover het middel aan het arrest verwijt de bewijskracht van het vonnis van
29 october 1955 geschonden te hebben :
Overwegende dat van deze beslissing
slechts een niet ondertekend fotografisch
afschrift overgelegd is waarop het hof
niet vermag acht te slaan ;
In zover het middel aan het arrest verwijt de beginselen betreffende de overbre!fgende werking van het hoger beroep,
de bewijskracht van het anest van 21 februai'i 1956 en het gezag van het door dit
arrest gewijsde geschonden te hebben, en
zijn dispositief op tegenstrijdige redenen
te ,hebben gesteund :
Overwegende dat uit de termen van dit
arrest niefblijkt dat de aan Claessens ten
laste gelegde feiten en de feiten wegens

Welke verweerders door het vonnis van
29 october 1955 veroordeeld werden geheel dezelfde feiten zijn ;
Dat alle onderdelen van het middel
feitelijke grondslag ·missen ;
Over het tweede middel, afgeleid mt de
schending van de artikelen 6, 1101, 1108,
1126, 1131, 1133, 1134, 1135, 1582, 1583,
1598, 1965, 1966 van het Burgerlijk Wethoek en 9? van de Grondwet, doordat het

bestreden arrest, hoewel vaststellende,
aan de ene kant, dat " de vordering ten
doel heeft de uitvoering van een contract
krachtens hetwelk de appellerencle vennootschap (aanlegster) aan ge1ntimeerden
Franchimont en Lemmens (verweerders)
negentien electrische toestellen, Turfking
genaamd, verkocht heeft ... ,, aan de
andere kant het door aarilegster bij con-,
clusres regelmatig voorg·ebracht middel
verwerpt volgens hetwelk de litigieuze
overeenkomst niet mocht yernietigd
worden jegens haar, wijl zij niet met een
wederrechtelijke beweegreden gehandeld
had vermits zij zelve geeriszins aan de
exploitatie van de litigieuze spelen deelnam, om de reden dat « voor het verbreken van een contract betreffende de
exploitatie van hazardspelen, er niet
noodzakelijk vereist is dat ieder van de
contracterende pa.rtijen aan die exploitatie deelgenomen heeft maar het volstaat
dat de overeenkomst in het gemeenschappelijk voornemen van partijen die exploitatie als onmidellijk doel heeft " ; dan
wanneer, eerste onderdeel, het onmidellijk doel van een wederkerige overeenkoms't, of oorzaak van de v'erbintenis van
een der partijen, in werkelijkheid het
voorwerp van de verbintenis van de
andere partij is, namelijk, bii een verkoop, het betalen van de prijs en het
leveren van de zaak, dan wanneer, bijge'volg, het bestreden arrest, door tegelijk
vast te stellen dat de overeenkomst een
verkoop was, en anderzijds, dat het voorwerp ervan niet het leveren van de zaak
en het betalen van de prijs ervan was,
doch het exploiteren van hazardspelen
door het gebruiken van de litigieuze toestellen, onverenigbare of althans dubbelzinnige redenen, die met het ontbreken van redenen gelijkstaan, gegeven
heeft (inzonderheid schending van de
artikelen 110'1, 1'108, 1126, 1131, 1582,
1583, 1598 van het Burgerlijk Wetboek,
en 9? van de Grondwet), dan wanneer, tweede onderdeel, ook al dient men
te overwegen dat het arrest in werkelijkheid niet bet onmiddelijk, doch wel het
middelijk doel of beweegreden op het oog
heeft, er evenwel blijft dat, opdat een
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wederl,\:erige overeenkomst ten opzichte
van een der partijen vernietigbaar zij wegens de bij haar medecontractant aanwezige wederrechtelijke beweegreden, h13t
niet volstaat dat die partij van bedoelde
wederrechtelijke beweeg.r:eden kennis
draagt, maar het vereist is dat die partij
hoe dan ook een aandeel heeft in de voordelen die in het bijzonder voortvloeien
uit het vervolgde wederrechtelijke doel,
ten deze de exploitatie van de verkochte
toeste1len, hetgeen het arrest niet vaststelt, ondanks de nauwkeurige conclusies
van aanlegster in dit opzicht, en hetgeen,
naar het ciordeelt, ze1fs een overbodige
voorwaarde is (schending van de artikelen 6, 1101, 1108, 1126, 1131, 1'133, 1134,
1135, 1965 en 1966 van het Burgerlijk
'Vetboek, en 97 van de Grondwet), doordat het bestreden arrest derhalve de
bovenaangehaalde bepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat het bestreden arrest
door de gecritiseerde reden niet bedoelt
te zeggen dat de overeenkomst tussen
partijen het exploiteren van hazardspelen
als voorwerp of als oorzaak had, noch dat
het volstaat, opdat een wederkerige overeenkomst ten opzichte van een partij vernietigbaar zij, dat deze van de bij haar
medecontractant aanwezige wederrechtelijke beweegreden kennis draagt; dat het
erop wijst dat het exploiteren van hazardspelen het door beide partijen vervolgde
doel geweest is en dat deze omstandigheid
volstaat om de vernietiging van de overeenkomst te rechtvaardigen ;
Overwegende dat het middel, op een
onjuist.e uitlegging van het arrest gesteund zijnde, feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten, uitgezonderd de kosten van de memorie van wederantwoord, welke verweerders worden ten laste gelegd.
28 januari 1960. - 1 e kamer. - Vo01'zitter en Verslaggever, H. Sohier, voorzitter. Gelijlcluidende conclusie, H.
Depelchin, advocaat-generaal.- Pleiters,
HH. Van Ryn en Pirscin.
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DE RAADKAMER DE REDENEN VAN HE;T
BEVEL TOT AANHOUDING AAN TE VULLEN.
2° VOORLOPIGE HECHTENlS. -'-WET VAN 20 APRIL 1874. - Nmuw
BEVEL TOT AANHOUDING NA INVRIJHEIDSTELLING. - BEVESTIGING DOO·R
DE RAADKAMER BINNEN VTJF DAGEN
VAN DE ·TENUITVOERLEGGING VAN
HET BEVEL. - TENUITVOERLEGGING
- BECilUP.
1° W anneer een bevel tot aanhouding, uitgegeven door een onderzoelcsrechter bij
toepassing van de wet van 20 april1874,
de omstandigheden niet ve1·meldt, waarvan zijn wettigheid afhangt, bezit de
Taadlcarner de macht de Tedenen van het
bevel tot aanhouding aan te vullen (1).
(Wet van 20 april 1874, art. 1, 2, r,,
8en19.)
·
2° Wanneer, bij toepassing van artilcel 8
van de wet van 20 april1874, een nieuw
bevel tot aanhouding, om 1·eden vrin
nieuwe en gewichtige omstandigheden,
ten laste van een in vrijheid gestidde
verdachte wordt uitgegeven, moet dit
bevel door de Taadlcamer bevestigd worden binnen vijf dagen na de aanhouding
van de verdachte, uitgevoeTd ingevolge
dit bevel, zelfs ind·ien het bevel hem
slechts op. een latere datum dan deze. van
de aanhouding we·rd betelcend (2).
(LAHAYE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 december 1959 gewezen
door het Hof van beroep te Luik, kamer
van inbeschuldigingstelling ;
Over het eerste middel, afgeleid uit d.e
schending van de artikelen 7 en 97 van
de Grondwet, 8 van de wet van 20 april
1874, en 28, 91 tot 112 van het Wetboek
van strafvordering-, doordat, aanlegger
een eerste maal onder bevel tot aanhouding gesteld zijnde op 18 september 1959,
en voorlopig in vrijheid gesteld zijnde op
17 october 1959, het bestreden arrest de
heschikking van de raadkamer bevestig·d heeft, die zelve het nieuw, ten laste
van aanlegger op 2 7 november 1959 ver-

1 februari 1960

VOORLOPIGE HECHTENIS.
WET VAN 20 APRIL 1874. - BEVEL
'1'01' AANHOUDING DAT DE OMSTANDIGHEDEN NIET AANDUIDT, WAARVAN ZIJN
WETTIGHEID AFHANGT. - MACHT VAN

(1) R. HAYOIT DE TERM:ICOURT, «De Ia Ioi
sur Ia detention preventive », Rev. de d1·oit
penal et de criminologic, 1924, biz. 295, ni·. 6,
en biz. 396, nr. 27.
(2) Raadpl. noot onder verbr., 23 januari
1933 (Bull. en PAsrc., 1933, I, 93).
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leen d bevel tot aanholiding bevestigd
had, dan wanneer in dit bevel de nieuwe
en gewichtige omstandigheden niet opgegeven waren welke aan de aanhouding
ten grondslag lagen en, afgezien van de
niet-schrapping van de gedrukte motivering : " Overwegende, dat verdachte in
Belgie geen vaste verb1ijfplaats heeft "
- welke motivering overigens verkeerd
was daar aanlegger in Belgie zijn domicilie heeft - enkel de vermeldingen van
het bevel tot aanhouding van '18 september '1959 herhaalde, zodat hot bevel
van 27 november '1959 definitief nietig
was en geen gevolg kon hebben, en dan
wanneer het arrest geen antwoord verstrekt op dit door aanlegger in zijn conclusies voorgedragen verweer :
Overwegende dat het arrest verklaart
dat " het ontbreken van een verblijfplaats in Belgie, waarop de onderzoeksrechter tot staving van zijn bevelschrift
terecht in feite gewezen heeft, onafhankelijk is van de omstandigheid dat verdachte aldaar zijn domicilie l1eeft en 'dat
hij hiervan momenteel zou afwezig· zijn ;
dat bovendien de raadkamer, g·ebruik
makende van de ma:cht welke zij bezat
om de redenen van het bevel tot aanhouding aan +.e vullen, op gepaste wijze
als nieuwe omstandigheden laten gelden
heeft verklaringen van sommige medebeklaagden en het feit dat het van belang
is de herhaling van feiten van dezelfde
aard te beletten » .;
Overwegende, enerzijds, dat de verblijfplaats niet hetzelfde is als het domicilie, en dat het onderzoekend gerecht de
ontbrekende redenen in het bevel tot
aanhouding mag aanvullen ;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest
door de hierboven aangehaalde redenen,
aanleggers conclusies passend beantwoord heeft ;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
ingewilligd worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 7 en 97
van de Grondwet, 8 van de wet van
20 april '1874, 28, 40, 9'1 tot '1'12 van
het Wetboek van strafvordering, doordat, hoewel aanlegger op '1 '1 december
'1959 gearresteerd werd en het bevel tot
aanhouding dienvolgens vervallen was
toen het op '17 december bij beschikking
van de raadkamer bevestigd werd, het
bestreden arrest deze beschikking bevestigt om de reden dat de aanhouding van
aanlegger slechts een politiele handeling
• zonder juridische gevolgen geweest is,
dan wanneer deze arrestatie de uitvoe-

ring zelve van het bevel tot aanbouding
uitgema:akt heeft :
Overwegende dat blijkens de stukken
waarop het hof vermag acht te slaari,
nadat aanlegger een eerste maal onder
bevel tot aanhouding gesteld is door de
onderzoeksrechter te Luik en: in vrijheid word gesteld, tegen hem op 27 november '1959 door dezelfde magistraat
een tweede bevel tot aanhouding verleend is dat gesteund was op het intreden
van nieuwe en gewichtige omstandigheden ; dat aanlegger te Charleroi op
H december '1959 om 20 uur gearresteerd werd ; dat het bevel tot aanhouding
hem op '12 december te Luik betekend
werd ; dat dit bevel door de raadkamer
van de rechtbank van eerste aanleg te
Luik op '17 december '1959 beve~>tigd is ;
Overwegende dat naar luid van artikel 8 van de wet van 20 april '1'874 op de
voorlopige bechtenis, het bevel tot aarihouding dat om reden van nieuwe en
gewichtige omstandigheden ten las·Le van
een in vrijheid gestelde verdachte verleend is, binnen vijf dagen te rekenen
van de tenuitvoerlegging ervan moet
bevestigd worden ;
Overwegende dat het arrest, om te
beslissen dat het bevel tot aanhouding
ten dezer door de raadkamer in de wettelijke termijn bevestigd is, hierop steunt
dat het bevel tot aanhouding pas vanaf
de betokening moet worden aangezien
als tenuitvoergelegd, naardien het signalement in het Centraal Signalementen
Blad en de inhechtenisneming van de
verdachte slechts handelingen uitmaken
die ertoe strekken diens pqrsoon ter
beschikking van het gerecht te stellen
ten einde de tenuitvoerlegging van bet
bevel tot aanhouding mogelijk te maken;
Overwegende dat de bovenaangehaalde
wetsbepaling de termijn niet vanaf de
betokening van het bevel tot aanhouding·
doet ingaan, doch vanaf de tenuitvoerleg-ging ervan ; dat de tenuitvoerlegging
en de b~tekening niet noodzakelijk samengaan, en dat, wanneer de arrestatie
krachtens het bevel plaats heeft, zij
daarvan de tenuitvoerlegging in de zin
van voormelde wetsbepaling uitmaakt ;
Waaruit volgt dat het arrest zijn dispositief niet wettig gerechtvaardigd heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten de Staat ten laste ; verwijst de
zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te
BrusseL
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1 februari 1960. ·~ 2e kamer. Voorzitter, H. Giroul, raadsbeer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de
Waersegger. - Gelijkluidende concl1tsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal."' Pleite1·, H. Platens (van de Balie van
beroep te Luik).
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2 februari 1960
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{TWEE ARRESTEN.)
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. DIRECTE.. BELASTINGEN. MIDDEL DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE VOORGESTELD IN ZIJN VERKLARING TOT BEROEP BIJ HET HOF VAN
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR DER BELASTINGEN. ____: BEPERKING VAN HET VOORWERP VAN HET
BEROEP BIJ CONCLUSIES. BEPERKING NIET ONVERENIGBAAR MET HET
HANDHAVEN VAN HET l'IIIDDEL.
GEEN AFZIEN VAN DIT JVIIDDEL DOGR
DE BELASTINGPLICHTIGE. J\IIIDDEL
ONBEANTWOORD GELATEN.
NIET
GEMOTIVEERD ARREST.

Ts niet 1·egelmatig gemotiveerd het arrest
dat onbeantwo.ord laat een middel door
de belastingplichtige vom·gesteld in zijn
verklaring tot ber:oep bij het hof van
beroep tegen de beslissing van de di1·ecteu1'. de1' belastingen {1), zelf's wan.nee1·
de, belastingplichtige b·ij conclusies het
voonverp van zijn beroep heeft beperkt,
van 't ogenblik dat deze bepe1'king niet
onverenigbaar is met het handhaven van
dit middel en de belastingplichtige hie1'van niet heeft afgezien. (Grondwet,
art. 97 .)

arrest, op 12 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest het beroep van aanlegster niet gegr:ond verklaart, zonder de
afwijzing van het middel te motiveren
waardoor zij, in haar met redenen omkleed beroep van 21 mei 1954, deed gelden dat de aanslag, gevestigd over het
dienstjaar 1950, bij navordering van
rechten over het dienstjaar 1947, te 1aat
op het kohier was gebracht, na de termijn welke door de wet van 26 maart
1948 bepaald is voor de verrichtingen
tot vestiging van de directe belastingen
over het dienstj aar 194 7, dan wanneer
bewust middel, hetwelk in het beroep
tegen de beslissing van de directeur
ingeroepen was, door het arrest moest
behandeld worden, en dan· wanneer het
arrest niet heeft kunnen aannemen dat
aanlegster zou afgezien hebben van het
inroepen van de forclusie, aangaande de
aanslag die. gevestigd is door opneming
van de som van 425.995 frank in de
belastbare · inkomsten,. zonder miskenning. van de bewijskracbt van de conclusies van aanlegster en van haar conclusies, zo hoofdconclusies als aanvullende, uit welker termen niet blijkt dat
zij dit middel van het beroep tot staving
van de betwisting betreffende die som
zou prijsgegeven h(lbben :

Gelet op het bestreden

Overwegende dat aanlegster bij conclu&ies het voorwerp van he.t aan het
hof van beroep voorgelegde geschil beperkt heeft tot de aanslag 0ver het
dienstjaar 1950, bij navordering van
rechten over het dienstjaar 1947, in
zover de admihistratie, om deze aanslag
te vestigen, onder wijziging van het
bedrag der aangegeven inkomsten, de
som van 425.599 fr. 56 in de belastbare
inkomsten opgenomen had, en zodoende
afgezien l1eeft van de andere punten van
haar reclamatie, die in het beroep tegen
de beslissing van de directeur der directe
belastingen aangeduid waren, namelijk
het punt betreffende de verhoging, ten

(1) Verbr., 9 januari 1951 (A7'1'. Ye7·br.,
1951, blz. 242).
V erg., in st.rafzaken, het middel voorgesteld
in een verzoekschrift tot staving .van een
hoger beroep : verbr., 19. october 1953 (Ar7·.
Vm•b7·., 1954, blz. 102), of in het exploot van
verzet. : verbr., 9 april 1956 (ibid., 1956,
blz. 640).

Geen wettelijke beschikking verplieht de
beiastingplichtige, in zijn verklaring tot beroep
tegim de beslissing van de directeur der
belastingen, de middelen uitecn te zetten
waarop hij zich steunt: verbr., 11 janua.ri 1'955
(Ai·,.. Vm·b,.., 1955, biz. 354) en 29 juni 1956
(ibid., 1956, biz. 929); het staat hem nochtans
vrij deze verklaring tot beroep te motiveren.

Ee1·ste zaak.
(N. V. c< CONSTRUCTIONS ET FONDATIONS
. SOCOFONDA », T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; -

VERBR.,
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belope van de som van 52-±.83-± fr. 70,
die onderscheiden was van de eerste,
van het bedrag der belastbare inkomsten
waarop dezelfde aanslag gevestigd was;
Overwegende dat aanlegster, in haar
verklaring tot beroep, zich niet ertoe
beperkt had te betwisten dat de administratie wettelijk had kunnen laten gelden dat de twee bovenverrhelde sommen
belastbare inkomsten voorstelden, doch
bovendien had aangevoerd dat, na verstrijking van de termijn door de wet
bepaald voor de verrichtingen tot vestiging van de directe belastingen over het
dienstjaar 1%?, een aanslag bij navordering van rechten over dit afgesloten
dienstjaar niet wettig· op het kohier was
kunnen gebracht worden, daar de administratie niet bewees, om zich op de buitengewone termijn van artikel ?-±van de
samengeschakelde wetten te beroepen,
dat de aangifte van aanlegster onvolledig
of onjuist was, hetgeen ter zake niet het
geval was, naardien de door de administratie gedane wijziging slechts het gevolg
was van uiteenlopende zienswijzen nopens de uitlegging van de wet;
Overwegende dat, aangezien de betwistingen door de verklaring tot beroep
bij het hof van beroep aanhangig gemaakt worden, de op de forclusie gesteunde grief aan dat rechtscollege ter
berechting voorgelegd is g·eworden in
zover zij betrekking had op het voorwerp van het geschil waarvan aanlegster
bij conclusies niet afgezien had ;
Overwegende dat, wijl het handhaven
van deze grief niet onverenigbaar is
hetzij met de beperking, bij conclusies,
van het voorwerp van het geschil tot
slechts e9n van de punten van de reclamatie waarop zij betrekking had, hetzij
met het niet verwijzen naar die grief in
de conclusies, het afzien van het aanvoeren ervan niet noodzakelijk uit die
omstandigheden blijkt en derhalve door
het bestreden arrest niet impliciet voor
uitgemaakt kon worden gehouden aan
de hand van de feiten die het vaststelt
of die bewezen worden door de proced urestukken waarop het hof vermag
ach t to slaan ;
Dat daaruit volgt dat de beslissing
waardoor het hof van beroep het beroep
niet gegrond verklaard heeft, niet met
redenen omkleed is naar de eis der wet ;
Overwegende dat, daar het eerste
middel gegrond is, het onderzoeken van
het tweede middel, dat niet tot eeil
ruimere verbreking kan leiden, van belang ontbloot is;
Om die redenen, verbreekt het bestre-

den arrest, behalve in zover het vaststelt
dat de betwistingen, die bij het hof van
beroep aanhangig· gebleven zijn, lopen
over de aanslagen welke ten bezware van
aanlegster gevestigd zijn geworden onder
artikel -±.595 van het kohier over het
dienstjaar 1950, bij navordering van
rechten over het dienstjaar 194?, in
zover de som van -±25. 995 fr. 56 in bet
bedrag van de belashare inkomsten
opgenomen is ; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; · veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
2 februari 1960. 2 8 kamer. VooTzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. van
Beirs. - Gelijkluidende conclusie, H. R.
Delange, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Pirson en Fally (deze laatste van
de Balie van beroep te Brussel).

Tweede zaak.
(DIEUDONNE, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 november 1958 gewezen
door het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek, doordat het bestreden arrest, onder overweging dat
" het geschil beperkt is tot de aanslagen
in de belastingen op de inkomsten over
de dienstj aren 1952 (navordering van
rechten over dienstjaar 1948) en 1953
(navordering van rechten over diens1jaar 1949), welke van ambtswege gevestigd zijn wegens niet-indiening van een
regelmatige aangifte wat het dienstjaar 1948 betreft, en wegens niet-beantwoording van een wettelijk betekend
bericht van wijziging wat het dienstjaar 1949 betreft "• beslbt dat « verzoeker, die de wettelijkheid van de aan~lag
van ambtswege, althans in beginsel, niet
betwist, betoogt dat die aanslag desniettemin nietig is voor beide litigieuze
dienstjaren, op de g·rond dat de belastbare grondslagen, respectievelijk van
232.4 78 frank en 519.618 frank, op Wille-

~

499

keurige wijze zouden bepaald zijn », d~n
wanneer, eerste onderdeel, aanlegger m
zijn beroepschrift uitdrukkelijk had doen
geld en dat " het toepassen van de. procedure van aanslag van ambtswege niet
verantwoord en wettelijk niet gegrond
is >l daar " vertoger » de aangifte over
het' dienstj aar 1948 ingediend he eft »
en " daar vertoger, zoals hij ervan heeft
doen · blijken, op 27 december 1952
geantwoord heeft op het bericht van
wijziging van 13 december 1952 », zodat
het arrest, door te verklaren dat verzoeker de wettelijkheid van de aanslag
van ambtswege niet betwistte, uoodzakelijk de ~ewijskracht van de procedureakten en inzonderb eid van het beroepschrift miskend heeft (in bet bijzonder
schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 vim het Burgerlijk Wetboek) :
Overvvegende dat de belastingplichtige, die in het verzoekschrift waardoor
hij bij het hof van beroep in beroep
komt van de beslissing van de directeur
der belastingen waarbij over zijn reclamatie uitspraak gedaan is, ·hoewel geen
enkele wetsbepaling hem daartoe verplicht, de middelen waarop hij steunt
opgeeft, deze middelen tot onderzoe~
voorlegt aan het rechtscollege waarbiJ
het geschil aanhangig is ;
Overwegende dat ter zake, aanlegger,
onder aanvoering v,an de nietigheid van
de twee aanslagen waartoe hij de betwisting beperkte, in zijn beroep betoogde
dat onwettelijk was de belasting, van
ambtswege gevestigd door de administratie die ten onrechte uitging van het
niet indienen van een aangifte voor een
dienstjaar en van het niet beantwoorden
van een bericht van wijziging voor het
andere, dan wanneer, aan de ene kant,
de vereiste aangifte ingediend was, en,
aan de andere kant, er binnen de termijn op het bericht van wijziging was
geantwoord, en aanlegger bovendien deed
geldim dat de belastbare aanslag op
willekeurige wijze bepaald was;
Overwegende, weliswaar, dat aanlegger
in zijn v66r het hof van beroep neergelegde conclusies, zich bepaald heeft bij
het geven van de beschouwingen wa.ardoor hij wilde aantonen dat de schattmg
van de belastbare grondslag door de
administratie willekeurig was en dat
de litigieuze aanslagen dus onwettelijk
waren vermits, zo zegde hij, " een aanslag; zelfs wanneer hij van a~btswege
gevestigd is, moet rusten hetzrJ op ee!I
vergelijking, hetzij op tekenen of indrciiin, hetzij op gewichtige en overeenstemmende vermoedens ";

Overwegende evenwel d9t die conclusies niet voorhouden en dat evenmin
uit enige vermelding· van de procedurestukken blijkt, dat aanlegger zou afgezien hebben van zijn stellirig dat de
administratie geen recht zou gehad hebben om de procedure tot aanslag van
ambtswege toe te passen ;
Overwegende dat het arrest dergelijke
afstand niet vaststelt en hem niet uit de
conclusies afleidt;
Overwegende derhalve, dat, wanneer
het verklaart dat aanlegger " de wettelijkheid van de aanslag van ambtswege,
a1thans iii beginsel, niet. betwist », het
arrest de bewijskracht van het verzoekschrift miskent waardoor aanlegger tegen
de beslissing van de directeur der belastingen beroep ingesteld en de betwi?ting bij het hof van beroep aanhangrg
gemaakt heeft ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er termen aanwezig zijn tot het onderzoeken
van het tweede onderdeel van het middel
of van het tweede middel die niet tot
een ruimere verbreking kunnen leiden,
verbreekt hot 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 Brussel.
2 februari 1960. 2e kamer. Voo1·zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. van
Beirs. - Gelijlcluidende conclusie, H. R.
Delange, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Van Ryn en Van Leynseele.
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1o VOORZIENING IN VERBREKING.
- DIRECTE BELASTINGEN. - VOORZIENING MOET NAUWKEURIG EN JUIST
AANDUIDEN OP WELKE VAN DE AANGEHAALDE WETSBEPALINGEN ELK MIDDEL
BETREKKING HEEFT.
2o INKOMSTENBELASTINGEN.
NIET-AANGIFTE. AANGIFTE NIET
VERHINDERD DOOR OVERMACHT.
AMBTSHALVE AANSLAG WETTELIJK GERECHTVAARDIGD.
30 KOOPHANDEL. - HANDELAAR. ONDERNEMER VAN COMMISSIE OF VAN
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VAN HANDELAAR.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTINGEN.- SCHULDVORDERING VAN DE BELASTINGPLICHTIGE.
SCHULDVORDERING BETWIST DOOR
DE SCHULDENAAH. SCHULDVOHDEIUNG
NIET
NOODZAKELIJK
ZONDER
BESTAAN. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE RECHTER WAT BETREFT
HET OGENBLIK WAAHOP EN HET BEDRAG TOT BELOOP VAN HETWELK DIE
SCHULDVOHDERING VASTSTOND.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSLASTEN.- SOM BETAALD TOT
AANZUIVERING VAN EEN SCHULD DIE
VHEEiVID IS AAN DE BEDRIJFSACTIVITJET VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. UITGA VE NIET AFTREKBAAH VAN DE
BELASTBAHE INKOM:STEN.

1° De voorziening, in zaken van di,recte
belastingen, moet nauwkeurig en juist
aanduiden op welke van de aangehaalde
wetsbepalingen elk middel betrekking
hee{t (1). (Wet van 6 september 1895,
art. 14, vervangen door de wet van
23 juli 1953, art. 1.)
2° De belastingplichtige die, zonder door
overmacht verhinderd te zijn geweest, de
aangifte van zijn belastbare inkomsten
binnen de wettelijke termijn niet heeft
ingediend, lean wettelijk van ambtswege
aangeslagen worden (2). [Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 56.)
3° De feitem·echter lean uit ondersch'eiden
door een persoon aangegane contracten
en !copen wettelijk afleiden dat die pe1·~
soon gewoonlijk het beroep van ondernemer van commissie of van zakenkantoren
uitoefent en derhalve de hoedanigheid van
handelam· heef~ (3). (Wet van 15 december 1872, art. 1 en 2, vervangen door
art. 1 en 2 van de wet van 3 juli 1956,)
4° Een doO?' de sch1tldenaar betwiste schuldvordering van de belastingplichtige is
niet noodzakelijk zonder bestaan (4). De
(1) Verbr., 19 december 1957 (Bttll. en
PAsro., 1958, I, 422) en 5 januari 1960, sttp1·a,
biz. 394.
(2)~ Verbr., 16 januari 1957 (A1'1', V e1·br.,
1957, biz. 357).
(3) Raadpi. verbr., 3 december 1954 (A1'1',
Vm·b1·., 1955, biz. 258).
(4) Verbr., 8 mei 1956 (A1·i·. Ve1'b1·., 1956,
biz. 754).
(5) Nopens het punt,, dat een schuldvorde-

rechte1· lean, door een soeve1·eine beoot·c
deling van de eigen omstandigheden
van de zaak, vaststellen op welk ogenblik en tot welk beloop die schuldvordering is lwmen vast te staan (5).
5° Is niet van de belastba1·e 'inkomsten
af'trelcbaar de sorn welke door de belastwgplichtige werd betaald tot aanzuivering van een schuld, die vreemd ·is aan
zijn bedrijfsactiviteit (6). (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 26.)
(ANSIAUX, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARHEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op '12 december 1958 gewezen door
het Hof. van beroep te Brussel ;
Over de voorziening :
Overwegende dat aanlegger bovenaan
de voorziening globaal talrijke Grond·wets- en wetsbepalingen van allerlei aard
vermeldt, waarvan hij de schending· doet
gelden ; dat hij vervolgens zonder orde
talrijke feitelijke en juridische beschouwingen ontvouwt waaruit slechts ten aanzien van de vijf hierna onderzochte grieven met zekerheid een iniddel kan afgeleid worden hetwelk in feite en naar recht
met redenen omkleed is, als geeist door
artikel 14 van de wet van 6 september
'1895, vervangen door artikel1 van do wet
van 23 juli 1953 :
Over het eerste middel, afgeleid uit d;e
schending van de artike1en 53 tot 56 en
74 van de samengeschakeld wetten betreffende de inkomstenbela' ingen, doordat bet arrest, om tebeslissen dat de aanslagen wettelijk van ambtswege mochten
gevestigd worden, steunt op gewone verldaringen die de beslissing niet wettelijk
rechtvaardigen :
Overwegende, enerzijds, aangaande de
aanslag die in '1950 bij navordering van

ring, in priricipe, een inkomen uitmaakt van
het dienstjaar gedurende hetweik zij is ontstaan, doch siechts beiastbaar is op 't ogenblik waarop zij een vaststaand karakter verkrijgt, raadpl. verbr., 29 mei 1958 (An·. Verb1·.,
1958, biz. 778) en 22 september 1959, st,p?'a,
biz. 80.
·
(6) Raadpl. verbr,, 17 november en 8 de' cember 1959, sttp1·a; biz. 246 en 3i3.
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rechten over het d'ieristjaar 1948, gevestigd is, dat het arrest erop wijst dat deze
aarislag van ambtswege gevestigd is, wegens niet-aangifte, op het bedrag van
het. van de vennootschap Cinda in 194 7
on tvangen commissieloon (stuk '17 2) en
dat aanlegger riiet verkeerd heeft in een
geval van overmacht, waardoor hij belet
was bewuste aangifte in de wettelijke
terni.ijn te doen ;
Overwegende dat deze vaststellingen,
welke door de in het middel ingeroepen
beschouwingen niet tegengesproken worden, het vestigen van ambtswege van
voorrnelde aarislag wettelijk rechtvaardigen;
Overwegende, anderzijds, aangaande
de in 1951 gevestigde aanslag, dat urt het
arrest bl1jkt dat deze aanslag niet van
arnbtswege geve"tigd is ; '
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede rniddel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 2 van het
Wetboek van koophandel, en 25, paragraaf, 1, 1° en 3°, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het arrest aanlegger de
hoedanigheid van handelaar toeschrijft,
zonder het bestaan van een geheel van
aanhoudende en gewoonlijk uitgevoerde
handelsverrichtingen vast te stellen :
Overwegende dat het arrest, na onderscheiden door aanlegger aangegane contra,cten en kopen gereleveerd en onderzocht te hebben, beslist dat uit de enkele
bekende verrichtingen blijkt dat aanlegger gewoonlijk het beroep van ondernerner van commissie of van zakenkantoren uitoefende;
Overwegende dat de feitenrechter uit
deze vaststellingen wettelijk heeft kunnen
afleiden dat aanlegger de hoedanigheid
van handelaa.r had en dat zijn inkomsten krachtens artikel25, p<tragraaf 1, 1°,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomsteribelastingen aan de
bedrijfslJelasting ondervvorpen wareu ;
Dat het rniddel niet kan ingewilligd
worden;
.
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1350 en 1352 van het Burgerlijk
Wetboek en 457 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, doordat., aangezien er geen definitieve uitspraak gevallen W(lS over de door aanlegg·er tegen
de vennootschap Cinda ingestelde rechtsvorderingen, het arrest aanlegger geen
definitie{ recht op de som, welke als inkomen aaugeslagen is, mocht toeschrijven :
Overwegende clat het arrest erop wijst

dat het geschil tussen de vennootschap
Cinda en aanlegger geeindigd is met een
betaling bij dading van 600.000 frank in
1950, het bedrag waarop de administratie gesteund l1eeft om de aanslag te vest.igen;
Dat deze vaststelling de beschouwingen
welke aanlegger opgeworpen heeft aangaande het niet definitief karakter van
rechterlijke beslissingen waarop de rechter niet steunt niet pertinent rnaakt;
Dat het middel niet kan ingcwilligd
worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 32 van de samengeschakelde wetten betreffende de iDkomstenbelastingen, doordat het dienstjaar
van aanslag bepaald wordt naar het jaar
in de loop wa.arvan de cornmisieschuld•
vordering ontstaan is, en dat bijgevolg
het arrest niet als tot het diens tj aar 1948
behorende een schuldvordering mocht
beschouwen, waarvan het bestaan pas
bevonden werd door een vonnis 'Van de
Rechtbank van koophandel te Luik, gewezen op 10 december 1949 :
Overwegende dat een door de schuldenaar betwiste schuldvordering niet noodzakelijk zonder bestaan is; dat de rcchter,
door een soevereine beo.ordeling van de
eigen ornstandigheden van de zaak heeft
kunnen oordelen dat de schuldvordering
van aanlegger in 1947 reeds vaststond,
tenminste ten belope van de 600.000 frank
welke de vennootschap Cinda hem in
1950 bij dading gestort heeft, en dat, in
strijd. met de verklaring welko aanlrgger
zonder rneer bij conclusies afgelegd had,
deze schuldvordering· niet belastbaar was
bij de eigenlijke betaling aan aanlegger,
doch ten dage waarop zij ontstaan was;
Dat het rniddel dus niet kan ingewillig worden;
Over het vijfde rniddel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 26 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het arrest zonder geldige
reden geweigerd heeft van de belastbarc
inkornsten de betaling van 220.000 frank
die aan Westhof gedaan is, af te trekken,
en, ten aanzien van de andere bedrij fslasten, zich bepaalt tot het hekrachtigen
van de beslissing van de directeur der
belastingen, zonder aanleggerl' conclusies
te beantwoorden :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat de betaling van 220.000 frank aan
Westhof de aanzuivering van een schuld
uitmaakt.· die' vreemd is aan de met de
venootschap Cinda gesloten verrichtingen
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en aan aanleggers bedrijfsactiviteit in
194?;

Overwegende dat aanlegger om deze
gronden, welke de beslissing wettelijk
rechtvaardig·en, te critiseren, zich ertoe
beperkt aan te voeren dat de feitelijke
vaststellingen waarop het arrest steunt
onjuist zijn ;
Overwegende, aangaande de andere
bedrijfslasten, dat aanlegger in zijn conclusies slechts het aftrekken vorderde,
zonder nadere aanduiding, ·van de sommen welke hij geleend had om zijn onderhandeling·sonkosten te dekken en
welke hij beschouwde als zijn belaste
winsten overtreffende ;
Overwegende dat het arrest op doze
stelling antwoordt dat aanlegg·er niet doet
blijken van het bedrijfskarakter van het
surplus der uitgaven waarvan hij het
aftrekken verzoekt, en onder meer niet
hiervan dat de leningen welke hij opgenomen heeft geheel tot dekking van bedrijfsonkosten zouden gebruikt zijn; dat
het arrest, onder verwijzing naar de oor•
deelkundige beoordeling van de directeur,
der belastingen, de door deze verleende
aftrekkingen aanneemt;
Dat het arrest derhalve op passende
wijze de conclusies beantwoordt;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 februari 1960.- 2e learner.- Voo1'zitte1' en Ve1'Slaggevet·, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende concl1tsie, H. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Fally (van

de Balie van beroep te Brussel.)
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. DIRECTE BELASTIN-

(1) De administratie, cUe een belastingplichtige wil aanslaan op de vergoedingen,
welke hem door zijn >verkgever Werden toegekend wegens bedrijfsuitgaven, moet het
bewijs van een vermomde bezoldiging bijbrengen (verbr., 21 mei 1959, twee arresten,
Arr. Verbr., 1959, blz. 752).
De werkgever moet gebeurlijk het bewijs
van de werkelijkheid, het bedrag en het
bedrijfskarakter van· de uj.tgaven, waarvoor

GEN. B'ELASTINGPLICHTIGE BIJ ·CONCLUSIES STAAN.DE HOUDEND DAT DE
VERGOEDINGEN, WELKE HEM DOOR
ZIJN WE!\KGEVER VERLEEND WERDEN,
GEEN BELASTBARE BEZOLDIGINGEN UITMAKEN EN DAT DE UITGAVEN, WELKE
DOOR DIE
VERGOEDINGEN
GEDEKT.
WERDEN, BEDRIJFSUITGAVEN VAN ZIJN
WERKGEVER UITMAKEN. VERWERPING OM REDEN DE BELASTINGPLICHTIGE HET BEDRAG VAN DE GEDANE
BEDRIJFSUITGAVEN NIET BEWIJST.
NIET PASSEND ANTWOORD.

Beantwoo1·dt niet op. passende wijze de ~on
clusies van de belastingplichtige, waa1·bij
deze staande hield dat de vergoedingen,
welke hem doo1' zijn werkgever verleend
werden wegens bed1·ij{suitgaven, geen
belastbate bezold·igingen uitmaakten, valgens artikel 29, parag1·aaf 1, lid 1, van
de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, en dat. de uitgaven,
wellce dom· die vergoedingen gedekt waren,
bed1·ijf'suitgaven waten, niet van hemzelve, .doch van zij,n we1·kgever, het arrest,
waarbij de belastbaarheid van een gedeelte van die vergoed1:ngen gehandhaafd
wotdt om reden de belastingplichtige het
bedrag van de doo1· hem gedane bedt·~jfs
uitgaven niet bewijst, overeenkomstig
artikel 26 van bedoelde wetten. (1)
(Grondwet, art. 9? .)
(PONCELET, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 februari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het mid del, afgeleid uit de schending van de artikelen 9? en 110 van de
Grondwet, 141, 464 en 4?0 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering,
1134, 13i5, 1316, 131?, 1319,1320 en 1322
van. het Burgerlijk Wetboek, 25, inzonhij zijn werknemer vergoed heeft, bijbrengen
op straf van persoonlijk belast te worden
tot beloop van de afhouding bij de bron, die
hij moest uitoefenen op hetgeen gebleken is
een bezoldiging uit te maken (verbr., 20 november 1958 en 21 mei 1959, A1·r. Verbr.,
1959, blz. 250 en 749).
Wat betreft het bewijs van de afzonderlijke
bedrijfsuitgaven, eigen aan de werknemer,
raadpl. verbr., 18 december 1958 (Arr. Verbr.,
1959, blz. 346).

-503derheid 25, paragraaf 1, 2°, 26, inzonderheid 26, paragrafen 1 en 3, 28, inzonderheid 28, lid 1, 29, inzonderheid 29, paragraaf 1, lid 1, en paragraaf 2, 42, 55, inzonderheid 55, paragraaf 1, en 62 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, 2 en 6
van de wetten betreffende de nationale
crisisbelasting, samengeschakeld bij het
besluit van de Regent van 16 januari
19!±8, doordat het bestreden arrest, na
vastgesteld te hebben, enerzijds, dat de
kosten voor de demarches bij de clientele
door de directeur der belastingen op
300 frank per dag geraamd werden aan
de hand van de schatting die in het algemeen door andere handelsvertegenwoordigers gedaan worclt, anderzijds, dat de
activiteit van aanlegger niet tot drie dagen per week beperkt was doch integendeel dagelijks werd uitgeoefend, evenwel
als aftrekbare kosten van deze aard
slechts een jaarlijks bedrag van 46.800 fr.,
gelijk aan het door de directeur in aanmerking genomene van 300 frank x 3 x 52,
aanneemt, en zulks om de reden dat het
bewijs van het bedrag van de bedrijfsuitgaven op de belastingplichtige rust en dat,
bij ontstentenis van positieve en controleerbare elementen <;lie hogere kosten
verantwoorden, de door de administratie
aangendmen glob ale som van 46.800 frank
niet behoeft verhoogd te worden; eerste
onderdeel, dan wanneer het ·arrest aldus
geen antwoord verstrekt op de conclusies
van aanlegger die aanvoerde dat, naar
luid van artikel 29 van de samengeschakelde wetten, de voor bedrijfsuitgaven
·verleende vergoedingen niet tot de belastbare bezoldigingen beho:ren, dan wanneer
ingeval de taxatie plaats lweft bij wijziging, overeenkomstig artikel 55, van de
samengeschakeldo wetten, de last van het
bewijs op de administratie rust, en de
administratie, hoe dan ook, niet willekeurig te werk mag gaan; en dan wanneer het arrest althans de conclusies
slechts op dubbelzinnige wijze beantwoordt, wat met het ontbreken van redenen gelijkstaat :
Overwegende dat, zo aanlegger, ter
,beantwoording van de beslissing van .de
directeur der belastingen, in zijn conclusies v66r het hof van beroep van de door
hem gedane doch door zijn werkgever
gedragen kosten en uitgaven in feite besprak, · hij naar recht betoogde, in zijn
aanvullende conclusies, dat « volgens de
uitdrukkelijke termen der wet (artikel29,
paragraaf 1, lid 1, van de samengeschakelde wett9n) geen aan de bedrijfsbelas-

ting onderworpen inkomsten uitmaken,
de wegens bedrijfsuitgaven verleende vergoedingen » ;
Dat hij aldus stelde d::~t de vergoedingen w::~arvan de aanslag ten geschille
staat in zijnen hoofde geen belastbare
bezoldigingen uitmaakten en dat, bijgevolg, de uitgaven welke door die vergoedingen gedekt werden in zijnen hoofde
slechts bedrijfsuitgaven konden belichamen die krachtens artikel 26 van de
samengeschakelde wetten dienden te worden afgetrokken van inkomsten waaruit
zij krachtens voormeld artikel 29, parag·raaf 1, lid 1, reeds gesloten waren;
Overwegende dat het bestreden arrest
het geschil beperkt tot een niet eens zijn
van de partijen omtrent het bedrag van
de voor de noodwendigheden van het
bedrijf gedane uitgaven; dat het arrest,
zonder in dit opzicht enige uitleg te geven
en bijgevolg, zonder aanleggers jurldische
stelling te behandelen, op die ui+gaven de
rogelen toepast welke betrekkelijk zijn
tot de in artikel 26 van de samengeschakelde wetten omschreven aftrekking, dan
wanneer, naar aanlegger, de bepalingen
van dit artikel 26 niet op hem, doch alleen
op zijn werkgever konden toegepast worden, en het beroep ten aanzien van de
kosten voor de demarches bij de clientele
verwerpt onder overweging dat het bewijs van het bedrag dier kosten op aanlegger rustte ;
Dat eruit volgt dat het bestreden arrest
de aanvullende conclusies van aanlegger niet beantwoord heeft;
Dat het eerste onderdeel van het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover daarbij
uitspraak gedaan is over de aanslag op
de vergoedingen aie aanlegger ontvangen heeft tot terugbetaling, door zijn
werkgever, van kosten voor de demarches
bij de clientele, en in zover aanlegger tot
de helft der kosten veroordeeld is ; bevedt dat melding van dit arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietig·de beslissing; veroordeelt
verweerder tot de kosten ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luilc
2 februari 1960.- 2e learner.- Voo1'zitter, H. Giroul, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1', H. de Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, H. R.
Delange, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Van Bastelaer (van de Balie van
beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN. HuuR VAN DIENSTEN. AANNEMER DIE AANV AARDT WERKEN
UlT TE VOEREN, WELKE, WEGENS EEN
DOOR DE BESTELLER VAN RET WERK
IN HET ONTWERPEN DAARVAN BEGANE
FOTJT, VAN DIE AARD ZIJN DAT ZIJ EENS
ANDERS RECHT KUNNEN KRENKEN. AANNEMEH DIE ACH1'ERAF EEN ONDERAANNEiVIER MET DE TJITVOERING ERVAN
BELAST. AANNEMER DOOR DIE ENKELE OMSTANDIGHEID NIET ONTHEVEN
VAN ELKE VERANTWOORDELIJKHEID IN
n'ET KRENKEN VAN
EENS ANDERS
RECHT.

Cit de enkele omstandigheid dat een aannemer, na aanvaard te hebben werken
uit te voeren welke, wegens een door de
beste/Zer van het werk in het ontwe1·pen
daarvan begane f'mtt, van die am·d
1caren dat zij eens anders recht konden
krenken, een onderaannemer met de 1titvo.ering e~·van belast heef't, lean de rechte1·
met a{le1den dat rle aannemer in het
krenken van eens ande1·s 1;ccht geen
aandecl heef't gehad. (Burgerlijk Wetboek, art. 1383.)
(N. V. «COMPAGNIE INTERNATIONALE DES
PIETJX FRANIUGNOUL », T. DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPENBARE
WERKEN, EN DE BELGISCHE STAAT
T. N. V. « ENTREPRISES GENERALE~
ASSELMAN FRERES » EN CONSORTE:'>l.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 28 december 195? gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ·
Overwegende dat de zaken 25'12 en 2?32
samonhangen ;
I. Over de voorziening van de naamloze vennootschap « Compagnie internationale des pieux Frankignoul " :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 6, 1'108, 1'13'1, 1'134,
1'135,
12s6,
1382,
en 9?

'1142, '1146, ·IH?, 1'148, 1'149 1214
t23?, 125t, inzonderheid 12s1 so'
'1383 van het Burgerlijk Wetb'oek:

van de Grondwet, doordat, na
vastgesteld te hehben dat het gebruiken
van het procede van in de grond in
beton gegoten palen door de Staat gekozen is, zoals uit de aannemingsvoor:waarden. van het bedrijf hlijkt; dat de
Staat met onkundig was en kon zijn

~--,--

van de. mogelijk~. s~hadelijke weer~lag
va~ de ll_l de nab1Jhe1d van de nahurige
hmzen mtgevoerde werken, dat aa.n de
vennootschap « Asselman >> geen contractuele of aquiliaanse fout toe te rekenen valt en dat inzonderheid de Staat
niet h:wijst en niet aanbiedt te bewijzen
dat d1e vennootschap in de uitvoering
van de werken fouten zou beggan
hebhen, dat de vennootschap « Pieux
Franki ."' hier aanlegster, slochts opge:reden 1s .om, in onderaanneming·, de proJekten mt te voeren zoals zij door de
Staat beslist en ontworpen waren, het
b.estreclen arrest voor recht zeg't dat de
e1s va~ de Staat tegen a.anlegster gegrond 1s ten belope van twee tienden
van het bedrag van de schade, hetwelk
in de hoofdeis jegens de personenvenno?tschap met heperkte aanspraltelijkheld « Apers » de Staat ten laste gelegd
was, om de roden « dat diegene die het
werk, oorzaak van de schade, uitvoert,
v~_rantwoordelijk kan staan doordat hij
blJge,dragen heeft tot het krenken van
het eigendomsrocht van de benadeelde
wanneer hij normaal heeft kunnen voor~
zien dat zijn activiteit dat gevolg ·zou
hebben; ... dat ten deze de vennootschap
« Pieux Franki » als verantwoordelijk
~oe~. worden beschouwd wijl .zij het
mhe1en. _van de palen waarvan zij de
schadehJke weerslag zeker kende uitgevoerd heeft », dan wanneer het feit hetwelk de nakoming van een noch met de
openbare orde, noch met de goede zede-n
strijdig contract oplevert, al werd h!:lt
door een derde VOOI' de rekening van een
contractant verricht, geen aquiliaanse
fout ten opzichte van de andere contractant kan uitmaken, noch hem kan selladen (schending van de artikelen 1382
en '1383 en, voor zoveel als nodig, 6, 1108.,
1131, 1142, 11116, 111!8, 1149, 1236, 123?

van het Burgerlijk Wetboek; derh.alve
hij die dergelijk feit verricht niet kan
gehouden zijn tot het schadeloos stellen
van de contractant tim voordele van wie
het contract correct uitgevoerd is, voor
de schadevergoeding, gehele of gedeeltelijk, welke die contractant zelf moet
betalen aan de door de uitvoering van
het contract. geschade persoon (schending
van de arhkelen 1382, 1383 en, voor
zoveel als nodig, 1134, 1135, 1214,
'125'1, 3°, van het Burgerlijk vVetboek
en 9? van de Grondwet) :
1

Overwegende dat, volgens het middel,
het bestreden arrest de aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft door te
heslissen dat aanlegster, onderaannemer,
hoewel haar contractuele verbintenissen

jegens de Belgische Staat, hier verweerder, correct nagekomen zijnde, desniettemin, een feit begaan heeft dat jegens
de Belgische Staat een aquiliaanse fout
oplevert en hem een nadeel berokkent;
Overwegende dat het middel op een
onjuiste uitlegging van het arrest rust ;
Overwegende dat het arrest, na een
nauwkeurige omschrijving gegeven te
hebben van de fout van de Staat, welke
werken ontworpen en gekozen en daarvoor een uitvoeringsprocede voorgeschreven heeft waarvan hij voorzien of normaal kunnen voorzien heeft dat het voor
de buur, ten . deze de vennootschap
« Apers "• nade1en met zich zou brengen
die de normale omvang van de buurschapsverplichtingeri te buiten gaan,
erop wijst : a) dat de tot vrijwaring opgeroepen aanleggende vennootschap "bijgedragen heeft tot het krenken van het
eigendomsrecht van de benadeelde ";
b) dat deze "s::huldige mede-activiteit
ten opzichte van de benadeelde vennootschap " evenwel geen verdeling van de
schuld bij gelijke delen tusseil de deelhebbenden " in de gezamenlijke .fout "•
dit wil zeggen tussen de Staat en aanIegster, impliceert;
Dat de veroordeling van aanlegster
mitsdien gesteund is, niet op een fout
jegens de Staat of een hem door aanlegster berokkend nadeel, doch op een
gezamenlijke fout van aanlegster en de
Staat waardoor aan de vennootschap
" Apers " een nadeel berokkend is, en
dat het voorwerp van de veroordeling
is het bepalen van de verhouding waarnaar, in hun wederzijdse hetrekkingen,
ieder van de daders van de gezamenIijke fout de last van de . aan de vennootschap " Apers " verschuldigde schadeloosstelling zal moeten dragen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat het verwerpen
van de voorziening zijn nut ontneemt
aan de eis tot bindendverklaring van het
arrest die door aanlegster ingesteld is
tegen de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid <i Apers" en tegell de naamloze vennootschap " Entreprises g·enerales Asselman Freres '' ;
IL Over de voorziening van de Belgiselle Staat, Minister van Openbare
\Verken en Wederophouw :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 110?, 1134,
1135, 1319, 1320, 1322, van het Burger!ijk Wetboek en 9? van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, onder

bevestiging van bet beroepen vonnis, de
door aanlegger tegen eerste verweerster
gedchte oproeping tot tussenkomst en
vrijwaring niet gegrond verklaard en
hem deze oproeping ontzegd heeft, om
de redenen dat, gezien het van het gemeen recht afwijkende karakter van de
ingeroepen vrijstelling van veran twoordelijkheid, deze beperkend dient uitgeIegd te worden en, " dat in dit opzicht de
daartoe betrekkelijke clausules... enkel
de vergoeding van de onroerende schade
betreffen, en niet de vergoeding van de
uit een stoornis van de koophandel spruitende schade "• dan wanneer de clausules van de aannemingsvoorwaarden,
waardoor deze vrijstelling van verantwoordelijkheid hedongen is, zoals zij in
het bestreden arrest weergegeven zij n,
aile vergoedingen, van welke aard ook,
ten bezware van de aannemer stellen,
zonder enige ervan uit te sluiten, en dan
wanneer het hestreden arrest derhalve,
door de gevolgen van die vrijstelling· tot
de vergoeding van de enkele onroerende
schade te beperken, met uitsluiting van
de uit de koophandelsstoornis spruitende
schade, geschonden heeft de overeenkomst tussen partijen en de bewijskracht
van de aannemingsvoorwaarden waaronder het tussen die partijen gesloten
E\annemingscontract viel :
Overwegende dat het arrest, om te
beslissen dat de termen van de aannemingsvoorwaarden " eventuele vergoedingen, van welke aard ook, zijn uitsluitend ten Iaste van de aannemer "• slechts
op de vergoedingen van onroerende
schade doelen en niet, als ten deze, op
de vergoeding van een koophandelsstoornis, steunt, enerzijds, hierop dat
aan die termen voorafgaan de woorden
" de waarde van die beschrijvingen van
de percelen "• dit wil zeggen, brj verwijzing naar de vorige alinea, de heschrijving van de naburige gebouwen, en anderzijds, hierop dat in dezelfde aannemingsvoorwaarden gezegd is dat " het inheien
van de palen de naburige bouwwerken
en de bestaande muren niet zal mogen
doen schudden, noch hun stabiliteit hoe
dan ook in gevaar zal mogen hrengen ";
Overwegende, dat deze met redenen
omklede uitlegging niet onverenigbaar is
met de termen van de in het middel aangehaalde stipulatie;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 9?
van de Grondwet, doordat het bestreden
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eerste verweerster gerichte opi·oeping tot
tussenkomst en vrijwaring niet gegrond
verklaard en hem deze oproeping ontzegd heeft, om de reden dat er ten aanzien van eerste verweerster, die het litigieuze werk niet zelf uitgevoerd heeft,
geen grondslag bestaat waarop haar aquiliaanse verantwoordelijkheid kan aang·enomen worden, dan wanneer oen fout
begaat, niet aileen hij die de werken,
weJke voor de naburige eigendommen
stoornis kunnen meebrengen, uitvoert,
doch ook hij die zulke werken laat uitvoeren, het bestreden arrest vaststelt dat
de liLigieuzo werken wel van zulke aard
waren dat zij voor de naburige eigendommon stoornis konden meebreng·en en
eerste verweerster ze in onder-aannerning
door tweede vorweerster had laten uitvoeren, on bijgevolg haar aquiliaanse
verantwoordelijkheid wegens de door de
geYncrimineerde werken aan de naburige
eigendommen veroorzaakte schade rnocht
en moest in aanmerking genomen worden
op dezelfde voet als die van aanlegger
en tweede verweerstor :
Overwegende dat aanlegger in zijn
conelusies v66r het hof van beroep betoogde dat « zo er aangenomen werd dat
hij in het ontwerpen van het werk een
fout begaan heeft, daaruit noodzakelijkerwijze zou voorLvloeien dat de tweede en de clerde betrokkene ~ de vennootschap « Asselman" en de vennootschap « Pieux Frankignoul " ~ op aquiliaans g·ehied veran twoorclelijk stonden
doordat de aannemer ~de vennootschap
« Asselman" ~ en haar onderaannemer
~de vennootschap « Pieux Frankignoul ·~
~ normaal hadden kunnen en moeten·
voorzien dat hun activiteit dit schadelijk
gevolg zou hebben ... dat het een enig·e
fout geldt, welke ontstaan is uit een gezamelijke aanneming die geheel de schade
veroorzaakt heeft ";
Overwegende dat het arrest, onder
inwilliging van deze conclusies in zover
zij betrekking hebben op do onderaannemer die het werk uitgevoerdl1eeft, ze
verwerpt in zover zij doelen op de aannemer de vennootschap Asselman, om
de enige reden dat deze « niet zelve het
werk uitg·evoerd heeft ";
Overwegende dat deze reden het aangevallen dispositief niet wettig rechtvaarcligt;
Dat immers uit de enige omstandigheid
dat een aannemer, welke aanvaard heeft
de werken uit te voeren, waarvoor normaal moest worden voorzien dat zij van

die aard waren, wegens door de besteller
van het werk in het ontwerpen d<tarvan
begane fou t, dat zij eens anders recht
konden krenken, die werken niet zelve
uitgevoerd heeft doch hij overeenkomst
een onderaannemer met de uitvoering
ervan belast heeft, niet valt af te leiden
dat hij in het krenken van eens anders
recht geen aandeel gehad heeft en dat
er geen gezamelijke fout door de bestelier
van het werk, de aannemer en de onderaannemer begaan geweest is ;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de eis tot bindendverklaring van het arrest, die door de
Staat tegen de vennootschap « Pieux
Frankignoul >> ingesteld is, ontvankelijk
en gegrond is; dat, daarentegen, de door
de Staat tegen de vennootschap « Apers »
ingestelde eis tot bindendverklaring van
het arrest niet ontvankelijk is, naardien
de voorziening niet concludeert tot verbreldng van het dispositief betreffende
de vordering van deze vennootschap
tegen de Staat en de middelen van de
voorziening: aan 9-eze vordering vreemd
zijn;
Om deze redenen, voegt de zaken
ur 2512 en nr 2732 samen; verwerpt de
voorziening van de naamloze vennootschap « Compagnie internationale des
Pieux Frankignoul >> en de door deze
partij ingestelde eisen tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt deze
partij tot de kosten van deze voorzie"
ning en deze eisen ; over de voorziening
van de Belg·ische Staat uitspraak doende,
verbreekt het .dispositief· van het hestreden arrest, . waarbij over de door de
Staat tegen de naamloze venno.otschap
« Entreprises generales Asselman Freres ''
ingestelde eis tot vrijwaring uitspraak
gedaan is, behalve in zover het beslist
dat deze eis niet mag gesteund worden
op de in de aannemingsvoorwaarden vervatte stipulatie van vrijstelling van
verantwoordelijkheid van de Staat;. verwerpt de voorzienmg voor het ovenge,
alsmede de eis tot bindendverklaring van
het arrest die tegen de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
« Apers » ingesteld is; zegt dat dit arrest
bindend zal wezen .vom' de naamloze
vennootschap « Pieux Frankignoul " ; vei~
oordeelt : 1° de naamloze vennoo tschap
<rEntreprises generales Asselman Freres "
tot de helft van de kosten van de voorziening van de Staat; 2° de vennootschap
« Pieux Frankignoul " tot de kosteTJ van
de tegen haar ing·estelde eis tot binclendverklaring van het arrest; 3° de Staat
tot het overige van de kosten; beveelt
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worden op de kant van het gedeeltelijk
vernietigde arrest; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
4 februari
Voorzitte1·, H.
slaggever, H.
conclusie, H.

1960. 1 e kamer. Sohier, voorzitter. - VerBayot. Gelijkluidende
Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - ·· Pleite1's,
HH. Simont, De Bruyn en Ansiaux.

1e KAMER. -

4 februari 1960

HUUR VAN GOEDEREN. - ONROEREND GOED. -DOOR DE VERHUURDER
VERSCHULDIGDE VRIJWARING VOOR ALLE GEBREKEN VAN HET VERHUURDE
GOED.- BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 1721. - VRIJWARING NIET VERSCHULDIGD VOOR DE TEN TIJDE VAN
HET AANGAAN VAN DE HUUR BESTAANDE ZICHTBARE GEBREKEN;
De verhuurder is geen vrijwaring verschuldigd, kmchtens artikel 1721 van het
Burgerlijk TVetboelc, voo1' de geb1elcen
van het verhuurde goed, wellce zichtbaar
waren bij het aangaan ?!an de huur (1),
d.w.z. de gebrelcen waarvan de huurder
zich heef~ kunnen en moeten 1·elcenschap
geven.

(N. V. BROUWERIJ MEIRESONNE,
T. CHEVALIER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op hot bestreden
vonnis, op 24 october 1958 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank te
Bergen;
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt
dat verweerder Eeckhoudt, eigenaar van
een tot cafe en schouwspelzaal dienend
onroerend goed, dit goed in 1949 in huur
gaf aan aanlegster welke het achtereenvolgens onderverhuurde aan verscheidene
(1) DE PAGE, bd. IV, nr. 625, en de in
noot 2 aangehaalde auteurs ; DEKKERS, P1·ecis
de d1•oit civil belge, bd. II, ill'. 1013; BEUDANT,
bd. XI, nr. 497 ; AUBRY en RAu, bd. V,
§ 366, en noot 18; PLANIOL en RIPERT, bd. X,
nr. 539; fr. verbr., 10 juni 1949 (Dall., 1949,

I, '105).

huurders;

daarna,

bij

contract

van

17 maart 1955, aan verweerders Cheva-

lier-Cornet, die het handelsfonds, cafe
en bioscoop, van de vorige onderhuurder
van het onroerend goed overgenomen
hadden; dat de bevoegde overheid op
5 november 1955 de schouwspelzaal liet
sluiten wijl de lokalen niet ingericht
waren overeenkomstig de reglementering
die in 1952 en 1953 betreffencte de exploitatie van bioscoopvertoningen ingevoerd
is;
Dat, enerzijds, de door verweerders
Chevalier-Cornet ingestelde vordering
strekt tot veroordeling van aanlegster
en van verweerder Eeckhoudt om de op
voet van voormelde reglementering nodige werken uit te voeren en om soJidair
schadevergoeding per dag sluiting te
betalen;
Dat, anderzijds, aanlegster Eeckhoudt
dagvaardde tot tussenkomst en vrijwaring en tot betaling van schadevergoecting
voor de verliezen die zij in de exploitatie
van het cafe wegens de sluiting van de
schouwspelzaal g·eleden heE)ft ;
Gelet op het tweede middel, afgeleid
uit de schending van de artikelen 1709,
1719, inzonderheid 1719, 3°, en 1721 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden vonnis aanlegster veroordeelt
om in het door haar aan verweerders
Chevalier-Cornet verhuurde onroerend
goed de door de diensten van het lVJini5terie van arbeicl en sociale voorzorg voorgeschreven werken te doen uitvoeren, en
om deze verweerders schadeloos te stellen,
om de reden dat "bij het contract van
onderverhuring van 17 maart 1955 ... het
gehuurde verkeerde in een staat die het
ongeschikt tot zijn bestemming maakte
en reeds door een gebrek aangetast was
hetwelk de door de bestuurlijke overheid
bevolen sluiting aileen maar effectief
maakte ; ... dat, wanneer het gebrek van
de zaak ten dage van het contract bestaat, de verhuurder daarvoor aansprakelijk is, zonder dat een onderscheid behoeft gemaakt te worden naargelang dat
gebrek uit de zaak zelf of uit een vreemde
oorzaak voortkomt », hoewel erop wijzende " dat de onderhuurders hadden
kunnen en moeten navraag doen en vooraf onderzoeken of de installaties strookten
met de reglementen, vigerende in deze
materie waarin zij hun althans nieuw
beroep uitoefenden », dan wanneer deze
vaststel1ingen impliceren dat verweerders
Chevalier-Cornet bij het aangaan van het
contract zich normaal hadden kunnen of
moeten rekonschap geven van de litigieuze gebreken welke, gezien hun zicht-
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baarheid, aanlegster niet behoefde te herstellen en waartegen zij evenmin behoefde
haar lmurders te vrijwaren uit kracht van
de artikelen 1709, 1719 en 1721 van het
Burgerlijk Wetboek, naardien deze. bepalingen geen gewag maken van de zichthare gebreken van de verhuurde zaak :
Over de ontvankelijkheid van het
middel :
Overwegende dat verweerders Chevalier-Cornet hetogen dat het middel nieuw
is om de reden dat aanlegster in haar v66r
de rechter in hoger beroep genomen conclusies in hoofdzaak gesteund heeft, tot
hetwisting van haar contractuele aansprakelijkheid, niet op de zichthaarheid
van het gehrek van het onroer(lnd goed,
doch op het zich voordoen van een daad
van de overheid welke met het toeval
gelijk te stellen is en uitsluitend tot toepassing van artikel 1722 van het Burgerrijk Wethoek moet leiden;
Overweg·ende dat; in strijd met de stelling van deze verweerders, aanlegster de
laatstaangehaalde conclusies slechts subsidiair voorgesteld heeft hij de eis " voor
recht Le zegg·en dat ge1ntimeerden Chevalier-Cornet geacht zijn bij de overneming
van het handelsfonds met kennis van
zaken gehandeld te hebhen, en dat zij
clesweg·e zelf de gevolgen van hun daden
moeten dragen " ;
·
Dat deze conclusie van aanlegster,
zoa]s bevestigd is door (le redenen Welke
haar staven, op de zichthaarheid van het
door verweerders Chevalier-Cornet aangevoerde gehrek gesteund is ;
Dat de grond van niet-ontvankelijklwid niet kan ingewilligd worden ;
Over het middel :
Overwegende. dat de in het middel herhaalde heschouwingen van het bestreden
vonnis onderstellen dat de feitenrecbter
een toestand erkend heeft die bestond
v66r het sluiten van de huurovereenkomst welke tussen aanlegster en verlveerders Chevalier-Cornet tot ~tand gekomen is, van welke toestand laatstgenoemden zich, volg·ens de rechter, hadden
kunnen en moeten rekenschap geven ;
Dat het vonnis mitsdien vaststelt dat
het door hem erkencle gebrek van het
onroerend g·oecl een zichtbaar gehrek
was, wat de verhuurder ontsJaat van de
in artikel 1721 van het Burgerlijk Wethoek omschreven vrijwaring;
Dat derhalve het vonnis, door aanlegster contractueel aansprakelijk te verklaren om de reclenen die het opgeeft,
meergemeld artikel 1721 geschoncien
h8eJ't.;

Over het derde. mid del, afgeleid uit de
schending van de ar:tikelen 1709, 17'19,
inzonderheid 3°, 1721, 1722, 1741, van
het Burgerlijk W etboek, en 97 van de
Grondwet, doorclat het bestreden vonnis
aanlegster veroorcleelt om in het door
haar aan verweerders Chevalier-Cornet
verhuurcle onroerend goed de door de
diensten van het Ministerie van arheid
en soeiale voorzorg voorgeschreven werken te cloen uitvoeren en om deze verweerders schadeloos te stellen, om de
reden clat " hij het contract van onderverhuring van 17 maart 1955 ... het
gehuurde verkeerde in een staat die het
ong·eschikt tot zijn bestemming· maakte,
en reeds door een gehrek aangetast was
hetwelk de door de be.stuurlijke overheid
bevolen sluiting alleen maar effectief
ma,akte », hoewel erop wijzende, ten aanzien van de door aaoJegster tegen haar
eigen verhuurder hier clerde verweercler,
ingestelcle vordering, clat" aangezien cleze
slechts verplicht is tot de reparahes welke
zelfs door het toeval nodig geworden zijn,
hij niet kan gedwongen worden tot met
nieuwe bouwwerken gelijk te stellen verbouwingen welke het hem mogelijk zouclen maken opnieuw een genot te verstrekken hetwelk, in de huidige staat
van het panel onmogelijk geworden was "•
dan wanneer deze vermeldingen tegenstrijdig zijn, daar zij impliceren dat de
voorgeschreven werken, enerzijds, werken
tot het brengen in de geschikte staat
van de verhuurde zaak, en anderzijds,
werken tot het bouwen van een nieuwe
zaak, uitmaken (schending van artikel 97
van de Grondwet), en clan wanneer, in
elk geval, de verhuurder niet kan verplicht worden, krachtens de artikelen 17 09,
1719 en 172'1 van het Burgerlijk Wetboek,
de huurder het genot te doen hebben van
een nieuwo constructie, dit wil zeggen
een andere zaak dan het verhuurcle g·oed
(schencling van voormelde artikelen 1709,
17'19, 172'1 en, voor zoveel als noclig, 1722
en 1741 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegencle clat de rechter, door te
zeggen clat verweercler Eeckhoudt niet
kan geclwongen worden tot met nieuwe
houwwerken gelijk te stellen verbouwingen, hecloelcl heeft te zeggen, zoals uit het
tekstverhand van het vonnis hlijkt, niet
clat de uit te voeren werken het bouwen
van een nieuvve zaak ten doel hadden,
zoals het middel verklaart, doch dat zij
,, een last huiten verhouding "uitmaakten; dat de rechter uit deze vaststelling,
die zich voegcle bij het feit dat het contract tussen Eeckhoudt en aanlegster bedong dat de gebouwen verhuurcl werden
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in de staat waarin zij bij het ingaan van
de huurovereenkomst verkeerden, afgeJeid heeft dat de vordering vari aanlegster tt:gen Eeckhoudt niet gegrond was;
Dat het middel, op een onjuiste uitlegging van het vonnis rustende, feitelijke
grondslag mist :
Om dezeredenen, zonder dater termen
zijn tot beantwoording van het eerste en
11et vierde middel waarvan de inwilliging
niet tot een ruimere verbreking lean
leiden, verbreekt het bestreden vonnis,
behalve in zover het over de vordering
van aanlegster tegen verweerder Eeckhoudt gewezen is; verwerpt de voorziening in dit opzicht; beveelt dat melding
van dit arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders Chevalier-Cornet tot de kosten jegens aanlegster, en deze tot de kosten jegens verweerder Eeckhoudt; verwijst de ale! us
heperkte zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Doornik, uitspraak doende in hoger beroep.
t, februari 1960. - 1 e kamer. Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, Ridder Anciaux Henry de Faveau:x;.
Gel·ijkluidende conclusie, H. Raoul

H ayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Simont en: Faures.

1 e KAMER. -

4 februari 1960

ARDEIDSONGEVAL. - ONGEVAL OP
DE WEG VAN HET WERK. - FOUT VAN
HET SLACHTOFFER ZONDER VERBAND
l\IET DE NORldALE WEG. - VOORWAARDE WAARIN DEZE FOUT DE TOEKENNING VAN DE WETTELIJKE VERGOEDINGEN UITSLUIT.
De foul die met de af te leggen weg geen
enkel ve1·brmd houdt en die werd begaan
door het slachto/fe1' van een zich op de
weg va.n het we1·lc voo1·gedaan hebbend
ongeval, in de zin van die woo1'den in de
besluitwet van 18 decembe1· 194.5, slttit
de toekenning van de wettel1:jke ve1'goedingen slechts uit, indien z1:} de oo1·zaak
is van het ongeval (1). (Besluitwet van

13 december

19~5,

art. 1 en 2.)

(1) Raadpl. demot.ieven van verbr., 30octobcr 1047 (A?'?'. Ve1·br., Hl47, blz. 330) en
4 juni 1050 (ibid., 1959, blz. 807).

{LECLERCQ, T. N. V. « UNION
E'f PREVOYANCE ll,)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 juni 1958 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Nijvel :
Over het middel, afgeleid uit de schellding van de artikelen 1 en 2 van de
besluitwet van 13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit ong-evallen die zich op de
weg- naar of van het werk voordoen,
1, 2, 3, 9 van de wetten op de verg-oeding
van de schade, voortspruitende nit de
arbeidsongevallen, sameng-eordend bij
koninklijk besluit van 28 september 193'1
(voormelde artikelen 2 en 3 .zoals zij
respectievelijk gewijzigd en aang-evuld
zijn door de wet ten van 10 juli 1951,
artikel 1, en 17 j uli 19 57, artikelen 1 en
2), alsmede artikel 97 van de Grone! wet;
1° doordat het bestreden vonnis ten
onrechte beslist heeft dat het litigieuze
ongeval, boewel het zich op de normale
weg .van het werk voorgedaan heeft, niet
onder toepassing van voormelde besluitwet van 13 december 1945 viel, en dienvolgens aanlegger, die bij dat ongeval
getroffen were!, toepassing van de wetgeving op de vergoeding van de uit
arbeidsongevallen spruitende schade geweigerd heeft; doordat het vonnis, om
aldus te beslissen, in hoofdzaak st.eunt,
enerzijds hierop, dat aanlegger, die twee
uren na het ongeval door de verbalizerende rijkswachters ondervraagd were!,
. verklaard he eft : « to en ik de fabriek
verliet was ik dronken, ik wankelde, ik
had hoofdpijn, ik was niet g-oed ,, en
zelfs niet in staat geweest was om op
nauwkeurige wijze de omstandigheden
aan te duiden waar.in het ongeval zich
voorgedaan had, en, anderzijcls, op de
vermeldingen van het attest van een
geneesheer die bij een onderzoek van
aanlegger kort na het ongeval, hem
« onder hypnotische invloed van de
drank" bevonden had, uit welke vaststellingen en verklaringen, naar de rechtbank blijkt dat aanlegger " het bewijs
ervan niet levert dat het ongeval te
wijten is aan een met de normale weg
naar of van het werk onafscheidelijk verbonden risico " ; dan wanneer, op het
stuk van vergoeding van de schade,
voortspruitende uit ongevallen die zich
op de weg naar of van het werk voordoen,
de eventuele fout van de getroffene toepassing te zijnen voordele van de wette-
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die fout moet worden beschouwd als
zonder enig verband met de normale weg,
welke de arbeider moet volg·en om zich
naar zijn werk te begeven of daarvan
terug te keren ; derhalve de omstandigheid dat de getroffene op het ogenblik
van het ongeval in een zekere mate onder
invloed van de drank verkeerd had in
dit opzicht niet als een font valt aan te
merken die zonder verband is met de
noodzakelijkheid voor de getroffene zich
te verplaatsen, dan in de onderstelling
er bewezen is dat bedoelde staat van
dronkenschap tot gevolg gehad heeft in
enige mate het met de normale weg onafscheidelijk verbonden risico te verergeren ; doordat het bestreden vonnis, door
zich te beperken tot de constatatie dat
aanlegger bij de feiten in een bepaalde
staat van dronkenschap verkeerde, zonder aan te dniden of, en in hoever die
staat mede oorzaak van het litigienze
ongeval geweest is, bijgevolg ongenoegzaam met redenen omkleed is en geen
mogelijkheid biedt nate gaan of ter zake
de bovenaangehaalde regelen jnist zijn
toegepast; 2° doordat althans het bestreden vonnis, in zover het, stennende op
de beweerde staat van dronkenschap
waarop aanlegger op het ogenblik van
het ongeval zon verkeerd hebben, oordeelt dat hij het bewijs ervan niet !evert
dat het litigienze ong·eval aan een met
de normale weg onafscheidelijk verbonden risico te wijten is, nalaat een passend
antwoord te verstrekken op de conclnsies
waardoor aanlegger deed gelden : 1 o dat
het ongeval nitslnitend te wijten was aan
het plotse te voorschijn komen van het
door een persoon Rigo bestnnrde voertnig
hetwelk, eensklaps een private weg komende nitgereden, voor hem een niet te
voorziene hindernis nitgemaakt had, en
2° dat in ieder geval, « de omstandigheid
dat de getroffene in een bepaalde mate
onder invloed van de drank verkeerde
geen font zonder verband met de noodzakelijkheid zich te verplaatsen is, dan
wanneer het niet bewezen is dat de
getroffene verkeerde in een totale ,, aan
de dronkenschap te wijten « staat van
onbekwaamheid " :
Overwegende dat de feitenrechter, na
vastgesteld te hebben dat het ongeval
waarbij aanlegg·er gekwetst werd, zich op
de weg· van het werk, in de zin van de
beslnitwet van 13 december 1%5, voorgedaan had, heslist heeit dat aanlegger
niet bewees dat het ongeval te wijten
was aan een met die weg onafscheidelijk
verbonden risico en dat bijgevolg zijn eis

tot betaling van do wettelijke vergoe~
dingen niet gegrond was ;
Dat hij deze beslissing gerechtvaardigd
heeft door de enkele reden dat het bewezen is dat aanlegger op het ogenblik van
het ongeval hetzij in staat van dronkenschap, hetzij onder de hypnotische werking van de drank verkeerde ;
. Overwegende, gewis, dat naar luid van
artikel 2, lid 2, van voormelde besluiLwet, de fout die met de af te leggen weg
geen enkel verband houdt niet in het met
die weg onafscheidelijk verbonden risico
begrepen wordt, doch dat de fout van de
g·etroffene die toekenning van de wettelijke vergoedingen uitsluit een fout is
welke het ongeval veroorzaakt heeft ;
Overwegende dat aanlegger in zijn
conclusies betoogde dat, al had hij in
staat van dronkenschap verkeerd, die
staat niet in een verband van oorzaak
tot gevolg stond met het ongeval, naardien dit te wijten was aan de onvoorzienbare hinclernis welke opgeleverd werd
door hct te voorschijn komen, in de
clonkere nacht, van de automobiel van
een derde die een private weg nitgereden
kwam;
Overwegende dat het vonnis door op
deze conclusies niet te antwoorclen en
niet te onderzoeken of er een verband
van oorzaak tot gevolg lag tussen de door
aanlegg·er beg·ane fout en het ongeval, de
in het midclel aangecluide wetsbepalingen
geschonden heeft ;
Om deze redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerster tot de kosten ; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, uitspraak doende in hoger
beroep.
~ februari 1960,- 1e kamer.- Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin . ...,.--- GeliJ'kluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procnreur-generaal. - Pleiters, HH. Fanres en Simon t.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN TEGEN WELKE DE VOORZIENING KAN WORDEN INGESTELD. BURGERLIJKE ZAKEN. AANLEGGER
IN VERBREKING, VERWEERDER VOOR
DE RECHTER, HEBBENDE EEN DERDE

-511IN VRIJWARING OPGEROEPEN. IN
VRIJWARING
OPGEROEPENE
BUITEN
ZAAK GESTELD
OM
REDENEN
DIE
VREEMD ZIJN AAN DE BESLISSING OVER
DE HOOFDVORDERING. VoORZIENING TEGEN DE IN VRIJWARING OPGEROEPENE. NmT ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

2o TUSSENKOMST. -

BURGERLIJKE
ZAKEN. - AANLEG IN VERBREKING. VERZOEK TOT BINDENDVERKLARING
VAN HET ARREST INGEDIEND TEGEN
EEN DERDE, WELKE DOOR DE AANLEGGER IN VERBREKING VOOR DE RECH'I'ER IN VRIJWARING WERD OPGEROEPEN. BESLISSING WAARBIJ DE OPROEP
IN
VRIJWARING
VERWORPEN
WORDT OM REDENEN DIE VREEMD ZIJN
AAN DE VEROORDELING VAN DE AANLEGGER. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

so

SCHIP-SCHEEPVAART. ZEEVERVOER.
SCHADE VOORTSPRUITEND UIT EEN GEBREK AAN GESCHIKTHEID VAN DE LAADRUIMEN. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER.
- AANSPRAKELIJKHEID SLECHTS OPGELOPEN INGEVAL VAN EEN GEBREK AAN
BEHOORLIJKE ZORG VOOR EN BlJ DE
AANVANG VAN DE REIS. SCHADE
VASTGESTELD BIJ DE AANKOMST TER
BESTEMMING. 0JHSTANDIGHEID DIE
OP ZICHZELF HET BEWIJS NIET LEVERT
DAT DE VEREISTE ZORGEN DOOR DE
VERVOERDER NIET WERDEN GENOMEN.

40 TUSSENKOMST. -

BURGERLIJKE
ZAI<EN.- AANLEG IN VERBREKING. VERZOEK TOT BINDENDVERKLARING
VAN HET ARREST INGEDIEND DOOR DE
VERWEERDER OP DE VOORZIENING TEGEN' EEN DERDE.- VERWERPING VAN
DE VOORZIENING. - VERZOEK ZONDEJ;l.
VOORWERP.

1 o Is niet ontvanhelijk de voorziening ingesteld door de verweerder op de hoofdv01·dering tegen een do01· hem in vrijwm·ing opgeroepene derde, wanneeT de
beslissing, waarbij die op1·oep in vrijwa~·ing woTdt ve1'W01'pen, gegrond is op
redenen die v·reernd z1jn a.an de beslissing ove1' de hoofdverlcla1'·ing . en doo1'
geen 1n1:ddel best?' eden wordt (1).
(1) Verbr., 19 ma.art 1953, twee a.rresten
(Bttll. en PAsrc., 1953, I, 545, en A1·r. Vm·br.,
1953, blz. 482).
(2) Verbr., 27 januari 1956 (Ar1·. Ve1'b1·.,
1956, blz. 427).
(3) Verbr., 3 mei 1957 (An·. Vab1·., 1957,
blz. 734).

2° Is niet ontvankelijk het verzoek tot bin-

dendverlclaring van het te wijzen a1'rest
ingediend doo1· de verweerde~· op de
hoof'dvordering, aanlegger in ve1'breking, tegen een partij welke hij v66r de
1'echter in vrijwaring had opge1·oepen,
wanneer deze partij buiten zaak werd
gesteld orn een 1·eden die vreemd is aan
de veroordeling van de aanlegge1· (2).

3° De vervoerder is slechts aansprakelijlc
voo1· de doo1· de koopwa1·en opgelopen
schade voo1·tspruitende uit een gebrelc
aan geschiktheid van de laadruimen van
het schip, indien hij voor en bi,j de aanvang van de reis geen behoorli,jke zorg
heef~ gedragen orn de 1'1timen geschikt te
malcen en in goede staat te b1·engen,
opdat zi,j tot het inladen, het ve1·voe1'en
en het bewaren van de goede1·en dienen
konden .: het feit, dat een averi,j bij de
aankomst te1' bestemming vastgesteld
werd, leveTt op zichzelf ni~t het bewi,j s
dat de ve1·eiste zo1·gen doo1' de vervoerder
niet werden genomen. Wetboek van
koophandel, boek II, titel II, art. 91,
par. III, 1°, en par. IV, 1°; wet van
28 november 1928, art. 1.)
4° De

verwerp-ing van de voorziening
maakt zonder voorwerp het ve~·zoek tot
b1:ndendve1·lclaring van het a1'1'est -ingediend door de venveerde'l' op de voorziening tegen een derde (3).

(HARMSTORF, T. ANAGNOSTOPOULOS
EN CONSORTEN.)

ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 11 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat de onder nrs 2421
en 2476 ingeschreven zaken verknocht
zijn ;
Overwegende dat de eerste twee verweerders eiser hebben gedagvaard tot
herstelling van de schade welke opgelopen werd ingevolge een aan een partij
wijn aan board van een aan eiser toebehorend zeeschip overgekomen averijen;
Dat eiser de naamloze vennootschap
Van Gunsteren, derde verweerder, op
grand van de onder hen gesloten charterpartij in vrijwaring heeft opgeroepen ;
Dat die vennootschap, op haar beurt,
de naamloze vennootschap Vinoherck,
vierde verweerster, op grand van de
tussen die twee vennootschappen over-
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schip in onder-vrijwaring heeft opgeroepen;
Dat eerste verweerder en de naamloze
vennootschap Vinoherck eiser alsook de
personenvennootschap
met beperkte
aansprake1ijkheid Algemene Vrachtkantoor, hier verteg·tcmwoordigd door de
vijfde verweerder qualitate q1w, tot terugbetaling hehben gedagvaard van de bij
voormelde personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid in bewaring
gehouden geldsom, welke het bedrag van
door het geschiktmaken en de er uit
volgende ligdagen van het schip veroorzaakte kosten uitmaakt;
Dat in de huidig·e aanleg· de naamloze
vennootschap Van Gunsteren de naamloze vennootscbap Vinoherck tot tussenkomst en tot bindendverklaring van het
tussen te komen arrest heeft gedagvaard ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid . door de naamloze venn:ootschap
Van Gunsteren opgeworpen en hieruit
afgeleid dat de door aanlegger op grond
van de charter-partij tegen haar ingestelde eis in vrijwaring door het bestreden arrest verworpen werd om redenen die onafhankelijk zijn van de redenen op grond van dewelke de hoofdeis
werd ingewilligd, en welke alleen door
de voorziening worden bestreden ;
Overwegende dat de voorziening zonder onderscheid tegen al de verweerders
gericht is, en slechts in bijkomende orde
vordert dat het te wijzcn arrest voor
derde, vierde en vijfde verweerders bindend zou verklaard worden ;
Overwegende dat de eis in vrijwaring
gegrond was op de charter-partij waarvan een beding - naar eisers bewering de aansprakelijkheid van de
bevrachter in het g·edrang brengt;
Overwegende dat het arrest beslist dat
dit beding· de aansprakelijkheid van de
in vrijwaring geroepene niet medebrengt
en dat deze beslissing door de voorziening· niet wordt bestreden;
Waaruit volgt dat, zo de door de voorziening ingeroepen middelen mochten
ingewilligd worden, het bestreden arrest,
in zover het over de eis tot vrijwaring·
uitspraak cloet, daardoor niet zou aangetast worden ;
Dat de voorziening dan ook niet ontvankelijk is ;
Dat het verzoek tot bindendverklaring van het te wijzen arrest voor de
naamloze vennootschap Van Gunsteren
insgelijks niet ontvankelijk is naardien
de beslissing· waarbij de eis in vrijwaring
werd afgewezen gegrcncl is op redenen

welke aan de veroordeling van eiser
jegens de eerste twee verweerders vreemd
zijn;
Over de grond van niet-ontvanke1ijkheid ambtshalve door het openbaar ministerie opgeworpen en overeenkomstig artikel 2 van de wet del. 20 juni 1953 betekend, voor zoveel de voorziening of het
verzoek tot gemeen verklaring· van het
arrest tegen de naamloze vennootschap
Vinoherck en Mer Vroman qualitate qua
zijn :
Overwegende dat de naamloze vennootschap Vinoherck door de naamloze vennootschap Van Gunsteren in
onder-vrijwaring opgeroepen werd; dat
de beslissing· waarbij het bestreden arrest
die eis verwerpt door geen van de twee
middelen van de voorziening bestreden
wordt;
Overwegende dat de naamloze vennootschap Vinoherck, rechtstreeks optredende tegen eiser, de gedeeltelijke
terug·betaling van het door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Algemeen Vrachtkantoor in bewaring gehouden bedrag bekomen heeft,
welke beslissing van het arrest niet door
de voorziening bestreden wordt;
Overwegende dat de beslissing, waarbij enerzijds de eis in ondervrijwaring
verworpen werd, en, anderzijds, eiser
tot gedeeltelijke terug·betaling van de
in bewaring gegeven som veroordeeld
werd, bovendien op redenen gegrond
zijn welke vreemd zijn aan deze waarop
de veroordeling van eiser jegens de eei·ste
twee verweerders gesteund is ;
W aaruit volgt dat de voorzieningen
en het verzoek tot bindendverklaring
van het te vvijzen arrest, in zover zij
tegen de naamloze vennootschap Vinoherck en Mer Vroman qualitate qua
gericht zijn, niet ontvankelijk zijn;
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 91 van
hoek II van het Wetboek van lwophandel, in deel A, paragrafen II, III, 1°,
IV, 1° en 2° (p), 1317 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet, doordat, onder het regime van voormeld artikel 91 beslissende, en hoewel
aanlegger had doen gelden dat « de door
de kapitein getroffen maatregelen met
het oog op het geschikt maken van de
ruimen van zijn schip voor het vervoer
van de wijn ... zelfs in het raam van
artikel 91, zouden bean twoorden aan
het begrip van de redelijke zorg waartoe
concluant g·ehouden zou zijn, ware dit
artikel van toepassing·, quod non, met
het oog op het geschikt maken van zij n
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aldus concluant zijn contractuele verplichtingen heeft nageleefd, en zelfs meer,
aan de vereisten van artikel 91 voldaan
heeft ... ))' het bestreden arrest zich ertoe
beperkt heeft om aanleggers aansprakelijkheid als vaststaande te beschouwen,
vast te stellen dat « uit het verslag van
de rechtbanksexperten blijkt dat, toen
de '' Krautsand )) te Valencia ter beschikking van de onderbevrachter gesteld
werd, de tanks verroest waren, wat ze
voor het voorgenomen vervoer onbruikbaar maakte, dat werken uitgevoerd
werden om de wanden af te krabben en
te schilderen, maar dat deze maatregelen onvoldoende bleken daar de goederen
door uitwasemingen van mazout aangetast werden, en dat deze averij op
zichzelf tegenover de houders van de
cognossementen het bewijs Ievert dat
de vereiste zorgen niet genomen werden
om een gewoon tankschip, dat voor het
vervoer van olie bestemd was, voor het
vervoer van wijn geschikt te maken >>,
dan wanneer, onder artikel 91, de vervoerder niet verantwoordelijk is voor
het gebrek of het niet geschikt maken
van zijn schip, tenzij deze van een gebrek
aan behoorlijke zorg (diligence raisonable) voortkomen, waaronder dient te
worden verstaan het ontbreken van de
maatregelen welke redelijk dienden te
worden geoorloofd om de geschiktheid
van het schip tot stand te brengen, en
niet het ontbreken van maatregelen
waarvan de latere gebeurtenissen aangetoond hebben dat zij nodig zouden
geweest zijn ; dan wanneer het hof mitsdien tegelijkertijd en de in het middel
aangeduide bepalingen van de wet op de
zeevaart met betrekking tot de behoorlijke zorg, en, wijl het zijn beslissing niet
omkleed heeft met redenen welke een
gepast antwoord op het door aanlegger
voorgesteld middel verstrekken, de artikelen 1317 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet geschonden heeft :
Over de twee onderdelen samen
Overwegende dat, na in principe te
hebben voorgehouden dat krachtens artikel 91 van het hoek II, titel II, van het
Koophandelswetboek, welk artikel vervangen werd door artikel 1 van de wet
van 28 november 1928, die ter zake van
toepassing is, de verweerder gehouden is
behoorlijke zorgen aan het schikken van
de ruimen van zijn zeeschip voor het vervoer van de goederen te besteden, het
hof van beroep vastelt dat « werken uitgevoerd werden om de wanden af te
VERBR.,
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krabben en te schilderen, maar dat deze
maatregelen onvoldoende bleken daar de
goederen door uitwasemingen van mazout
aangetast werden >> en « dat deze averij
op zichzelf tegenover de houders van
de cognossementen bet bewijs Ievert dat
de vereiste zorgen niet genomen werden
om een gewoon tankschip, dat tot het
vervoer van olie bestemd was, voor het
vervoer van wijn geschikt te maken >> :
Overwegende dat, naar luid van voormeld artikel 91, paragraaf IV, de vervoerder niet aansprakelijk is voor verIies of schade welke voorkomen van of
ontstaan uit onzeewaardigheid, tenzij
deze te wijten is aan een gebrek aan
behoorlijke zorg vanwege de vervoerder
om het schip zeewaardig te maken of ...
om de ruimen ... en aile andere delen van
het sehip waarin goederen vervoerd worden, geschikt te maken en in goeden
staat te brengen opdat zij tot het inladen, het vervoeren en het bewaren van
de goederen dienen kunnen; dat telkens
het verlies of de beschadiging het gevolg
van onzeewaardigheid is, de bewijslast
met betrekking tot de redelijke benaarstiging op de vervoerder rust ;
Dat de vervoerder luidens artikel 91,
paragra.af III, 1°, gehouden is, v66r en
bij de aanvang van de reis behoorlijk
zorg te dragen voor het geschiktmaken
van de laadruimen ;
Overwegende dat dit bewijs ook jegens
de houders van de cognossementen door
de vervoerder mag worden geleverd ;
Overwegende dat het hof van beroep
beslist dat, ter zake, de aan de goederen
overgekomen schade het gevolg is van
een gebrek aan het geschiktmaken ; dat
die beslissing niet door de voorziening
wordt bestreden;
Overwegende dat eiser in zijn conclusies voorhield dat voormeld gebrek niet
aan een gebrek aan behoorlijke zorg van
zijnentwege te wijten was, en dat de
bevrachters zich voldaan verklaard hebben met de door de kapitein getroffen
maatregelen tot het geschiktmaken van
de ruimen van zijn schip voor het vervoer van wijn ;
Overwegende dat het arrest met betrekking tot de eis in vrijwaring opmerkt
dat voormelde verklaringen van de bevrachters niet van aard is de vervoerder
van zijn verantwoordelijkheid te ontlasten en, met betrekking tot de toepassing
van artikel 91, vaststelt dat de door de
kapitein getroffen maatregelen « onvol~
doende zijn gebleken daar de goederen
door uitwasemingen .van mazout aangetast werden ))' en « dat deze averij op
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cog·nossementen het bewijs levert dat de
vereiste zorgen niet genomen werden ... " ;
Dat, zo het hof van beroep alzo impliciet erop wijst dat eiser niet het bewijs
van zijn behoorlijke benaarstiging heeft
geleverd, het nochtans die beslissing niet
uitsluitend vermocht te gronden op het
feit dat de averij was ontstaan en op
zichzelf het bewijs leverde dat de vereiste zorgen niet genomen werden ;
Dat, door de v66r de lading met het
oog op het geschiktmaken van de laadruimen voor het vervoer van wijn genomen maatreg·elen onvoldoende te verklaren, om reden dat ter bestemmmg
een aver1j vastgesteld werd, het hof van
beroep inderdaad de vervoerder voor de
onzeewaardigheid van zijn schip verantwoordelijk stelt, welke ook de benaarstiging· van die verweerder v66r en bij de
aanvang van de reis met het oog op het
geschiktmaken van zijn laadruimen g·eweest is, en op dit punt geen passend
antwooru op de conclusies van aanlegger
verstrekt;
·
W aaruit volgt dat het mid del gegrond
is;
Om die redenen, voeg't de zaken
samen, en zonder dat er aanleiding toe
bestaat het tweede middel te bebandelen
hetwelk tot g·een ruimere verbreking
leiden kan, verbreekt het bestreden arrest
in zover het eiser tot betaling van schadeverg·oeding aan Anagnostopoulos en
de naamloze vennootschap « Comptoir
Continental Vinicole » veroordeelt en
eiser in de kosten van de aanleggen tussen
die partijen verwijst, verwerpt de voorziening voor het overig·e ; veroordeelt
verweerders Anagnostopoulos en naamloze vennootschap « Comptoir Continental Vinicole » tot de kosten, behoudens tot deze veroorzaakt door de inzake
roeping van derde, vierde en vijfde verweerders, welke ten laste van aanlegger
zullen blijven; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing·; verwijst de zaak, aldus
beperkt, naar het Hof van beroep te
Gent; verklaart de aan de naamloze
vennootschap Vinoherck door de naamloze vennootschap Van Gunsteren betekende dagvaarding tot tussenkomst en
tot bindendverklaring van het tussen te
komen arrest zonder voorwerp, en veroordeelt de naamloze vennootschap Van
Gunsteren tot de kosten ervan.
5 februari 1960. {e kamer. --'-.Vom·zitter, H. Vandermerscb, raad.sheer

waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Louveaux. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Demeur, Simont en Van Ryn.

2e KAMER. -

8 februari 1960

MILITIE. - VRIJSTELLING RN VERDAGING WEGENS LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID.- VERDAGING KUNNENDE
IN GEEN GEVAL MEER DAN DRIEMAAL
UITGESPROKEN WORDEN.
De verdaging van een dienstplichtige wegens lichamelijlce ongeschilctheid mag, in
geen geval meer dan driemaal uitgesproJcen wo1·den (1). (Gecoordineerde dienstplichtwetten, art. 14, par. 2, lid 2.)

{MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, T.
VAN VUCHT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 16 september 1959 gewezen
door de Herkeuring·sraad van de provincie Antwerpen;
Over het middel, afgeleid uit de schending· van artikel 14, paragraaf 2, lid 2,
van de op 2 september 1957 gecoordineerde dienstplichtwetten, doordat de
dienstplichtige Van Vucht, bij de bestreden beslissing, verdaagd werd als voorlopig ongeschikt nietteg·enstaande hij
reeds driemaal voorlopig afgekeurd werd
bij beslissingen uitgesproken in het recrutering·s- en selectiecentrum respectievelijk op 25 mei 1956, 17 juni 1957 en
19 maart 1958, dan wanneer hogergemelde wetsbepaling voorschrijft dat
uiterlijk na drie voorlopige afkeuringen
tot vrijstelling of tot aanwijzing voor de
dienst moet worden besloten :
Overwegende dat uit de stukken van de
rechtspleging blijkt dat reeds driemaal,
te weten op 25 mei 1956, 17 juni 1957
en 19 maart 1958, na geneeskundig·e onderzoeken onderg·aan te hebben in het
recruterings- en selectiecentrum, dienstplichtige Van Vucht'voorlopig afgekeurd
werd, als voorlopig ongeschikt ;
Overwegende dat dientengevolge, bij
(1) Verbr., 4 september 1956 (Bt/.!1. en
PAsrc., 1956, I, 1299); vergel. verbr., 1 juli
1957 (ibid., 1957, I, 1302).
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toepassing van artikel 14, paragraaf 2,
lid 2, van de op 2 september 1957 gecoordineerde dienstplichtwetten, tot vrijstelling· of tot aanwijzing voor de dienst
moest besloten worden ;
Dat de herkeuringsraad, door een
vierde maal deze dienstplichtige voorlopig af te keuren, als voorlopig ongeschikt,
die wetsbepaling geschonden heeft ;
Dat het middel dus gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing ; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de Herkeuringsraad
van de provincie Limburg.
8 februari 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Van
Beirs. Gelijkluidende conclusie, H.
Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2e
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8 februari 1960

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
MILITIE. HOGE MILITIERAAD. VERWERPING VAN HET VERZOEK VAN
DE DIENSPLICHTIGE. BESLISSING
GEWEZEN NA AANVULLEND ONDERZOEK. UITSLAGEN VAN HET ONDERZOEK AAN DE DIENSTPLICHTIGE OF
AAN ZIJN RAADSMAN NIET MEDEGEDEELD. SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

Dient ve1·broken te worden, wegens schending van de rechten van de verdediging,
de beslissing waarbij de hoge militieraad, na tot een aanvullend onderzoek te
zijn overgegaan, het ve1·zoek van de
dienstplichtige verwe1·pt, zonde1· dat de
uitslagen van het onderzoek aan de dienstplichtige of aan zijn raadsman we1·den
medegedeeld (1).
(STERCKX.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 17 december 1959 gewezen
door de Hoge Militieraad ;
(1) Verbr., 13 maart 1950 (Arr. Verbr.,
1950, blz. 467) ; raadpl. verb1•., 4 septembe1·
1956 (Bull. en PABIC., 1956, I, 1298).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging, doordat de hoge militieraad, nadat aanlegger ter terechtzitting van
30 october 1959 uitgenodigd werd te verschijnen, een aanvullena onderzoek heeft
bevolen waarna hij uitspraak heeft gedaan zonder vooraf de uitslag van dat
onderzoek aan aanlegger bekend te hebben gemaakt, zodat deze niet in de gelegenheid werd gesteld op de bevindingen
van dit onderzoek te concluderen en zich
tegen de aldus bijgebrachte elementen te
verdedigen :
Overwegende dat aanlegger uitgenodigd werd v66r de hoge militieraad te
verschijnen ter terechtzitting van 30 october 1959;
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging blijkt dat, na die datum,
tot een aanvullend onderzoek werd overgegaan betreffende de inkomsten van de
broeder van aanlegger ;
Overwegende dat noch uit de meldingen van de bestreden beslissing die vaststelt dat aanlegger verschenen is, bijgestaan door zijn raadsman, en dat heiden
gehoord werden, zonder te bepalen op
welk tijdstip van de procedure, noch uit
de aan het onderzoek van het hof onderworpen bescheiden met zekerheid blijkt
dat de uitslagen van bedoeld onderzoek
aan aanlegger of aan zijn raa.dsman Werden bekend gemaakt, noch dat hij gebeurlijk ontboden werd om, naar aanleiding
van het aanvullend onderzoek, opnieuw
te worden gehoord ;
Overwegende dat hieruit volgt dat het
hof moet beschouwen dat de rechten van
de verdediging niet werden geeerbiedigd,
bij gebrek aan vaststellingen waaruit
duidelijk voortvloeit dat de substantiele
rechtsvormen, die de uitoefening van de
rechten van de verdediging verzekeren,
werden nageleefd ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beshssing; beveelt dat melding van
het onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de Hoge Militieraad anders samengesteld.
8 februari 1960.- 2e kamer. - Voorzitte?', H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter; - Verslaggeve1·, H. van
Beirs. Gelijkluidende conclusies, H.
Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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VERANTWOORDELIJKHEID.
(BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DE VADER WEGENS DE SCHADE
VEROORZAAKT DOOR ZIJN M.INDERJARIGE, NIET ONTVOOGDE ZOON, DIE
BIJ HEM. INWOONT. VADER DIE
NIET BEWIJST AAN ZIJN ZOON EEN
BEHOORLIJKE OPVOEDING GEGEVEN TE
HEBBEN. BESLISSING WAARBIJ HIJ
BURGERLIJK VERANTWOORDELIJK VERKLAARD WORDT. WETTIGE BESLISSING.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
TERM.IJN. STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE VORDERING. GEEN BETWISTING
VAN
BEVOEGDHEID.
SCHADE
OMVATTENDE
ONDERSCHEIDENE ELE111ENTEN.
BESLISSING
WAARBIJ SLECHTS OVER ENKELE VAN
DEZE ELEM.ENTEN
DEFINITIEF UITSPRAAK WORDT GEDAAN. VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. Vo ORZIENING NIET ONTV ANKELIJK.

1° Is wettig de beslissing waarbij de vader
burgerlijk vemntwoordelijk verklaard
wordt voor de schade veroorzaakt door
zijn niet ontvoogde, minderjarige zoon
die bij hem inwoont, om reden de vade;.
a0n zijn zoon geen behoorlijke opvoedtng .h:eeft .gegeven, hoewel hij zich
van ZtJn pltcht van toezicht behoorlijk
heeft gekweten (1). (Burgerlijk Wetboek,
art. 1384, al. 2 en 5.)
2° Is niet ontvankelijk, voo1' de eindbeslissing: ~e voorziening ingesteld tegen een
besltsstng welke, zonde1· over een betwisting aangaande de bevoegdheid uitspmak
te doen, slechts ove1' zekere elementen van
de schade uitspraak doet en voor het
overige, een deslcundig ond~rzoelc beveelt (2). (Wetboek van strafvordering,
art. 416.)
{VAN HOONACKER, T.
STROBBE EN CONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
(1) Vergel. verbr., 7 april1952 (Ar1·. Vm·b1·.,
1952, blz. 443), 26 maart 1956 (ibid., 1956,
biz. 617) en 5 october 1956, redenen (Bull. en
PABIC., 1957, I, 95).

I. In zover de voorzieningen gericht zijn
tegen de beslissingen gewezen over de
door het openbaar ministerie en door de
burgerlijke partij Bond der Ziekenkassen
ingestelde vorderingen :
a) W at betreft de voorziening van betichte :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 25, 2, litt. a en 26-1 van
het koninklijk besluit van 8 april i 954,
doordat het bestreden arrest de ten laste
van eerste aanlegger gelegde betichting
als voldoende bewezen verklaard heeft
om~~t ~~j eef!. dubbele fout b~ging, nameliJk l'IJden m een verboden nchting en
in het midden van de straat; dan wanneer :. ~ 0 het arrest uitdrukkelijk vaststelt,
enerZIJds, dat de beklaagde aan zijn linkerzijde voldoende ruimte liet om aan de
bromfietster het kruisen toe te laten en
anderzijds, dat deze bromfietster niet z~
kort mogelijk haar bocht had genomen
en niet uiterst rechts reed en het dus
strijdig met deze motieven en vastste1lingen is deze dubbele fout begaan door
de beklaagde te weerhouden als zijnde in
oorzakelijk verband met het ongeval
z~lf; 2° eisers in hun conclusies ook opWierpen dat de burgerlijke partij Strobbe
het ongeval veroorzaakte door overdreven
snel te rijden in strijd met het voorschrift
van artikel26-1 van het koninklijk besluit
v~n 8 april1954 en door eiser en zijn fiets
n~:t te kunnen vermijden alhoewel hij en
ZIJn fiets voor haar voorzienbare hindernissen Waren, en het bestreden arrest deze
verdedigingsmiddelen noch weerlegt noch
zelfs beantwoordt of bespreekt :
Overwegende dat door het middel niet
betwist wordt dat aanlegger per fiets rijdende, de door het arrest aangeduide dubbele fout heeft begaan ;
Overwegende dat de rechter, die het
bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout en het ong·eval soeverein vaststelt, zonder tegenstrijdigheid heeft kunnen aannemen dat het ongeval aan de
respectieve fouten van beide bestuurders
te wijten was en.dat bijgevolg, gelet op de
gevolgen van d1t ongeval, het ten laste
van aanlegger gelegde misdrijf bewezen
was;
Overwegende dat de rechter, zonder in
twijfel te trekken dat eerste verweerster
(2) Verbr., 16 juni 1958 (Bull. en PAsiC.
1958, I, 1150); vergel. verbr., 9 november 1959
(ibid., 1960, I, 284).
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de door aanlegger beweerde fouten zou
begaan hebben en dat aanlegger voor haar
geen onvoorzienbare hindernis was, verklaart eensdeels dat " de fouten door de
verdachte begaan niettemin in rechtstreeks oorzakelijk verb and staan met het
ongeval " en, anderdeels, " dat de aanrijding toe te schrijven is aan de samenlopende fouten begaan door verdachte en
door het slachtoffer, fouten die elkaar
niet uitsluiten ,, en aldus de aanvoeringen beantwoordt welke aanleggers in conclusies deden gelden ter staving van hun
stelling dat eerste verweerster het ongeval had veroorzaakt ;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden·
En o~erwegende voor het overige, in
zover de voorziening gericht is tegen de
beslissing gewezen over de publieke vordering, dat de substantiele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
b) Wat betreft de voorziening van de
burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat om de reeds uiteengezette motieven het hogergemeld eerste
middel niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Groridwet, 6 van de wet van 1 augustus
1899 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de burgerlijke verantwoordelijkheid van tweede
aanlegger terzake weerhoud t omdat de
Ieugenachtige tweede verklaring van zijn
zoon en het niet-informeren naar de
gezondheidstoestand van het slachtoffer
getuigen van een opvoeding die, minstens
wat betreft het naleven van het verkeersreglement, te wensen liet; dan wanneer :
1° eiser niet alleen deed gelden dat de
opvoeding die J1ij aan zijn zoon g·eg·even
had behoorlijk was, doch ook dat hij over
hem een normaal en voldoende toezicht
uitoefent en daarbij eruit afleidde dat het
causaal verband tussen de vermoede fout
in opvoeding en in toezicht enerzijds en
het ongeval anderzijds ontbreekt, en het
bestreden arrest dit verweermiddel, wat
het toezicht en het causaal verband betreft, noch weerlegt noch zelfs beantwoordt of bespreekt; 2° het afleggen van
een onjuiste verklaring en het niet informeren naar de gezondheidstoestand van
het slachtoffer toch niets te maken hebben
met de kennis en de naleving van het verkeersreglement en dus niet kunnen bewijzen dat de opvoeding van de zoon daaromtrent te wensen zou laten ; 3° een
beschuldigde altijd het recht heeft zich

te verdedigen al is het met onjuiste verk1aringen te doen, zodat de overweging
van het bestreden arrest nopens de leugenachtigheid van de tweede verklaring
afgelegd door Marc V!ln Hoonacker hem
toch niet kan verweten worden om te zeggen dat hij slecht opgevoegd is :
Overwegende dat de omstandigheid
dat, op het ogenblik van het ongeval,
eerste aanlegger aan het rechtstreekse'toezicht van zijn vader ontsnapt.e door' het
arrest niet aangezien wordt alsof ze een
gebrek aan toezicht vanwege deze Iaatste
zou laten blijken;
Dat het arrest bijgevolg niet gehouden
was het hierbij van aile draagwijdte ontbloot middel te beantwoorden waarbij
tweede aanlegger in conclusies deed gelden dat hij zich van zijn plicht van toezicht op zijn zoon volkomen kweet ;
Overwegende dat de rechter, op grond
van " de houding " van eerste aanlegger
v66r en na het ongeval evenals van bepaalde vaststellingen, in feite oordeelt dat
de door de vader aan de zoon gegeven
opvoeding, " minstens wat betreft het
naleven van het verkeersreglement, te
wensen Iiet " ;
Dat hij aldus op voldoende wijze het
bestaan soeverein vaststelt en van een
gebrekkige opvoeding en van een rechtstreeks verband tussen dit gebrek aan
opvoeding en de door de zoon begane
fout, vermits hij elders erop wijst dat die
fout inbreuken op de wegcode uitmaakt ·
dat hij eveneens de ontkennende bewe~
ringen van aanlegger aangaande het bestaan van dit verband aldus beantwoordt;
Overwegende derhalve dat voor het
overige het middel overbodige beweegredenen critiseert ;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen gewezen over
de door Esther Strobbe en haar echtgenoot Julien De Wyspelaere ingestelde
burgerlijke vordering :
Overwegende dat de beslissing waarbij,
eensdeels, aan een burgerlijke partij een
provisionele vergoeding wordt toegekend
en een deskundig onderzoek wordt bevolen om al het door die partij ondergane
nadeel nader te bepalen en waarbij ook,
anderdeels, haar een bepaalde vergoeding
wordt toegekend tot herstelling van een
reeds bewezen gedeelte van dit nadeel,
onsplitsbaar .is en voor het geheel een
voorbereid.ende beslissing of een.beslissing
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van onderzoek uitmaakt waartegen een
voorziening slechts na de eindbeslissing
toegelaten is ;
Dat de ter zake op die wijze gevelde
beslissing over geen betwisting aangaande
de bevoegdheid uitspraak doet ;
Dat, daar zij voorbarig is, de vourziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
8 februari 1960. - 2e kamer. - Voo1'zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. van
Beirs.- Gelijkluidende conclusie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Hans (van de Balie van beroep te
Gent) en Ansiaux.

2e KAMER. -

vrij is zodat er geen gevaar voor ongevallen is, zonde1· daarbij te onderscheiden
of die bestuurder al dan niet in de
mogelijkheid is te zien of zijn tegenligge1'S al dan niet op hun reglementaire plaats rijden (1}.
2° Wanneer een beslissing de ganse vemntwoordelijkheid van een ongeval ten taste
van een ve~·dachte legt, met ~titsluiting
van de ande1·e verdachte en de beschikkingen, wam· bij de eente ve1·dachte of de
bu1·ge1'lijke ve~·antwoordel1:jke partij ve1·oo1'deeld worden om de tweede verdachte
schadeloos te stellen en de eis van de ene
of de andere tegen deze verdachte afgewezen wordt, verbroken worden, omdat
de aan de tweede verdachte verweten f'mtt
op onwettige wijze niet bewezen werd
verklaard, strekt de ver breking zich niet
uit tot de beschikking, waar bij beslist
wordt dat de eerste verdachte een fout
/weft begaan, welke zijn verantwoordelijkheid medebrengt (2).

8 februari 1960

1° VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKEL 21-2-A.- INHALING.VERPLICHTING ZICH ERVAN TE VERGEWISSEN DAT DE WEG OVER EEN VOLDOENDE UITGESTREKTHEID VRIJ IS. DRAAGWIJDTE.
UrTGESTREKT2o VERBREKING. HEID. STRAFZAKEN. BURGERLUKE VORDERINGEN. BESLISSING
WAARBIJ DE GANSE VERANTWOORDELIJKHEID VAN EEN ONGEVAL TEN LASTE
VAN BEN VERDACHTE, MET UITSLUITING
VAN EEN ANDER VERDACHTE, WORDT
GELEGD. BESLISSING VERBROKEN
OJVIDAT DE AAN DE TWEEDE VERDACHTE
VERWETEN FOUT ONWETTIG ALS NIET
BEWEZEN WERD VERKLAARD. - VERBREKING VAN DE BESCHIKKINGEN
WAARBIJ DE EERSTE VERDACHTE OF
DE BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKE
PARTIJ VEROORDEELD WORDT OM DE
ANDERE VERDACHTE SCHADELOOS TE
STELLEN EN DE EIS VAN DE ENE OF
DE ANDERE TEGEN DEZE VERDACHTE
AFGEWEZEN WORDT. -BESCHIKKINGEN
ZICH NIET UITSTREKKE.NDE TOT DE
BESCHIKKING WAARBIJ BESLIST WORDT
DAT DE EERSTE VERDACHTE EEN FOUT
HEEFT BEGAAN, WELKE ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID MEDEBRENGT,

1° Artikel 21-2-a van de We geode van
2 april 1954 legt elke bestuurde1·, in
algemene termen, op, alvorens in te
halen, zich ervan te vergewissen dat de
weg over een voldoende uitgestrektheid

{WALDACK EN CONSORTEN,
T, VANDENBERGHE.}
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 22 juni 1959 door het Hof van
beroep te Gent g·ewezen ;

I. Wat betreft de voorziening· van
Waldack, verdachte :
Overweg·ende, met betrekking tot de
beslissing· over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering, dat de substan Wile of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen nageleefd werden en dat de veroordeling overeenkomstig de wet is ;
Overwegende, met betrekking tot de
beslissing over de tegen aanlegger door
Vandenberghe ingestelde vordering, dat
aanlegger geen middel voorstelt ;
II. Wat betreft de voorziening van de
vennootschap « Chocolat Suchard ,, burgerlijk verantwoordelijke partij over
Waldack en burgerlijke partij tegen Vandenberghe :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 21-2-a van het
koninklijk besluit van 8 april 1954 hou(1) Raadpl. verbr., 7 october 1957 (A1'1',

Vm·b1·., 1958, blz. 58).
(2) Verbr., 8 juni 1959 (An·. Vm·br., 1959,
blz. 816), Raadpl. verbr., 18 januari 1960,
sttp?'a, blz. 439.
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dend algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, 418 en 420 van het
Strafwetboek, en 9? van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest verdachte
Vandenberghe vrijspreekt uit hoofde van
de betichting C (artikel 22-1-a van de
Wegcode) en Waldack veroordeelt uit
hoofde van de betichtingen B (artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek)
en D (artikel '12 van de Wegcode) om
reden : " dat uit de vaststellingen door
de verbalisanten gedaan blijkt dat de
vrachtauto niet zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van de rijweg reed op het
ogenblik der aanrijding en dat niet bewezen is dat een of andere omstandigheid
- bewegende of Iiggende hindernis Waldack verplichtte dit te doen; dat
insgelijks bewezen is dat de vrachtauto
gedeeltelijk op de middenste van de drie
rijstroken van de rijweg reed ; dat niet
bewezen is dat eerste verdachte (Vandenberghe), toen hij zijn inhaalmanceuvre
aanving en op de middenstrook kwam,
in de onmogelijkheid geweest is te zien
dat tweede verdachte (Waldack) niet op
zijn aangewezen rijstrook reed, in de
veronderstelling wei te verstaan dat deze
laats•e toen reeds op die middenstrook
reed, want het is niet uitgesloten dat hij
slechts kort v66r de aanrijding naar links
gezwenkt is ; dat in dit verband dient
gewezen op de heersende duisternis en de
aanwezigheid van mist "• dan wanneer :
1° Vandenberghe, alvorens in te halen,
zich er van moest vergewissen dat de weg
over een voldoende uitgestrektheid vrij
was zodat er geen gevaar voor ongevallen
was; 2° het feit dat het Vandenberghe
niet onmogelijk was te zien dat Waldack
niet op de hem aangewezen rijstrook
reed, hoegenaamd niet insluit dat Vandenberghe er zich van vergewist heeft
dat de weg voldoende vrij was, enig
wettelijk criterium ; 3° het feit dat het
arrest te dien opzichte inroept dat er
duisternis heerste en er mist was, niets
afdoet aan de hierboven aangehaalde
wettelijke verplichting van Vandenberghe maar, integendeel, de naleving ervan
nog meer noodzaakte; 4° het feit dat
Waldack niet op de hem aangewezen
rijstrook, zijnde uiterst rechts, gereden
heeft, dienaangaande niets afdoet aan de
verantwoordelijkheid van Vandenberghe
daar de verplichting van deze laatste
i:mafhankelijk is van het feit dat de tegenligger aldan niet zijn reglementaire piaats
inneemt; 5° de veronderstelling, dat
Waldack slechts kort v66r de aanrijdirtg
naar links gez~venkt is, geen afbreuk doet
aan de foutieve handeling van Vanden-

berghe en het arrest zelf deze gebeurlijkheid niet bewezen acht en als een loutere
veronderstelling aanziet, zodat het bestreden arrest de in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat in zover aanlegster
het arrest verwijt Waldack strafrechtelijk
te hebben veroordeeld wegens inbreuken
op de artikelen 12 van de Wegcode, 418
en 420 van het Wetboek van strafrecht,
het middel geen g·rief doet gelden ;
Overwegende, met betrekkirig tot de
beslissing van vrijspraak van Vandenberghe, medeverdachte van Waldack, dat
het middel niet ontvankelijk is bij gebrek
aan hoedanigheid van aanlegster in zover
het de beslissing over de publieke vordering ten Iaste van die medeverdachte
bedoelt;
Overwegende, met betrekking tot de
beslissing van onbevoegdheid om kennis
te nemen van de vordering door aanlegster tegen Vandenberghe ingesteld, dat
het middel gegrond is ;
Overwegende inderdaad dat artikel 212-a van het koninklijk besluit van 8 april
1954 in algemene termen aan elke bestuurder oplegt, alvorens in te halen, er
zich van te vergewissen dat de weg over
een voldoende uitgestrektheid vrij is zodat er geen gevaar voor ongevallen is,
zonder daarbij te onderscheiden of die
bestuurder a) dan niet in de mogelijkheid
is (zoals door het arrest bepaald, en niet
in de onmogelijkheid, zoals door het
middel verkeerdelijk aangehaald) te zien
of zijn tegenligger al dan niet op de hem
aangewezen strook rijdt;
Dat het voorschrift van bedoeld artikel
des te gebiedender is wanneer, zoals door
het arrest vastgesteld wordt, er duisternis
of mist heerst, daar in dit geval de beoordeling van het bestaan van het door die
bepaling gesteld vereiste, te weten dat
de weg over een voldoende uitgestrektheid vrij is zodat er geen gevaar voor
ongevallen is, des te moeilijker is;
Overwegende dat, gelet op de omstandigheid dat het arrest Waldack aileen
aansprakelijk voor de. gevolgen van de
aanrijding gesteld heeft, dienen verbroken te worden, in de hierna te bepalen
mate, de beslissingen over zowel de door
aanlegster tegen Vandenberghe als de
door deze Iaatste tegen aanlegster ingestelde vordering ;
III. Wat betreft de voorzieningen van
de vennootschap " Zurich » en van Lacante, burgerlijke partijen, tegen Vandenberghe, verdachte :
Overwegende dat die aanleggers geen
middel voorstellen ;
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voorziening; rechtdoende op de voorziening van de vennootschap " Chocolat
Suchard "• verbreekt het bestreden arrest
in zover het uitspraak doet zowel over
de door die vennootschap tegen Vandenberghe als over de door deze laatste
tegen gemelde vennootschap ingestelde
vordering, behalve in de mate dat beslist
werd dat Waldack een fout begaan heeft
en dat er tussen die fout en de door
Vandenberghe geleden schade een oorzakelijk verband bestaat; verwerpt die
voorziening voor het overige; beveelt dat
melding van onderhavig arrest op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing
zal gemaakt worden ; veroordeelt de
vennootschap " Chocolat Suchard >> en
Vandenberghe ieder tot de helft van de
kosten gevallen op de voorziening van
gemelde vennootschap ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
8 februari 1960.- 2e kamer.- Voo!'zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Ryn en Van Leynseele.

2" KAMER.- 8 februari 1960
VERKEER. - WIJZIGING VAN RIGHTING. NAAR LINKS AFSLAAN. WEGCODE VAN 10 DECEMBER 1958,
ARTIKEL 25-2-c.- TOEPASSINGSGEBIED
VAN DEZE BEPALING.
De bepaling van artikel 25-2-c van de
Wegcode van 10 december 1952, betreffende het naa1· links afslaan, is van toepassing, niet alleen wanneer de tegemoetkomende bestuurders op dezelfde baan
rijden als degene die naar links wil af~
slaan, maar ook wanneer de onderscheidene tegemoetkomende bestuurders, inbegrepen degene die naar links wil afslaan,
uit onderscheidene wegen uitkomen in
een kruispunt, gevormd door deze en door
andere wegen (1}.
(1) Raadpl. verbr., 14 januari 1957 (Ar1•,

Verbr., 1957, blz. 339) en 17 maart 1958 (ibid.,
1958, blz. 535).

·

(DE REGGE EN ROUAN, T. STAD AALST.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 september 1959 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde;
I. Ten aanzien van de voorziening van
Hector De Regge, beklaagde :

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 16-a en 25-2-c van
het algemeen verkeersreglement, gewijzigd en samengeordend bij koninklijk
besluit van 10 december 1958, en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat eerste
aanlegger links afsloeg wanneer het kwestieuze ongeval zich voordeed, dat de aangestelde van verweerster, Staa Aalst,
eerste aanlegg·er " tegemoet kwam "• dat
beide weggebruikers van uit verschillende
wegen, zijnde de Moutstraat en de SintAnnabrug, kwamen afgereden, er dat zij
teg·elijk de hoofdbaan, zijnde de J osse
Ringoirkaai, opreden, aanleggers op strafrechtelijk en burgerlijk gebied veroordeelde, op grond van een overtreding van
artikel 25-2-c van het verkeersreg·lement,
om reden dat eerste aanlegger de normale
gang van het tegemoetkomend verkeer
gehinderd had, dan wanneer, eerste onderdeel, de vaststelling· ctat beide wegg·ebruikers tegelijk de hoofdbaan opreden
het besluit niet wettigt dat eerste aanlegger de voorschriften van artikel 25-2-c
zou hebben overtreden, daar deze vaststel1ing· niet impliceert dat beide weggebrulkers op dezelfde baan reden in de zin
zoals voor de toepassing van artikel 252-c vereist wordt, dan wanneer, tweede
onderdeel, deze vaststelling· de conclusies
van aanleggers niet beantwoordt in zoverre zij staande hielden dat de aanrijding
gebeurde aan het kruispunt gevormd
door voornoemde Moutstraat met de
hoofdbaan zijnde J osse Rigoirkaai, en
dat, om die reden, de aangestelde van
verweerster de prioriteit verschuldigd
was, dan wanneer, derde onderdeel, de
beperkte motivering van het vonnis alleszins niet toelaat uit te maken of de rechter heeft willen zeggen dat m fe1te de
aanrijding zich niet voordeed aan het
kruispunt der Moutstraat en de Ringoirkaai dan wel of het in rechte geen belang
had te weten of het ongeval zich al dan
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niet aan het voornoemde kruispunt had
voorgedaan :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het middel ten onrechte aanvoert dat, voor de toepassing
van artikel 25-2-c, van de Wegcode van
10 december 1958, vereist zoo worden dat
de tegemoetkomende bestuurders op dezelfde baan zouden rijden als degene ctie
links afslaat;
Dat het vonnis wettig heeft kunnen
beslissen dat het feit << dat de door de
verdachte (aanlegger) gevolgde weg zich
niet verlengt in deze gevolgd door ae aangestelde van de burgerlijke partij ... niet
belet dat deze de verdachte << tegemoet
kwam " zoals voorzien bij gemelde wetsbepaling ";
Dat dit onderdeel naar recht faa1t;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het vonnis de bewering van aanlegger « dat de aanrijding
plaats had op het kruispun t van de door
hem gevolgde hoofdweg, voorzien van
een tramspoor, en de secundaire weg
gevolgd door de aangestelde van de burgerlijke partij '' op passende wijze beantwoordt door er op te wijzen « dat uit zijn
(aanlegger) eigen verklaring aan de politie
en het plan blijkt dat beide tegelijk die
hoofdbaan opreaen " ;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
<< ctat verdachte (aanlegger) ontegensprekelijk de tot dan toe gevolgde rijbaan
verliet om naar links af te slaan, wanneer
de aanrijding plaats had" en « dat beide
bestuurders tegelljk de hoofdbaan opreden "; dat het vonnis zodo.ende de
plaats en de omstandigneden van de
aanrijding bepaalt.; dat uit het antwoord
op de twee eerste onderdelen blijkt dat
de gevolgtrekkingen die het eruit afleidt
niet met dubbelzinnigheid aangetast
zijn;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantie!e of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen weroen nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. In zover de voorziening gerie:ht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat aanlegger geen speciaal middel inroept;

II. Ten aanzien van de voorziening
van Willy Ronan, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof vermag· acht te slaan niet
blijkt dat de voorziening betekend werd
aan de partijen tegen welke zij gericht is;
dat zij, derhalve, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
8 februari 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, raaasheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1",
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Struye.

2e KAMER. -

8 februari 1960

VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKEL 26-1. - ONVOORZIENBARE HINDERNIS. - WIELRIJDER UIT
EEN PRIVAAT EIGENDOM OP DE RIJ·
BAAN UITKOMENDE, IN DE ONMIDDE·
LIJKE NABIJHEID VAN EEN AUTOVOERTUIG.
Uit de vaststelling dat een fietser uit een
p1"ivaat eigendom op de rij baan is uitgekomen, wanneer een autovoertuig zo
dicht genaderd was dat het de bestuurde1" van dit voe1"tuig onmogelijk was
tijdig te stoppen, lean de rechter wettig
a fleiden dat die bestuurde1· zich v 6 6r een
onvoorzienbare hindernis heeft bevonden {1).

(VAN DE VELDE EN CONSORTEN,
T. DE BLANDER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 october 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent.;
A. In Zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de publieke
vordering :
Overwegende dat de voorzieningen van
de burgerlijke partijen, die tot geen dee!
van de kosten van dAze vordering veroordeeld werden, niet ontvankelijk zijn;
(1) Raadpl. verbr .. 25 februari 1957 (Bttll
en PAsrc., 1957, I, 754) en 3 februari 1958
(Arr. Vm•b1·., 1958, biz. 365}.
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zijn tegen de beslissing over de burgerlijke vorderingen :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 26, 1, lid 2,
van het koninklijk besluit van 8 april
1951>, houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer, 1>18 en 1>1 9
van het Strafwetboek, eerste onderdeel,
doordat het bestreden arrest teneinde te
bewijzen dat verweerder De Blander
geen overtreding zou gepleegd hebben
op gezeg·d artikel 26, aanhaalt " dat men
aan beklaagde niet vermag te verwijten
de fietser niet te hebben bemerkt, alvorens deze op de baan was, daar een autogeleider niet l10eft gade te slaan hetgeen
langs beide zijden, op private eigendommen geschiedt >>, dan wanneer zulks
een schending uitmaakt van alinea 2
van gemeld artikel 26-1, hetwelk bepaalt
dat elke bestuurder in alle omstandigheden moet kunnen stoppen v66r een
hindernis die kan worden voorzien en van
artikel 418 van het Strafwetboek, lJetwelk bepaalt dat schuldig is aan onvrijwillige doding of aan onvrijwillig letsel
hij die het kwaad veroorzaakt bij gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg doch zonder
het inzicht om de persoon van een ander
aan te randen, dan wanneer de miskenning door een weggebruiker van een
voorschrift van de Wegcode, in casu artikel 17, niet noodzakerlijkerwijze steeds
een onvoorzienbare hindernis is voor de
andere weggebruikers, dan wanneer een
weggebruiker, die van het recht van
doorgang· geniet, niet ontslagen is van de
verplichting· de voorzorgsmaatregelen te
nemen, door de omstandigheden geboden teneinde een dreigende aanrijding te
vermijden, en dan wanneer een hindernis,
die van uit een particuliere eigendom op
de rijbaan opdaagt, niet ipso facto als
een onvoorzienbare hindernis mag worden beschouwd ; tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest de beweegre•
denen bijtreedt van het eerste vonnis,
hetwelk beslist heeft " dat er evenmin
aan de verdachte kan verweten worden
geen aandacht te hebben geschonken
aan de rijbewegingen van het kind toen
dit nog· niet de openbare weg had bereikt; daar hij er zich mocht aan verwachten dat het kind, hetwelk hem kon
zien aankomen, hem zou laten voorgaan )),
dan wanneer het vermoeden dat ieder
weggebruiker mag hebben dat anderen
het verkeersreglement zullen naleven ophoudt toepasselijk te zijn vanaf het
ogenblik dat het gaat om jonge kinderen, wiens a,andacht, redenering en reac-

ties onderworpen zijn aan de tekortkomingen van hun jeudige leeftijd :
Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat, luidens artikel 26-1,
lid 2, van de W egcode, elke bestuurder
in alle omstandigheden moet kunnen
stoppen v66r een hindernis die kan worden voorzien ;
Overwegende dat, bij overneming van
de redenen van de eerste rechter, het
arrest uit de feitelijke vaststelling " dat
op het ogenblik dat het slachtoffer de
rijbaan opreed het voertuig bestu urd
door de verdachte (hier verweerder)
z.~danig genaderd was dat het onmogehJk was voor deze laatste op tijd te
stoppen '' wettig heeft kunnen afleiden
dat verweerder zich v66r een onvoorzienbare hindernis l1eeft bevonden ;
Dat het arrest, zodoende, zijn beslissing wettig rechtvaardig-t;
Dat het middel, gericht tegen overtollig·e redenen van het arrest niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 163 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreden
arrest nagelaten heeft de conclusies van
aanleggers te beantwoorden, daar waar
zij lieten gelden : a) dat beklaagde reeds
van ver de jeugdige fietser had moeten
opmerken tussen de zijgevel van het
huis en de haag; b) dat beklaagde dan
toch in ieder geval het kind had moeten
opmerken, toen het te voorschijn kwam
van tussen de zijgevel en de haag :
Overwegende dat het arrest, door er
op te wijzen " dat men aan beklaagde
niet vermag te verwijten de fietser niet
te hebben bemerkt, alvorens deze op de
baan was, daar een autogeleider niet
hoeft gade te slaan hetgeen buiten de
rijbaan, langs beide zijden, op private
eigendommen geschiedt )), op passende
wijze de conclusies van aanleggers betreffende het opmerken door verweerder van
de fietser beantwoordt;
Dat het middel, dat de schending inroept van de vormregel van artikel 97
van de Grondwet, feitelijke grondslag
mist;
·
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
8 februari 1960. 2e kamer. H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1',
H. Wauters. - Gelijkluidende conc'lusie,
Voo1'zitter,
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beroep te Gent).

2e KAMER. -

8 februari 1960

VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSHEID. - MATERIALITEIT VAN
DE VALSHEID NIET AANGENOMEN TEN
LASTE VAN DE VERDACHTE.- MIDDEL
GERICHT TEGEN EEN OVERWEGING AANGAANDE HET GEBREK AAN BEDRIEGLIJKE OPZET. - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het middel dat ge1·icht is tegen een
overweging van het arrest van vrijspraak betre ffende het ge brek a an bedrieglijk opzet, wanneer de materialiteit
van de valsheid ten laste van de verdachte niet aangenomen werd.

(T. VAN HIMBEECK EN CONSORTEN,
T. SCHOUPPE.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 october 1959 gewezeu door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 196 en 197 van
het Strafwetboek, doordat het bestreden
arrest zich er toe beperkt tot het opzoeken van de materiele valsheid van
de akte van !erring, wegens het valselijk
opstellen en het gebruiken waarvan verweerder beticht was, en, na eerst in feite
te hebben vastgesteld dat de bewijzen
inzake namaking van handteken, onderschuiving van tekst of misbruik van
blanco volmacht niet overtuigend zijn,
geenszins de mogelijkheid uitsluit dat
" kwestig stuk werd opg·emaakt in gemeeri overleg tussen beide ondertekenaars met het doe! betichte te vrijwaren
tegen de wettelijke nietigheid van de
vroegere overeenkomst van 6 december
1951 aangaande het ereloon », zonder
echter nader onderzoek van deze mogelijkheid door te voeren, dan wanneer,
eerste onderdeel, artikel 196 van het
Strafwetboek ook het vervormen van de
werkelijkheid in private geschriften strafbaar stelt en de intellectuele valsheid
strafbaar is ingeval twee partijen het
eens zijn om een gesimuleerde overeen-

komst op te stellen, en dan wanneer,
tweede onderdeel, het hof van beroep op
de hoogte werd gesteld van het feit dat
verweerder niet enkel de terugbetaling
van de fictieve !erring v66r de rechtbank
van koophandel te Antwerpen opvorderde doch tevens v66r de rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen rechtstreeks zijn beweerd honorarium opvorderde derwijze dat in de dubbele aanwending van een gesimuleerde akte als
bewijsstuk in een rechtsgebied klaarblijkelijk een bedrieglijk inzicht en een oogmerk om te schaden verborgen lagen :
Overwegende dat verweerder enkel
vervolgd werd om valse!ijk een akte van
lening dragende de handtekening van
Louis Van Himbeeck te hebben opgesteld en om van die valse akte gebruik
te hebben gemaakt ;
Overwegende dat; waar het arrest
soeverein beslist " dat de aangevoerde
elementen niet van aard zijn om aan de
rechter de overtuiging te geven dat de
litigieuze akte door toedoen van verweerder werd gefabriceerd met bedrieglijk opzet of met oogmerk om te selladen », het de vrijspraak van verweerder
wettig rechtvaardigt ;
Overwegende dat het middel, dat, in
zijn eerste onderdeel gericht is tegen
een overtollige reden van het arrest, en,
in zijn tweede onderdeel, enkel het
moreel bestanddeel van het misdrijf
betreft, daar de materialiteit ervau ten
Iaste van verweerder niet weerhouden
werd, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
8 februari 1960. 2e kamer. Voorzitte1', H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·;
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleiters, HH. J. Harck (van de Balie
te Antwerpen) en L. Mundeleer (van de
Balie van beroep te Brussel).

2e KAMER. -

8 februari 1960

OPLICHTING. - BEDRIEGLIJKE HANDELINGEN. 0VERHANDIGEN VAN
GEACCEPTEERDE WISSELBRIEVEN, GE·
PAARD MET LEUGENACHTIGE VERKLA·
RINGEN.
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De ove1·handiging van Jeacceptee!•de wisselbrieven, zelf's gepaard met leugenachtige
verklaringen, is niet van die am·d dat
ziJ aan een ingebeeld krediet moet doen
geloven en maakt op zichzelf' geen bed1·iegliJke handeling uit, in de zin van
artikel 496 van het Straf'wetboek (1).
(BELLEFROID.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 j anuari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel, ambtshaJve afgeleid
uit de schending van artikel ~96 van het
Strafwetboek :
Overwegende dat het bestreden arrest
releveert dat aanlegger 55.000, 16.800,
25.000 en 2.000 frank heeft ontleend en
. de verplichting heeft aang·egaan die
sommen terug te betalen door de acceptatie van drie wisselbrieven ;
Dat het arrest beslist dat aanlegg-er
zich aldus plichtig heeft gemaakt e,a!l
oplichting omdat « het overhandigen van
deze drie wissels, gepaard met leugenachtige verklaringen een bedrieglijke
handeling uitmaakt die onder toepassing·
van artikel ~96 van het Strafwetboek
valt; dat immers de wissels aan een
ingebeeld krediet moesten doen geloven,
krediet dat onbestaande was )) ;
Overwegende dat, luidens artikelen 28
en 7~ der eenvormige wet op de wisselbrieven, goedgekeurd door de wet van
16 augustus 1932 gewijzigd en aangevuld door de wetten van 10 augustus 1953
en 3'1 december '1955, de acceptatie voor
gevolg· heeft de betrokkene te verplichten
de wisselbrief op de vervaldag te betalen ;
Dat men niet inziet hoe die acceptatie
aan een ingebeeld krediet moest doen
geloven, daar ze onafhankelijk is van
elke inschuld op een derde en haar
waarde, zoals elk andere schuldbekentenis, enkel op de gegoedheid van de
acceptant steunt;
Dat het bestreden arrest dus artikel 496 van het Strafwetboek heeft
geschonden door de acceptatie van wis(1) Ret overhandigen van leugenachtige
documenten, tot staving van leugenachtige
mondelinge verklaringen, kan daarentegen een
bedrieglijke handeling in de zin van die wetsbepaling uitmaken: verbr., 26 september 1955
(A1•1•, Verbr., 1956, blz. 39) en 16 december
1957 (ibid., 1958, blz. 232).

~

selbrieven als een bedrieglijke handeling
te beschouwen om de enige reden dat ze
aan een ingebeeld krediet moest ctoen
geloven;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de memorie van aanlegger, die
min dan acht dag·en voor de terechtzitting, aan het openbaar ministerie werd
medegedeeld, verbreekt het bes treden
arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing; laat
de kosten ten laste van de Staat ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
8 februari 1960. 2e kamer. Voorzitte1·, H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VerslaggevB!',
H. De Bersaques. - GeliJklnidende conclnsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1°

9 februari 1960

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. MEERWAARDE
VAN DE IN HET BEDRIJF GESTOKEN
ACTIVA VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP. VASTSTELLING VAN DIE
JYIEERWAARDE.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. MEERWAARDE
VAN DE IN HET BEDRIJF GESTOKEN
ACTIVA VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP. MEERWAARDE ALS WINST
VAN HET BEDRIJF AANGEZIEN WELKE
OOK DE OORSPRONG EN DE AARD ERVAN
WE ZEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. MEERWAARDE
VAN DE IN HET BEDRIJF GESTOKEN
ACTIVA VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP. MEERWAARDEN VERWEZENLIJKT DOOR HET IN ONTVANGST NEMEN
ZOWEL VAN EEN VERZEKERINGSVERGOEDING ALS VAN EEN VERKOOPPR1JS.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. MEERWAARDE
VAN DE IN HET BEDRIJF GESTOKEN
ACTIVA VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP. BELASTINGVRIJDOM VAN
DEZE MEERWAARDEN. MEERWAARDEN DIE IN HET GOED GEi:NCORPOREERD
BLIJVEN ZONDER DAT EROVER KAN BESCHIKT WORDEN ANDERS DAN DOOR DE
VERVREEMDING VAN HET GOED ZELF.

~
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1 o Om te beoordelen of het vermogen van

een handelsvennootschap, tijdens het belastbaar boekjaar, een aan de bedrijfsbelasting ondenvorpen meerwaarde heeft
verkregen, moet men de balans van het
boekjaa1· in principe met deze van het
vorig bvekjam· vergelijken (1), (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 27, 'par. 1, lid 1.)
2o Artikel 27, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen maakt geen onderscheid naargelang de mee1·waarde, volgens de comptabiliteitstechniek, hetzij een vastliggend,
hetzij een realiseerbaa1· activaelement betreft; welke oak de ooTspTong en de am·d
e~·van wezen, wo1·dt de meerwaarde als
bedrijfswinst aangezien.
so De winsten blijkend uit mee1·waarden
van in het bedl'ijf gestoken activa kunnen
« verwezenlijkt " worden, in de zin van
artikel27, pamg1'afen 1 en 2bis, littem a,
van de samengeschakelde wetten op de
inkomstenbelastingen, doo1' het in ontvangst nemen zowel van een veTzekeTingsve1'goeding als van een verkoopp1·ijs {2).
/l 0 ATtikel 27, paTagmaf 2bis, litteTa b,
van de samengeschalcelde wetten op de
inkomstenbelastingen kan geen toepassing vinden, wanneeT het niet geldt meerwaaTden die in het goed gefnco1'p01'ee?'d
blijven zonder dat eTover kan beschikt
wo1·den anders dan door de vervreemding
van het goed zelf.
(STEVERLYNCK, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1S januari 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 110 van de
Grondwet, 25, paragraaf 1, 1°, 26, paragraaf 1, lid 1, 27, paragraaf 1, lid 1, en
paragraaf 2bis, b, S5, paragraaf 1, lid 1,
54, paragraaf 1, lid 2, 55, paragraaf 1,
lid 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
door het koninklijk besluit van 12 september 19S6 (gewijzigd door het koninkVerbr., 22 januari 1940 (Bull. en PAsrc.,
I, 18); 3 februari 1941 (A1·1·. · Vm·br.,
blz. 16).
Vergel. verb1•., 17 maart 1941 (A1'1'.
Verbt., 1941, blz. 49).

(1)
1940,
1941,
(2)

~

lijk besluit van S juli 19S9), .de besluiten
van S juni 191l1 en S1 juli 19/lS, het
besluit van de Regent van .15 januari
1%8, en correlatief van de artikelen 2
en 6 van de wet van 17 juni 19S8 tot
wederinvoering van de nationale crisisbelasting {2 en 7 van besluiten van 16 juni
19ll1 en S1 juli 19/lS en 6 van het besluit
van de Regent van 16 japuari 191l8,
houdende samenschakeling van de wetten
betreffende de nationale crisisbelasting),
1S17 tot 1S22 van het Burgerlijk Wet"
hoek, 16 en 17 van het Wetboek van
koophandel (wet van 15 december 1872),
77 van .de wetten op de handelsvennootschappen, samengeschakeld door het ko·
ninklijk besluit van SO november '19S5,
doordat het bestreden arrest beslist dat
het verschil tussen de boekwaarde van
het door ramp vernield bedrijfsgebouw
van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam, waarvan eiser vennoot is,
en de in 19/l1 on tvangen verzekeringsvergoeding een belastbare meerwaarde
uitmaakt zelfs indien de geteisterde,
zoals ten deze, tot wederbelegging verplicht was, om red en : 1° de verzekeringsvergoeding de wezenlijke of materiele
waarde van het geteisterd goed vertegenwoordigt en niet de subjectieve genotswaarde ervan, welke aan de berekening
van de verzekeringsvergoeding vreemd
blijft en derhalve ook aan de berekening
van het verschil tussen deze laatste en
de boekwaarde; 2° dienvolgens elk verschil tussen de vergoeding en de boekwaarde noodzakelijkerwijze op een meerwaarde of een minderwaarde van de
gei:nvesteerde activa wijst of met andere
woorden op een vermogensvermeerdering
of vermindering; so de vermogensvermeerdering, die, ten deze, aan het licht
gekomen is door de vergelijking tussen
de betaalde vergoeding en de boekwaarde,
haar enige oorzaak vindt in vroeger verworven doch nog niet geboekte meerwaarden, en er belastbare winst bestaat
in de mate van de onderwaardering van
de geteisterde goederen in de boekhouding; ll 0 er verwezenlijking van die meer·
waarde ontstaat door de vernietiging van
de belegde a,ctiva die aanleiding geeft
tot betaling van een verzekeringsvergoeding, welke in het patrimonium van de
geteisterde de plaats van de vernietigde
goederen inneemt, zelfs indien, zoals ten
deze, de geteisterde tot wederbelegging
verplicht was; da,n wanneer, eerste onderdeel, artikel 27, paragra,af 1, lid 1, van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen bepaalt dat het
moet gaan om meerwaarden die vermeer-
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veroorzaken, zodat de enkele en principiele overweging dat elk verschil tussen
de verzekeringsvergoeding en de boekwaarde noodzakelijkerwijze op een meerwaarde (of een minderwaarde) wijst, niet
kon volstaan om ten deze tot het bestaan
van een activavermeerdering te besluiten,
dergelijke vermeerdering niet ipso facto
en noodzakelijk volgend uit een meerwaarde, en dan wanneer uit de vaststelling dat de aldus zonder wettelijke grond
afgeleide vermogensvermeerdering ten
deze haar enige oorzaak vindt in vroeger
verworven doch nog niet geboekte meerwaarden, nog niet wettelijk kan afgeleid
worden dat er belastbare winst bestaat
in de mate van die onderwaarderingen
of niet-boeking van de meerwaarden,
gezien : a) krachtens artikel 27, paragraaf 2 bis, b, belastingvrijdom genieten
de niet verwezenlijkte meerwaarden door
de belastingplichtige voorlopig in de rekeningen en inventarissen uitgedrukt zonder ze als winsten te behandelen; b) zelfs
indien het juist is dat de verzekeringsvergoeding slechts de werkelijke, materiele waarde vergoedt en niet de genotswaarde, niet alle onderwaarderingen in de
boeken nochtans (en aan het Iicht komend door de verzekeringsvergoeding)
van die aard zijn het ·winstresultaat,
zoals het dient vastgesteld te worden
volgens de in het middel aangeduide wetsbepalingen van handels- en fiscaal recht,
te bei:nvloeden en er dienaangaande voor
een wettelijke en geldige interpretatie en
toepassing van genoemde bepalingen een
onderscheid diende gemaakt te worden
tussen de onderwaarderingen (meerwaarden) die het winstresultaat bei:nvloeden
en deze die het niet doen, welk onderscheid het bestreden arrest niet maakt,
daarbij nalatend een adequaat antwoord
te geven (gebrek aan motivering : schending van artikel 97 van de Grondwet en
van de bewijskracht van de akten :
artikelen 1317 tot 1322 van het Burgerlijk W etboek), op de door eiser v66r het
hof van beroep neergelegde conclusies
en waarin deze liet gelden dat, zelfs
indien ten deze de vergoeding van een
onderwaardering, in het gegeven geval
een meerwaarde, liet blijken, deze geen
kapitaalwinst uitmaakt zoals bedoeld
door voormeld artikel 27, paragraaf 1,
lid 1, gezien : 1° de werkelijke waarde
die de verzekering vergoedde ten deze
geen realisatiewaarde uitmaakt vermits
ze niet een realiseerbaar- of in staat van
realisatie beschouwd activa-element betreft dat voor de winstberekening jaar-

lijks moet worden gewaardeerd, doch
slaat op een bedrijfsgebouw, hetzij een
vastliggend activa-element dat voor de
winstberekening niet jaarlijks wordt geschat, doch in de boeken, behoudens de
toe te passen noodzakelijke afschrijvingen, onveranderlijk is gesteld op de initiale beleggingswaarde, en welk activaelement, zolang het in het bedrijfspatrimonium wordt behouden, voor het bedrijf slechts een genotswaarde vertegenwoordigt waarvan de stijging of daling
geen vrucht, voordeel of vermogensvermeerdering (of vermindering) schept en
dus het winstresultaat niet bei:nvloedt;
2° ook na de ramp de gestegen genotswaarde in het bedrijf door het activaelemen t « bedrijfsgebouwen » werd behouden vermits en zolang het inzicht
bestond om met de ontvangen verzekeringsvergoeding het vernield goed te herbouwen en dus de genotswaarde als dusdanig te laten bestaan in gezegd activaelement van de balans, hetgeen de betrokken vennootschap vrij stond te doen
en hetgeen ook voorzichtige politiek is
vermits de mogelijkheid voorligt dat, bij
latere realisatie van het vernieuwd gebouw en dus het uittreden ervan uit het
patrimonium, de realisatiewaarde van
het herbouwde kleiner kan blijken dan
de kosten van de wederopbouw gedekt
door de verzekeringsvergoeding ; dat perspectivistisch winsten (of verliezen) niet
in aanmerking komen (artikelen 32, paragraaf 1, en 35, paragraaf 1, lid 1, van
meergemelde samengeschakelde wetten);
3° de fiscale winstberekening' van een
vennootschap, behoudens de aan te brengen correcties ingevolge afwijkende fiscale
voorschriften, gesteund is op de commerciiile balans (zie onder meer de verplichting om bij de fiscale aangifte de balans
en de winst- en verliesrekening te voegen
artikel 54 van meergemelde sameng'eschakelde wetten) ; dat ten deze niet is
betwist dat het boekhoudkundig activaelement « bedrijfsgebouwen >> nooit ter
gelegenheid van de ramp uit de balans,
wet van de partijen (artikelen 1317 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek), en dus
uit het patrimonium van de vennootschap
is verdwenen of vervangen geworden door
een ander activa-element; dat trouwens
grond en afbraak in feite bleven als vermaterialisering van dit activa-element en
er geen sprake is van vervanging van dit
activa-element van de balans door een
ander, doch van reconstructie van de
materiele inhoud ervan, waartoe de vergoeding zelfs ontoereikend was; dat derhalve, ondanks ramp en vergoeding, aan
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de toestand natuurlijk anders zou zijn,
moest de betrokken vennootschap niet
tot de reconstructie zijn overgegaan daar
alsdan het betrokken activa-element uit
het patrimonium zou zijn verdwenen om
plaats te maken voor een ander activaelement - (geldsom : reaiisatieactief) ;
dat immers alsdan de uitgekeerde vergoeding een realisatiewaarde zou vormen,
waarvan het verschil met de boekwa,arde
van het vervangen actief "bedrijfsgebouwen '' een belastbare vermogensvermeerdering zou uitmaken, zonder dat zou
kunnen ingeroepen worden dat dit verschil het uitsluitend gevolg is van een
waardedaiing van de munt; 4° ten deze
niet is bewezen (en door het bestreden
arrest niet wordt beweerd) dat de kwestieuze vergoeding een verlies voor meerwaarde dekt voortspruitend uit onjuiste
boekingen of foutieve waarderingen, zoals
bij voorbeeld onderwaardering van de
initiale beleggingswa,arde, overdreven afschrijvingen, nooit geboekt actief, sammen gebruikt tot uitbreiding van de onderneming of tot waardevermeerdering
van de uitrusting, enz., hetzij onderwaarderingen die van die aard zijn het winstresultaat te be'invloeden; en dan wanneer, tweede onderdeel, vastgesteld zijnde
vermits bedoelde conclusies van eiser
dienaangaande door het bestreden arrest
niet zijn tegengesproken - dat in het
patrimonium van de vennootschap, waarvan de samenstellende delen juridisch
bepaald zijn door de balans, wet van de
partijen, de uitgekeerde verzekeringsvergoeding op geen enkel ogenblik als nieuwsoortig activa-element in de balans en de
balansen van de vennootschap werd opgenomen in vervanging van het bestaande
activa-element "bedrijfsgebouwen "• van
de balans, waarvan de materiele inhoud
lllet de vergoeding werd gereconstrueerd
en derhalve, ondanks de ramp, bleef
voortbestaan in het patrimonium zonder
dat wordt beweerd dat de meerwaarde
blijkend uit de vergoeding in deze activapost " bedrijfsgebouwen " van de balans
tot uitdrukking werd gebracht, en daarenboven erkend zijnde dat de ontvangst
van die vergoeding con tractueel ondergeschikt was aan de uitgave voor hetzelfde bedrag en de incorporering ervan
in en met het oog op de reconstructie
van de materiele inhoud van die activapost, zodat die juridische verplichting
een passiefpost uitmaakte tegenover de
ontva,ngst-vergoeding en deze laatste volIedig balanceerde en de vernieling in het
gegeven geval de vergoeding noch exploi-

tatiewinst noch kapitaalwinst kon overlaten (artikelen 26, paragraaf 1, lid 1,
en 2?, paragraaf 1, lid 1, van gemelde
samengeschakelde wetten), temeer daar
deze ontoereikend was om de geleden
schade volledig te herstellen en gezien het
recht van de belastingplichtige om tot
aan de effectieve uitgang uit het patrimonium van een activa-element van de
balans, de meerwaarde niet tot uitdrukking te brengen of deze uit te drukken
zonder ze als winst te behandelen (artikel 2?, paragraaf 2bis, b, van zelfde
wetten), het bestreden arrest derlialve,
in strijd met de wettelijke interpretatie
en toepassing van de l1iervoorvernoemde
wetsbepalingen, en in strijd lllet eigen of
niet ontkende vaststellingen in feite, en
aldus tegenstrijdige motieven bevattend
(gebrek aan motivering : schending van
artikel 9? van de Grondwet) en tevens
schendend de bewijskracht van meervernoemde conclusies, boeken en balans van
de betrokken geteisterde vennootschap
(artikelen 131? tot 1322 van het BurgerIijk Wetboek), beslist dat de meerwaarde
gerealiseerd werd ingevolge de vernieling,
in het gegeven geval de vergoeding en
beslist dat die vergoeding in het patrimonium van de vennootscliap de plaats van
de vernietigde goederen heeft ingenomen
en dit ondanks de verplichting tot wederbelegging, zonder ook omtrent dit Iaatste
punt, de conclusies van eiser te beantwoorden (artikel 9? van de Grondwet) :
Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat het mid del erop neerkomt het arrest te verwijten verkeerdelijk te hebben beslist dat het vermogen
van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam, waarvan aanlegger vennoot
was, in 1941 ee''l vermeerdering lie eft ondergaan voortvloeiend uit een meerwaarde van door brand vernielde bedrijfsgebouwen, meerwaarde die aan het Iicht
werd gebracht en die verwezenlijkt werd
door de betaling van de verzekeringsvergoeding, wanneer twee daartoe door de
wet gestelde vereisten ontbreken, te
weten dat die meerwaarde een vermogensvermeerdering heeft medegebracht
en bovendien dat die meerwaarde werd
verwezenlijkt;
·
Overwegende dat artikel 2?, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen onder meer als winsten van een nijverheids-,
handels- of Iandbouwbedrijf aanmerkt
« aile vermeerderingen van om het even
welke in dit bedrijf gestoken activa, met
inbegrip van de vermeerderingen voortvloeiend uit meerwaarden en minder-
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van de belastingschuldige, welke ook de
oorsprong en de aard ervan wezen, doch
onder voorbehoud van het in paragraaf
2bis van dit artikel bepaalde ";
Overwegende dat, om te beoordelen of
het vermogen van de vennootschap, tijdens het belastbaar boekjaar, een aan de
bedrijfsbelasting onderworpen meerwaarde heeft verkregen, de balans van het
boekjaar in principe met deze van het
vorig boekjaar moet vergeleken worden;
dat de bedrijfsbelasting op alle aldus aan
het licht gebrachte vermeerderingen verschuldigd is ;
Dat zo, in onderhavig geval, tot dergelijke vergelijking niet kon worden overgegaan vermits, volgens het middel zelf,
de verzekeringsvergoeding in de balans
van de vennootschap, die het jaar afsloot
waarin die vergoeding werd ontvangen,
niet werd opgenomen in vervanging van
het voorheen bestaande activa-element
"bedrijfsgebouwen ,, het arrest vaststelt,
zonder dienaanga,ande bestreden te worden, dat niet wordt betwist dat er tussen
de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen
v66r de ramp en de ontvangen vergoeding
een verschil bestaat dat, na toepassing
van de coeffi.cienten bepaald bij de artikelen 2?, paragraaf 2 bis, littera a, en 15,
paragraaf 2, van de samengeschakelde
wetten, met de in hoofde van aanlegger
belaste meerwaarde overeenstemt;
Dat de aldus ten opzichte van de herschatte beleggingswaarde van de bedrijfsgebouwen vastgestelde meerwaarde van
die activa hoofdzakelijkerwijze, zoals
door het arrest wordt beslist, op een vermeerdering in de zin van artikel 2?,
paragraaf 1, lid 1, duidt, vermeerdering
welke ingevolge de algemene termen van
die bepaling en onder het daarin uitgedrukte voorbehoud, als winst wordt aangezien;
Overwegende dat gemelde bepaling het
door aanlegger voorgesteld onderscheid
niet maakt naargelang de meerwaarde,
volgens de comptabiliteitstechniek, hetzij
een vastliggend een realiseerbaar of een
" in staat van realisatie beschouwd "
activa-element betreft;
Dat, integendeel, uit artikel 2?, paragraaf 2bis, littera a, moet worden afgeleid
dat de wet dergelijk onderscheid niet
kent;
Overwegende dat, waar krachtens artikel 2?, paragra,af 1, de vermeerderingen
van de activa voortvloeiend uit meerwaarden, welke ook de oorsprong en de
aard ervan wezen, als winsten worden

aangezien, die vermeerderingen noodzakelijk het fiscaal winstresultaat van de
vennootschap bei:nvloeden;
Dat het arrest, dat dergelijke vermeerdering vaststelt, alsmede het bestaan van
een belastbare winst in de mate van de
onderwaardering van de geteisterde goederen in de boekhouding, aldus, zonder
de bewijskracht van de conclusies te
miskennen, deze voldoende heeft beantwoord;
Overwegende dat het arrest evenmin
de bewijskracht van de balans van de
vennootschap voor het boekjaar waarin
de verzekeringsvergoeding werd ontvangen heeft kunnen miskennen vermits die
vergoeding, waaruit het de meerwaarde
afleidt, erin volgens de aanlegger niet
werd opgenomen ;
Overwegende dat de omstandigheid
dat de verzekeringsvergoeding ontoereikend zou zijn om de schade te herstellen
de mogelijkheid niet uitsluit dat die vergoeding een meerwaarde en dus een vermogensvermeerdering zou aan het licht
brengen;
Overwegende dat de winsten blijkend
uit meerwaarden van in het bedrijf gestoken activa kunnen " verwezenlijld "
worden, in de zin van artikel 2?, paragTafen 1 en 2bis, littera a, door het in
on tv angst nemen zowel van een verzekeringsvergoeding als van een verkoopprijs;
Dat, immers, in het ene en het ander
geval de door de goederen sedert dat
dezelve in het bedrijf werden belegd,
verkregen meerwaarde kan aan het licht
komen;
Dat, bijgevolg, het in het middel ingeroepen artikel2?, paragraaf 2bis, littera b,
in onderhavig geval geen toepassing vindt
vermits het slechts niet verwezenlijkte
meerwaarden bedoelt met andere woorden meerwaarden die in het goed gei:ncorporeerd blijven zonder dat erover kan
beschikt worden anders dan door de vervreemding van het goed zelf;
Overwegende dat vermits de verzekeringsvergoeding in de balans van de vennootschap niet werd opgenomen in vervanging van de vernielde gebouwen de
correlatieve schuld voortvloeiend uit de
verbintenis om die vergoeding tot wederopbouw van die goederen aan te wenden
erin evenmin kan uitgedrukt geweest
zijn;
Dat, zelfs aannemend dat de vennootschap ertoe gerechtigd was, bij het opmaken van de balans voor het boekjaar
van ontvangst van de vergoeding, met
bedoelde verb in tenis rekening te houden,
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bestrijden daar zij het niet gedaan heeft ;
Dat het arrest dan ook heeft kunnen
beslissen, zonder tegenstrijdigheid en zonder de in het middel aangeduide wetsbepalingen te schenden, dat die vergoeding in het patrimonium van de geteisterde vennootschap de plaats van de vernietigde goederen inneemt zelfs indien,
zoals door aanlegger staande wordt gehouden, de geteisterde tot wederbelegging verplicht was ;
Overwegende dat geen van de onderdelen van het middel kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
9 februari 1960. - 2 8 kamer. - Voo1'zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijkluidende conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

9 februari 1960

28 KAMER. -

INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

DRIJFBELASTING. AANSLAG BEGRIJPENDE ONDER DE AAN DE BELASTING
ONDERHEVIGE INKOMSTEN BRUTO- WINSTEN. ONWETTIGE TAXATIE.

Is onwettig de taxatie welke onder de aan
de bedrijfsbelasting onderhevige inkomsten b1·uto-winsten beg1·ijpt. (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 26 par. L)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, T, VERHOEVEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1319 tot en met 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 26, paragraaf 1, 28
en 55 der wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het
besluit van de Regent van 15 januari
1948, doordat het bestreden arrest de
VERBR.,

1960. -

34

betwiste aanslag arbi trair en bijgevolg
nietig verklaart op gro:nd van de beschouwing q:;tt .de administra tie de bij wijze van
v.ergel~Jku;g met een :soortgelijke belastmgphchtrge bepaalde bruto-winst niet
heeft herleid tot een netto-winst · dan
wanneer de bij artike} 28 van ge~elde
samengeschakelde wetten voorziene vergelijkingsprocedure enk:el werd toegepast
met het oog op het beiJalen van het vermoedelijk bedrag van d € door de verweerder v:e~wezenlijkte bru to-winst, er geen
aanlerdmg toe bestond die procedure eveneens aan te wenden vaor het ramen van
de bedrijfslasten, daar het door de belastingplichtige als bedrij fslasten aangegeven bedrag werd aangenomen :
Overwegende dat uit de stukken van de
procedure blijkt dat de administratie de
aangifte van de bedrij fsinkomsten van
verweerder gewijzigd he€ft bij toepassing
van artikel 28 der sameflge~chakelde wetten, en alzo de bruto-winst van verweerder op 203.44~ fra.~k heeft gebracht, in
stede van de m ZI~!l aangifte vermelde
130.503 frank hetzrJ een vermeerdering
van 72.941 frank;
Dat ze die aanvullende bruto-winst van
7~.941 frank bij de netto aangegeven
wmst, groot 68.770 frank heeft gevoegd
en aldus de belastbare' grondslag op
141.711 frank heeft vastgesteld, vermeerderd met 3.333 frank, de administratie
de aangegeven bedrijfslasten ten belope
van dat bedrag verminderd hebbende,
zodat de totale belastbare inkomsten
145.044 frank beliepen;
Overwegende dat het arrest te recht
zulke taxatie als willekeurig beschouwt ;
Overwegende, immers, dat ze tot gevol~ hee~t ~nder de aan de belasting
onderhevrge mkomsten hruto-winsten te
begrijpen, terwijl artikei 26, paragraaf 1
van de samengeschakelde wetten enkel de
netto-winsten aan de helasting onderwerpt;
Dat het middel niet gegrond is;
. 0!11 die redenen, verwerpt de voorzrenmg; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
9 februari 1960.- 2 8 k:amer.- Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - .. Ver~laggever, H. De
Bersaques. Gehjlclutdende conclusie,
H. Ganshof van der Meersch advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van' Leynseele.
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KAMER. -

9 februari 1960

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR. MACHT VAN HET HOF
VAN BEROEP.
INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN
PRESTATIES AAN DE VIJAND. KOOPWAREN VOOR DE VIJAND BESTEiVID. SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE
RECHTER.

go

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. RECLAiVIATIE GELDENDE VAN AMBTSWEGE VOOR DE
ANDERE BELASTINGEN GEVESTIGD OP
DEZELFDE BESTANDDELEN. GELDIGHEID VAN DE RECLAMATIE ONDERWORPEN AAN DE VOORWAARDE DAT
DEZE BELASTINGEN HETZIJ DEZELFDE
BELASTINGPLICHTIGE, HETZIJ EEN MET
DEZELFDE
BELASTINGPLICHTIGE
GELIJKGESTELDE PERSOON BETREFFEN.

1°

Het hof van beroep, wam·bij een beroep
vr:n de belastingplichtige tegen de beslisstng van de di1·ecteur aanhangig is mag
buiten de forclusie of de overmacht, zon~
de~: machtsoverschrijding, geen andere
gneven onderzoeken dan die welke aan
de directetw werden onde1'W01'pen of doo1'
hem am btshalve werden beslecht (1).

2°

De rechte~· oordeelt soeverein dat de
geleverde koopwa1·en voor de vij and
waren bestemd. (Wet van 15 october
19!.5, art. 1.)

go Zo de 1·eclamatie gericht tegen een op
betwiste elementen gevestigde aanslag
v~n ambtswege geldt voo1' andere belasttn;pen, zelf's wannee~: de wettelijke ter7Yf1Jnen van 1'eclamatte tegen die belasttngen verstreken zijn, wanneer zij op
d~zelfde aanslagelementen gevestigd zijn
etst de wet nochtans niet dat die belas~
tingen dezelfde belastingplichtige zouden betre ff'en; het volstaat dat zij een
persoon betre ffen, die met dezelfde
belastingplichtige gelijkgesteld w01·dt
door artikel 74bis van de sarnengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen (2). (Wet van go mei 1949,
(1) Verbr., 16 december 1958 (A1'1·. Vm·b1·.,
1959, blz. 338); 22 december 1959 (ibid., 1960,
blz. 374).
(2) Raadpl. verbr., 18 december 1956 (A1'1',
Vm·b1·., 1957, blz. 270); .23 december 1958
(·ibid., 1959, blz. 363).

art. '1, tot. aanvulling van art. 6'1,
par. 3, van de samengeschakelde wetten
op de inkomstenbelastingen.)
(P. V. B. A. VAN HERCK f C0 EN CONSORTEN, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN.)
ARREST.
H~T

HOF; -

Gelet op het arrest, op

2 mel 1958 g·ewezen door het Hof van

beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afg·eleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1g19 tot 1g22 en 15sg van het
Burgerlijk Wetboek, 1, en inzonderheid 1,
parag·raaf g, van de wet van 15 october
1.%5 tot inv?ering van een speciale belastmg op de wmsten voortvloeiend uit leveringen en prestaties aan de vijand, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat
uit d!': ~tukken '10'1 2 , 10'1 22 , 10123, en bij
verwiJzmg naar de redenen van de beslissing van de directeur, uit de stukken 1013
en 101 24 bleek dat aanlegster "vanaf de
eerste contactname met de Beer Roels
gans op de hoog·te was van de activiteit
van deze laatste en van de bestemming
der aan hem g·eleverde waren " dan wanneer bewuste stukken g·eenszin~ de draaO'wijdte hebben die het bestreden arre~t
eraan toeschrijft en, integendeel, aantonen dat eerste aanlegster pas, nadat het
door haar gedaan aanboci van goederen
door de koper was aanvaard geworden
vernomen heeft dat de leveringen voor d~
vijand bestemd waren, zodat het bestreden arrest de bewijskracht van de ingeroepen stukken geschonden heeft :
Overwegende dat de door aanleggende
vennootschap bedoelde bescheiden niet
onverenigbaar zijn met de door het arrest
gedane vaststelling· dat aanleg·ster wist
dat de te leveren koopwaren voor de vijand waren bestemd ;
Overwegende, namelijk, dat de brief,
op 29 november 1943 door Roels aan aanlegster gestuurd, uitdrukkelijk die bestemming laat kennen en dat uit de termen ~r_van blijkt dat de verkoop nog niet
defimhef gesloten was, vermits Roels
aanlegster verzoekt, nopens dat contract
haar " akkoord te willen bevestigen "; '
Dat aanlegster in een brief van zelfde
datum haar akkoord bevestigt zonder
enig· protest te uiten betreffende' de haar
medegedeelde bestemming van de koopwaren;
Dat het arrest, trouwens, releveert dat
Roels « gekend was als opkoper voor de

-531vijand » en dat die kennis in hoofde van
aanlegster van de bestemming der koopwaren niet enkel steunt op de ingeroepen
stukken doch ook op « de bestanddelen
van de bundel » ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25 en inzonderheid 25, paragraaf 1, 27 en inzonderheid 27, paragraaf 1, 56 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij besluit van 31 juli 1943 en, voor zoveel als nodig, bij besluit van 15 januari
1948, 1, 2 en 13 van de wet van 15 october 1945 tot invoering van een speciale
belasting, 1, 2 en 19 van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting, doordat bet bestreden arrest,
als antwoord op de conclusies van eerste
aanlegster die betoogde dat de leveringen
aan de vijand niet door haar aileen verricht waren, doch in vereniging met Leon
Van Parys, zoals uit het con tract van
20 januari 1943 bleek, beslist heeft dat
<<de verhouding tussen de P. V. B. A. Van
Herck en de genaamde Van Parys zonder
belang is ter zake », dan wanneer, ingeval de leveringen aan de vijand verricht
zijn geworden door feitelijke vennoten,
aileen het dee! in de winst dat elke vennoot, aileen het dee! in de winst dat
elke vennoot behaald heeft in zijnen
hoofde in de speciale belasting en in de
inkomstenbelastingen belastbaar is, zodat
een aanslag, ten laste van een vennoot
op de totaliteit van de winsten van de
vereniging gevestigd, willekeurig en
nietig is :
Overwegende dat uit de beslissing van
de directeur der belastingen blijkt dat de
aanleggende vennootschap haar reclamatie niet heeft g·esteund op de grief welke
zij in het middel aanhaalt en dat de directeur die vraag niet van ambtswege
he eft beslech t ;
Dat het hof van beroep dus te recht
verklaart dat het zonder belang is na te
gaan of de in bet middel aangevoerde
vereniging al dan niet bestond, vermits
de rechter zonder machtsoverschrijding,
die grief niet vermocht te onderzoeken ;
Dat het middel niet gegrond is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1 en 2 van de wet van 15 october 1945 tot invoering van een speciale
belasting, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest beslist dat uit het stuk 71/8 van
het dossier blijkt dat de firma « Sitabel »

het grootste deel van de door haar gekochte wijnen en Iikeuren aan de vijand
verkocht heeft. dat hieruit valt af te
leiden dat « Sitabel » van de vijand last
gekregen had om voor zijn rekening
wijnen te kopen en dat eerste aanlegster
dienvolgens diende aangeslagen te worden
in de speciale belasting op de leveringen
welke zij aan bewuste firma« Sitabel » gedaan had, dan wanneer het stuk 71/8
niet spreekt van « la plus grande partie "
van de leveringen, maar van de « vins
et liqueurs qui on t ete livres en grande
partie aux Allemands >> (schending van
de bewijskracht van de akten, en van
de artikelen1319 tot 1322 van het BurgerIijk Wetboek), en dan wanneer het niet
volstaat vast te steilen dat een firma een
deel van de door haar gekochte wijnen
aan de vijand verkocht heeft, opdat hieruit zou kunnen worden a,fgeleid dat de
leveranciers van die firma zouden kunnen worden onderworpen aan de speciale
belasting op de winsten die voortgevloeid
zijn uit al de aan de kwestieuze firma
geda,ne leveringen (schending van de
andere in het middel a,angeduide wetsbepalingen) :
Overwegende dat stuk 71/8 vaststelt
dat de aanleggende vennootschap aan de
firma « Sitabel » wijnen en likeuren heeft
geleverd « qui ont ete livres en grande
partie aux Allemands » ;
Dat het arrest uit dat stuk wettig heeft
kunnen afleiden, zonder de bewijskracht
ervan te schenden, dat «de firma« Sitabeh
het grootste gedeelte van de wijnen en
Iikeuren die ze kocht aan de vijand voortverkocht », vermits de gebruikte woorden,
in de volzin waar zij voorkomen, een
equivalente betekenis vertonen ;
Dat de feitenrechter soeverein heeft
geoordeeld dat de geleverde koopwaren
voor de vijand waren bestemd;
Dat het middel niet kan a,angenomen
worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 61 en inzonderheid 61, paragraaf 3, 65 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengescb akeld
bij besluiten van 12 september 1936,
3 juni 1941 en 31 juli 1943, en, voor
zoveel als nodig, bij besluit van de Regent
van 15 januari 1948, 1 van de wet van
30 mei 1949 houdende exceptionele en
interpretatieve maatregelen inzake directe belastingen, doordat het bestreden
arrest beslist heeft dat de reclamatie van
17 juni 1950 van de erfgenamen van eiser
Denis Van Herck te laat ingediend werd
wat het dienstj aar 1943 en de navorde-
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1945 betreft, 1° « gelet op de data van
verzending van de kohieruittreksels aangaande de bestreden aanslagen "' 2° omdat, voor de toepasselijkheid van artikeli
van de wet van 30 mei 1949, de bezwaarschriften moeten uitgaan van dezelfde
belastingplichtige, 3° omdat « de betwiste belastingen gezien hun bijzondere
aard niet op dezelfde elementen gevestigd
werden "' dan wanneer, eerste onderdeel,
nu het niet vaststelt op Welke datum de
aanslagbiljetten gezonden zijn, het bestreden arrest het hof van verbreking niet in
staat stelt de wettelijkheid van de aangevallen beslissing te toetsen ; tweede onderdee!, het bestreden arrest geen antwoord
verstrekt heeft op de middelen hieruit
afgeleid dat de in hoof de van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid «Van Herck et Co" gevestigde
extrabelasting en de in hoofde van de
erfgenamen van Denis Van Hercl{ gevestigde gewone belastingen op dezelfde
elementen berustten, en dan wanneer,
anderzijds, de reden die het bestreden
arrest uit de '' bijzondere aard " van de
aanslagen afleidt te vaag is dan dat het
hof van verbreking zijn toezicht kan uitoefenen ; derde onderdeel, de extrabelasting· ten laste van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid <<Van Herck et co " en de gewone
belastingen ten laste van de vennoot op
dezelfde aanslagelementen gevestigd Waren, zodat beide aanslagen een gezamenlijke aanslag vormden, en de termijn om
tegen de laatste van die aanslagen te
reclameren g·old voor ieder element van
het geheel, het feit dat het verschillende
belastingplichigen betreft te dezen aanzien onverschillig zijnde :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest om de
reclamatie van Denis Van Berek van
17 juni 1950, betreffende de inkomstenbelastingen wegens forclusie niet ontvankelijk te verklaren naar de beslissing van
de directeur van 8 juni 1955 verwijst, die
de datums van de zending van de kwestieuze aanslagbiljetten vermeldt, en die
datums niet werden betwist;
Over het tweede en het derde onderdeel
samen :
Overwegende dat het arrest artikel 1
van de wet van 30 mei 1949, dat artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten heeft aangevuld, niet toepasselijk verklaart omdat een reclamatie
van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ''Van Herck

en Co " is uitgegaan, terwijl een andere
door een van de vennoten van die venc
nootschap werd ingediend ;
Overwegende dat de toepassing van
artikel 1 van de wet van 30 mei 1949
onderworpen is aan de voorwaarde dat
beide belastingen op dezelfde bestanddelen zouden worden gevestigd doch niet
dat ze dezelfde belasting·plichtigen zouden
betreffen;
Dat zo het arrest overweegt dat die
beide belastingen « gezien hun bijzondere
aard niet op dezelfde elementen gevestigd worden "' die beweegreden dubbelzinnig is, daar ze in het midden laat of
het hof van beroep de toepassing, van
artikel 61, paragTaaf 3, g·eweig·erd heeft
omdat die bepaling de extrabelasting niet
betrof ofwel omdat de bestanddelen
wa,arop de gewone en de extrabelasting
gevestigd zijn niet dezelfde zijn ;
Dat vermits het arrest aldus het hof
niet toelaat zijn controle uit te oefenen,
die onderdelen van het middel gegrond
zijn;
Over het vijfde middel, afg·eleid uit de
schending· van de artikelen 97 van de
Grondwet, en 1 van de wet van 30 mei
1949 houdende wijziging van de wetten
van 15 en 16 october 1945, doordat het
bestreden arrest g·een antwoord verstrekt
heeft op de stellingen van de erfgenamen
van Louis Van den Bergh die aanvoerden
dat zij, krachtens artikel 1 van wet van
30 mei 1949 rech t hadden, wat de extrabelasting betreft, op een minimum referentiewinst van 300.000 frank :
Overwegende dat het arrest uitdrukkelijk naar de beweegredenen van de
beslissing van de directeur van 8 juli 1955
verwijst, wat het toekennen van een referentiewinst, groot 300.000 frank, betreft;
Dat die beslissing vermeldt dat « het
bevonden accres niet uit enige bedrijfsactiviteit voortkomt en dienvolgens hiervoor geen aftrekbare referentiewinst in
aanmerking kan genomen worden " ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 55 en 56 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 juli 19-±3
en, voor zoveel als nodig, bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948, doordat
het bestreden arrest, na vastgesteld te
hebben dat de ten laste van Louis Van
den Bergh over het dienstjaar 1945 g·evestigde aanslag tot stand gekomen was
volg·ens de wijzigingsprocedure, omschre-
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venin artikel 55 van de samengeschakelde
wetten, beslist heeft, bij verwijzing naar
de in een samengevoegde zaak gegeven
gronden, dat aanleggers slechts vrijstelling van de litigieuze aanslagen konden
verkrijgen door aan te tonen dat zij op
willekeurige wijze gevestigd waren of
door het bewijs van het juiste bedrag van
de belastbare inkomsten bij te brengen;
dan wanneer de bij toepassing van artikel 55 van de samengeschakelde wetten
aangeslagen belastingplichtige enkel het
tegenbewijs behoeft bij te brengen, behalve wanneer de flscale commissie opgetreden is, wat ten deze niet het geval is,
terwijl aileen de van ambtswege aangeslagen belastingplichtige altijd het bewijs
van het juist bedrag van zijn belastbare
inkomsten of van het willekeurig karakter
van de door het bestuur gevestigde aanslag dient te leveren :
Overwegende dat uit de beslissing van
de directeur, van 22 augustus 1956, blijkt
dat de reclamatie van Louis Van den
Bergh op dezelfde redenen steunde als
deze door de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid «Van Herck
en C0 "ingeroepen, daar de wijziging van
de aangifte van Van den Bergh gegrond
was op zijn aandeel in de winsten die,
volgens de administratie, door gezegde
vennootschap zouden zijn behaald, doch
door deze laatste betwist waren ;
Dat vermits de grand van die beide
betwistingen vanwege Van den Bergh en
vanwege de vennootschap "Van Herck
en C0 " dezelfde was, het arrest te recht
dezelfde beweegredenen inroept om erover te beslissen ;
Dat die beweegredenen niet steunen op
de bij artikel 56 van ae samengeschakelde
wetten aan de belastingschuldige opgelegde verplichting, het juiste bedrag van
zijn belastbare inkomsten te bewijzen;
Dat bet middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, docb slechts in zover het beslist heeft dat de op 17 juni 1950 door
Denis Van Herck betreffende de inkomstenbelastingen, ingediende reclamatie,
wegens forclusie, niet ontvankelijk IS en
het over de kosten gewezen heeft ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van onderbavig
arrest op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing zal worden gemaakt ;
veroordeelt aanleggers tot drie vierden en
verweerder tot een vierde van de kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar bet
Hof van beroep te Luik.

9 februari 1960.- 2" kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. De
Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, H.
Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. de Mey (van de
Balie van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.

2" KAMER.- 10 februari 1960
1° GENEESKUNDE. NIET IN ACHT
NEMEN VAN DE SANCTIE VAN SCHORSING VAN RET RECHT DE GENEESKUNDE UIT TE OEFENEN. EEN ENKELE DAAD. 0VERTREDING.

2"

GENEESKUNDE. AFLEVERING
VAN EEN MEDISCH ATTEST. DAAD
VAN DE GENEESKUNDE.

3° MISDRIJF. GROND VAN RECHTVAARDIGING. ZEDELIJKE DWANG.
BESTANDDELEN.

Een enkele daad van de ·geneeskunde,
do01' een geneesheer ver1·icht bij ove~·t?·e
ding van de sanctie van schorsing van
het recht de geneeskunde uit te oefenen,
te zijnen laste uitgesp1·oken doo1· de provinciale raad of de gemengde raad van
beroep van de 01·de de1· geneesheren, is
voldoende om het misdrijf voorzien bij
artikel 13, laatste lid, van de wet van
25 juli 1938 uit te malcen.
2° Het afleveren van een medisch attest
maakt een daad van de geneeskunde 1tit.
3° De zedelijke dwang, grand van rechtvaardiging, is slechts aanwezig wanneer
de vrije wil van de dader te niet is
gedaan of wannee1· de dader op geen
ande1·e wijze belangen heeft kunnen vrijwaten, waatvan het v1·ijwaren v66r alle
andere een plicht of een 1·echt voot hem
was (1).
1°

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL EN HOGE RAAD
VAN DE ORDE DER GENEESHEREN,
T. GUIOT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 april 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
(1) Verbr., 20 september 1954 (A1'1', Vm·b1·.,
1955, biz. 5) ; 28 februari 1955 (Bttll. en
PAsrc,, 1955, I, 709).
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van artikel 19 van de wet van 12 maart
1818 ter regeling van hetgene betrekkelijk is tot de uitoefening van de verschillende takken der geneeskunde, doordat
het bestreden arrest, de term " geneeskunde " uitleggende, geoordeeld heeft,
enerzijds, " dat in het algemeen, de
geneeskunde de gezamenlijke behandelingen omvat waardoor men de ziekten
wil bestrijden », en anderzijds, << dat het
afleveren, door een geneesheer, van een
attest waardoor vastgesteld is dat een
persoon in de onmogelijkheid verkeert te
reizen op zichzelf geen handeling uitmaakt welke onder de geneeskunde valt,
dat het niet het opstellen of het afleveren
van dat attest is dat de uitoefening van
de geneeskunde uitmaakt, doch wei het
daaraan voorafgegane onderzoek van de
zieke door de geneesheer en de door hem
gestelde diagnose » en, op grond deze
uitlegging van voormeld artikel 19 welke
vals, want verkeerdelijk limitatief is,
beklaagde vrijspreekt, en over het eerste
middel ingeroepen door de Hoge Raad
van de Orde der geneesheren, burgerlijke
partij, afgeleid uit de schending van
artikel 13, inzonderheid lid ~. van de
wet van 25 juli 1938 tot oprichting van
een Orde der geneesheren, van de artikelen 19, en, voor zooveel als nodig 18
van de wet van 12 maart 1818 ter regeling van hetgene betrekkelijk is tot de
uitoefening van de verschillende takken
der geneeskunde, doordat het bestreden
arrest, na vastgesteld te hebben dat
verweerder gedurende zijn periode van
schorsing van het recht de geneeskunde
uit te oefenen, dit wil zegg·en gedurende
de periode begrepen tussen 1 en 31 mei
1958, twee attesten afgeleverd heeft ten
blijke van de onbekwaamheid van twee
clienten om hun kiesplicht op 1 juni 1958
te vervullen, desniettemin de tegen aanlegg·er ingebrachte telastlegg·ing niet bewezen en zich onbevoegd verklaart om
over aanleggers burgerlijke vordering uitspraak te doen, om de redenen « dat in
het algemeen, de geneeskunde de gezamenlijke behandeling·en omvat waardoor
men de ziekten wil bestrijden » en « dat
het afleveren. door een geneesheer, van
een attest waardoor vastgesteld is dat
een persoon in de onmogelijkheid verkeert te reizen op zichzelve geen handeling uitmaakt welke onder de geneeskunde valt; dat het niet het opstellen
of het afleveren van het attest is dat de
uitoefening van de geneeskunde uitmaakt, doch wei het .daaraan voorafge-

gane onderzoek van de zieke door de
geneesheer en de door hem gestelde diagnose », dan wanneer niet aileen alle interventies met het doel de ziekten te genezen, doch ook alle interventies welke kundigheden of handelingen met medisch
karakter vergen het uitoefenen van de
geneeskunde uitmaken ; derhalve het
medisch attest in se een handeling bij
uitstek van de geneeskunde is, daa,r het
een optreden uitmaakt waartoe kundigheden met medisch karakter vereist
zijn en waaruit omstandigheden blijken
Welke de geneesheer bekend zijn door de
uitoefening van zijn beroep ; dergelijk
attest derhalve niet kan worden afgeleverd dan door een gequalificeerde en tot
het uitoefenen van de geneeskunde gemachtigde persoon (schending van alle
in het middel aangeduide bepalingen),
dan wanneer in ieder geval de twee door
verweerder afgeleverde attesten een diagnose behelsden en een medische prognose
impliceerden, daar zij strekten ten bewijze, op het bepaalde tijdstip van het
opstellen en het afleveren ervan, niet
van een voorbije en bekende staat, doch
van een alsnog te komen staat ; een
diagnose en een prognose aangaande de
toekomstige staat van een zieke onbetwistbaar een uitvloeisel van de geneeskunde zijn; het bestreden arrest derhalve, door verweerder vrrj te spreken
en het hof van beroep onbevoegd te verklaren om over aanleggers burgerlijke
vordering uitspraak te doen de in het
middel aangehaalde bepalingen geschonden heeft :
·
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder opgeworpen en
hieruit afgeleid dat de vorenstaande middelen een verbreking van het arrest niet
kunnen rechtvaardigen, aangezien, in de
onderstelling dat de daarin bedoelde
afzonderlijke feiten met andere feiten de
uitoefening· van de geneeskunde kunnen
uitmaken, zij, afzonderlijk genomen, het
verweerder ten laste gelegde misdrijf
niet kunnen opleveren, naardien dit misdrijf een gewoontemisdrijf is :
Overwegende dat verweerder vervolgd
is ter zake van het niet in acht genomen
hebben van de sanctie van schorsing van
het recht de geneeskunde uit te oefenen,
welke te zijnen laste uitgesproken is bij
beslissing van de gemengde raad van
beroep van de Orde der geneesheren met
het Frans als voertaal :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat hem verweten is, gedurende de
schorsing en met miskenning van deze
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te hebben ten einde een persoon dringend in het ziekenhuis te laten opnemen
en hem met een ziekenauto daarheen t.e
laten voeren ; 2° een attest afgeleverd
te hebben ten blijke dat een persoon
" onbekwaam was om zich op 1 juni 1958
naar het stemlokaal te begeven ,, en een
ander attest, ten blijke dat een andere
persoon " volledig onbekwaam was zijn
kiesplicht te vervuhen "; 3° alvorens
bewuste attesten af te leveren, de kwesc
tieuze personen onderzocht te hebben ;
Overwegende, al is het uitoefenen,
door een daartoe niet gequalificeerde
persoon, van een tak van de geneeskunde, niet strafbaar krachtens artikel 18 van de wet van ·12 maart 1818,
uitgelegd door de wet van 27 maart 1853,
dan indien dit gewoonlijk geschied is,
artikel 13 van de wet van 25 juli 1938,
waarop de vervolging gesteund is, daarentegen elke zelfs afzonderlijke overtreding strafbaar stelt met de sancties van
het verbod en de schorsing van het recht
de geneeskunde uit te oefenen; dat de
verwijzing in deze bepaling naar de strafe
wetten tot beteugeling van de onwettige
uitoefening der g·eneeskunde slechts ten
doel heeft de straffen te bepalen die
toepasselijk zijn op de in bovengemelde
bepaling bedoelde tekortkomingen ;
Waaruit volgt dat de grond van nieton tvankelijkheid niet kan ingewilligd
worden;
Overwegende dat het afleveren van
een attest ten blijke ervan dat een persoon onbekwaam is om te reizen of zijn
kiesplicht te · vervullen, een diagnose
behelst en dienvolgens een daad van de
geneeskunde uitmaakt ;
Dat de middelen gegrond zijn;
Over het midde1 van ambtswege, afgeleid, wat de over de publieke vordering
gewezen beslissing aangaat, uit de scherrding van artikel 71 van het Strafwetboek, en over het tweede middel van de
voorziening van de hoge raad van de
Orde der geneesheren, afgeleid uit de
schending van artikel13, inzonderheid lid
4, van de wet van 25 juli 1938 tot oprichting van de Orde der geneesheren, van
de artikelen 19, en, voor zoveel als nodig·,
18 van de wet van 12 maart 1818 ter
regeling van hetgene betrekkelijk is tot
de uitoefening· van de verschillende takken der geneeskunde, van artikel 71 van
het Strafwetboek en van artikel 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden
arrest, na vastgesteld te hebben dat verweerder die dringend bij zijn cliente was
geroepen en zich daarheen begeven had

in de periode van de schorsing van het
recht de geneeskunde uit te oefenen
welke hem door de g·emengde raad van
beroep van de Orde der geneesheren opgelegd was, zich van de ernstige toestand
van de zieke rekenschap gegeven had
en aan zijn cliente twee attesten afgelec
verd had om haar dringend in het ziekenhuis te laten opnemen, evemvel verweerder van de tegen hem ingebrachte
telastleg·ging vrijspreekt om de reden
" dat in de omstandigheid beklaagde
enkel gehandeld heeft in de noodwendigheid dringend zijn cliente hulp te bieden,
waardoor zijn handelwijze ieder strafbaar karakter verliest ,, dan wanneer
elk uitoefenen van de geneeskunde, door
een geneesheer, in zijn periode van
schorsing, het wanbedrijf van omvettige
uitoefening van de geneeskunde uitmaakt en dan wanneer de noodwendigheid dringend een cliente hulp te bieden
en, in het algemeen, het behandelen van
spoedeisende gevallen slechts aspecten,
weliswaar 1vezenlijke doch courante, zijn
van de uitoefening van de geneeskunde ;
derhalve verweerder door de drihgende
oproep van zijn cliente. te beantwoorden,
zich aan onwettige uitoefening van
de geneeskunde schuldig gemaakt l1eeft
(schending van artikel '13 van de wet
van
25 juli 1938, en van
de
artikelen 18 en 19 van de wet
van '12 maart 1818); dan wanneer
althans het bestreden arrest het hof
geen mogelijkheid biedt te onderscheiden
of verweerder, door bij zijn cliente op te
treden, het wanbedrijf van onwettige
uitoefening van de geneeskunde niet
begaan heeft omdat hij v66r een spoedeisend geval heeft gestaan, ofwel omdat
hij onder zedelijke dwang of in een staat
van noodwendigheid gehandeld heeft ;
dergelijke motivering onvoldoende en
dubbelzinnig is (schending van artikel 97
van de Grondwet), dan wanner, inzover
de feitenrechters beklaagde handelwijze
hebben willen rechtvaardigen door de
zedelijke dwang, de enkele vaststelling
van <e de noodwendigheid dringend hulp
te bieden " geenszins impliceerde dat
verweerder de gezondheid van de zieke
niet op een andere marrier kon vrijwaren,
het bestreden arrest, door desondanks
dit enkele feit als een grond van rechtvaardiging in het voordeel van verweerder aan te nemen, artikel 71 van het
Strafwetboek geschonden heeft, dan
wanneer in elk geval de staat van noodwendigheid of de zedelijke dwang zich
bij verweerder pas hebben kunnen openbaren na het bezoek bij en het medisch
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onderzoek van de zieke, doch noodzakelijk afwezig waren v66r en tijdens dit
onderzoek, bij gebreke waarvan de zieke
reeds voorheen naar het ziekenhuis had
moeten gebracht worden; anderzijds,
een dringende oproep van een cliente
voor verweerder, wiens recht de geneeskunde uit te oefenen geschorst was, de
staat van noodwendigheid niet kon opleveren, zo men de schorsing niet illusoir
wil maken; dienvolgens verweerder, door
zijn cliente te bezoeken en te onderzoeken in de periode van schorsing, zich
wel degelijk aan het wanbedrijf van onwettig·e uitoefening van de geneeskunde
schuldig gemaakt had en deswege diende
te worden veroordeeld (schending van
de artikelen 13 van de wet van 25 juli
1938, 19 en 18 van de wet van 12 maart
1818 en 71 van het Strafwetboek) :
Overwegende dat verweerder aan dit
middel dezelfde grond van niet-ontvankelijkheid tegenwerpt als die welke hierboven onderzocht is; dat deze grond van
niet-ontvankelijkheid om dezelfde reden
als de eerste dient verworpen te worden;
Overwegende dat het arrest niet beslist dat verweerders optreden om een
persoon in het ziekenhuis te doen opnemen geen daad van de geneeskunde
uitmaakt, doch, na feitelijk gereleveerd
te hebben dat verweerder dringend bij
die persoon geroepen is en dat hij, zich
daarheen begeven hebbende, vastgesteld
heeft dat zij in een ernstige toestand
verkeerde en dat de overbrenging naar
het ziekenhuis dringend geboden was,
uit deze omstandigheden afleidt dat verweerder slechts gehandeld heeft in de
noodwendigheid zijn clien te hulp te
bieden " waardoor zijn handelwijze ieder
strafbaar karakter verliest " ;
Overwegende dat de feitenrechter de
aanwezigheid van de zedelijke dwang, die
de toerekenbaarheid uitsluit en in artikel 71 van het Strafwetboek omschreven
is, soeverein in feite beoordeelt, op voorwaarde dat hij de gebruikelijke zin van
de termen van deze wetsbepaling niet
miskent;
Overwegende dat de termen van meergemeld artikel : << gedwongen werd door
een macht waarin hij niet heeft kunnen
weerstaan '' niet alleen onderstellen dat
de wil van de dader verminderd is door
een kracht welke op hem uitgeoefend
werd, doch tevens dat de dader voor een
erg en dreigend kwaad niet op een andere
wijze belangen heeft kunnen vrijwaren
waarvan het vrijwaren v66r alle andere
een plicht of een recht voor hem was;

Overwegende dat uit de enkele vaststelling dat er noodwendigheid was om
dringend hulp te bieden, niet het bestaan
of de mogelijkheid van een erg, dreigend
en vaststaand kwaad waaruit voor verweerder een zedelijke dwang zou voortgevloeid zijn, valt af te leiden ;
Waaruit volgt dat het arrest de door
de middelen a.angevallen beslissing niet
wettig rechtvaardigt ;
Om deze 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, behalve
de kosten van de betekening van de
voorziening van de burgerlijke partij
aan het openbaar ministerie, welke deze
partij ten laste blijven; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
10 februari 1960. 2e kamer. Voorzitter, H. Giroul, ra.adsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de
Gelijkluidende conclusie,
W aersegger. H. Depelchin, advocaat-generaal.- Pleiters, HH. Van Ryn en Orianne (deze
laatste van de Balie van beroep te
Brussel).
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- TERMIJN. - VoORZIENING TEGEN
EEN OP TEGENSPRAAK GEWEZEN BESLISSING VAN DE GEMENGDE RAAD VAN
BEROEP VAN DE ORDE DER APOTHEKERS. - UITGANGSPUNT VAN DE TERMIJN.
2° GENEESKUNDE. 0RDE DER
APOTHEKERS. SANCTIE VAN DE
SCHORSING VAN HET RECHT DE ARTSENIJKUNST UIT TE OEFENEN. - VERBOD
DOOR EEN TUSSENPERSOON TE PRACTISEREN. - BEGRIP.
1° De termij n om zich in vel' breking te
voorzien tegen een op tegenspraak gewezen beslissing van de gemengde raad van
beroep van de Orde der Apothekers is
van tien vr~ie dagen vanaf de betekening
van de beslissing aan de belanghebbende
bij aangetekende brief. (Wet van 19 mei
1949, art. 12.) (Implicite beslissing.)
2° Het verbod door een tussenpersoon · te
practiseren, medegebracht door de sanctie
van de schorsing van het recht de artsenijkunst uit te oefenen, uitgesp1·oken doo1'
de raad van de Orde der Apothekers, is
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de geschorste apotheker, welke niet ten
behoeve van deze plaats heeft {1}.
(SCHWANEN EN DEFAYS,
T. ORDE DER APOTHEKERS.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 26 juni 1959 op tegenspraak
gewezen door de gemengde raad van
beroep met het Frans als voertaal van
de Orde der Apothekers ;
Gelet op de voorzieningen welke ingesteld zijn binnen tien vrije dag·en vanaf
de betekening aan aanleggers, bij aangetekende brieven, van evengemelde beslissing;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 14, en inzonderheid
14, lid 3, van de wet van 19 mei 1949
tot oprichting van de Orde der apothekers en 97 van de Grondwet, doordat
de b'estreden sententie beslist dat het bij
het vorenaangaande artikel 14, lid 3,
bepaalde verbod om door tussenpersonen
te practizeren geldt voor de apotheker
die door een andere apotheker vervangen
wordt in het beheren van een aan hun
gemeenschappelijke werkgever toebehorende officina, dan wanneer het stellen
van tussenpersonen in deze materie een
vorm van bedrieglijke simulatie is waarbij
ondersteld wordt dat een apotheker als
stroman voor de rekening van een geschorst apotheker handelt, en dan wanneer zodanige samenspanning ten deze
niet aangevoerd was en, in ieder geval,
in de zaak niet gereleveerd is :
Overwegende dat de beslissing ten
laste van aanleggers disciplinaire strafmaatregelen wijst ter zake van, !eden van
de Orde der apothekers zijnde, de pharmaceutische plichtenleer, de eer, de eerlijkheid en de waardigheid van en de
geheimhouding door de !eden der Orde
in de uitoefening of naar aanleiding van
de uitoefening van het beroep niet nageIeefd te hebben, om, aanlegster Schwanen hoewel het haar bij een in kracht
van' gewijsde gegane disciplin aire beslissing van 20 december 1957 verboden was
de artsenijkunst uit te oefenen, « de
artsenijkunst te hebben doen uitoefenen
of dit uitoefenen toegelaten te hebben »,
in haar officina te Amay, waarvan zij
(1) Zie Raad van State, 26 juni 1959
(Recueil des arrets et avis, mei-september 1959,
biz. 504, nr. 7186).

beheerster is, door aanlegger Defays, en
deze, om wetens eerstgenoemde in voormelde officina vervangen te hebben, hoewei hij wist dat zij op dat tijdstip getroffen was door een effectieve straf van
schorsing van het recht de artsenijkunst
uit te oefenen ;
Overwegende dat de beslissing, om de
toepassing van deze strafmaatregelen te
rechtvaardigen, erop wijst dat aanlegster
Schwanen « door een tussenpersoon gepractizeerd heeft », met schending van
het derde lid van artikel 14 van de wet
van 19 mei 1949 tot oprichting van de
Orde der apothekers, en dat aanlegger
Defays " wetens zijn medewerking tot
deze schending van de wet verleend
heeft »;
Overwegende evenwel dat zowel de
eigen redenen van de aangevallen beslissing als uit die van de beroepen beslissing, welke de eerste verklaart over te
nemen, blijkt dat de gemengde raad van
beroep te dien einde overwogen heeft dat
bovengemelde wetsbepaling op absolute
wijze aa.n iedere apotheker verbiedt « een
door de orde geschorste confrater gedurende de schorsing te vervangen ,, en dat
het voor de toepassing van deze tekst
niet relevant is dat de geschorste apotheker « een niet onafhankelijke apotheker »
is die door een bediendencontract met
een vennootschap of met een particulier,
eigenaar van de officina, verbonden is »;
Overwegende dat het derde lid van
artikel 14 van de wet van 19 mei 1949
door het uitoefenen van de artsenijkunst
door een tussenpersoon niet g·elijk welke
vervanging bedoelt, doch aileen de vervanging die ten behoeve van de geschorste a.potheker plaats heeft ;
Overwegende dat de beslissing de toegepaste strafmaatregelen mitsdien niet
ten genoege van recht v'erantwoordt
heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerder tot de kosten ; verwijst de
za.ak naar de Gemengde Ra.ad van beroep
met het Frans als voertaal van de Orde
der apothekers, anders samengesteld.
10 februari 1960.- 2e kamer.- Voorzitte1', H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Louveaux.
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Simont en Van Leynseele.

538.~

2e KAMEl,\. -

10 februari 1960

GENEESKUNDE. 0RDE DER GENEESHEREN. SCHORSING VAN HET
RECHT DE GENEESKUNST UIT TE OEFENEN. VEREISTE MEERDERHEID.

De gemengde 1·aad van beroep van de Orde
de1' geneesheren mag de schorsing van
het 1·echt de geneeskunst uit te oefenen
slechts uitspreken bij meerde1·heid van
de twee de1'den van de stemmen der aanwezige leden. (Wet van 25 juli 1938
art. 15, laatste lid.)
'
{MAYER, T. ORDE DER GENEESHEREN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 17 maart 1959 gewezen door
de gemengde raad van beroep van de
Orde der geneesheren, met het Frans als
voertaal;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 15, lid 6, van de
wet van 25 juli 1938 tot oprichting van
een Orde der geneesheren alsmede van
artikel 144, lid 3, van l~et koninklijk
besluit van 23 mei 1939 tot regeling van
de toepassing van voormelde wet van
25 juli 1938, doordat de g·emengde raad
van beroep van de Orde der geneesheren
met het Frans als voertaal door d~
bestreden beslissing ten laste v'an aanleg·ger een straf van schorsing van het racht
de geneeskunst uit te oefenen uitgesprok~.n l1eeft, onder de enkele vasts telling dat
hlJ «met de meerderheid, bij artikel 15
van de wet van 25 juli '1938 bepaald "
uitspraak gedaan had dan wanneer d~
straffen van schorsing of van definitief
verbod de geneeskunst uit te oefenen niet
mogen uitgesproken worden dan bij meerderheid van de twee derden van de aanwezige !eden, en de eenvoudig·e vaststelling v.~n het feit dat ter zake uitspraak
zou ZIJn gedaan « met de meerderheid
bij artikel '15 van de wet van 25 juli 193S
bepaald », niet. volstaat om te rechtvaardig·en dat .~e beslissing zou genomen zijn
met de biJZOndere meerderheid van de
twee derden van de aanwezio·e leden
welke op het stuk van schorsing ~f verbod
vereist is, aangezien, al bevat voormeld
artikel 15 in lid 6 de aanduiding van de
bijzondere meerderheid welke ten deze
in acht moet worden genomen, het tevens
andere bepalinge.n inhoudt ,ond.er meer
die welke luiden dat de beslissingen bij
meerderheid der stemmen van de aanwe-

zige !eden genomen worden en dat in
geval van staking van stemmen die van
de voorzitter beslissend is · doordat het
?nder deze omstandighede'n onmogelijk
1s met zekerheid uit te maken of de
bestreden beslissing bij de door de wet
geeiste meerderheid van de twee derden
uitgespro.~en ~s, wat noodzakelijkerwijze
de mogehjkheld voor het hof uitsluit zijn
controle op de wettigheid van de op aanlegger toegepaste disciplinaire straf uit
te oefenen :
Overwegende dat uit de uitgifte van de
bestreden beslissing· blijkt dat deze g·ewezen is door vijf !eden van de gemengde
raad .van beroep, met inbegrip van de
voorZitter; dat deze raad « beslissende
met de meerderheid, bij artikel '15 van
de wet van 25 juli 1938 bepaald », ten
laste van aanlegger de schorsing van het
recht de g·eneeskunst uit te oefenen gedurende Mm maand uitgesproken heeft ;
Overwegende dat, zo, naar luid van
!eden 4 en 5 van bovengemeld artikel 15
aile beslissingen bij meerderheid der stem:
men van de aanwezige !eden genomen
worden, de stem van de voorzitter in
g·eval van staking van stem men beslissend
zijnde, de straf van schorsing evenwel
krachtens het zesde lid niet mag uitgesproken worden dan bij meerderheid van
de twee derden der aanwezige !eden ;
Overwegende dat meergemelde beslissing, nu zij niet nader aanduidt bij welke
van de in vorenaang·ehaald artikel 15
bepaalde meerderheden zij gewezen is
het hof niet in staat stelt tot het toetse~
van haar wettigheid ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er
termen aanwezig zijn tot het onderzoeken
van het tweede middel, verbreekt de
bestre~en beslissing; beveelt dat melding
van d1t arrest . zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten ·
verwijst de zaak na,ar de Gemengd~
Raad van beroep van de Orde der geneesheren, met het Frans als voertaal, anders
samengesteld.
10 februari '1960.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzi~~er. :- Verslaggever, H. Louveaux.
- GeltJklutdende conclusie 1 H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Plette1', H. Faures.
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VERKEER. BOTSING TUSSEN EEN
VOERTUIG, DAT OP EEN KRUISPUNT
NAAR LINKS IS AFGESLAGEN, EN EEN
VOERTUIG
IN
TEGENOVERGESTELDE
RIGHTING DE WEG VOLGENDE, WELKE
HET EERSTE, NA HET KRUISPUNT TE
HEBBEN OVERGESTOKEN, REEDS INGEREDEN I S . - REGEL BETREFFENDE DE
VOORRANG VAN RECHTS, NIET TOEPASSELIJK.

Ingeval van botsing tussen een voertuig,
dat op een k1·uispunt naar links is af~
geslagen, en een voertuig, dat in tegenovergestelde richting de weg volgt, welke
het eerste, na het kruispunt te hebben
overgestoken, reeds ingereden is, kan de
f'eitenrechter wettig beslissen, dat de
1·egel, betreffende de voorrang van de van
1'echts komende bestuurder, niet toepasselijk is.
(DAUSSOGNE, T. VILAIN.)
ARREST.

BET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 december 1958 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Dinant,
uitspraak doende in hoger beroep ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 15 en 25
van het koninklijk besluit van 8 april
1954, houdende algemeen reglemen t op
de politie van het wegverkeer, doordat
het vonnis verklaart dat uit het plan
blijkt dat de botsing niet op het kruispunt
doch in de 1'1te Saint-Pierre plaatsgegrepen heeft, dan -vvanneer de term « kruispunt » de plaats aanduidt waar twee of
meer openbare wegen elkaar ontmoeten,
het ongeval zich voorgedaan heeft op de
plaats waar de rue Saint-Pie1'1'e en de rue
de Nalinnes elkaar ontmoeten, zoals de
verbalisanten vastgesteld hebben, de
rechtbank niet geoordeeld heeft dat de
botsing zich op een andere plaats voorgedaan had dan die welke in het procesverbaal beschreven en op het plan aangeduid is, het vonnis mitsdien het wettelijk begrip van kruispunt miskend heeft:
Overwegende dat het onderzoeken van
het middel het hof tot het verificeren
van feitelijke elementen zou verplichten;
Dat, daar het dus een v:ermenging van
juridische en feitelijke gegevens is, het
middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, hieruit afge-

leid dat het vonnis, aangezien het aanIegger veroordeeld heeft uit hoofde van
overtreding van artikel 25-2-b van het
verkeersreglement van 8 april 1954, wijl
hij, op een kruispunt links afslaande,
nagelaten heeft voor deze manCBuvre een
zo groot mogelijke draai te nemen, niet
meer kon verklaren, zonder zich tegen
te spreken, dat de botsing zich buiten
het kruispunt voorgedaan had :
, Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is te zeggen, enerzijds, dat een bestuurder
die op een kruispunt naar links afslaat,
nagelaten heeft voor zijn manCBuvre een
zo groot mogelijke draai te nemen, en
anderzijds, dat de botsing welke zich
tussen het door deze weggebruiker bestuurde en een ander voertuig heeft voorgedaan plaats gegrepen heeft, zoals het
vonnis vaststelt, in de straat die voormelde bestuurder zodoende op onregelmatige wijze ingereden was ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat het vonnis niet bewezen ten laste van
verweercler Vilain verklaart de tegen hem
ingebrachte fout welke de overtreding
van artikel15 van het verkeersreglement
opleverde, en dit om de reden dat de
botsing niet op het kruispunt plaats
gegrepen heeft, doch op de door verweerder gevolgde weg die aanlegger reeds
ingereden was, dan wanneer de bij voormeld artikel 15 gestelde regel een algemene draagwijdte heeft, niet aileen bestemd is om het verkeer op de kruispunten te regelen doch op aile plaatsen
toepassing moet krijgen :
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat de botsing niet op het kruispunt plaats gegrepen had doch op de door
verweerder gevolgde weg die aanlegger
reeds ingereden was, zonder daar zo dicht
mogelijk bij de rechterhand van de rijbaan te blijven, de feitenrechter wettig
heeft kunnen overwegen dat niet de
regelen betreffende de voorrang, doch die
betreffende het kruisen toepasselijk waren ·
n'at het middel niet kan ingewilligd
worden;
En overwegende, aangaande de over
de publieke vordering gewezen beslissing,
datde 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.,

-54010 februari 1960.- 2e kamer.- Vo01'zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Polet. :_.
Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleiter, HH. Mondron (van de Balie van Charleroi) en
Simont.

aldus ten laste van aanlegger als bewezen
aangezien is, onder meer artikel 1 van
voormelde besluitwet, en evenmin met
motivering van de uitspraak van een
geldboete van 200 frank, daar het geen
herhaling in het jaar vaststelt, en doordat het aldus het nagaan van de wettigheid van het toepassen van dergelijke
straf belet :

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 mei 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 9, 97 van de
Grondwet en 10 van de besluitwet van
H november '1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap, doordat het
bestreden arrest aanlegger veroordeelt
tot straffen van een maand gevangenis,
200 frank geldboete en hem ontzet verklaart van het recht om een voertuig of
een luchtschip te besturen of een rijdier
te geleiden, ter zake van in een openbare
plaats in staat van dronkenschap een
voertuig· besturende bevonden te zijn,
zonder deze veroordelingen naar recht
te motiveren, nu het de wetsbepalingen
niet vermeldt waarin de elementen van
het misdrijf opgegeven zijn hetwelk

Overwegende dat de veroordelende
beslissingen in strafzaken, om naar recht
met redenen omkleed te wezen, de wetsbepalingen moeten vermelden welke de
elementen van het ten laste van de
beklaagde als bewezen aang·eziene misdrijf opgeven en die welke de straf bepalen;
Overwegende dat. het bestreden arrest
aanlegger schuldig eraan verklaart " in
een openbare plaats in staat van dronkenschap te zijn bevonden, een voertuig
besturende of een rijdier geleidende, of
een andere bezigheid verrichtende welke
voorzichtigheid of bijzondere voorzorgen
vereist ten einde gevaar te vermijden
voor hemzelf of voor anderen " ;
Overwegende dat, wat deze telastlegging betreft, het arrest verwijst naar het
vonnis hetwelk in dit opzicht slechts de
artikelen 3 en 10 van de besluitwet van
H november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap aanhaalt ;
Overwegende dat deze bepalingen de
elementen van het misdrijf niet opgeven,
deze elementen nader aangeduid zijnde
in artikel 1 van dezelfde besluitwet, hetwelk eist dat het feit, om strafbaar te
zijn, zich in een openbare plaats voorgedaan heeft ;
Overwegende dat het eerste gedeelte
van bet middel gegrond is; dat het dienvolgens van belang ontblood is het
tweede gedeelte te onderzoeken hetwelk
niet tot een ruimere verbreking kan
leiden;
Overwegende dat, daar de door het
middel aangeklaagde onwettigheid enkel
betrekking heeft op de veroordeling
welke jegeni;J het in de besluitwet van
H november 1939 omschreven misdrijf
uitgesproken is, de verbreking niet op
de andere beschikkingen van het arrest
mag slaan;
En overwegende dat, voor het overige,

(1) Verbr., 22 september 1958 (An·. Ve1·b1·.,
1959, biz. 53). Het feit vail een bestuurder in een openbare plaats in staat van
dronkenschap een voertuig (of een rijdier)

te besturen wordt. thans 'bet!)ugeld door artikel2 (4, 5, 7, par. 2, 3°; en par. 3) van d;;.wet
van 1 augustus 1899, gewijzigd door deze
van 15 april 1958.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELING O!VI IN STAAT VAN DRONKENSCHAP EEN VOERTUIG IN EEN OPENBARE PLAATS TE HEBBEN BESTUURD. BESLUITWET VAN '14 NOVEMBER 1939.
TE VERIVIELDEN WETSBEPALINGEN.

De beslissing, waarbij een ve1·dachte veroordeeld wordt, bij toepassing van de
besluitwet van 14 novembe1· 1939, om
in een openbare plaats in staat van
dronkenschap een voertuig besturende
bevonden te zijn geweest, is in rechte
niet regelmatig gemotiveerd indien zij
enkel de m·tikelen 9 en 10 van die
besluitwet ve1·meldt ('1).
(GRISARD.)
ARREST.
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de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;

Overwegende dat de voorziening
slechts tegen de over de vordering van
de burgerlijke partijen gewezen beslissing gerich t is ;

Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover
aanlegger daarbij veroordeeld is ter zake
van in staat van dronkenschap een
voertuig in een openbare plaats bestuurd
te hebben, daarbij de ontzetting van het
recht om een voertuig of een luchtschip
te besturen of een rijdier te geleiden uitgesproken en hij tot de kosten veroordeeld is ; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijke vernietigde beslissing ; veroordeelt aanlegger tot de helft
der kosten en laat het overige de Staat
ten laste; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.

A. Aangaande de burgerlijke vordering, ingesteld door Preux, handelende
in eigeri naam :

10 februari 1960.-2 6 kamer.- Vo01·zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Polet. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Pirson.
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BEWIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE
ARTEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJRE VORDERING. RECHTER WEIGEREND ACHT TE SLAAN OP EEN BEWEERDE OVEREENKOMST, DOOR EEN
PARTIJ INGEROEPEN, OM REDEN HET
VOORGELEGD EXEMPLAAR DE HANDTEKENING VAN DE WEDERPARTIJ NIET
DRAAGT. GEEN SCHENDING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

Schendt niet de bewijskmcht van de akten,
de rechte~· die weige1·t acht te slaan op
een beweerde overeenkomst, door een
partij ingeroepen, om 1·eden het aan de
1'echtbank voo1·gelegd exemplam· van die
overeenkomst de handtekening van de
wederpartij niet d1·aagt.
(DELIZEE, T. PREUX.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op .16 juni 1959 ·in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant gewezen;

Over het middel, hieruit afgeleid dat
het vonnis aan verweerder andere vergoedingen toekent dan die welke bij
dading tussen partijen vastgesteld werden, aldus de bewijskracht van de door
de partijen vrijelijk bepaalde overeenkomst miskennende :
Overwegende dat het vonnis erop
wijst, zonder deswege aangevallen te
zijn, dat de aan de rechtbank voorgelegde exemplaren van het proces-verbaal
van expertise van de schade, hetwelk
beweerdelijk als dading geldt, noch van
de handtekening van verweerder, noch
van die van zijn deskundige voorzien
zijn;
Overwegende dat de rechter uit deze
vaststelling wettig heeft kunnen afleiden,
zonder de bewijskracht van voormeld
proces-verbaal te schenden, dat aanlegger het bewijs van de dading welke hij
inriep niet leverde ;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;

E. Aangaande de burgerlijke vordering
van Preux in zijn hoedanigheid van wettig beheerder van de goederen van zijn
echtgenote, Germaine Lema! :
De beslissing geen eindbeslissing is in
de zin van artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering en daarbij niet over
een geschil omtrent de bevoegdheid
gedaan is;
C. Aangaande de burgerlijke vordering van Marie Casteleiri, weduwe Lema!:

Overwegende dat aanlegger geen middel doet gelden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 februari 1960. - 2 6 kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. de Waersegger. - Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-genera!J-1.
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OMKOPING VAN AMBTENAREN.
IN RECHTEN AANGESTELDE DESKUNDIGE, DIE EEN GESCHENK ONTVANGT
OM DE NEERLEGGING VAN ZJJN VERSLAG TE BESPOEDIGEN. 0MKOPING
VAN EEN MET EEN OPENBARE BEDIENING BELASTE PERSOON.

De in !'~chten aangestelde deskundige, die
een gtft pf een ge~~henk ontvangt om de
neerleggmg van ZtJn verslag te bespoedigen pleegt het in artikel 246 van het
Strafwetboek ornschteven misdrijf (1).
(PIRLET, RENIUN, SIMON
EN MAERSCHALCK.)
ARREST.

RET HOF; ----:- Gelet op het bestreden
arrest, op 20 juni 1959 g·ewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
A. Over de voorzieningen van Pirlet
Renkin, Simon en Maerschalck, beklaag~
den :
Overwegende dat aanleggers teg·en het
arrest slechts opkomen in zover het hen
op de publieke vordering veroordeelt :
Over het enig middel van de voorziening van Pirlet en over het eerste middel
van Maerschalck, hieruit afg·eleid dat
het bestreden arrest, onder overneming
van de redenen van de .eerste recbter,
met deze verklaart dat Pulet van Maerschalck g·eld ontvangen heeft om de
dienst te bewijzen dat « het onderzoek
vlug zou gaan "• en aat :Maerschalck
l-'irlet, « een deskundige "• omgekocht
heeft « om een verslag spoediger te doen
neerleggen "• aldus een daad in de zin
vsn de strafwet noemt het bespoedigen
van het neerleggen vsn een expertiseverslag, dan wanneer de in artikel 2!±6
lid 1, vsn het Strafwetboek bedoeld~
daad de dsad van het ambt is waarvan
het verrichten of het niet verrichten in
de macht van de ambtenaar lig't; voor
de gerec"Ptelijke deskundige, deze daad
het neerleggen van bet expertiseverslag
is en met deze daad als zodsnig geen
omkoperij kan gemoeid zijn, vermits,
daar zij, door de rechter gel['st en vooraf
door de deskundige asnvaarctt wordt,

(1) Raadpl. verbr., 17 october 1949 (An·.
V m·b1•., 1950, blz. 73).

noodwendig· met verricht worden en bijgevolg niet bet resultaat of het doel van
een omkoping kan wezen, in dier voege
dat de door het arrest als bewezen aangemerkte omkopingsovereenkomst tot
een onmogelijk doel strekt dat in zover
het arrest ze definieert als ten 'doel hebb~nde het onderzoek te bespoedigen, zij
met op de daad van het ambt slaat doch
op een handelwijze welke niet kan gelijkgesteld :worden, bij analogie, krachtens
het begmsel van de strikte uitlegging
van de strafwet, met de in artikel 240
van het Strafwetboek omschreven daad ·
en dan wanneer het feit de bespoediging
van het neerleggen van het verslag
te bewerkstelligen erop neerkomt een
traagheid van de expertise te voorkomen
die nadelig zou wezen, en derhalve
slechts het zichtonthouden van een
onrechtmatige handelwijze oplevert :
Overwegende dat voor een in rechten
aangestelde deskundige, d,ie bijgevolg
een met een openbare bediening belaste
persoon is, het feit de neerlegging van
zqn verslag .te bespoedigen een daad van
ZIJn ambt Is ; dat het arrest mitsdien
wettig, enerzijds, Pirlet heeft kunnen
veroordelen ter zake van het plegen van
het in artikel 246, lid 1, van het Strafwetboek omschreven misdrijf door vast
te stellen dat hij een gift of e~n geschenk
ontvangen had om een zelfs rechtsmatig·e
doch geen .;ergoeding medebrengende
daad van ZIJn ambt te verrichten en
anderzijds, Maerschalck l1eeft ku~nen
vero.ordel~n ter zak_e van het plegen van
het m arbkel 252, hd 1, van dit wetboek
omschreven misdrijf, door Pirlet met dit
doel om te kopen ;
Overwegende dat het zich onthouden
van een onrechtmatige handeling een
rechtmatige daad van het ambt van een
met e_en openbare bediening belaste persoon IS;
Overwegende dat de middelen naar
recht falen;
. Oyer het tweede middel, van de voorzienmg van Maerschalck, subsidiair afo·eleid uit de schending van de artikelen '"'97
van de Grondwet, 33, 226, 246 van het
Strafwetboek, doordat het arrest, na
vastgesteld te hebben dat de beloften of
geschenken aileen aan beklaagde Pirlet
gedaan zijn, en dat deze gerechtelijk
deskundige was, verklaart dat er een
omkoping van een ambtenaar plaats
had : eerste onderdeel, dan wanneer een
deskundige, hoewel een door de rechter
aangestelde lasthebber zijnde, geen ambtenaar in de zin van artikel 246 van het
Strafwetboek kan genoemd worden ;
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non, dat het overhandigen of het beloven
van sommen aan een ambtenaar in de
uitoefening van zijn ambt geacht kan
worden gedaan te zijn tot het verrichten
van een rechtmatige daad waarvan hij
zich had kunnen onthouden of tot het
zich onthouden van een rechtmatige
daad die hij had kunnen verrichten,
hetzelfde in ieder geval niet geldt voor
een gerechtelijke deskundig·e voor wie
het verrichten van de daad, dit wil
zeggen het neerleggen van zijn verslag,
het enig en dus het onontkoombaar voorwerp van zijn lastgeving, van zijn tijdelijk en bijzonder openbaar ambt, vormt;
derde onderdeel, en dan wanneer, in ieder
g·eval, er dubbelzinnigheid van redenen,
met het ontbreken van redenen gelijkstaande, heerst tussen de vaststelling
dat de omgekochte persoon een gerechtelijke deskundige, als zodanig handelende,
was, en de volgende verklaring : « Overwegende, dienvolgens, dat er geen termen aanwezig :zijn om de feiten anders
te qualiflceren en beklaagden, Pirlet
ambtenaar zijnde, te vonnissen op de
voet van de telastlegging ontvangen te
hebben ... " :
Over het eerste onderdeel en het derde
onderdeel samen :
Overwegende dat de burgerlijke partijen Ruzette en Parmentier in hun v66r
het hof van beroep genomen conclusies
vroegen dat de feiten anders zouden
gequaliflceerd en dat beklaagden gevonnist zouden worden ter zake van de
telastlegging, Pirlet ambtenaar zijnde,
... giften of schenkingen ontvangen te
hebben en een onrechtmatige daad van
zijn ambt te verrichten, ... de anderen,
een ambtenaar omgekocht te hebben ...
om een onrechtmatige daad van zijn
ambt te bekomen ;
Overwegende dat het arrest slechts ten
antwoord op die conclusies verklaart dat
er geen termen zijn om de feiten anders
te qualiflceren en de beklaagden, « Pirlet
ambtenaar zijnde "• te vonnissen op de
voet van de telastlegging, omschreven
als hierboven ;
vVaaruit volgt dat het hof van beroep
Pirlet geen ambtenaar geheten !weft en
dat deze onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat uit het op het eerste
middel verstrekte antwoord blijkt dat
dit onderdeel van het tweede middel
naar recbt faalt;
Overwegende, voor het overige en wat

de vier aanleggers betreft, dat de substan tiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageIeefd en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
B. Over de voorzieningen van Ruzette
en Parmentier, burgerlijke en dagvaardende partijen :
Overwegende dat aanleggers in hun
voorzieningen afstand gedaan hebben ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorzieningen van Ruzette en
Parmentier; verwerpt de voorzieningen
van Pirlet, Renkin, Simon en Maerschalck ; veroordeelt aanleggers onderscheidenlijk tot de kosten van hun voorzieningen.
10 februari 1960.- 2e kamer.- Vooi·zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Richard.
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
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EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIK
IN HANDEL VAN).- LEURHANDEL.
VERKOOP OF OFFERTE, AAN DE
VERBRUIKER, VAN HUIS TOT HUIS. BESTANDDELEN VAN HET JVIISDRIJF.
Opdat de vel'lcoop of de offerte, van huis
tot huis aan de ve1·bruiker, van eet- en
koopwa1'en, als leurhandel zou wo1·den
beschouwd, voo1' de toepassing van het
koninklijk besluit nr 82 van 28 novembe1'
1939, is onder meer vereist dat de handelaar of zijn vertegenwo01·dige1' zich op
eigen initiatief nam· de woonplaats van
de eventuele koper begeeft.

(SABLONIER, BODENS EN FRAIPONT, T.
« CHAMBRE SYNDICALE DE L'HORLOGERIE-BIJOUTERIE ET PROFESSION CONNEXES DE LIEGE l>.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
I. In zover de voorzieningen gericht zijn
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat aanleggers tot twee
straffen .veroordeeld zijn, de eerste straf
uit hoofde van het uitoefenen v~n ~eur-
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van de derde, de derde voor de rekening
van de eerste twee, zonder de vereiste
machtiging (telastlegging A en B), en uit
hoofde van het drijven van leurhandel in
horlogemakersartikelen (telastlegging E) ;
de tweede straf uit hoofde van het op de
nationale markt horlogmakersartikelen
aangeboden hebben tegen prijzen, hoger
dan de normale (telastlegging F) ;
Over het eerste middel van de voorziening van Sablonier, het eerste middel
van de voorziening van Bodeus, en het
ten opzichte van Bodeus van ambtswege
opgeworpen middel, welke afgeleid zijn
uit de schending van de artikelen 9 en 97
van de Grondwet, 1, 2, 8 en 10 van het
koninklijk besluit van 28 november 1939,
1-7o en 2-1° van het koninklijk besluit
van 16 october 1951, doordat het bestreden arrest, om aanleggers op de publieke
vordering te veroordelen, beslist dat er
leurhandel van deur tot deur aanwezig is
wanneer, buiten het bezoeken van een
vaste en bijg·evolg· bekende klandizie,
of het uitvoeren van vorenbestaande
contracten, de handelaar de eventuele kopers in hun woonplaats opzoeld of doet opzoeken om hun bestelling
te bewerkstelligen, en dat het onverschillig is dat de handelaar, als ten deze, vooraf
een lijst van de personen, die voor zijn
producten interesse kunnen hebben, aangelegd heeft, dan wanneer, enerzijds, het
arrest soeverein vaststelt dat aanlegger
Sablonier zich door die reclameprocede's
tot een hem bekende en uitgekozen klandizie richtte, en dan wanneer, anderzijds,
de marrier waarop aanleggers te werk
gingen, zoals zij door het arrest beschreven is, niet onder de wettelijke definitie
van de leurhandel valt :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat aanleggers Sablonier en Bodeus, die
samen een handel in horloges dreven, aan
de particulieren reclamekaarten gezonden
hebben met melding van de door hun
firma verkochte artikelen en van de koopmodaliteiten; dat deze kaarten een strook
voor het antwoorden hadden waardoor
de geadresseerde de vvens een vertegenwoordiger v;m de firma te ontvangen kon
kenbaar maken; dat, na het ontvangen
van dergelijke antvvoorden, vertegenwoordigers, waaronder aanlegger Fraipont, zich met een collectie naar de
woonplaats van eventuele kopers begeven hebben om er de bestellingen op te
nemen;
Overwegende dat Mn van de elementen
van de leurhandel van deur tot deur, omschreven in het koninklijk besluit nr 82

van 28 november 1939, is dat de handelaar of zijn vertegenwoordigers zich op
eigen initiatief na,ar de woonplaats van
de eventuele koper begeeft;
Overwegende dat uit de bonvenaangehaalde vaststellingen van het arrest
niet blijkt dat dit element ter zake aanwezig vvas; dat de omstandigheid dat
aanleggers Sablonier en Bodeus v66r de
bezoeken die ten vervolge van de ontvangst van de « antwoord-stroken " verricht werden, onder meer door aanlegger Fraipont, de door het arrest beschreven reclame gemaakt hadden ter zake
niets afdoet ;
Waaruit volgt dat het arrest de veroordelingen welk aanleggers op de voet
van het koninklijk besluit nr 82 van
28 november 1959 (telastlegging A, Ben
E) uitgesproken zijn, niet wettig gerechtvaardigd heeft ;
Over het middel van ambtsweg·e opgeworpen ten opzichte van de drie aanleggers, afgeleid uit de schending van artikel1, paragraaf 2, van de besluitwet van
22 ja,nuari 1%5, doordat het arrest, bij
het veroordelen van aanleggers ter zake
van het op de nationale markt verkocht
of te koop aang·eboden hebben van horlogmakersartikelen tegen prijzen, hoger
dan de norm ale (telastlegging F), weigert
rekening· te houden, om het abnormaal
karakter van de prijzen te beoordelen,
met de door aanleg·ger Sablonier aangevoerde alg·emene onkosten, om de
reden dat deze algemene onkosten
betrekking hebben op een reg·eling
van de koophandel die tegen reglementering van de leurha,ndel indruist, dan wanneer het arrest niet wettig· beslist clat de
ten de7e uitg·eoefende koophandel onder
toepassing van deze reglementering viel :
Overwegende dat uit het onderzoek van
de middelen betreffende de telastleggingen A, B en E blijkt dat het arrest zijn
beslissing, volgens welke de door aanleggers uitgeoefende koophandel onder toepassing van de reg·Iementering op de leurhandel viel, niet wettig gerechtvaardigd
heeft ; dat het dienvolgens evenmin wettig gerechtva,ardigcl heeft zijn vveigering,
die gemotiveerd is als in het middel gezegd, om bij het beoordelen van het
abnormaal karakter van de prijzen, met
de aangevoerde algemene onkosten rekening te houden ;
IL In zover de voorzieningen tegen
de over de burgerlijke vordering gewezen
beslissing gericht zijn :
Overvvegende dat de verbreking van
de over de publieke vordering gewezen
beslissing de vernietiging van de over de
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burgerlijke vordering gewezen beslissing,
die het gevolg ervan is, met zich brengt ;
Om die redenen, en zonder dat er termen aanwezig zijn tot het onderzoeken
van de andere door aanleggers Sablonier
en Fraipont voorgestelde middelen, welke
niet tot een verbreking zonder verwijzing kunnen leiden, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover daarbij over
de publieke vordering ten opzichte van
aanleggers uitspraak gedaan is; beveelt
dat melding van dit arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Bof van beroep
te Brussel ; veroordeelt verweerster tot
de kosten.
10 februari 1960.- 2e kamer.- Voo1'zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Richard.
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
Pleiters, HH.
Vouillaume en Henry (heiden van de
Balie van beroep te Luik).
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VONNISSEN EN ARRESTEN. -

DI-

RECTE BELASTINGEN. WEDEROPENING VAN DE DEBATTEN. WEDEROPENING VAN DE DEBATTEN GEDURENDE DE BERAADSLAGING. GEEN VERPLICHTING RET VERZOEKSCHRIFT TOT
RET BEKOMEN VAN DE WEDEROPENING
VAN DE DEBATTEN AAN RET OPENBAAR
MINISTERIE MEDE TE DELEN. VERPLICHTING VOOR RET OPENBAAR MINISTERIE, WANNEER RET VERZOEKSCHRIFT
HEM MEDEGEDEELD WORDT, ZIJN ADVIES IN OPENBARE TERECHTZITTING TE
GEVEN.

lVannee1·, na de inberaadstelling van een
zaak, een verzoekschTift tot het bekomen
van de wederopening van de debatten bij
het hof van be~·oep aanhangig is·, en dit
hof oordeelt het advies van het openbam·
ministe~·ie te moeten inwinnen en zodoende de zaak uit de be1·aadslaging haalt,
moet dit advies in openba1'e terechtzitting
gegeven Wo1'den (1).

(1) Zie noot w·. G. onder dit arrest in Bttll.
en PASIC,, 1960, I, 678 tot 680.
VERBR.,

1960. -
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(CROi\OIEN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 96, 97 van de
Grondwet, 7 van de wet van 20 april1810
op de rechterlijke inrichting, enig artikel,
van de wet van 25 october 1919 tot tijde~
lijke wijziging van de rechterlijke inrichting, en 1 van de wet van 18 juni 1928
waarbij zij verlengd is, 150, 152, 155, 156,
158, 159 van de wet van 18 juni '1869
op de rechterlijke inrichting, 36 van het
decreet van 30 maart 1808 op de politie
van hoven en rechtbanken, 10 van de wet
van 1 mei '1849, doordat, enerzijds, het
bestreden a,rrest vaststelt dat een verzoekschrift tot wederopening van de debatten « op 12 mei 1958 neergelegd werd,
en doordat, anderzijds, bewust verzoekschrift het wederopening van de debatten
voorzien is van de vermeldingen, door de
ondertekenaar ervan neergeschreven :
« aan de heer procureur-genera,al met
verzoek om a,dvies overgemaakt- Luik,
12 mei '1958- De Voorzitter " - onleesbare handtekening, en « 12 mei 1958. Er
zijn geen termen aanwezig - De advocaat-generaal " onleesbare handtekening;
da.n wanneer in geen enkel proces-verbaal
van terechtzitting vastg·esteld is da.t de
op de terechtzitting van '12 mei 1958
gevolgde procedure rege1matig was, wat
belet na te gaan, onder meer, of de
openba,arheid van het onderzoek va.n de
debatten, waartoe het op de terechtzitting van '12 mei 1958 neergelegde verzoekschrift geleid l1eeft, in acht genomen
werd en of het advies dat het openbaar
ministerie gegeven heeft nopens het
gevolg dat aan meergemeld verzoekschrift
moest gegeven worden ingevolge het
overmaken van dat verzoekschrift aan
het openbaar ministerie, in openbare terechtzitting gegeven werd :
Overwegende dat uit de processenverbaal van de in de zaak gehouden
terechtzitting blijkt : a) dat op de terechtzitting van 17 maart '1958 de debatten
voor gesloten zijn verklaard en de zaak
aan het openbaar ministerie tot advies
overgema,akt werd; b) dat op de terechtzitting van 23 april '1958 het openbaar
ministerie zijn advies gegeven heeft, het
hof van beroep de zaak in beraad gesteld
en de uitspraak van zijn arrest tot 19 mei
1958 verdaagd heeft ;
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Ovenvegende dat op 12 mei 1958 door
verzoekschrift biJ het hof een eis tot
wederopening· van de del::atten aanhangig·
gemaakt werd ; .clat het hof bewust verzoekschrift overmaakte aan het openbaar
ministerie om clezes advies omtrent de
gepastheid van de aangevraagde maatregel te verkrijgen ; dat het. orgaan van
de wet zijn advies gaf door onderaan
het verzoekschrift te schrijven :. "er zijn
geen termen aanwezig >> ;
Overwegende dat, wanneer het hof van
beroep, waarbij een verzoekschrift tot
het bekomen van de wederopening van de
debatten na de inberaadstelling van een
zaak aanhangig is, oordeelt het advies
van het openbaar ministerie betreffende
het incident te moeten inwinnen, en zodoende de zaak uit de beraadslaging
haalt, dit advies in openbare terechtzitting moet gegeven worden ;
Om deze redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
vervveerder tot de kosten ; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
11 februari 1960. -1c kamer.- Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. - Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. -· Pleite1·s, HH. Van
Ryn en Van Leynseele.

1 e KAMER. -

to
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. EXTRATOELAGEN, PREJVIIEN EN ANDERE VASTE OF
VERANDERLIJKE BEZOLDIGINGEN.
GELIJKSTELLING MET DE IN AR'l'IKEL 25, PARAGRAAF 1, 2°, VAN DE
SAMENGESCHAKELDE WETTEN OMSCHREVEN INKOMS'l'EN.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELAS'l'ING.- BEPALING VAN
DE BELASTBARE GRONDSLAG DOOR VERGELIJKING MET DE NORMALE WINSTEN
VAN SOORTGELIJKE BELASTINGPLICH'l'IGEN.- GEEN VERPLICH'l'ING VOOR HE'l'
HOF VAN BEROEP, BIJ NIET-BETWISTING
DIENAANGAANDE, DE ELEMENTEN NADER AAN TE DUIDEN DIE DE SOORTGELIJKHEID RECHTVAARDIGEN.

, 1° Zo artikel 29, paragraaf f, van de
sarnengeschakelde wetten op de inkom-

stenbelastingen, onder meer, tot de in
het 2° van paragmaf 1 van a1't·ikel 25
der zelfde wetten ornsch!'even inkomsten
de ve1·goedingen relcent, welke door de
we1·kgever al dan. niet contractueel betaald worden ingevolge staking van
arbeid of ve1·b1·elcing van bedienden- of
dienstve1·h1tringscontmct, stelt het met die
inlcomsten gelijk de extratoelagen, premii!n en alle andere bezoldigingen, hetzij
vaste, hetzij ve1·ande1·lijke, welke ool~ hun
benarning zij.
2° Bij niet- betwisting door de belastingplichtige, is het hof van beroep niet
gehouden de elementen nader aan te
duiden, die de soortgelijkheid van de
bedrijven 1·echtvaardigen, waa1·van de
normale winsten of baten vergeleken
worden om de belastbare winsten van die
belastingplichtige in de bed1·ijfsbelasting
te bepalen. (Samengeschakelde wetten
op de inkornstenbelastingen, art. 28.)
(GUTMAN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 maart 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afg·eleid uit de schending· van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 25, paragraaf 1, 1°, 26, paragraaf 2, 4°, 29, paragraaf 1, 35, paragraaf 1, lid 2, en 55, paragraaf 1, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, doordat
het bestreden arrest, na erop gewezen te
hebben dat de in overeenstemming tussen
partijen bepaalde aanslagbasissen in de
plaats van de aangegeven inkomsten
treden, en dat de belastingplichtige niet
ontvankelijk is tot het betwisten van de
werkelijkheid van de in overeenstemming
vastgestelde belastbare inkomsten, tenzij
hij bewijst dat zijn toestemming niet op
geldige wijze gegeven werd, beslist dat
dit bewijs niet geleverd is : 1° ten aanzien
van de extratoelage van 59.885 frank,
ontvangen van het « Fonds der collaborateurs », om reden dat in strijd met wat
aanlegger betoogt, het daar niet gaat om
vrijwillige stortingen, gedaan met het oog
op een pensioenfonds dat met een levensverzekering kan gelijkgesteld worden,
noch om terugbetalingen van dergelijke
stortingen, doch wel om een extratoelage
die de werkgever aan aanlegger verleend
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of van het einde van zijn loopbaan, en die
derhalve valt in de opsomming van de
in artikel 29, paragraaf 1, omschreven
belastbare inkomsten ; 2° ten aanzien van
de winsten uit het eigen bedrijf van aanlegger, om de redenen, enerzijds, dat de
in aanmerking genomen coefficient van
65 tenhonderd een aannemelijk winstg'emiddelte op de verkoop van de onderscheiden farmaceutische producten belichaamt, en, anderzijds, dat aanlegger
niet bewijst dat de kosten voor het transformeren van de apotheek en de op ledig
goed geleden verliezen als bedrijfslasten
hadden kunnen worden beschouwd, dan
wanneer aanlegger iich eenvoudig akkoord verklaard heeft met de cijfers,
als belastbare grondslagen, maar niet met
de wettelijke wijze van aanslaan en met
het bepalen van de belastbare grondslagen, ten aanzien waarvan hij heeft
kunnen bewijzen dat een afwijking van
voormelde wijzen geboden is, en dan
wanneer hij het bewijs ervan geleverd
heeft dat zijn instemming nietig is wegens
juridische en materiele dwalingen, vermits : 1° ten aanzien van de van bet
« Fonds des collaborateurs" ontvangen
extratoelage, daar deze toelage, zoals uit
het stuk 16 blijkt, gewis naar aanleiding
van zijn vertrek verleend is, doch niet
als vergoeding voor een nadeel, zij, in
strijd met wat het bestreden arrest beslist, niet onder de toepassing van artikel 29, paragraaf 1, valt, naardien deze
bepaling aileen gewag maakt van de vergoeding'en die de werkgever betaald heeft
tot herstelling van het verlies, ten gevolge
van staking van het contract of van de
arbeid geleden, zodat, bij toepassing van
artikel 35, paragraaf 1, lid 2, deze extratoelage, welke voiledig in de loop van
hetzelfde jaar uitbetaald is, slechts voor
een vijfde in aanmerking komt bij bet
bepalen van de toepasselijke aanslagvoet; 2° ten aanzien van de winsten uit
aanleggers eigen bedrijf en van de algemene kosten tot transformatie van de
apotheek en de << verliezen op ledig goed ,,
a) enerzijds, er uit de brief van de
''Union professionnelle des pharmaciens ,,
door aanlegger ingeroepen in zijn conclusies welke het hof van beroep niet beantwoord heeft, blijkt dat de winstcoefficient van 65 tenhonderd kennelijk overdreven is wijl, in h.et bedrag vari de
winsten, 70 tenhonderd van de totaliteit
der verkochte producten specialiteiten
zijn waarop de gemiddelde winstmarge
slechts 43 tenhonderd is, en wijl, anderzijds, het bestreden arrest, om te ver-

klaren dat de in aanmerking genomen
coefficient van 65 tenhonderd een aannemelijk winstgemiddelte belichaam t,
naar bijlage 13 (opsomming) verwijst,
zonder van een genoegzame soortgelijkheid te doen blijken; b) het bestreden
arrest generlei bewijs geeft tot rechtvaardiging. van het verwerpen van de kosten
voor de transformatie van de apotheek
en van de '' verliezen op ledig goed "•
en nalaat in dit opzicht aanleggers conclusies te behandelen, of althans, slechts
dubbelzinnige redenen geeft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, al rekent artikel 29,
paragraaf 1, van de samengeschakelde
wetten onder meer tot de in het 2° van
paragra,af 1 van artikel 25 omschreven
inkomsten de vergoedingen welke door.
de werkgever al dan niet contractueel
betaald worden ingevolge staking van
arbeid of verbreking van bedienden- of
dienstverhuringscontract, het met die inkomsten de extratoelagen, premien en
aile andere bezoldigingen, hetzij vaste,
hetzij veranderlijke, welke ook hun benaming zij, gelijkstelt;
Dat, in zover het middel het arrest
verwijt beslist te hebben dat de van het
"Fonds des coilaborateurs" ontvangen
som een extratoelage uitmaakt Welke
door de werkg'ever aan aanlegger verleend is naar aanleiding van diens vertrek of van het einde van zijn loopbaan
en welke valt in de opsomming' van de
belastbare inkomsten, in voormeld artikel 29, parag'raaf 1, omschreven, het naar
recht faalt;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat de litigieuze aanslag al dan niet
zou zijn gevestigd tegen de verlaag'de
aanslagvoet, bepaald in artilcel 35, paragraaf 1, lid 2 ;
Dat in zover het middel het arrest
verwijt deze bepaling geschonden te hebben, het feitelijke grondslag' mist ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest, tot verwerping van de stelling van aaniegger
volgens welke de winst uit ;het eig'en
bedrijf overdreven zou wezen wijl de
winstcoefficient van 65 tenhonderd niet
met de werkelijkheid zou stroken, releveert, niet aileen dat aanlegger niet bewijst dat enig'e vergissing in dit opzicht
in het gesloten akkoord zou zijn geslopen,
doch bovendien dat bedoelde coefficient
« een aannemelijk winstgemiddelte op de
verkoop van de onderscheiden farma-
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Overwegende dat de rechter mitsdien,
door tegelijkertijd te steunen en op de
door aanlegger gegeven instemming en op
bijlage 13, aanleggers conclusies beantwoordt en door een soevereine beoordeling beslist dat de bewijswaarde van deze
twee elemen ten de bovenhand he eft op
die vim de door aanlegger ingeroepen
brief;
Dat het middel in dit opzicht feitelijke
grondslag mist;
Overwegende dat het middel onderstelt
dat de belastbare grondslag bij toepassing van artikel 28 van de samengeschakelde wetten bepaald is ;
Dat, bij niet-betwisting door aanlegger,
de rechter niet behoefde de elementen
nader aan te duiden die de soortgelijkheid
tussen de vergeleken bedrijven rechtvaardigden;
Dat het middel in dit opzicht naar
recht faalt;
Overwegende dat aanlegger in zijn
conclusies v66r het hof van beroep heeft
doen gelden : " dat de administratie ten
onrechte de algemene onkosten, zoals zij
door verzoeker bepaald zijn, verworpen
heeft, en onder meer : a) de kosten voor
het transformeren van de apotheek die
integraal op de apotheek sloegen ; dat
bovendien de in rekening gebrachte verbouwingen grotendee1s van roerende aard
zijn ; dat dus de post" transformatie van
de apotheek » ten onrechte afgewezen is;
b) dat hetzelfde geldt voor het ledig g·oed
dat aan de klanten niet gefactureerd
wordt en als verloren moet worden beschouwd; dat dus ten onrechte deze post
slechts ten belope van 1/'lOe als amortisatie aangenomen is »;
Overwegende dat, waar het zich erbij
bepaalt te verklaren dat aanleg·ger « niet
bewijst dat de kosten voor transformatie
van de apotheek en de verliezen op 1edig·
goed als bedrijfslasten overeenkomstig
artikel 26, paragraaf 2, t. 0 , van de samengeschakelde wetten, hadden kunnen worden beschouwd », het arrest nalaat de
juridische of feitelijke grand bekend te
maken die de afwijzing van de door aanlegger voorgebrachte grief rechtvaardigt;
Dat het middel in dit opzicht gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in -zover het
aanleggers grief betreffende de kosten
voor transformatie en ledig goed verwerpt en in zover het over d·e kosten van
de aanleg uitspraak doet ; beveelt dat
melding van dit arrest zal gemaakt wor-

den op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt elke der
partijen tot de helft der kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
1'1 februari 1960. - 1 e kamer. - Voo1'zitte1', H. Sohier, voorzitter. - Ve1'Slaggevel', H. Belpaire. - Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. Pleite1·, H. Van
Leynseele.

1 e KAMER. -
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
MIDDEL DAT DE SCHENDING VAN
EEN WETSBEPALING INROEPT ZONDER
TE VERDUIDELIJKEN WAARIN ZIJ ZOU
ZIJN GESCHONDEN. MIDDEL NIET
ONTV ANKELIJK.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
MIDDEL DAT ENKEL GRIEVEN IN•
ROEPT DIE VREEMD ZIJN AAN DE ALS
GESCHONDEN INGEROEPEN WETSBEPALING.- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

1° Is niet ontvankelijk het middel dat de
schending van een wetsbepaling im·oept
zonde1' te ve1'duidelijken waa1'in zij do01'
de beslissing geschonden zou zijn. (1).
2° Is niet ontvankelijk het middel dat enkel
grieven in1·oept die v1'eemd zijn aan de
als geschonden inge1'oepen wetsbepaling (2).
(N. V. « ETABLISSEMENTS COPPENS, » T.
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 maart 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste midd.el, afgeleid uit de
schending van artikel 9? van de Grandwet, doordat het arrest overweegt, enerzijds, dat << de geleende kapitalen zogoed
als ongebruikt g·ebleven zijn, en zeker
niet tot de productiviteit van de onderneming hebben bijgedragen », en, anderzijds, << dat het bestaan zelve van de
(1) Verbr., 24 maart 1959 (A1'1', Ve1·b1·.,
1959, blz. 578).
,
(2) Verbr., 7 maart 1958 (A1T, Ym·b1·., 1958,
blz. 494).
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bovenstaande elementen valt af te leiden
dat er slechts een schijn van lening geweest is », dan wanneer dergelijke vaststellingen tegenstrijdig zijn ; dan wanneer
het arrest aan de nauwkeurige en omstandige conclusies van aanlegster, betreffende het beginsel zelve van het bedrog·
en het begrip van wettige verschuldigde
belasting, slechts een van ieder pertinent
karakter ontblote beschouwing tegenwerpt betreffende de werkelijkheid van
de belastingen, welke niet betwist is, en
dan wanneer het arrest geen passend antwoord verstrekt heeft op de conclusies
waardoor aanlegster deed gelden dat het
tegenstrijdig is een aangifte in de belastingen voor niet bestaande te houden en
belastingvermeerderingen te wettigen
door beweerdelijk bedrieglijke elementen
welke die zelfde aangifte zou inhouden :
: Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is vast te stellen, enerzijds, dat " de
geleende kapitalen ongebruikt gebleven
zijn en zeker niet tot de productiviteit
van de starting van bedoelde lening niet
degelijk bewezen is », en, anderzijds,
« dat mitsdien uit de bovenstaande elementen valt af te leiden dater slechts een
schijn van lening· geweest is '' ;
Dat dit laatste zinslid klaarheid erlangt
door zijn tekstverband; dat de rechter
zijn redenering daar niet afsluit doch ze
vervolgt door eraan toe te voegen : « dat,
zelfs aangenomen dat de gelden integraal
aan de vennootschap gestort zijn, de lening in ieder geval niet zou aangegaan
zijn zoals artikel 26 van de samengeschakelde wetten vereist, ten einde de inkomsten te verkrijgen of te behouden >> ;
Dat mitsdien, al leidt het bestreden
arrest uit de elementen van de zaak af
dat er slechts een schijn van lening geweest is, het evenwel het geval in beschouwing neemt waarin er een lening
zou zijn aangegaan, doch niet om de
inkomsten te verkrijgen of te behouden ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanlegster bij conclusies doe11 gelden had dat er geen fiscale
ontwijking aanwezig was, dat de verwerping van de formule van de lening, als
een schijnlening zijnde, naar recht niet
gegrond was, dat ergeen met het begrip
van wettig verschuldigde belasting overeenstemmende werkelijkheid bestond,
om eruit te besluiten dat de schatkist
geen nadeel ondergaan had ;
Overwegende dat het arrest op deze

conclusies een passend antwoord verstrekt door vast te stellen dat uit de
feitelijke elementen blijkt dat er een
schijnlening plaats had en dat, aangezien de belasting op werkelijke toestanden gevestigd wordt, aanlegster vergeefs
beweert dat de schatkist geen nadeel
ondergaan · had ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest de conclusies van aanlegster passend beantwoord
heeft door erop te wijzen dat « de belastingvermeerderingen overeenkomstig het
voorschrift van artike1 57 van de samengeschakelde wetten door het enkel feit
van de niet-aangifte gewettigd zijn ; dat
de door verzoekster aangevoerde tegenstrijdigheid in de beslissing van de directeur mitsdien niet bestaat ; dat de directeur, bovendien, gewezen heeft, niet op
de ontoereikendheid van de aangifte,
maar op de handelingen van aanlegster
die hij als bedrieglijk beschouwt, om het
vethogen van de vermeerderingen te
rechtvaardigen >>;
Dat het eerste middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikelen 66 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, doordat het
hof van beroep de belastingvermeerderingen gerechtvaardigd verklaart, dan
wanneer het niet tot de bevoegdheid van
het hof van beroep behoort het initiatief
te nemen tot het navorsen van de granden van rechtvaardiging voor de vermeerderingen, doch enkel nate gaan of de door
de beslissing van de directeur expliciet
gegeven redenen in feite gegrond blijken
te zijn en of zij voldoende zijn om bedoelde vermeerderingen overeenkomstig
de wet te rechtvaardigen, dan wanneer
het hof van beroep de redenen van de
beslissing van de directeur, welke die vermeerderingen moesten rechtvaardigen en
waaraan aanlegster een logisch dilemma
tegengeworpen had, ten nadele van de
belastingplichtige uitgelegd en gewijzigd
heeft ; en dan wanneer het niet op het
hof van beroep rust acht te slaan op
" datgene wat de werkelijkheid van de
vaststellingen van de administratie niet
onmogelijk maakt >>, doch wel bedpelde
werkelijkheid inderdaad te coptroleren
om de belastingplichtige tegen de willekeur van de administrati.e te beschutten :
Overwegende dat het middel schending
van het enkel artikel 66 van de samengeschakelde wetten doet gelden, zonder te

-550
verduidelijken waarin dit artikel door het
:Jrrest zou zijn geschonden; dat de door
aanlegster voorgebrachte grieven aan de
in het middel ingeroepen wetsbepaling·
vreemd zijn ;
Dat dit middel niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 26 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het arrest « een
medewerking tot de productiviteit van
de onderneming eist >>, om het aftrekken
van de uit een lening spruitende bedrijfslasten a,an te nemen, dan wanneer dergelijke voorw:iarde omvettig is :
Overwegende dat, · daar het hof van
beroep zijn beslissing de aangevoerde
financiele lasten te verwerpen wettig gerechtvaardigd heeft door de vaststelling
dat er slechts een schijnlening had plaats
gehad, het middel, dat aileen tegen een
ten overvloede gegeven redeu opkomt,
niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
11 februari 1960. -1e kamer.- Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Ve!·slaggever, H. Delahaye. Gelijkluidende
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van
Leynseele.

1 e KAi'IIER. -

1°

11 februari 1960

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP YOOR HET HOF VAN BEROEP.
BELASTINGPLICHTIGE HEBBENDE,
IN ZIJN CONCLUSIES, AFGEZIEN VAN
HET i\1IDDEL VAN FORCLUSIE. HOF
VAN BEROEP NIET GEHOUDEN UITDRUKKELIJK OYER DIT ii1IDDEL UITSPRAAK TE DOEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTINGEN. AFSCHRIJVING VAN DE NIJVERHEIDSOUTILLERING EN DE NIJYERHEIDSGEBOUWEN.
-BEREKENING VAN DIE AFSCHRIJYING.
HERSCHATTING VAN DE INVESTERINGS- EN KOSTWAARDE. iJRENZEN,
TERi\1IJNEN EN VOORWAARDEN VAN
HERS~HATTING BEPAALD BIJ KONINKLIJK BESLUIT,

go

DE NIJVERHEIDSGEBOUWEN. HERSCHATTING VAN DE INVESTERINGS- OF
IWSTWAARDE, VOORWAARDEN.
~o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BESLUIT VAN
DE REGENT VAN 15 OCTOBER 1947.VERPLICHTING VOOR DE BEDRIJVEN,
WELKE OP DE NIEUWE INVESTERINGSOF KOSTWAARDE BEREKENDE AFSCHRIJYINGEN WILLEN GENIETEN. VERPLICHTING TOT HERSCHATTING,

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BEREKENING
VAN DE
AFSCHRIJVINGEN
OP
EEN
HERSCHATTE INVESTERINGS- OF KOSTWAARDE. DOEL VAN DE WET VAN
20 AUGUSTUS 1947.

6o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BESLUIT VAN
DE REGENT VAN 15 OCTOBER 1947.BESLUIT
ALLEEN
BOEKJAREN
VAN
TWAALF MAANDEN IN AANJ\IIEHKING
DRAAGWIJDTE.
NEJ\IIENDE. -

7o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BESLUIT VAN
DE REGENT VAN 15 OCTOBER 1947.TERMIJNEN. DOEL VAN DEZE TERJ\IIIJN.

so INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. AFSCHRIJVINGEN OP EEN HERSCHATTE INVESTERINGS- OF KOSTWAARDE. AR'flKEL ~ VAN HET BESLUIT VAN DE REGENT VAN 15 OCTOBER 19~7. GESCHRIFTEN EN BALANSEN OP GRONDSLAG WAARYAN DE FISCALE AANGIFTE
. WERD
GEDAAN,
AANGIFTE
WAARIN
VOOR DE EERSTE MAAL HET YOORDEEL
VAN DE HERSCHATTING WORDT AANGF.VRAAGD.

1 o Wannee1' v66r het hof van beroep, waar-

bij een beroeJ? ~an de belasti_ngplichtige
tegen de besl~sstng van de dtrectettr de·l'
belastingen aanhangig is, deze belasting~
plichtige, bij conclusies, van het in zijn
be1·oep tegengeworpen rniddel van forclusie he eft afgezien, is het hof van beroep
niet gehouden uitdrukkelijk ove1· de f01'clusie uitsp1·aak te do en (1).
2° De afsch!'ijving van de nijverheids-, handels- of landbouwoutillering, alsrnede van
de errnede gelijkgestelde nijverheidsgebouwen, verk1·egen of tot stand gebracht
voot de nonnale daturn van afsluiting
van de laatste jaarbalans opgernaakt voo!'

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTlNG. AFSCHRIJVING
VAN DE NIJVERHEIDSOUTILLERING EN

(1) Raadpl. verbr., 21 november 1957 (A1'1',
V m·br., 1958, blz, 168).
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31 december 1940 en d·ie nag in gebruik
waren op de normale datum van afsl·uiting van de laatste jam·balm~s opgemaakt
voor 31 december 1946, mag be1·ekend
worden op een investe1·ings- of kostwaarde herschat binnen de grenzen en te?'mijnen en onder de voorwaarden te bepalen bij koninklijk besluit (1). (Wet
van 20 augustus 194c7, ai·t. 3, ter vervanging van artikel 26, par. 2, 4c 0 ,
van de samengeschakelde wetten op de
inkomstenbelastingen.)
3° De herschatting van de investerings- of
kostwaarde van de goederen, bedoeld in
artikel 3 van de wet van 20 augustus
1947, dient, voo?' de berekening van de
af'schrijvingen, opgenomen te worden in
de gesch?'if~en of balansen afgesloten van
31 december 1947 af en ten laatste op
80 december 1948 (2). (Besluit van de
Regent van 15 october 1947, art. 4c.)
4° Behalve in het geval van berekening van
de afsch?'ijvingen op de grondslag van
de herschatting van de investerings- pf
kostwaarde van de goederen bedoeld in
m·tikel 3 van de wet van 20 augustus
194·7 vanaf het fiscaal dienstjaar 1947,
wam·voor een bijzonde1· regime ingevoe-rd is door artilcel 3, paragraaf 8, in
fine, van het besluit van de Regent van
15 octobe?' 1947, /weft dit besluit op het
oog gehad de bedrijven, wellce op de
nieuwe investerings- of kostwam·de be·rekende afsch?·ijvingen wilden genieten, ertoe te verplichten tot de he1·schatting over
te gaan, in dier voege dat ziJ' ?'eeds in de
eerste vanaf 31 decembe?' 1947 afgesloten
balans voorkwam, het doel van dit beslltit bovendien zijnde de mogelijlcheid
uit te slttiten om de herschatting pas te
verrichten in de loop van de op 1 januari
1948 ingaande boelcjaren, of op een late?'e
datum.
5° Door het berelcenen van de afsch?·ijvingen
op een herschatte investerings- of kostwaarde toe te staan, heeft de wetgever van
1947 noodzakeb:jk bedoeld dat de bij het
besluit van de Regent vast te stellen vom·waarden zodanig zouden wezen dat elke
belanghebbende belastingschuldige daaraan zou kunnen voldoen op zullce wijze
dat hij de bepalingen van de wet zou
kunnen genieten.
6° Het besluit van de Regent van 15 octo/;le?'
1947, door aileen boek,jaren van tw(!alf
maanden in aanmerking te nemen en te
eisen dat de herschatting van de investe-

(1) en (2) Verbr., 23 apri11959 (A1'1'. Verbr.,
1959, blz. 655).

rings- of lcostwam·de voo?'lcomt in de gesch?·iften of de balansen afgesloten op
31 december 194.7, indien het belastingschuldigen geldt die een boelchouding per
bu1·gm·lijk jaar voeren, en in de ·geschrir
ten of de balansen, afgesloten na 31 december 1947, doch ten laatste op 30 decembe?' 1948, indien het belastingschuldigen geldt van wie het boekjam· over
twee burgerlijke jaren verdeelt is, heeft
buiten beschouwing gelaten het geval van
ondernemingen wellce, na beslist te hebben hun boelcjaar na twaalf maanden te
laten doorlopen om daarna hun boelchouding pe?' burgerlijlc jaa?' te voeren, hun
gesch?'iften betre ffende hun boelcj aar
1947-1948 pas op 31 december 1948
konden afsluiten.
7° De eis van artikel 4 van het besluit van de
Regent van 15 october 1947, ten aanzien
van de te1·mijnen, is in hoofdzaalc het
uitsluiten van de mogelijlcheid de herschatting van de investerings- of lcostwaarde slechts te verrichten in de loop
van de boek,ja1·en die ten vroegste op
1 januari 1948 ingaan.
8° De afgesloten gesch?'iften of balansen,
bedoeld in att·ilcel 4 van het besluit van
de Regent van 15 octobet 1947, zijn deze
op de g1·ondslag waa1·van de fiscale aangifte rnoet gedaan worden, namelijk de
aangifte waarin voo1· de eerste maal het
voo1·deel van het bij attikel 3 van de wet
van 20 augustus 1947 bepaalde aangevraagd wo1·dt.
(N. V. « LE BOIS MANUFACTURE,, T,
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 december 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 132'2 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat, eerste onderdeel, het bestreden arrest het door
aanleg·ster ingestelde beroep niet gegrond
verklaart, zonder het middel te beantwoorden waardoor zij, in haar op 5 augustus '1953 v66r het hof van beroep
neergelegd beroepschrift, deed gelden
dat de aanslagen waartegen haar reclamatie gericht was eh die over het
dienstjaar 1952 bij navordering van
rech ten: over de dienstj aren 194 7 en 1 g49
gevestigd waren, << nietig waren wijl
gevestigd na de geWone terrnijn van
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mei 1846, artikel 2, g-ewijzig-d door de
wet van 9 april 1935, dit wil zeg-g-en
na de a.fsluiting- van het beg-roting-sjaar;
de aang-iften waren immers juist en voiledig ,, en doordat het bestreden arrest
aldus de verplichting- van de rechters, hun
vonnissen met redenen te omkleden,
schendt; en doordat, tweede onderdeel,
zo het beklaagd arrest moet uitg-elegd
worden als de vaststelling inhoudende da.t
aanlegster bij conclusies.het door haar in
haar beroep opgeworpen middel van forclusie zou prijsgegeven hebben, het de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek schendt, door het miskennen, door bewuste vaststelling, van
de bewijskracht van het op 5 augustus
1953 neergelegd beroepschrift, van de
door aanlegster genomen conclusies alsmede van de processen-verbaal van de
terechtzittingen welke door het hof van
beroep op 26 september en 18 october
1957 in de zaak gehouden ziju, uit de termen van welke conclusies en processenverbaal er geenszins b1ijkt dat aanleg-ster
van dit middel van haar beroep zou afgezien hebben :
Over beide onderdelen :
Overwegende, gewis, dat het beroepinleidend rekwest van aan1egster v66r het
hof van beroep, onder andere stellingen,
de nietigheid, wegens forclusie, deea gelden van de Jitigieuze aanslagen, en dit in
de in het middel aangehaalde bewoordingen ;
Overwegende echter dat de enkele conclusies die aanleg·ster v66r dit rechtscollege genomen heeft, niet aileen dit verweer niet herhalen en zich ertoe beperken te betwisten dat de administratie,
onder voorwendsel dat aanlegster de herschatting van haar nijverheidsoutillering
en van haar daarmede gelijkgestelde immobilien, te laat in haar boeken of haar
balaPs opgetekend had, in de belastbare
inkomsten waarop de litigieuze aanslagen
berekend zijn heeft kunnen opnemen,
voor het dienstjaar 194 7 de som van
645.000 frank, voor het dienstjaar 1948
de som van 558.333,10 frank, zijnde de
bedragen van de afschrijvingen welke
aanlegster op bedoelde herschatting berekend had, zoals haar door artikel 3 van
de wet van 20 augustus 1947 toegestaan
was, doch bovendien in hun dispositief
het hof van beroep verzoeken « het aldus
beperkte beroep te ontvangen " en dienvolgens, in hoofdorde, « de litig·ieuze aanslagen te vernietigeu in zover zij gevestigd zijn op belastbare grondslagen die
bepaa.ld werden met weigering de afschrij-

ving... op de aanneembare herschatte
waarde van 4.!•92.504 frank als bedrijfslasten aan te nemen; subsidiair, en voor
zoveel als nodig, in elk g-eval te vernietigen voormelde litigieuze aanslagen of
althans de aanslag over het dienstjaar
1952, navordering van rechten over 1947,
in zover zij gevestigd zijn op belastbare
grondslagen die bepaald werden met weigering de integ-rale afschrijving van de
aanneembare herschatte waarde van de
in eigendom opgeeiste actiefelementen
als aftrekbare bedrijfslasten aan te nemen":
Overwegende dat, waar het in zijn redenen zegt « dat het geschil beperkt is tot
de twee betwistingen " die het daarna
onderzoekt en die de enige zijn waartoe
aanlegster bij conclusies verklaart haar
heroep te beperken, bet bestreden arrest
impliciet doch zeker vaststelt dat aanlegster afgezien heeft van bet midael van
forclusie hetwelk zij in het reinvest tot
inleiding van haar beroep aangevoerd
had;
Dat het arrest aldus van de conclusies
van aanlegster een uitlegging verstrekt
die met de termen daarvan verenigbaar
is en de bewijskracht niet miskent van
het door aanlegster op 5 augustus 1953
(in hoger beroep) neergelegd beroepschrift, noch van enig van de processenverbaal van de in de zaak gehouden
terechtzittingen;
Dat, daar het wettig vastgesteld had
dat aanlegster door haar conclusies het
voorwerp van haar beroep beperkt heeft,
l1et hof van beroep niet hoefde uitspraak
te doen over de aldus uitgesloten betwisti11g.
- Dit het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede middcl, afgeleid uit
de schending van de artikelen 26, para.g-rafeu 1 en 2, inzonderheid paragraaf 2,
4° (art.ikel 3 van de vvet van 20 augustus
1947 tot wijziging van de wetten en besluiten betreffende de inkomstenbelastingen), 32, paragraaf 1, 35, paragraaf 1, en
54 van de wetten en besluiten betreffende
de inkomst.enbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent van 15 januari 1948, 55, inzonderheid paragraaf 1,
littera b, van voormelde wet van 20 au-·
gustus 194 7, 2 (artikel 44 van dezelfde
wet van 20 augustus 1947), 6 van het
besluit van de Regent van 16 januari
1948 tot samenschakeling van de wetten
betreffende de nationale cl'isisbelasting,
3 (inzonderheid paragraaf 4), 4, 5 (inzonderheid parag-raaf 3) van bet besluit van
de Regent van 15 october 1947, genomen

-553ter uitvoering van artikel 3 van de wet
van 20 augustus 191,.7, 65, 70, 77 v~n de
wetten op de handelsvennootsehappen,
samengeschakeld bij het koninklijk besluit van 30 novemoer 1935, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, en 97
van de Grondwet, doordat bet bestreden
:oJrrest niet gegrond verklaart het beroep
van de aanleggende naamloze vennootschap tegen de aanslagen in de bedrijfsbelasting en in de nationale crisisbelasting
op de bedrijfsinkomsten welke bepaald
zijn door het voegen, bij de aangegeven
winsten over haar boekjaar van 1 juni
1946 tot 31 mei 1947 en over haar op
1 juni 1947 begonnen en op 31 december
1948 afgesloten boekjaar, van de afschrijvingen op de herschatte kostwaarde van
nijverheidsoutillering en -gebouwen die
zij als bedrijfslasten voor die dienstj aren
in rekening gebracht had; a) om de reden
dat de herschatting van die elementen
voor de eerste maal in de op 31 december
1948 afgesloten balans opgetekend is en
dat aldus niet zou zijn voldaan aan de
in artikel 4 van het besluit van de Regent
van 15 october 1947 gestelde eis dat de
herschatting opgenomen wordt in de
geschriften of balansen welke vanaf
31 december 1947 en uiterlijk op 30 december 1948 afgesloten worden, naardien
die termen slaan op de bij het einde van
het boekjaar afgesloten geschriften of balansen waarin de resultaten van het boekjaar tot uiting komen; dan wanneer artikel 4 van evengemeld besluit moet begrepen worden in deze zin dat de herschatting moet opgetekend worden in de eerste
geschriften of balansen die vanaf 31 december 194 7 afgesloten zijn, in dier voege
dat aanlegster aan dit voorschrift voldaan had door de herschatting op te tekenen in haar op 31 december 1948 afgesloten balans welke, zoals het bestreden
arrest vaststelt, die was van het eerste
boekjaar, sedert 31 december '1947 afgesloten krachtens een op 27 mei '1947 genamen regelmatige beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders
waardoor de statuten gewijzigd werden
door vaststel!ing van de datum van afsluiting van het boekjaar op 31 december in
stede van 31 mei en door verleng·ing, bijgevolg, tot 31 december 1948 van het op
31 mei 1947 begonnen boekjaar (schending van aile in het middel aangehaalde
bepalingen, behalve de artikelen 65 van
het besluit van 30 november 1935, 1319
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet) ; dan wanneer, zoals
aanlegster deed gelden bij regelmatige
conclusies, zonder dat het bestreden
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arrest, aldus artikel 97 van de Grondwet
miskennende, op dit middel een passend
gemotiveerd antwoord heeft gegeven, de
raad van beheer van aanlegster voor de
periode van 1 juni 194 7 tot 31 mei 1948
een op deze datum afgesloten balans opgemaakt had waarin de herschatting en
de hieruit voortvloeiende meerwaarde, die
reeds op 1 januari 1948 in de boeken opgetekend waren, respectievelijk in het actief en het passief opgenomen waren, wat het arrest niet betwist en wat door
de stukken 159 tot 165 van het dossier
der administratie bewezen is, - en dan
wanneer de van 31 december 1947 af en
uiterlijk op 30 december 1948 afgesloten
balansen in elk geval, in de zin van artikel 4 van het besluit van de Regent van
15 october 194 7 ieder regelmatig document omvatten hetwelk vaststelling
inhoudt, zoals ten deze, vanaf 31 december 194 7 en tot 30 december 1948, van de
toestand, bedoeld in artikel 77 van de
wetten op de vennootschappen, samengeschakeld bij het koninklijk besluit van
30 november 1935, zonder dat het besluit
bovendien eist dat het de toestand is bij
het einde van een boekjaar dat uiterlijk
op die datum afsluit (schending van de
in het middel aangehaalde bepalingen,
behalve het artikel 70 van het besluit
van 30 november 1935), b) om de reden
dat " de van 23 j anuari 1948 gedateerde
herschattingsinventaris slechts is kunnen
bijgevoegd worden als bijlage bij de balans van 31 december 1948 waarin de
herschatting voor de eerste maa! opgenomen is"; dan wanneer, zo het arrest
bedoelt door deze termen te beslissen dat,
naar recht, voormelde inventaris niet
kon overhandigd worden dan als bijlage
bij de balans waarin de herschatting opgenomen was, het artikel 3, paragraaf 3, van
voormeld besluit van 15 october 1947
schendt, naar luid waarvan in geval van
berekening van de afschrijvingen op de
grondslag van de met ingang van het
fiscaal dienstjaar 1947 herschatte kostprijs, de invemaris ten laatste binnen de
drie maanden van de bekendmaking van
dit besluit overhandigd wordt; dan wanneer, zo het arrest bedoelt te beslissen
dat, in feite, de herschattingsinventaris
pas met de balans van 31 december 1948
overhandigd was, de rechters over de
grond miskend hebben de bewijskracht
van de inventaris van 23 januari 1948
en van het door aanlegster en de contraleur op 5 maart 1948 ondertekend schriftelijk akkoord (stukken 107, 108 en 115
van het dossier der administratie), waaruit blijkt dat de inventaris v66r die da-
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tum overhandigd is ; dan wanneer zij in
ieder geval de afwijzing van· de besproken. afschrijvingen voor de inkomsten
over de periode van 1 juni 1947 tot 31 mei
1948, die aan het fiscaal dienstjaar 194 7
vreemd zijn, niet wettig gerechtvaardigd
hebben ; dan · wanneer het bestreden
arrest, nu het niet zonder dubbelzinnigheid zegt dat het naar recht ofwel in
feite heeft willen beslissen, zoals zoeven
gezegd is, het nagaan van de wettigheid
van zijn beslissing be1et en derhalve niet
met redenen omkleed is (schending van
artikel97 van de Grondwet) :
Over b.eide onderdelen :
o·verwegende dat naar luid vim artikel 3 van de wet van 20 augustus 194 7,
waarpij pqragraaf 2, 4°, van artikel 26
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen vervangen is, met betrekking tot de nijverheids-,
handels- of landbouwoutillering, al&mede
tot de ermcde gelijkgestelde nijverheidsg·ebouwen, verkegen of tot stand gebracht
v66r de normale datum van afsluiting
van de laatste jaarbalans opgemaakt v66r
31 december 19!£0 en die nog in gebruik
waren op de normale datum van afsluiting van de laatste jaarbalans opgemaakt
v66r 31 december 1946, de afschrijving
mag· berekend worden op een investering·s- of kostwaarde herschat binnen de
grenzen en termijnen en onder de voor"
waarden te bepalen bij koninklijk besluit ;
Overwegende dat artikel 55, paragraaf 1, van voormelde wet deze bepaling
voor de eerste maal toepasselijk maakt
op de aanslagen van het fiscaal dienstjaar
1947;
Overwegende dat het besluit van de
Regent van 15 october 1947, waarbij
bepaald zijn de grenzen en termijnen
waarin en de voorwaarden waaronder de
herschatting voor het berekenen van de
.afschrijvingen moet verricht worden, in
artikel 4 voorschrijft dat deze herschatting « dient opgenomen te worden in de
geschriften of de balansen afgesloten van
31 december 194 7 af en ten laatste op
30 december 1948 '' ;
Overwegende dat, behalve in het geval van berekening van de afschrijvingen
op de grondslag van de herschatting
vanaf het fiscaal dienstjaar 1947, waarvoor een bijzonder regime ingevoerd is
door artikel 3, paragraaf 3, in fine, van
.evengemeld besluit, dit op het oog gehad
heeft de bedrijven, welke op de nieuwe
investerings- of kostwaarde berekende
afschrijvingen, wilden genieten, ertoe te
verplichten tot de herschatting over te
gaan, in dier voege dat zij reeds in de

eerste vanaf 31 december 194 7 afgesloten
balans voorkwam, het doel van dat besluit bovendien zijnde de mogelijkheid
uit te slu.iten om de herschatting pas te
verrichten in de loop van de op 1 janauri
1948 ingaande boekjaren, of op een latere
datum;
Dat te dien einde, meergemeld besluit,
aileen boekj aren van twaalf maanden in
aanmerking nemende, eist dat de herschatting voorkomt in de geschriften of
de balansen afgesloten op 31 december
194 7, indien het belastingschuldigen geldt
die een boekhouding per burgerlijk jaar
voeren, en in de geschriften of de balansen, afgesloten na 31 december 1947,
doch ten laatste op 30 december 1948,
indien het belastingschuldigen geldt van
wie het boekjaar over twee burgerlijke
jaren verdeeld is;
Overwegende dat het besluit van de
Regent van 15 october 1947 mitsdien buiten beschouwing gelaten heeft het geval
van ondernemingen welke, als aanlegster,
na beslist te hebben hun boekjaar na
twaalf maanden te laten doorlopen om
daarna hun boekhouding per burgerlijk
jaar te voeren, hun geschriften betreffende hun boekjaar 1947-1948 pas op
31 december '1948 konden afsluiten ;
Overwegende dat de wetgever van
1947, door het berekenen van de afschrijvingen op een herschatte investerings- of
kostwaarde toe te staan, noodzakelijk
bedoeld heeft dat de bij het besluit van
de Regent vast te steilen voorwaarden
zodanig zouden wezen dat elke belanghebbende belastingschuldige daaraan zou
kunnen voldoen op zulke wijze dat hij de
bepalingen van de wet zou kunnen genieten;
Overweg·ende dat, ten aanzien van de
termijnen, de eis van artikel 4 van het
besluit van de Regent van 15 october
194 7 in hoofdzaak is het uitsluiten van
de moge1ijkheid de herschatting slechts
te verrichten in de loop van de boekjaren
die ten vroegste op 1 januari 1948 ingaan;
Overwegende dat de afgesloten geschriften of balansen welke dezelfde bepac
ling bedoelt, aileen die kunnen wezen op
de grondslag waarvan de fiscale aangifte
moet gedaan worden, namelijk de aangifte waarin voor de eerste maal het voordeel van het bij artikel 3 van de wet van
20 augustus 1947 bepaalde aangevraagd
wordt;
Overwegende dat, waar aanlegster,
zoals het beklaagde arrest vaststelt, de
herschatting van haar nijverheidsoutillering en van haar daarmee gelijkgestelde
nijverheidsimmobilien opgetekend heeft

-555
in de op 31 december 1948 afgesloten
balans welke loopt over een boekjaar van
meer dan twaalf maanden en tot grandslag dient van haar eerste fiscale a.angifte
na de van toepassingstelling van artikel 3
van de wet van 20 augustus 194 7, zij
artikel 4 van het besluit van de Regent
van 15 october 194 7 niet overtrad ;
Dat het bestreden arrest, door het tegendeel te beslissen, deze bepaling en
artikel '26, paragraaf 2, 1± 0 , van de samengeschakelde wetten schendt;
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.
11 februari 1960. - 1 e kamer.- VoorB. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame.- Gelijkluidende conclusie, H. Gallshof van der Meersch, advocaat-genera.al. - Pleite1·s, HH. Pirson
en Fally {deze laatste van de Balie van
beroep te Brussel}.

zitte~·,

1 e KAMER. -

12 februari 1960

1° BEWIJS. - AUTHENTIEKE AKTE.
DOOR DE AUTHENTICITEIT GEDEKTE
VASTSTEI.LING. BEWIJS VAN DE
VALSHEID.
2° INSCHRIJVING VAN VALSHEID.
- DOOR DE AUTHENTICITEIT GEDEKTE
VASTSTELLING VAN EEN AUTHENTIEKE
AKTE. - GEVALLEN WAARIN RET BE·
WIJS VAN DE VALSHEID VAN DIE VASTSTELLING KAN WORDEN BIJGEBRACHT
ZONDER VORDERING WEGENS VALSHEID
BIJ WIJZE VAN HOOFDEIS OF INSCHRIJVING VAN VALSHEID.
1° Het bewijs van de valsheid van een
vaststelling in een authentieke akte, gedekt doo1· de authenticiteit, kan in de
Te gel, slechts worden bij ge bmcht dom· een
vordering wegens valsheid bij wijze van
hoofdeis v66r de strafrechtel' of dool' een
inschrijving van valsheid v66t de butgel'lijke techtbank. (Burgerlijk Wetboek,
art. 1319 en 45; wet van 25 ventose
jaar XI, art. 19.}
2° De regel dat het bewijs van de valsheid
van een vaststelling in een authentieke
akte, gedekt door de authenticiteit, slechts
kan worden bijgebracht door ecn vorde1'ing we gens valsheid bij wijze van hoofdeis v66r de stmf1·echter, of door een in-

sch!'ijving van valsheid v661· de burgerlijke rechtbank, lijdt slechts uitzondering
wanneer de vaststelling, hetzij door een
andere vaststelling van dezelfde akte,
hetzij door een andere authentieke alcte,
tegengesproken wordt, of wannee1· de
valsheid van bedoelde vaststelling uit het
onderzoek van de akte zelve blijkt, zonder
dat een onderzoeksmaatregel behoeft te
worden get1·o ffen.

{DEGRYSE, T. DEKETELAERE.}
De hee1· p1·ocureur- genemal
volgende conclusie genomen :

heeft

de

Uit de vaststellingen van de rechter
blijkt :
1° dat verweerders een eis tot nietigverklaring van een openbaar testament
- v66r een notaris verleden - hebben
ingesteld;
2° dat deze eis o.a. hierop was gesteund
dat, in strijd met de meldingen van het
testament, dit niet in het voortdurend
bijzijn van twee getuigen gediCteerd,
geschreven en voorgelezen werd (Burgerlijk Wetboek, art. 971 en 972} ;
3° dat de notaris wegens valsheid in
een publiek geschrift vervolgd werd, doch
door een kracht van gewijsde verkregen
hebbend vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Brugge d.d. 19 maart 1956
werd :vrijgesproken om de volgende
reden : « dat, indien bepaalde wezenlijke
formaliteiten van het openbaar testament, o.a. de aanwezigheid van de getuigen, niet werden nageleefd en vervuld,
alhoewel in de akte bevestigd, niet blijkt
dat de notaris gehandeld heeft met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om
te schaden " ;
4° dat, oordelend dat uit deze strafrechtelijke beslissing volgde dat de valsheid in geschriften bewezen was, verweerders hun burgerlijke eis hebben ingesteld zonder een inschrijving van valsheid te doen overeenkomstig de artikelen 214 en volgende van het Wetboek
van burgerlijke Rechtsvordering;
5° dat aanleggers zowel v66r de eerste
rechter als v66r de rechter in hoger
beroep hebben geconcludeerd dat de door
verweerders ingestelde vordering niet on tvankelijk was, daar zij cc de rechtspleging
voorzien door de artikelen 214 en volgende van het Wetboek van burgerlijke
Rechtsvordering niet in werking hadden
gesteld ";
Het bestreden arrest beslist - en deze
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dat het testament vals was, daar het
woord « indien » (1) in het correctionele
vonnis moest uitgelegd worden als betekenend « in de onderstelling >> of « zelfs
indien ». Desondanks verklaart het arrest
dat er tot inschrijving van valsheid niet
behoeft overgegaan te worden, daar « de
bestanddelen van de zaak vooralsnog
klaarblijkend en onbetwistbaar op de
vervalsing wijzen ». Opvallend is dat die
« klaarblijkende en onbetwistbare bestanddelen >> enkel en aileen in een ontleding van zekere in de loop van het
strafonderzoek afgelegde getuigenissen
bestaan.
Tegen deze bewijsvoering werpt het
eerste middel van de voorziening .op dat
een openbaar testament een authentieke
akte is die volle kracht van bewijs heeft
tot met de inschrijving van valsheid en
dat, al is een inschrijving niet vereist
ingeval de valsheid bij eenvoudige bezichtiging van de akte ze1f klaarblijkend
is, deze uitzondering geen toepassing kan
vinden wanneer het bestaan van de valsheid slechts uit getuigenissen voortvloeit.
· Buiten kijf is dat, krachtens artikel1.319 (2) van het Burgerlijk Wetboek,
de door de authenticiteit gedekte vermeldingen voile kracht van bewijs hebben
en dat het bewijs van de valsheid daarvan
slechts kan geleverd worden, hetzij door
een · vordering we gens valsheid v66r de
strafrechter, hetzij door een inschrijving
van valsheid v66r het burgerlijk gerecht.
En die regel geldt ook voor de de1·den,
zoals geieerd Wordt door DE PAGE (3),
PLANIOL en RIPERT (4), BAUDRY-LACAN(1) « Indien bepaalde wezenlijke formaliteiten, alhoewel in de akte bevestigd, niet
vervuld werden "·
(2) Zie ook, wat de notarHHe akten betreft,
artikel 19 van de wet van 25 ventose jaar XI,
en, wat de akten van burgerlijke stand betreft,
artikel45 van hetBurgerlijk Wetboek. Nopens
de vermeldingen van de akten van burgerlijke
stand die door de authenticiteit worden gedekt, zie DALI"oz, Rep. dmit civil, 1951,
v 0 Actes de l'etat civil, nrs. 175 en volg.;
verbr., 28 maart 1958 (An·. Verb1·., 1958,
blz. 576).
(3) Bd. III, nrs. 749 en 759, in fine.
(4) Bd. VII, nr. 1436.
(5) Obligations, bd. III, nr. 2082 en bd. IV,
nr. 2345.
(6) Bd. XII, blz. 411, en noot 60.
(7) Bd. II, blz. 400, noot 6.
(8) Bd. IX, nr. 1192. In dezelfde zin verbr.,
23 februari 1928 (Bttll. en PAsro., 1928, I, 84).

TINERIE (5) AUBRY en RAU (6), GARSONNET en CEZAR-BRU (?) en BEUDANT (8),
die erop wijzen dat de wetgever in artikel 1319 « en ne visant que les parties
contractantes, a commis une confusion
entre la force probante de l'acte qui est
absolue et l'effet de la convention qui est
relatif », tussen « le negotium et l'instrumentum ».
De veran twoording van vermelde reg·el
is trouwens « une legitime confiance dans
l'integrite de l'officier public >> (9), « la loi
fait confiance a l'officier public et a la
sincerite de ses constatations >> (10).
Waar is dat de rechtsleer een uitzondering op die regel aanneemt : « On admet
unanimement », zegt DE PAGE (11), <<que
!'inscription de faux n'est pas necessaire
lorsque l'acte incrimine se p1'esente clans
des conditions telles que le faux est
evident, manifeste ».AuBRY en RAu (12),
BAUDRY-LACANTINERIE (13) en BEUDANT (14), op grond van een op 23 augustus 1836 door het Franse Hof van cassatie gewezen arrest (15), leren eveneens clat « le juge peut sans inscription
de faux prealable declarer faux et. rejeter comme tel un acte dont la contextu1'e, la fo1'me et !'ensemble presentent
des vices tellement palpables que la
simple inspection oculaire suffisait pour
renclre eviclente la faussete ou ]'alteration de I'acte ». Ook vvijzen BRAAS (16),
VAN LENNEP (17) en LAURENT ('18)
erop clat « les juges peuvent, sans inscription de faux prealable, declarer faux
un acte authentique dont la forme
presente des caracteres de faussete si evidente qu'd vue d'a!il ils peuvent decider qu'il est falsifie ». De reden van cleze
uitzonclering worclt door PLANIOL en
RIPERT (19) alsook door het Repe1'toi'l'e
(9) GARSONNET en CEZAR-BRU, bd. II,
nr. 246.
(10) DE PAGE, bd. III, nr. 761.
(11) Bd. III, nr. 762.
(12) Bd. XII, blz. 143.
(13) Obligations, bd. III, nr. 2094.
(14) Bd. IX, m·. 1191.
(15) Sirey, 1836, I, 740. Zie ook 25 februari
1908 (D.P., 1908, I, 499): « Attendu qu'aucun
texte n'oblige le juge a recourir a la voie
extraordinaire de !'inscription de faux, lorsqu'il s'agit d'une verification a laquelle il peut
etre procede par la seule inspection de Ia
mention incriminee n.
(16) Bd. II, blz. 546.
(17) Burgm·lijlc Procesrecht.
(18) Bd. XIX, nr. 150.
(19) Bd. VII, nr. 1451.
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pratique du droit belge ('1) nader bepaald :
Dergelijke ~kte "n'a pas une apparence
regulili:re )) of (( n'est pas regulier en apparence >~, .dan wan'neer de bijzondere bewijsl,uacht · van een authentieke akte
onderstelt dat die akte « ait au moins
une apparence r8guliere )),
...
Het 'springt in het oog dat een valsheid,
die op duidelijke wijze uit de vorm of uit
het uiterlijk van de akte blijkt, aan de
onderhavige zaak vreemd is. Echter
wordt door GARSONNET en CEZARBRU (2) · alsmede door VEAUX-FOURNERIE (3) geschreven : " S'il n'a pas de
doute sur le vice de l 'acte, le juge prononce de plano qu'il est faux; cette
faculte n'est pas inscrite dans la loi; les
juges n'en usent pas souveiit, mais elle
leur appartient sans aucun doute )) en dit
zelfs wanneer de valsheid niet uit de vorm
of het uiterlijk van de akte blijkt.
Deze zienswijze is op meerdere arresten
van het Fanse Hof van cassatie gesteund,
Op 2 maart '1869 (4) besliste dit hof
" Attendu qu'aucune disposition de la loi
n'impo,se .iJ.UX tribunaux !'obligation d'epuiser tous 1es rnoyens d'instruction que
la loi met a leur disposition en matiere
de faux incident, alors qu'ils trouvent
dans les pieces produites et les faits de
la cause des elements qui suffisent a
former leur conviction; d'ou il suit qu'en
accueillant l'insc1·iption de faux incident ...
et en decidant n'y avoir lieu de recourir
a la preuve testimoniale, le jugement
attaque n'a viole aucune loi )),
Opvallend is dat er in deze zaak een
inschrijving van valsheid bestond en door
de rechter ingewilligd werd ; aileen werd
het verhoren van getuigen nutteloos verklaard. Bovendieh had de bestreden beslissing vastgesteld : « que de la teneur
meme du jugement du juge de paix
(waartegen de inschrijving van valsheid
gericht was) il appert suffisamment que
la plupart de ses enonciations sont
inexactes )),
(1) Vo Preuve, nr. 100.
(2) Bd. II, m·. 270. Zie oak, doch minder
formeel, GLAssoN en TrssrER, Procedu?'e civile,
bd. II, blz. 736.
(3) DALLoz, Repertoi?•e ·de procedure civile
et comrnerciale, v° Fatuv incident, nr. 43.
(4) D.P., 1869, I, 447. Van belang ontbloot is het arrest van 3 juli 1864 (D. P.,
1868, I, 19), naar luid waarvan « une demande
en inscription de faux peut etre rejetee avant
}'admission des moyens de faux par une
appreciation de la sincerite de !'inscription
de faux elle-meme et de l'impossibilite d'en

Door .een ·arrest · van 28 november
is8,t.J5) eJ'/.'El<:ll\ arrest van 30 mei 1876 (6)
wwdJ 'erop gewezen dat (( im:. disposant
qu:;tme demande en inscription de faux
sera re11ue, s'il y (\~het, ]'article 2'14 du
Code de procedur'e civile a laisse aux
tribunaux la faculte de la rejetm·, meme
en dehors de toute procedure, enquete
ou expertise,· des que la sincerite de la
piece leu,r est deinontree par les circonstances de la,, cause >>. Deze zienswijze .is
klaarblijkelijk gegrond. De rechter mag
de inschrijving vm·wm·pen, daar de bewijskracht van de authentieke alde in dit
geval inachtgenomen wordt, dan wanneer
de inschrijving van valsheid door artikel 1319 van het Burgerlijk Wetboek
slechts vereist is ten einde die bewijskracht te bestrijden.
Echter wordt er door een vlerde
arrest (7) zonder enige verantwoording
beslist «que les tribunaux ont un pouvoir
discretionnaire )) niet aileen om een inschrijving van valsheid te verwerpen,
doch ook « pour l'admettre >>. Vijfde
arrest, op 9 februari 1903 gewezen (8) :
Aanlegger in cassatie had, tot staving
van zijn voorziening, een eis tot inschrijving van valsheid ingesteld. vVaarop het
hof beslist : " Attendu qu'en presence des
documents ·de la cause et des justifications faites, il y a lieu de considerer
comme d'ores et deja etablie la circonstance, reconnue constante par toutes
les parties, que M. 1e conseiller Belat (in
strijd met de vermelding·en van het arrest
of van het zittingsblad) n'a pas participe
a l'arret )),
Men heeft deze beslissing hierdoor willen verantwoorden dat een onderzoek
naar de echtheid van een geschrift ook
nutteloos is, wanneer de rechter door de
omstandigheden van de zaak ervan overtuigd is dat het geschrift vals is. Aldus
wordt m.i. uit het oog verloren dat het
Burgerlijk Wetboek het verwerpen van
de bewijskracht van een geschrift niet
afhankelijk maakt van een onderzoek
naar de echtheid van dit geschrift,
apporter la preuve »;in dezelfde zin fr. verbr.
28 december 1881 (D. P., 1882, I, 345).
Buiten kijf is oak dat « les tribunaux peuvent rejeter une demande d'inscription de
faux, lorsque I'acte argue de faux est sans
influence sur le proces » (fr. verbr., 26 januari
1892, Dall. Per., 1892, I, 422) ..
(5) D.P., 1882, I, 69.
(6) D.P., 1876, I, 383.
(7) 13 mei 1901 (D. P., 1903, I, 582).
(8) Sirey, 1903, I, 184.
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Wetboek bepaalt dat een authentieke akte
voile kracht van bewijs heeft tot aan het
vaststellen van de valsheid ervan door
qe strafrechter of tot aan een inschrijving
van valsheid.
Een arrest op 9 januari 1905 gewezen (1) beslist terecht dat de rechter
mag beslissen" que les faits articules sont
des a present dementis ou depourvus de
precision ou de vraisemblance " en dat
derhalve de rechter de inschrijving van
valsheid mag verwerpen. Edoch, dit arrest
voegt eraan toe -net als het hierboven
aangeduid arrest van 13 mei 1901 « qu'il appartient au juge d'admettre ou
de repousser la demande en inscription
de faux et qu'a cet egard il jouit d'un
pouvoir discretionnaire, subordonne a
aucune condition >>.
Achtste arrest, op 15 februari 1911
gewezen (2) : « Attendu que l'arret attaque s'est fonde pour admettre de plano
!'inscription de faux, dirigee par les defendeurs contre la mention ... , sur ce que
la preuve de la faussete de cette mention
resultait des declarations des temoins
instrumentaires entendus dans une enquete ordonnee par le premier juge et
qu'une nouvelle mesure d'instruction serait inutile, parce qu'elle ne pourrait etre
autre que !'audition de ces memes temoins; qu'en statuant dans ces circonstances sans le preliminaire de la declaration au greffe prevue par !'article 218
du Code de procedure civile, sur le merite
de l'inscription de faux, l'arret attaque
n'a pas viole les textes vises au moyen "·
Dit arrest heeft enig verband met de
aan het hof voorgelegde zaak. Men merke
echter op dat er een inschrijving· van
valsheid bestond, doch zonder verdere
rechtspleging. In de onderhavige zaak
hebben verweerders de nietigverklaring
van het testament gevorderd, op grond
van de artikelen 972 en 1131 van het
Burgerlijk Wetboek, en zij hebben aangevraagd « te horen zeggen dat de nalatenschap van wijlen hun vader voor het
geheel hun overg·egaan is met uitsluiting
van eerste g·edaagde (eerste aanlegster) >>.
Nooit hebben zij verklaard "het testament van valsheid te betichten >>.
N egende arrest, op 2t. maart 192t.
gewezen (3) : << Attendu qu'il appartenait
a la cour d'appel a'apprecier souverainement que les presomptions, admissibles
·en cas de fraude, et qu'elle tirait de toutes
(1) D.P., 1905, I, 96.
(2) D.P., 1914, I, 148.
{3) Si?"ey, 1924, I, 275.

les circonstances de la cause, lui permettaient de decider de plano que la procuration etait fausse et d' accueillir l'inscription de faux incident, sans qu'elle flit
astreinte a suivre les aut1'es regie& edictees
pour le cas ou la conviction des juges du
fond n'est pas sufflsamment formee >>.
In dit geval was ook bij de rechter
een inschrijving van valsheid aanhangig
gemaakt.
Tiende arrest, op 27 mei 1952 gewezen (t.) : Door dit arrest werd aan de
rechter verweten " d'avoir admis l'authenticite d'un acte de reconnaissance
d'un enfant nature!, alors qu'il n'est pas
conteste que cet acte a ete ret;u par la
seule secretaire de la mairie en !'absence
du maire, celui-ci ne l'ayant signe que
posterieuremen t >>.
Edoch, professor SA VA TIER doet opmerken « que rien ne saurait justifier
l'arret annote >>, daar, enerzijds, het hof
uit het oog verloren heeft « que, si la
presomption qui s'attache a l'authenticite
n'est pas absolue, 1es preuves proposees
a son encontre ne sont recevables qu'au
cours de la procedure speciale de !'inscription de faux, car les actes authentiques font foi non seulement de leur
contenu, mais de leur origine >> en daar,
anderzijds, « le principe de l'indisponibilite de l'etat des personnes s'opposait a
ce· qu'il flit tenu compte d'un aveu qui
equivalait a une renonciation a une filiation Iegalement etablie )),
Uit deze talrijke arresten blijkt dat het
Franse Hof van cassatie de uitzonderingen op de door artikel 1319 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde rechtsregel progressief heeft uitgebreid, doch zonder een
verantwoording van die uitbreiding te
geven.
In verband met de rechtspraak van
Uw Hof behoort er gewezen te worden :
1 o op een arrest d.d. 20 juni 1856 (5)
naar luid waarvan " le juge a un pouvoir
souverain pour apprecier la pertinence des
faits articules et declarer la preuve offerte
de ces faits frustratoires et repousser pour
ce motif la demande d'inscription de
faux >>. Het gaat dus om een geval van
verwerping van ae inschrijving ;
2° op een arrest d.d. 12 februari
1863 (6), hetwelk bes1ist dat <<I' article 2H
du Code de procedure civile laisse au juge
la plus grande latitude pour admettre ou
(4) D.P., 1953, I, 125.
(5) Bttll. en PASIC., 1856, I, 340.
(6) Bttll. en PAsiC., 1863, I, 183.
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rejeter la demande ». Edoch, dit arrest
voegt eraan toe : « Attendu. que si, lors
des travaux preparatoires sur le titre du
faux incident, le legislateur s'est surtout
preoccupe, du cas le plus frequent, ou la
piece pretendue fausse ne parait pas
devoir tendre a la decision de !'instance,
on n'est aucunement autorise a en cone
clure que le juge ne peut rejeter la de~
mande lorscru'il est convaincu qu'elle
n'est pas . serieuse et qu'elle n'est f3ite
que pour retarder le jugement de la
cause·».
Dit arrest is op de woorden " s'il echet >>
van artikel 214 gesteund. En uw arrest
van 18 mei 1953 (1) heeft nader bepaald
dat die woorden betekenden dat "!'inscription de faux n'est re!(ue que sous le
contr6le du juge tant de la regularite de
la demande que des justifications produites a l'appui et des allegations de faux "·
Een arrest van 11 april 1892 (2) had
in het licht gesteld dat "le juge ne doit
pas s'arreter a une simple demande d'inscription de faux introduite sans respecter
les formes legales ».
Nooit heeft het hof beslist dat het
bewijs van de valsheid van een authentieke akte mag geleverd worde'1, zonder
inschrijving van valsheid, hetzij door
getuigenissen of door de gelijkluidende
verklaringen van de betrokkene partijen.
Meermalen integendeel heeft het hof
erop gewezen dat "les mentions que le
proces-verbal d'audience de la Cour
d'appel (3), de la Cour d'assises (~) ou
de la Cour militaire (5) a pour objet de
constater, font foi jusqu'a inscription de
faux ... que la preuve de leur faussete
peut uniquement etre faite par une inscription en faux », en hetzelfde geldt
voor de materHile vaststellingen van een
openbare officier in een au then tieke
3kte (6). Naar mijn bescheiden oordeel,
client deze rechtspraak beaamd te worden.
De regelen betreffende "het onderzoek
naar de echtheid van geschriften » (verification d'ecritures) en die welke op de
(1) A!'!". Verbr., 1953, b1z. 637.
(2) Bull. en PAsic., 1892, I, 169.
(3) Verbr., 22 februari 1954 (A1T. Verb1·.,
1954, blz. 436) ; 26 october 1959, sttp!·a,
blz. 162; 14 december 1959 (Bull. en PAsiC.,
1960, I, 433).
(4) Verbr., 26 april1954 (AlT. Verb1·., 1954,
blz. 550).
(5) Verbr., 22 october 1956, redenen (Bull.
en PASIC., 1957, I, 171).
(6) Verbr., 4 februari 1955 (A1·r. Vm·b1·.,
1955, blz. 439) ; a contm1·io verbr., 8 mei 1956
(ibid., 1956, blz. 755).

ins({hrijving van valsl1eid betrekking hebben kunnen niet gelijkgesteld. "iorden.
Geen,,,y~tsbepaling inderdaad niaald de
bewijskracht van een aide ;;tfhankelijk
van een·onderzoek.naar de echtheid van
geschriften, dan wanneer zowel de artikelen ~5 e'11319 van het BurgeFlijk Wethoek als; artikel 19 van de wet van
25 ventose j,aar XI bepalen dat de authentieke akten. voile kracht vau bewijs heb-,
ben tot met de inscMijving vail valsheid.
Dergelijke inschrijving·, · hetzij door
middel van strafvordering, hetzij v66r
het burgerlijk gerecht, is dus een voorwaarde tot een verklaring van valsheid
van een authentieke akte, zodra de alde
de schijn van de authenticiteit ve1·toont. ·
Daaruit behoeft niet afgeleid te worden
dat de bijzondere rechtspleging, in de
artikelen 21~ en volgende van het vVet~
hoek van burgerlijke rechtsvordering omschreven, noodzakelijk in alle gevallen to~
het einde moet gevoerd worden. Hoofdzaak is dat de door artikel 215 bedoelde
aanmaning wordt gedaan en. dat de betrokkene partij verklaart dat' zij de alcte
van valsheid beticht .( qu'elle s'inscrit en
faux contre]'acte).
Men verlieze niet uit het oog, inderdaad, dat de artikelen 214 en volgende
het " faux incident civil » " de inschrijving
van valsheid als tussengeschil » bijzonder
beogen.
Edoch, een " faux principal civil , " een
inschrijving van valsheid als hoofdeis »
kan ook bestaan (7) en, in dit geval,
"la sommation prealable n'est .pas necessaire, mais elle doit figurer en tete de
!'exploit »; evenmin is de verklaring ter
griffie hier noodzakelijk. Welnu, in de
onderhavige zaak, had de inschrijving
van valsheid bij wijze van hoofdeis moeten geschieden.
De nadruk dient er ook op gelegd te
worden dat een inschrijving van valsheid
niet noodzakelijk is, wanneer het gaat
om een materiele vergissing die uit de
aide zelf blijkt (8) ofwel ingeval twee
authentieke alden· met elkaar strijdig
(7) Repm·t, 1n·at. du droit belge, yo Faux
incident, nrs. 10 en 67; GLASSON en· TISSIER,
bd. II, blz. 734; GARSONNET en 0EZAR-BRu,
bd. II, nr. 282 ; DALLoz, Repertoire de p1'ocedttre civile et commerciale, v° Faux incident,
nr. 25; fr. verbr., 28 april 1941 (Recueil
analytiqu.e Dalloz, 1941, biz. 225). Cont1'a
fr. verbr., 27 november 1922 (D. P., 1924,
I, 190).
(8) Verbr., 4 april 1941 (A1'1', Vm·b1·., 1941,
biz. 72).
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bewijskracht hebben ; doch deze gevallen
zijn aim de onderhavige zaak vreemd.
Ik herhaal dat verweersters geen aanmaning hebben gedaail en evenmin hebben verklaard een inschrijving van valsheid te doen.
Ik concludeer derhalve dat het arrest
om onwettige redenen de door aanleggers
opgeworpen exceptie heeft afgewezen.
Verbreking met verwijzing.
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 december 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319 van het Burgerlijk Wetboek, 2H, 215 tot 251 van
het Wetboek voor burgerlijke rechtspleging en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, na vastgesteld te hebben
dat het op 1 juni 1954 door notaris
Quaghebeur ontvangen openbaar testament van wijlen Richard Deketelaere uitdrukkelijk de vervulling der door de artikelen 971 en 97 2 van het Burgerlijk Wetboek vereiste pleegvormen en namelijk
de aanwezigheid van twee getuigen vermeldde, beslist heeft dat deze wettelijke
vormvoorschriften in feite niet vervuld
werden en het testament nietig en van
gener waarde verklaard heeft, zulks op
grond van getuigenissen die afgelegd
werden tijdens het vooronderzoek of het
onderzoek, ter openbare terechtzitting,
van een zaak van schriftvervalsing, die
aanleiding. gaf tot een op 19 maart 1956
door de Correctionele Rechtbank te
Brugge gewezen vonnis, waarbij de instrumenterende notaris van de betichting
van schriftvervalsing vrij gesproken werd,
en, na beslist te hebben dat het onderzoek
over de vraag· of de meldingen van de
authentieke akte vals waren niet moest
<< geschieden door middel van de speciale
procedure tot betichting van valsheid
(faux incident) voorzien bij de artikelen 2H en volg·ende van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering "• eerste
onderdeel, dan wanneer de authentieke
alde voile kracht van bewijs heeft tot de
inschrijving van valsheid, dan :wanneer
het bestreden arrest de kracht van bewijs
van het kwestieus authentiek testament
moest eerbiedigen, vermits geen proceduur tot inschrijving van valsheid inge(1) Verbr., 18 october 1836 (PASIC., 1836,
blz. 325); 10 mei 1957 (An·. Verb1·., 1957,
blz. 761).

leid werd en, dan wanneer het testament
dus niet nietig kon verklaard worden;
tweede onderdeel, dan wanneer, indien
mag aangenomen worden dat de inschrijving van valsheid niet vereist is wanneer
de materiele valsheid van de authentieke
akte bij eenvoudige bezichtiging klaarblijkend is, het door de bewoordingen
van het bestreden arrest duidelijk bewezen is dat het in onderhavig geval geenszins ging om een geval waarin de vaisheid
bij eenvoudige bezichtiging klaarblijkend
was, dan wanneer het bestreden arrest
zelf gewag maakt van verklaringen van
de instrumenterende notaris en zijn eerste
klerk, enerzijds, en van twee andere
getuigenissen, anderzijds, welke verklaringen en getuigenissen met elkaar tegenstrijdig· zijn en aanleiding gaven tot betwisting, en dan wanneer wegens die
feitelijke omstandigheden het bestreden
arrest niet wettelijk heeft kunnen besiissen dat de valsheid van de kwestieuze
authentieke akte als bewezen kon beschouwd worden, zonder tot de door de
artikelen 2H en volgende van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering bepaalde procedure van inschrijving van
valsheid over te gaan :
Over beide onderdelen te samen :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de rechter en uit de stukken van de
procedure waarop het hof acht vermag
te slaan blijkt : 1° dat verweerders tegen
aanleggers een vordering tot nietigverklaring van het door een notaris verleden
openbaar testament van de vader van
beide verweersters hebben ingesteld,
welke vordering hierop gegrond was,
eensdeels, dat het testament niet overeenkomstig de artikelen 971 en 972 van het
Burgerlijk Wetboek in tegenwoordigheid
van twee getuigen voorgezegd, geschreven en voorgelezen werd, en, anderdeels,
dat de beschikkingen van het testament
ten voordele van aanlegster een onrechtmatige oorzaak hadden ; dat verweerders
de rechter er om verzochten dienvolgens
te beslissen dat de erfenis volledig aan
beide verweersters, met uitsluiting van
aanlegster, toegevallen was; 2° dat aanleggers tot verwerping van de vordering,
in zover zij op de schending van de artikelen 971 en 972 van het Burgerlijk
Wetboek steunde, geconcludeerd hebben,
om reden dat verweerders het testament,
hetwelk op authentieke wijze de aanwezigheid van twee getuigen vaststelde,
niet van valsheid beticht hadden ; 3° dat
het bestreden arrest na het door aanleggers bij conclusies voorgestelde verweer
te hebben verworpen, om de eerste door
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arrest deze beslissing hierop steunt dat,
hoewel de wegens valsheid in een authentieke akte vervolgde notaris, door de
strafrechter vrijgesproken werd, en hoewei het vonnis van vrijspraak niet vaststelt dat een va1sheid in het testament
begaan werd, nochtans klaarblijkelijk en
onbetwistbaar uit de op de terechtzitting
van de correctionele rechtbank opgenomen getuigenissen blijkt dat, in strijd
met hetgeen door het authentiek testament wordt vastgesteld, de met betrekking tot de getuigen bij de artikelen 971
en 972 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde rechtsvormen niet werden nageleefd en dat derhalve een inschrijving van
valsheid niet vereist was ;
Overwegende dat, zowel krachtens artikel1319 van het Burgerlijk Wetboek, als
krachtens artikel 19 van de wet van
25 ventose jaar XI, het bewijs van de
valsheid van een door de authenticiteit
gedekte vaststelling van een authentieke
aide siechts door een vordering wegens
valsheid bij wijze van hoofdeis v66r de
strafrechter of door een inschrijving van
valsheid v66r de burgerlijke rechtbank
kan geleverd worden ;
Overwegende dat deze regel slechts
uitzondering lijdt wanneer de vaststelling, hetzij door een andere vaststelling
van dezelfde alde, hetzij door een andere
authentieke akte, tegengesproken wordt,
of wanneer de vaisheid van bedoelde
vaststelling uit het onderzoek van de aide
zeive blijkt zonder dat een onderzoeksmaatregel behoeft te worden getroffen ;
Overwegende, dienvolgens, dat door de
vaisheid van de in het litig·ieuze testament vervatte vaststelling met betrekking op de aanwezigheid van de getuigen
welke door de authenticiteit gedekt is,
uitsluitend uit de v66r de strafrechter
afgelegde verldaringen af te leiden, ofschoon die rechter het bestaan van de
valsheid niet vastgesteld heeft en verweersters het testament niet van valsheid
hebben beticht, het bestreden arrest het
in het middel aangeduide artikel 1319
geschonden l1eeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
12 februari 1960. - 1 e kamer. - Vool'zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarVERBR., 1960. - 36

nemend voorzitter. Ve1·slaggever,
H. Neven. Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur generaal. - Pleiters, HH. Struye en
Van Leynseele.
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VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL
1954. VERPLICHTING VOOR DE
BESTUURDER, DIE DE RIJBAAN VOLGT,
ZO DICHT l\IOGELIJK BIJ DE RECHTERRAND VAN DIE BAAN TE BLIJVEN. lNHALENDE BESTUURDER. VERPLICHTING ZICH ZO VER ALS NODIG VAN
DE IN TE HALEN WEGGEBRUIKER TE
VERWIJDEREN. RECHTER OORDELEND IN FEITE DAT DE WEGGERRUIKER
DIE INGEHAALD HEEFT, DE EERSTE
VERPLICHTING
NIET
OVERTREDEN
HE EFT.
De beschikking van artikel12-1 1•an de wegcode van 8 april1954, naar luid waarvan
elke bestuurde1·, die de l'ijbaan volgt, "zo
dicht mogelijk " bij de rechterkant van
die baan moet blijven, moet, ingeval van
inhaling, in ve1·binding gesteld worden
met artikel 21-:': 1Jan dezelfde code, dat
aan de inhalende bestuu1·de1' oplegt zich
zo ver als nodig van de in te halen weggebruiker te verwijderen; de l'echter ool'deelt soeverein, in feite, dat de weggeb!·uiker, die in11ehaald /weft, artikel 12-1
niet geschonden heeft.

(TRAPPENIERS, T. CARLY.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 10 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussei;
Over het eerst.e middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het arrest, enerzijds, aanneemt dat de bot.sing van de voertuigen
der partijen zich tussen het linker voorste
gedeelte van het door verweerder bestuurd voertuig en het linker voorste gedeelte van de door eerste eiser bestuurde
camion heeft voorgedaan en, anderzijds,
na te hebben gezegd dat de wagen van
verweerder niet de onderbroken lijn,
welke de middenstrook der baan scheidde
van de strook waarop de door eerste eiser
bestuurde camion reed, overschreden
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heeft, als verwijt tegen dezen laatste
weerhoudt dat hij met zijn linker achterwiel het centraal rijvak heeft bereden,
zodat hij de voorschrif.ten van de artikelen '12-1 en 20-2, van de wegcode van
8 april 1954 niet heeft nageleefd, dan
wanneer, zelfs indien die overtredingen
als zijnde bewezen worden aangezien,
zij het ongeval onmogelijk kunnen verklaren, vermiis er niet is vastgesteld dat
eerste eiser met het voorste gedeelte van
zijn camion buiten het rijvak dat hem
was voorbehouden gereden heeft, zodat
het arrest ten slotte het oorzakelijk verband tussen de weerhouden overtredingen en het ongeval vaststelt door op tegenstrijdige motieven te steunen :

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
sehending van de artikelen 1382 en, ,1383
van het B urgerlijk W etboek, 12-1, '1?,
20-2 en 21-2, a, van het koninklijk besluit
van 8 april·195!. houdende het Algemeen
Reglement op de politie van het Wegverkecr, doordat het bestreden arrest, zonder
vast te stellen dat de door Louis Trappeniers bestuurde camion met zijn voorste
gedeelte op de centrale rijstrook van de
baan zou gereden hebben, nochtans op
eisers de gehele verantwoordelijkheid van
de botsing tussen hun eamion en de auto
van verweerder legt, en aldus beslist omdat verweerder gerechtigd was te oordelen dat de doorgang voor hem vrij was,
daar hij moch t onderstellen dat de bestuurder van de camion de voorschriften
van de artikelen 12 en 20-2 zou eerbiedigen, dan wanneer er uit die laatste· wetsbepaling blijkt dat de verpliehting om
aan zijn linker zijde genoeg ruimte te
Iaten zieh eerst en vooral aan verweerder
opdrong, vermits hij toch de middenstrook der baan bereed, omdat hij een
voorligger had ingehaald (schending van
artikel 12-2, a) en uit de vastste]ling van
het arrest, volgens dewelke de door verweerder bereden strook drie meter breed
was, blijkt dat hij, zijnerzijds, het voorsehrift van artikel 12-l en dus van 20-2
niet heeft geeerbiedigd, zodat uit deze
door hem begane fouten een verdeling
van de verantwoordelijkheid zich opdrong:

Overwegende dat het arrest erop wijst
dat ter plaats waar het ongeval zich heeft
voorgedaan, de steenweg van Brussel naar
Waver in drie rijstroken, elk drie meter
tien breed, verdeeld is, dat de openbare
verlichting er ondoeltreffend is, dat de met
standlichten verlichte camion van eerste
aanlegger de rechterrijstrook in de richting Waver bereed, dat verweerder, die
uit Waver g·ereden kwam, het inhalen van
een voorligger aangevangen heeft, dat hij
daartoe de middenrijstrook gebruikt
heeft en in de loop van die rijbeweging·
met het linker voorste gedeelte van zijn
rijtuig het linker voorste gedeelte van de
door eerste aanlegger bestuurde vrachtwagen aangereden heeft;
Overwegende dat het arrest vervolgens
vaststelt, eensdeels, met betrekking tot
de wijze van sturen van verweerder, dat
de linkerwielen van zijn rijtuig de onderOverwegende dat uit het antwoord op
broken streep niet omschreden hebben en het eerste middel blijkt dat, in strijd met
dat uit niets blijkt dat, hetzij het linker- hetgeen in het tweede middel aangevoerd
uiteinde van zijn voorste sehokbreker, wordt, het bestreden arrest vaststelt dat
hetzij een wieldom over de door eerste het rijtuig van eerste aanlegger de niet
aanlegger bereden rijstrook zou hebben doorlopende lijn, die op zijn linkerzijde
overgeheld en, anderdeels, met betrekking de centrale rijstrook afhakende overschretot dezes wijze van sturen, dat hij zover den heeft;
Overwegende dat de bepaling van artilinks aangehouden heeft dat zijn linkerachterwiel de centrale strook bereden kel12-1 van de wegcode van 8 april195~,
heeft; dat het arrest daaruit afleidt dat naar luid waarvan elke bestuurder die de
hij de voorschriften van de artikelen 12 rijbaan volgt ingeval van inhaling « zo
eerste lid en 20 tweede lid van de weg·code dieht mogelijk , bij de reehterkant van
overtreden heeft en dat hij de volledige die baan moet blijven, in verbreking client
aansprakelijkheid van het ongeval gestelrf te worden met artikel 21-3 van
dezelfde code dat aan de inhalende bedraagt;
Overwegende dat de aldus gedane vast- stuurder oplegt zich zo ver als nodig van
stellingen geenszins tegenstrijdig zijn ,ver- · de in te halen weggebruiker te verwij demits er uit blijkt, eensdeels, dat ver- ren ·
D'at de feitelijke beoordeling door de
weerders rijtuig niet over de streep helde
die links van hem de centrale rijstrook reehter, dat de weggehruiker, die ingeafbakende waarop hij inhaalde en kruiste haald heeft, het artikel 12-1 niet geschonen, anderdeels, dat de vrachtwagen van den heeft, soeverein is ;
Overwegende tenslotte dat, zo artikel
eerste aanlegger die streep overschreden
21-2, a, van voormelde wegeode aan de
heeft;
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bestuurder oplegt., alvorens in te halen,
er zich van te vergewissen dat de weg over
een voldoende uitgestrektheid vrij is, opdat er geen gevaar voor ongevallen weze,
het bestreden arrest in feite vaststelt dat
de baan Brussel-Namen bijzonder voor
snel verkeer ingericht is en dat verweerder
door de gedraging van eerste aanlegger
« misleid werd in zijn gedacht dat deze de
voorschriften van de wegcode zou hebben
nageleefd » ;
Overwegende dat de rechter uit die
vaststellingen wettelijk vermocht af te
leiden dat verweerder het artikel 21-2, a,
van gemelde wegcode niet overtreden
had;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
12 februari 1960. - 1 c kamer. - Voo!"·
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H.
Gelijkluidende conclusie, H.
Neven. Raoul Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal. - Pleiters, HH. Van Leynseele
en VanRyn.

2°

KAMER. -

VONNISSEN

15 februari 1960
EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN.
SLUITEN VAN DE
DEUREN BEVOLEN BIJ VONNIS.
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING VERMELDENDE, EENSDEELS,
DAT DE DEBATTEN MET GESLOTEN
DEUREN PLAATS HEBBEN, ANDERDEELS
DAT RET ONDERZOEK OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 190 VAN HBT vVETBOEK
VAN STRAFVORDERING PLAATS HEEFT.
BETEKENIS VAN DEZE VERMELDINGEN.

W rtnnee!' het slwiten van de dew· en bij
vonnis bevolen werd, rnoeten de venneld·ingen van het p1·oces-verbaal van de
terechtzitting luidende, eensdeels, dat de
debatten met gesloten dew·en plaats hebben en, andetdeels, dat het , onderzoek
oveteenkomstig de voorschriften van aTtikel 190 van het Wetboek van st!'afvordeTing plaats heeft, begrepen woTden als
aanduidende dat de door die wetsbepaling voorgeschl'even formaliteiten nageleef'd zijn, behalve ten aanzien van de
openbaa!'heid van de terechtzitting voo!'

het gedeelte van de !'echtspleging dat volgens het vonnis met gesloten deuren
moest plaats hebben.
(MALENGREAUX.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 juli 1959 gewezen door het
hof van beroep te Brussel ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 190 en 211 van het Wetboek van
strafvordering, doordat de bestreden
beslissing, met bevestiging van het beroepen vonnis, de nietigheid overgenomen
heeft welke deze beslissing aankleefde,
om de reden dat de proeessen-verhaal
van de door de correctionele rechtbank
te Brussel op 15 en 22 april 1959 gehouden terechtzittingen Iuiden dat de debatten met gesloten deuren plaats gehad hebben en dat « het onderzoek overeenkomstig de voorschriften van artikel 190 van
het Wetboek van strafvordering geschiedt »; dan wanneer deze tegenstrijdige vermeldingen het niet mogelijk rnaken te bepalen of voormelde terechtzitting·en openbaar of met gesloten demen
gehouden zijn, waaruit volgt dat de openbaarheid niet regelmatig is of dat, althans,
het hof verkeert in de onmogelijkheid zijn
controle van de regelmatigheid van de
rechtspleging en van de wettigheid van
de bestreden beslissing uit te oefenen :
Overwegende dat uit de processen-verhaal van de door de eerste reehter op
15 en 22 april 1959 gehouden terechtzittingen blijkt dat de rechtbank op het verzoek van het openbaar ministerie het sluiten van de deuren bevolen heeft; dat immers een op 15 april 1959 gewezen vonnis, dat bij het dossier gevoegd is, gelast
dat '' het onderzoek en de debatten met
gesloten deuren zullen plaats hebben » ;
Overwegende dat, zo voormelde processen-verbaal van terechtzitting weliswaar luiden dat het onderzoek overeenkomstig de voorschriften van artikel 190
van het Wetboek van strafvordering
' plaats heeft, deze vermeldingen moeten
begrepen worden als aanduidenrle dat de
door die wetsbepaling voorgeschreven formaliteiten nageleefd zijn, behalve ten
aanzien van de openbaarheid van de terechtzitting voor de gedeelte van de
rechtspleging dat volgens het vonnis van
de rechtbank met gesloten deuren moest
plaats hebben ;
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Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nie tigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 februari 1960.- 2e kamer.- V:oorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger

Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

15 februari 1960

1° VERKEER. -- lNBREUK OP ARTIKEL 26-2 VAN DE WEGCODE VAN
8 APRIL 1954. - BEGRIP.
2° VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKEL 26-1. - 0NVOORZIENBARE HINDERNIS. - BEGRIP.
so BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER- OVER DE GHOND.
STRAFZAKEN. VERKEER.
ONVOORZIENBARE HINDERNIS. - FEITELIJKE BEOORDELJNG.
BINDENDE BEOORDELING.
1° Kan een inbrwk 1<itmaken op a1'tikel26-2 van de Wegcode van 8 april1954
het feit een wagen plots en op bn.uske
wijze in het midden van de weg tot stilstand te brengen, zonde1' de achterligge?'
te ·waarschuwen. (1)
2° Niettegenstaande hun lage snelheid en
de afstand die hen scheidde, kan een
voertuig dat op b!'Uuske wijze stopt een
onvoo1·zienba1·e hinde~·nis voo1· een ande1·
voertuig oplevenn (2).
S 0 De 1·echte1' over de g1·ond beoordeelt soeve~·ein, in feite, dat het bruusk stoppen
van een voertuig voo1· de bestuurde~· van
een ander voe1·tuig een onvootzienbm·e
hindernis opgeleverd /weft (S).

(1} Vcrbr., 13 october Hl58 (A1'1', Verb1·.,
1959, biz. 128).
(2) Verbr., 21 april1958 (A1'1·. Verb1·., 1958,
biz. 648).
(3) Verbr., 5 april 1956 (A1'1', Verbr., 1956,
blz. 633) en noot, blz. 634; 5 januai·i en 6 april
1959 (Bull. en PA8IC., 1959, I, 445 en 780).

(c. EN E. DELVENNE, T. LELOUP,)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 juni 1959 gewezen door de
Correctionele rechtbank te Verviers ;
I. Over de voorziening van Claire Deivenne, beklaagde :
A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing welke gewezen is over
de publieke vordering : a) tegen verweerder ingesteld :
Overwegende dat aanlegster geen hoedanigheid heeft om zich tegen de vrijspraak van een medebeklaagde te voorzien; b) tegen aanlegster ingesteld :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, !1'18, 420 van het Strafwetboek, 26-2
van het koninklijk hesluit van 8 april
1854, doordat het bestreden vonnis aanlegster uit hoofde van overtreding van
voormelde wets- en reglemen t.sbepalingen
veroordeelt, dan wanneer, eerste onderdee], een plots remmen alleen strafbaar is
indien het op gevolg heeft de normale
gang van de andere bestuurders te beletten; tweede onderdeel, het niet volstaat
dat het remmen plots gesehied is, er ook
vereist is dat het bruusk en sehielijk uitgevoerd is, wat het bestreden vonnis ter
zake niet vas tstelt :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
onder uitdrukkelijke overneming van de
redenen van de eerste reehter, vaststelt
dat aanlegster haar wagen tot stilstand
gebracht heeft " omtrent het midden van
de weg, of, in ieder geval, op een merkelijke afstand van de reehterrand van de
rijbaan » en dat zij « op hruuske wijze
stopte » ; dat de rechter in hoger beroep
deze vaststellingen aanvult door erop te
wijzen dat aanlegster plots geremd l~eeft,
« zonder de achterligger genoegzaam te
waarschuwen »;
Overwegende dat de feitenreehter uit
de aldus in a~nmerking genomen feitelijke elementen wettig heeft kunnen afleiden dat aanlegster door een plots remmen
de normale gang van de andere bestuurders belet had ;
Dat, wijl er geen eonelusies genomen
waren nopens het feit dat het remmen
bovendien schielijk moest gesehied zijn
om strafbaar te wezen, de feitenrechter
zijn beslissing regelmatig met redenen
omkleed heeft door de elementen van de
t.elastleggingen in de termen van de wet
te stellen;
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Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
,
En overwegende dat desubstantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. Tegen de over de burgerlijke vordering van verweerder gewezen beslissing :
Over het middel, afgeleid uit de schen"
ding van de artikelen 26-1 van het
koninklijk besluit van 8 april 1954, 1382
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis geheel de verantwoorde1ijkheid voor de uit het ongeval gesproten
schade aan1egster ten laste legt, dan wanneer, eerste onderdeel, het door venveerder bestuurde voertuig ten deze het aanrijdende voertuig is betwelk bijgevolg
moet beschouwd worden als het ongeval
veroorzaakt hebbende, behalve ingeval
van overmacht, en dan wanneer, tweede
onderdeel, het door aanlegster bestuurde
voertuig· geen onvoorzienbare en een overmacht opleverende hindernis was die een
voorzichtig en oplettend bestuurder niet
had kunnen vermijden, vermits het vonnis vaststelt dat een afstand van 20 tot
30 meter beide voertuigen, die met 40 km
per uur reden, scheidde, en dan wanneer,
eindelijk, derde onderdeel, deze vaststelling in strijd is met de beslissing die aanneemt dat verweerder zich v66r een onvoorzienbare hindernis bevond :
Overwegende dat de bestreden beslissing bij overneming van de redenen van
de eerste rechter aanneemt dat « de wagen
van beklaagde Delvenne, die bruusk midden op de weg stopte, voor beklaagde
Leloup de onvoorzienbare hindernis opgeleverd heeft " ;
Overwegende, enerzijds, dat het niet
tegenstrijdig is te eonstateren dat een
voertuig voor een ander voertuig een onvoorzienbare hindernis opgeleverd heeft
niettegenstaande hun lage snelheid en de
afstand die hen scheidde ;
Overwegende, anderzijds, dat, in zover
de feitenrechter beslist dat het bruusk
stoppen van aanlegster voor verweerder
een onvoorzienbare hindernis opgeleverd
heeft, zijn beoordeling van feitelijke aard
en bijgevolg soeverein is ;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
15 februari 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1', H. Louveaux.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoyen, eerste advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

15 februari 1960

1° WOONPLAATS. - ONSCHENDBAARHEID.- TOESTEMllfiNG VAN DE BEWONER. - TOESTEMllfiNG VAN DE ECHTGENOTE BIJ AFWEZIGHEID VAN DE
ZIEKJi': ECf!TGENOOT. - GEEN SCHENDING VAl'! DE WOONPLAATS.
2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
REGELMATIG UITGEVOERDE HUISZOEKING TEN EINDE EEN BEPAALD l\IISDRLJF NATE SPOREN.- VASTSTELLING
VAN EEN ANDER l\HSDRIJF DOOR DE
VERBALISERENDE OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE.- 0FFICIER VAN
GERECHTELIJKE POLITIE ZIJNDE DE
GRENZEN VAN ZIJN MACHTIGING NIE'f
TE BUITEN GEGAAN.- WETTIGE VASTSTELLING.
1° Een waning wo1'dt niet geschonden door
die gene die ze met de toestemming van de
bewonwr betreedt; hetzelfde geldt wannee1·
de toestemming de echtelijke woonst te
betreden, bij afwezigheid van de wegens
ziekte afwezig zijnde echtgenoot, dool' de
echtgenote, die e1· inwoont, gegeven
wordt (1).
2° De officier van gerechtelijke politie, die
tijdens een huiszoeking, die met de toestemming van de bewone~· 'Ve!'l'icht werd
ten e1:nde een bepaald misdrijf na te
spm·en, en zonde1' de pe1'ken van de hem
gegeven machtiging te buiten te gaan,
een ande1' misd1·ij{ ontdekt, stelt dit misdl·ijf op wettige wijze vast (2).

(VANHAM.}
ARREST.
RET HOF; -

Gelet op het hestreden

II. Over de voorziening van Edmond
Delvenne, burgerlijke verantwoordelijke
en burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger geen ancler
middel doet gelden ;

(1)
1923,
(2)
1955,

Verbr., 19 februari 1923 (Bull. en PASIC.,
I, 195).
Verbr., 1.4 maart 1055 (A1'1'. Ve1'b1·.,
blz. 596).

-

566-

arrest, op 25 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 10 van de
Grondwet, 76 van de wet van 22 frimaire
jaar VIII, 87, 89, 15!• en 189 van het
Wetboek van strafvordering, doordat het
bestreden arrest, om de misdrijven van
onwettig bezit van wapenen tegen aanlegger bewezen en deze wapenen verbeurd
te verklaren, aileen steunt op de vaststellingen gedaan en de verklaringen opgenomen in de loop van een huiszoeking,
eerste onderdeel, dan wanneer deze onderzoeksverrichting in de woning van
aanlegger uitgevoerd is zonder regelmatig
bevel en met de enkele toestemming van
de eehtgenote van aanlegger, die zelf
alstoen afwezig was ; en dan wanneer,
tweede onderdeel, de aan de verbalisant
gegeven opdracht ter zake beperkt was
tot het opsporen van verdovende middelen, en dan wanneer het arrest ten
onreehte verklaart dat het "bij toeval »
is dat in de loop van de uitvoering van
die opdraeht wapenen ontdekt zijn :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat een woning niet geschonden wordt door diegene die ze met
de toestemming van de bewoner betreedt ;
dat het aangevallen arrest, na vastgesteld
te hebben dat aanlegg·ers echtgenote
wettig een bewoonster van het huis was,
daar uit terecht afleidt dat zij de bekwaamheid en de macht had om erin toe
te stemmen dat de verbalisant de echtelijke woning betrad waarin ten tijde van
de huiszoeking woonde, haar man alstoen
wegens ziekte afwezig zijnde ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt,
enerzijds, dat de huiszoeking, die verricht
werd ten einde een misdrijf in verband
met het gebruiken van verdovende middelen na te sporen, volkomen regelmatig
was, en, anderzijds, dat de verbalisant
geen investigaties gedaan heeft buiten de
grenzen van de machtiging tot huiszoeking welke hem gegeven was en dat de
ontdekking van de wapenen bij toeval
geschiecl is; dat het bijg·evolg kon verklaren dat de verbalisant op wettige wijze
een inbreuk op de wet op het bezit van
wapenen vastgesteld heeft;
Dat ieder van de onderdelen van het
middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het arrest, door zich
te beperken tot de verklaring· dat aileen
het toeval tot de ontdekking van de

litigieuze wapenen geleicl heeft, de conclusie niet beantwoord heeft die aanlegger
v66r de rechter in hoger beroep genomen
had en waarbij hij betoogde clat die
wapenen na een nauwlettende nasporing
ontdekt zijn :
Overwegende dat het arrest door de
in feite soevereine vaststelling dat aileen
het toeval geleid heeft tot de ontdekking,
door de verbalisant, van sommige der
wapenen die hij niet zocht, de conclusies
beantwoord heeft waardoor aanlegger
deed gelden dat die wapenen na een
nauwlettende nasporing ontdekt zijn ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substanWile
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
15 februari 1960.- ';!e kamer.- Voo!'zittel', H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve!'slaygeve1', H. de Waersegger.- Gelijlcluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste aclvocaat-generaal.

2e

I\AMER. -

15 februari 1960

MILITIE. -

AANYRAAG TOT UITSTEL,
TOT VRIJLATING YAN DIENST OP MORELE GROND EN AANWIJZING VOOR HET
SPECL\AL CONTINGENT. AANVRAAG
INGEDIEND NA HET VERSTRIJKEN VAN
DE TERMJJNEN. VOORWAARDE TOT
0 NTVANKELl.JKHEID.

A1'tilcel20, pa1'agraaf 3, van de dienstplichtwetten, gecoo1'dinee1'd bij Jconinlclijlc besluit van 2 septembe1· 1957, dat aan de
dienstpl!:chtigr, toestaat een aanv!'aag om
uitstel, V1'ijlating Van dienst Op mo1•ele
grand of aanwijzing voor het speciaal
contingent na het ve1'st1'ijlcen van de wettelijlce te1·mijnen in te dienen, onde!'stelt
als toepassingsvootwaa!'de dat de d~:enst
plichtige binnen de te1'mijnen geen aanV1'aag ingediend heef~ die tot hetzelfde
doel st1'ekte (1).

(1) Vergel. verbr., 10 november 1958 (An·.
Verb1·., 1959, blz. 216).
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(MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAI\EN,
T. GERADIN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 25 september 1959 gewezen
door de Hoge Militieraad; '
Over het middel, afgeleid uit de schending· van artikel 20, paragraaf 3, van de
dienstplichtwetten, gecoi.irdineerd op
2 september 1957, doordat de bestredeil
heslissing aan verweerder het uitstel, bij
artikel10, paragraaf 1, 7°, van voormelde
wetten bepaald, op grond vanAin studies
verleent en de aanvraag om mtstel ontvankelijk verklaart hoewel te laat ingediend, bij toepassing van artikel 20,
paragraaf 3, van voormelde wetten, onder
overWeging dat verweerder, om v~n het
verval ontslagen te worden, een mtzonderlijke reden doen gelden heeft, dan
wanneer verweerder die een aanvraag om
uitstel op dezelfde grond te bekwamer
tijd ingediend, doch afgezien had van het
ingevolge die aanvraag verkregen uitstel,
geen verval opgelopen had :
Overwegende dat de bepaling van artikel 20, paragraaf 3, van voormelde wetten
aan de dienstplichtige toestaat een aanvraag om uitstel na het verstrijken van
de termijnen, in te dienen wanneer hij,
v66r het verstrijken van de termijnen,
reeds de gestelde vereisten vervulde en
tot opheffmg van het verval uitzonderlijke redenen aanvoert ;
Overwegende dat deze bepaling noodzakelijkerwijze als toepassingsvoorwaarde onderstelt dat dergelijk verval opgelopen is, dit wil zeggen dat de dienstplichtige binnen de wettelijke termijnen
g·een aanvraag· ingediend heeft die tot
hetzelfde doel strekte als de na het verstrijken van die termijnen ingediende ;
Overwegende dat, aangezien verweerder te bekwamer tijd het bij artikel 10,
paragraaf 1, 7°, bepaalde uitstel aangevraagd had; hij het uit het verstrijken
van de termijnen voortvloeiende verval
niet had opgelopen en derhalve de bepaling van artikel 20, paragraaf 3, van die
wetten, om dezelfde aanvraag na het verstrijken van de termijnen in te dienen,
niet kon g·enieten ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing ; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak terug naar de hoge militieraad,
anders samengesteld.

'15 febrnari 1960.- 2e kamer.- Voorzitte1', H; Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Louveaux.
Gelijlduidende conclusie, I-L Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal. ·

2e KAMER. -

15 februari 1960

VOORLOPIGE HECHTENIS.- HAND·
HAVING VAN DE HECHTENIS MEER DAN
EEN lviAAND. - TERBESCHIKKINGSTEL·
LING VAN RET DOSSIER GEDURENDE
'!'WEE DAGEN 'l'ER INZAGE VAN DE
RAADSMAN VAN DE BEKLAAGDE. STUKKEN VAN OVERTUIGING. - NIE'l'·
NALEVING VAN DE FORMALITEIT.
SANG TIE.
Bijaldien ook arti!cel 5, lid 3, van de wet
van 20 ap1'il 1874. op de voo1·lopige
hechtenis (artikel 1 van de ·wet van
23 augustus 1919) vom·sch1'ijft dat, voor
de ve1'schijning van de beklaagde in de
madkame1' of in de kame!' van inbesclmldigingstelling, het dossie1' gedurende
twee dagP-n te1' griffie ter beschikking van
de 1'aadsman van de gedaagde moet
worden gesteld, heeft het niet-naleven van
die formaliteit, wat bet!'eft de stukken
van overt1tig1:ng, die nietigheid van de
p1'ocedu1·e slechts ten gevolge, voo1' zoveel
zij een schending van de rechten van de
·verdediging met zich brengt (1).

(RIGA.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 december 1959 gewezen door
de kamer van jnbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 5 van de wet van
20 april1874, inzonderheid van het derde
lid van dit artikel, en van de artikelen 37,
38, 39, 89, 133, 215, 228 en 360 van het
Wetboek van strafvordering, 1319 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat, na vastgesteld te
(1) Arg. verbr., 21 decembel' 1920 (B•tll.
en PAsiC., 1921, I, 181); 22 julien 16 november 1926 (ibid., 1927, I, 48 en 89); 3 juni 1929
(ibid., 1929, I, 221); 17 juli 1937 (A1'1'. Verbr,,
1937, biz. 83); 14 januari 1957 (ibid., 1957,
biz. 331).

-568hebben dat de onderzoeksrechter de stukken van overtuiging in zijn kabinet gehouden heeft welke ter grille pas neergelegd werden op 23 december 1959, na
de verschijning van aanlegger v66r de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik, om dezelfde dag ter fine
van expertise overhandigd te worden aan
professor Boulienne, dus v66r het stellen
van het dossier der instructie ter beschikking van de raadslieden van aanlegger
die op zijn hoger beroep v66r de kamer
van inbeschuldigingstelling moest verschijnen, en hoewel de wet op de voorlopige hechtenis aileen dan toestaat de
inbeslaggenomen stukken niet aan de
verdediging over te leggen wanneer deze
nog in het bezit zijn van de deskundige
" wiens werkzaamheden zouden moeten
onderbroken worden "• en hoewel ten deze
de door de onderzoeksreehter gevorderde
werkzaamheden van de deskundige niet
aan de gang waren de dag v66r de stelling
van het dossier ter beschikking van de
raadslieden van aanlegger ter grille van
het hof van beroep, het arrest beslist dat
de grief, door de beklaagde afgeleid uit
de schending van de rechten der verdediging, waarvan lid 3 van artikel 5 van
de wet van 20 april 18?4 betreffende de
voorlopige hechtenis de bescherming verzekert, niet gegrond is, aldus het substantieel karakter miskennende van de formaliteit omschreven in dit lid hetwelk, op
straffe van nietigheid, eist dat, v66r de
verschijning in de raadkamer en in de
kamer van inbeschuldigingstelling, gedurende twee dagen in de grille ter beschikking van de raadslieden van de beklaagde
wordt gesteld een dossier waardoor, om
v66r het onderzoeksgerecht een degelijk
debat mogelijk te maken tussen een geli.ikelijk waargenomen beschuldiging en verdediging, inzage verleend wordt van aile
stukken waarover de onderzoeksrechter
rechtstreeks kan beschikken en onder
meer van aile inbeslaggenomen stukken
van overtuiging uitgezonderd, wat deze
stukken betreft, van die waarvan het
voorlegg·en aan de beklaagde de in uitvoering zijnde instructieverrichtingen,
zoals de werkzaamheden van deskundig·en
die. zouden moeten onderbroken worden,
in het gedrang zou brengen :
Overwegende dat artikel 5, lid 3, van
de wet van 20 april18?4 op de voorlopige
hechtenis, door voor te schrijven dat v66r
de verschijning van de beklaagde in de
raadkamer en in de kamer van inbeschuldigingstelling het dossier van de instructie gedurende twee dagen ter beschikking
van de raadsman van de beklaagde ge-

steld wordt, tot doel gehad heeft de
waarneming van de rechten der verdediging v66r het onderzoeksgerecht in de
loop van het in het eerste en tweede lid
van dit artikel omschreven debat hetwelk
aldus op touw gezet wordt tussen een
beschuldiging en een verdediging die v66r
de rechter over gelijke g·egevens beschikken;
Overwegende dat, al gelast voormeld
artikel 5, lid 3, het neerleggen van het
dossier ter grille tenminste achtenveertig
uur v66r de verschijning van de beklaagde v66r het onderzoeksgerecht, er evenwei geen nietigheid ontstaat bij niet of
te late neerlegging van de stukken van
overtuiging ter griffie ; dat deze onregelmatigheden de nietigheid van de rechtspleging slechts ten gevolge hebberi voor
zoveel zij een schending van de rechten
der verdediging met zich brengen;
Overwegende dat het arrest erop
wijst, enerzijds, dat aanlegger bij conclusies het feit erkent dat het verslag van
deskundige J abon, waarin gezegd is dat
in de linker achterbumperbeschermer van
de personenautomobiel en op die bumperbeschermer << zeer verse sporen van aarde
aanwezig waren ... met 2-3 grassprietjes,
van het slag « waterlis ''• tussen de bumperbeschermer en de bumper geklemd "•
op de griffie ter beschikking van de raadslieden van aanlegger gedurende achtenveertig uur v66r zijn versehijning in de
raadkamer neergelegd is; dat de beklaagde en zijn raadslieden zich omtrent
dit element vrijelijk hebben kunnen uiten,
zowel v66r de raadkamer als v66r de
kamer van inbeschuldigingstelling ; dat
geen enkel element van het onderzoek
verborgen gehouden is, noch aan de beklaagde onthouden is v66r zijn verschijning v66r de raadkamer ;
Dat het anderzijds erop wijst, dat met
het oog op het instandhouden van een zo
broos element als het bovenbeschreven
stuk, de onderr.oeksrechter, wensend de
sporen welke op die bumperbeschermer
aanwezig waren te laten expertiseren, het
in zijn kabinet houdt; dat zulks ten overvloede hieruit blijkt dat hij op 23 december bewust stuk ter griffie liet neerleggen
maar het dezelfde dag nog daar weer liet
wegnemen ; dat hij op 23 december professor Boulienne van het « Institut Botanique ''van de Luikse Universiteit opvorderde om de g-rassprietjes en de opgedroogde aarde die zich op of bij de bumperbeschermer bevonden te onderzoeken
en te ontleden;
Overwegende dat uit deze vaststellingen blijkt, enerzijds, dat de litigieuze
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stukken van overtuiging niet aan het
contradictoir debat v66r de onderzoeksgereehten onttrokken.zijn, en, anderzijds,
dat de onderzoeksreehter die stukken
slechts uit handen gegeven heeft met het
doe! de materiele uitvoering van een
onderzoekshandeling mogelijk te maken
die hem nuttig scheen tot het bekend
worden van de feiten waaromtrent hij
gevorderd was te instrueren ;
Overwegende dat uit geen enkel element blijkt dat de raadkamer of de kamer
van inbeschuldigingstelling aan aanlegger
of zijn raadslieden het kennis nemen van
de in het middel bedoelde stukken van
overtuiging geweigerd heeft ; dat er v66r
die rechtscolleges geen verzoek is ingediend, strekkende tot het gelasten van
het weder overleggen van die stukken ;
Overwegende dat het arrest derhalve
wettig heeft kunnen beslissen dat aanleggers g-rief van schending van de reGhten
der verdediging, waarvan de bescherming
verzekerd is door artikel 1 van de wet
van 23 augustus 1919, hetwelk artikel 5,
lid 3, van de wet van 20 april 18n op
de voorlopige hechtenis vormt, niet gegrond was ; dat het uit schending van die
wetsbepaling afgeleide middel niet kan
ingewilligd worden ;
Overwegende dat, daar het middel niet
verduidelijkt waarin het arrest de andere
in het middel· aangeduide wetsbepaling·en
zou geschonden hehben, dit middel in
zover niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de heslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
15 februari 1960.- 2e kamer.- Voo1'zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Riehard.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.

2e KAMF.R. -

16 februari 1960

INKOMSTENBELASTINGE~. AANSLAG EN INKOHIERING.- EERSTE AANSLAG C;EVESTIGD TEN NAM:E VAN EEN
OVERLEDEN BELASTINGPLICHTIGE. 0M:STANDIGHEID WELKE NIET IN DE
WEG STAAT VAN DE GELI.TKSTELLING
.MET DEZE BELASTINGPLICHTIGE VAN

ZIJN ECHTGENOTE VOOR HET VESTIGEN
VAN EEN NIEUWE AANSLAG OP DEZELFDE BELASTINGELEMENTEN.

lVanneer een aanslag, gevest·igd ten name
van een ove'l'leden belastingplichtige, vernietigd werd omdat hij niet wera gevestigd overeenkomstig een wettelijke re gel,
met uitzondering van een regel bctreffende de verjaring, staat de omstandiglwid, dat de belastingplichtige overleden
was op het ogenblik van die aanslag, niet
in de weg van de gelijkstelling van zijn
echtgenote n~;et hem voor het vestigen, ten
name van dte echtgenote, van een nie1twe
aanslag op grand van dezelfde belastingelementen of' op een gedeelte er van.

(Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 74bis, al. 1
en 3.)
{VANDERWEYDEN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER YAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 74bis van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelasting·en, doordat het bestreden
arrest aanlegster haar beroep on tzegd
heeft om de redenen dat « de echtgenoten
Verleine-Vanderweyden samen een gemeenschap van aanwinsten gevormd hadden die door de man beheerd werd en,
onder andere baten, de winst, door het
beroep van de echtgenoten opgeleverd, en
het door hen tezamen of afzonderlijk gespaarde zou ontvangen " ... « dat de belaste inkomsten, welke verkregen werden
bij lev en van Joseph Verleine en onder de
gemeensehap van aanwinsten die hij heheerde, te zijnen laste moesten worden
aangeslagen, wat gesehiedde in de persoon van zijn nochtans verkeerd vertegenwoordigde erfgenamen >> ; ... « dat de
administratie, door de thans betwiste
nieuwe aanslagen ten bezware van verzoekster te vestigen, artikel 74bis van de
samengeschakelde wetten juist toegepast
heeft hetwelk de echtgenoot gelijkstelt
met de belastingplichtige ten bezwaren
van wie de naar de vorm gebrekkige aanslagen gevestigd zijn "• dan wanneer, aangezien artikel 74bis van de samengesehakelde wetten een uitzonderingsbepaling
is, en het derhalve restrictief dient uitgelegd te worden ; dan wanneer het t.er
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immers, bij het vestig·en van de eers te
aanslag was aanlegster niet belast geworden; clan wanneer haar man, verscheidene
jaren v66r de inkohiering overleden
zijnde, niet is kunnen belast worden;
dienvolgens bij die eerste aanslag de erfgenamen van Verleine en de leden van
zijn familie evenmin belast waren geworden ; de litigieuze aanslag mitsdien
niet geldig is :
Overwegende dat op de ten geschille
staande inkomsten eerste aanslagen gevestigd zijn, en wel ten name van « de
nalatenschap Joseph, Verleine-Vanderweyden, de erfgenamen vertegenwoordigd door Mevrouw de vVeduwe Marguerite Verleine- Vanderweyden ";
Overwegende dat de directeur cler
directe belastingen, op reclamatie van de
weduwe Verleine, hier aanlegster, bij
beslissing van 1 october '1952 bedoelde
aanslagen vernietigd heeft om de tweevoudige reden, enerzijds, dat aanlegster
noch de erfgename van wijlen haar man,
doch de lasthebster van diens erfgenamen
was, anderzijds, dat de inkomsten geen
inkomsten van wijlen Verleine waren,
doch van aanlegster; dat hij evenwel,
steunende op artikel 7r1bis van de samengeschakelde wet ten betreffende de inkomstenhelastingen, nieuwe aanslagen te haren bezware aankondigde ; dat deze
nieuwe aanslagen inderdaad op het kohier gebracht werden en dat bij bet bestreden arrest uitspraak gedaan is over
het beroep door aanlegster ingesteld tegen de heslissing welke de directeur op
16 december '1955 gewezen heeft over de
door haar tegen meergemelde aanslagen
ingediende reclamatie;
Overwegende dat aanlegster vMr het
hof van beroep l1eeft dat artikel ?r.bis
van de samengeschakelde wetten ter zake
niet toepasselijk was ;
Overwegende dat het arrest dit verwcer afwijst om de reden dat de administratie, door de nieuwe aanslagen ten
bezware van aanlegster te vestigen, die
bepaling, « ·welke de echtgenoot gelijkstelt met de belastingplichtige ten bezware van wie de naar de vorm gebrekkige aanslagen gevestigd zijn "• juist toegepast heeft ;
Overweg·ende dat door het middel enkel aangevoerd is dat aanlegster niet
" dezelfde belastingplichtige " in de zin
van voormeld artikel 7 r.bis was en niet
als echtgenoot met << dezelfde belastirigplichtige· )) viel gelijk te stellen, omdat, in
strijd met wat het arrest verklaart, de

vernietigde aanslagen niet ten hezware
van de erfg-enamen van haar echtgenoot
gevestigd waren geworden en zij het
evenmin waren geworden ten bezware
van aanleg-ster, noch, vermits haar echtg-enoot overleden vvas, te zijnen bezware;
Overwegende dat krachtens artikel 38
van het koninklijk besluit van 22 september 1937, de ten laste van overleden
bel astingplichtigen gestelde aanslagen ten
kohiere gebracht worden op dezer naam,
voorafgegaan van het woord << nalatenschap l> en eventueel gevolgd van de aanduiding van de persoon of de personen
welke de aangifte als erfgenarnen, legataris, hegiftigde of bijzondere lasthebber
hebben ondertekend ; dat derhalve, in
strijd met wat het middel onderstelt een
aanslag kan worden gevestigd op naam
van een overleden belastingplichtige ;
Overwegende dat de aanvankelijke
aanslagen overeenkomstig deze bepaling
op naam van de<< nalatenschap Verleine ))
gevestig·d zijn geworden ; dat, volgens de
beslissing van 1 october 1952, aileen de
aanduidingen betreffende de vertegenwoordiging van de nalatenschap onjuist
waren;
Overwegende dat de echtgenoot, voor
de toepassing van artikel 74bis van de
samengeschakelde wetten, naar luid van
deze bepaling « met dezelfde belastingplichtig·e gelijkgesteld >l is ;
Overwegende dat de omstandigheid dat
de belastinplichtige, op wiens naam de
vernietigde aanslag gevestigd is, op het
tijdstip van de inkohiering reeds overleden was, deze gelijkstelling niet in de
weg staat;
vVaaruit volgt dat bet middel niet kan
ingewilligd worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1, paragrafen 1
en volg·ende, van de wet van 16 october
1945 tot invoering van een extrahelasting
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele
inkomsten, wins ten en baten ; doordat het
bestreden arrest het door aanlegster ingestelde beroep niet. gegrond verklaard
heeft, dan wanneer het inkomen van
60.730 frank gedurende gans de oorlogsperiode geen exeeptionele winst in de zin
van artikel 1 van de wet van 16 october
t9t,5 kan uitmaken :
Overwegende dat artikel 1 van de wet
van '16 october 19!15 de inkomsten welke
de aan de extrabelasting onderworpen
exceptionele winst uitmaken, niet hepaalt;
Dat dienvolgens, daar de als geschonden aang·ehaalde bepaling· aan de voorg·e-
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ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
16 februari 1960.- 2e kamer.- Voorzitte1', H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Polet. Gelijkluidende concl·usie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleite1', H. Van
Leynseele.

2e KAi\IER.- 16 februari 1960

INKOMS'l'ENBELASTINGEN. -

RE-

CLAMATIE. 0NDERZOEK VAN DE
RECLAMATIE DOOR DE AMBTENAAR DIE
DE AANSLAG GEVESTIGD HEEFT, EN
NADIEN DE RANG VAN INSPECTEUR
VERKREGEN HEEFT. VVETTIGHEID.

De omstandigheid dat de 1'eclamatie van
een belastingplichtige onde1'zocht we1'd
do01· de ambtenaa1·, die als cont1'oleu1' de
aanslag gevestigd heeft en nadien de
mng van inspecteu1' ve1'k1'egen heeft, tast
de wettigheid van de aanslag niet aan.
(HAUTENNE, T. BELGISCHE STAAT,
l\iiNISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 20 juni en 20 november 1958
gewezen door het Hof van heroep te
Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 61 tot 65 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen (besluit van de
Regent van 15 januari 1948.) en inzonderheid van artikel 62 van deze wetten,
93, 94 en 97 van de Grondwet, doordat
het op 20 juni 1958 gewezen arrest, waarbij het middel afgewezen werd hetwelk
hieruit afgeleid is dat de procedure tot
onderzoek van de door aanlegger ingediende reclamatie onwettig was en dat
bijgevolg de beslissing nietig was, wijl zij
artikel 62 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
geschonden heeft, daar de ambtenaar die
als inspecteur de reclamatie onderzocht
had dezelfde was als diegene die als controleur de litigieuze aanslagen had gevestigd, beslist dat " hoe weinig wenselijk

het ook zij dat eenzelfde ambtenaar van
de administratie, tot de hogere rang
bevorderd, de reclamatie betreffende de
door hem als controleur voorgestelde aanslag onderzoekt, daaruit ten deze echter
geen nietigheid voortspruit, vermits de
voorschriften van artikel 62 van de
wetten
nageleefd
samengeschakelde
zijn »; dan wanneer, eerste onderdeel,
ingeval de directeur der belastingen oordeelt een reclamatie door een inspecteur
te moeten Iaten onderzoeken, hij een
beroep moet doen op een andere persoon
dan diegene die de litigieuze aanslag gevestigd heeft, en dan wanneer bijgevolg
een tot de rang van inspecteur bevorderde
controleur geen kennis mag nemen van
<;le reclamatie, ingediend tegen een door
hemzelve gevestigde aanslag (artikel 62
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen), en dan
wanneer de daaruit voortvloeiende scherrding van de rechten der verdediging de
door de directeur der belastingen gewezen
beslissing met jurisdictioneel karakter
nietig maakt (schending van de artikelen 93 en 94 van de Grondwet) ; en dan
wanneer, tweede onderdeel, de onzekerheid omtrent de redenen waarom de feitenrechters beslist hebben dat ter zake
de voorschriften van artikel 62 van de
samengesc.hakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen nageleefd waren,
de controle van het hof van cassatie onmogelijk maakt en belet dat de beslissing
naar de eis van de wet met redenen omldeed is (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat artikel 62 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen aan de ambtenaar,
die als controleur een aanslag gevestigd
l1eeft, niet verbiedt deel te nemen, wanneer hij de rang van inspecteur verkregen
heeft, aan het onderzoeken van de reclamatie welke tegen bevYuste aanslag ingediend is;
Dat de aanstelling van die arnbtenaar
tot het onderzoeken van de reclamatie
derhalve de rechten der verdediging niet
schendt;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest, door erop
te wijzen dat de inspec.teur slechts een
informerend ambtenaar is, dat hij de belasting niet vestigt en dat aileen de directeur de belastbare grondslag vermag te
bepalen, zonder dubbelzinnigheid de
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volgens het hof van beroep, de bepalingen
van artikel 62 van de samengeschakelde
wetten nageleefd zijn;
Dat dit onderdeel van het middei feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest van
20 juni 1958, beslissende over de betwisting aangaande een som van 555.568 fr.
welke, naar aanlegger beweerde, hij afgenomen had van de activa van de vennootschap " La Cloc.he caroloregienne " en
v66r 30 juni 1947 tot persoonlijke doeleinden gebruikt had, erop wijst dat, valgens de verklaringen van aanlegger zelf,
die som aan derden overhandigd werd om
de nodige vergunningen tot het invoeren
van alcohol voorgemelde vennootschap
te bekomen en eruit afleidt dat aanlegger
niet bewijst dat hij de bovenaangeduide
som tot persoonlijke doeleinden gebruikt
heeft en dat bijgevolg bewuste betwisting
niet geg-rond is, zonder te antwoorden op
het middel dat bij conc.lusies voorgebracht werd door aanlegger welke onder
aanvoering dat hij tot 30 juni 194 7 persoonlijk beschikt had over een aan meergemelde vennootschap toebehorende som
van 555.568 frank, deed gelden dat hij na
30 juni 1947 die som voor de rekening
van de vennootsehap gebruikt had en
erop wees dat hij, door die vennootsehap
tot teruggave van dat bedrag gedaagd
zijnde, het principe van de sehuld niet
betwistte maar de vergelijking tussen
haar en de door hem na 30 juni 1947 voor
de rekening van de vennootschap gedane
uitgaven inriep :

Overwegende dat het hestreden arrest
op de in het middel aangehaalde stelling
van aanlegger passend anb>loordt door
te verklaren dat het niet volstaat, tot ontzenuwing van het vermoeden dat de
administratie nit de gereleveerde uitgaven en heleggingen afleidt, aan te voeren
dat aanlegger van de activa der vennootschap " La Cloche caroloregienne " sammen afgenomen heeft, dat het tevens vereist is dat hij ervan doet blijken hedoelde
bedragen tot persoonlijke doeleinden gehruikt te hebben en hij zulks niet doet;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
16 februari 1960.- 2e kamer.- Voo1'zitte1', H.- Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - VeTslaggevet', H. de Waer-

segger. Gelijkluidende conclusie, H.
Depelchin, advocaat-generaal.- Pleite1's,
HH. Ansiaux en Fally (de1.e laatste van
de Balie van heroep te Brussel.)

1 e KAMER. -

19 februari 1960

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
WERKRECHTERSRAAD.
MEDEDELING DOOR EEN WERKMAN OF DOOR
EEN BEDIENDE VAN EEN FABRICAGEGEHEIM VAN RET BEDRIJFSHOOFD. MEDEDELING GEDAAN NA RET EINDIGEN VAN HET ARBEIDS- OF DIENSTCONTRACT. RECHTSVORDERING TOT
VERGOEDING VAN SCHADE INGESTELD
DOOR HET BEDRIJFSHOOFD. BEVOEGDHEID VAN DE WERKRECHTERSRAAD.

2°

VERJARING. BURGERLIJKE ZAKEN. DIENSTCONTRACT. VORDERING VAN DE WERKGEVER TEGEN DE
WERKNEMER DIE EEN FABRICAGEGEHEIM MEDEGEDEELD HEEFT. VERJARING ONDERWORPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET GEMEEN RECHT.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLLJKE
ZAKEN. CONCLUSIES WELKE DE
RECHTER ERAAN HERINNEREN DAT HET
HEM VRIJSTAAT DESKUNDIGEN AAN TE
STELLEN EN HUN VERZOEKEN BEPAALDE
GETUIGENISSEN 1\IIET OMZICHTIGHEID
AAN TE NEMEN.- RECHTER NIET VERPLICHT DIE CONCLUSIES TE BEANTWOORDEN,

4° WERKRECHTERSRAAD. -

VERPLICHTING VOOR DE WERKRECI-ITERSRAAD VAN BEROEP DE GRIEVEN VAN DE
APPELLANT IN DE SENTENTIE BONDIG
UITEEN TE ZETTEN. SENTENTIE
WAARBIJ EEN PASSEND ANTWOORD OP
AL DE GRIEVEN VAN DE APPELLANT
VERSTREKT WORDT. MIDDEL TOT
VERBREKING AFGELEID UIT HET Jo'EIT
DAT DE SENTENTIE GEEN GENOEGZAME UITEENZETTING VAN DE GRIEVEN
INHOUDT. MIDDEL VAN BELANG
ONTBLOOT.

1° De t'echtsvo1'de1'ing tot schadeve1'goeding
doo1' het bed1'ijfshoofd ingesteld tegen de
we1'kman of de bediende, die een fabt•icagegeheim medegedeeld !weft, blijft tot
de bevoeqdheid van de we1'k1'echte1'sraarl behoTen, hoewel de arbeider deze
mededeling !weft gedaan na het eindigen
van het ·contt'act, dat hem aan het be"

drijfshoofd ver bond, en hoewel dit contract geen 1titdntkkelijk beding rnet
betrekking tot dusdanige mededeling inhield (1}. (Wet van 10 maart 1920,
art. 7 ; gecoordineerde wetten bij
koninklijk besluit van 20 juli 1955,
art. 26; wet van 9 juli '1926, art. 43,
1D),

2° De rechtsvorde1·ing ingesteld doot de
werkgever tegen de werkneme1·, die een
fabricagegeheim !weft medegedeeld, is
(1) WAUWER~IANS, Employems et employes,
m•, .162; ABEL en LAGASSE, Code indttst1•iel
belge, bd. II, nr. 2590; CAPART, Tmite ju?·idique et pratique des conseils de p1·ud'hommes,
blz. 158 ; Rep. prat. d1·. belge, yo Conseil de
prud'hommes,- nrs. 221 en 222; Ann. pm·l.,
Kamer, zitting 1908-1909, blz. 314 en 315;
raadpl. ook noot onder verbr., 25 maart 1954
(A1·r. Verb1·., 1954, blz. 512). Contra: LEGER,
en 0ROCKAERT, Le cont1·at d'emploi, nr. 910,
en CoLENS, Le cont1·at d'emploi, nr. 150.
(2) De rechtsleer geeft aan dit vraagpunt
verschillende oplossingen. Voigens de meerderheid van de auteurs (WAUWERl\IANS, Employeurs et employes, nrs. 160 en 162; TRINE,
Le contra! d'emploi, m·. 100; COLENS, Le
contrat d'ernploi, m·. 158; RAEPSAET, Cont?·at
d'emploi, contrat de tmvail et ju1·idiction du
fmvail, biz. 19/1, en THOUMSIN en SCHUELER,
Le contrat d'emploi, nr. 910), is de bijzondere
verjaring, ingevoerd bij artikei 34 van de
samengeordende wetten betreffende het bediendencontract (art. 28 van de wet van
7 augustus 1922) toepasselijk; maar, wanneer
de mededeling plaats heeft na het eindigen
van het dienstcontract, nee1nt de termijn van
een jaar siechts aanvang vanaf de dag waarop
de mededeling is geschied. V erwerpen de
toepassing van artikel 34, en houden zich
aan de bepalingen van het gemeen recht :
LEGER en 0ROCKAERT (Cont1·at d'ernploi,
nr. 910) en ZWENDELAAR (Contmt de louage
de services, biz. 120). Professor HORION, ten
siotte (Ju1·isprudence dtt lottage d'ouvrage,
1947, biz. 87 tot 90) neemt aan dat, wanneer
het een daad van ongeoorloofde mededinging
geldt, die aanleicling tot een rechtsvordering
zou kunnen geven, zelfs indien de dacler niet
in dienst van het slachtoffer was geweest, het
gemeen recht van toepassing is ; wanneer het
echter uitsluitend contractuele tekortkomingen geldt, is de bijzonclere verjaring van een
jaar toepasselijk, maar, wanneer cle tekortkoming slechts heeft plaats gehad na het
eindigen van het contract, neemt de termijn
slechts een aanvang op de dag van de tekortkoming.
Wat betreft de voorbereiclende werkzaamheden, waarnaar het arrest verwijst, zie Doc.

niet ondenvorpen a an de bij zondere verjm·ing ingevoe1;d door artikel :u. van de
samengeo1·dende wetten bette ffende het
bediendencont1·act, maar wel aan de
bepalingen van het gemeen i·echt omtrent de verjaring (2).
3° Het feit, in conclusies, de 1'echter e1· aan
te he1·inneren dat het hem v1·ijstaat deskundigen aan te stellen, om zich te doen
voorlichten, en hem te ve1·zoeken bepaalde
getuigenissen met omzichtigheid aan te
nemen maken geen e·is, ve1·wee1' of
pm·Z., Kamer, zitting 1920-1921, nrs. 133 en
403 (1" en 2• antwerp van de centrale sectie);
Pasinomie, 1922, blz. 348, col. 2 (verslag van
cle commissie voor nijverheid en arbeicl van
de Senaat) en blz. 351, col. 1; Ann. pm·l.,
Kamer, zitting van 13 juli 1922, blz. 1721
en 1722 (verklaring van de heer Moyersoen).
Men notere dat, in zaken van arbeidscontracten, clit vraagpunt door. een bepaalde
tekst van de wet van 10 maart 1900 werd
opgelost. Artikel· 6 van die wet bepaalde dat
" cle vorcleringen voortspruitende uit het
arbeiclscontract verjaren na zes maanden,
tenzij een speciale ve1•jaring door een bijzondere wet wordt ingevoerd of tenzij het
gaat om cle medecleling van een fabricagegeheim of de vergoecling van schade voortspruitencle uit ongeval of ziekte. in gevai van
bedrog, begint de termijn voor zes maanden
slechts te lopen vanaf de ontdekking van het
bedrog "· De vordering wegens de mecledeling
van een fabricagegeheim blijft dus onderworpen aan cle bepalingen van het gemeen recht
omtrent de verjaring (raadpl. o.m. LEs NoVELLES, Droit social, I, Le cont1·at de travail,
nr. 201).
De wet van 4 maart 1954, artikel 3, heeft
die tekst vervangen door : " De uit het arbeidscontract voortvloeiende rechtsvorderingen zijn
verjaarcl na een jaar na het eindigen van dit
contract, of na drie jaar na het feit, clat aanleiding tot de rechtsvorclering heeft gegeven,
zonder dat clie termijn een jaar na het eindigen van het contract kan overschrijclen "·
De enkele rechtvaardiging, welke van deze
wijziging werd gegeven, is dat er aanleicling
bestaat om de termijn van zes maanden op
een jaar te brengen, omdat cleze laatste cle
termijn van verjaring in zaken van bediendencontracten is (Doc. pm·l., Kamer, zitting 19521953, m·. 543, blz. 6 en 7). Moest men cle
nieuwe tekst aldus verstaan dat hij toepasselijk is, zelfs op de rechtsvordering gegrond
op de mededeling van een fabricagegeheim,
dan zou hieruit volgen dat de arbeicler zodanig
geheim straffeloos zou kunnen mededelen een
jaar na het eincligen van het contract, wat
niet aannemelijk is.
R. H.

exceptie uit; de
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rechte~·

is derhalve niet
stellingen van de
conclustes te beantwoo1·den (1).
4° Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het middel afgeleid uit het feit dat
de sententie van de we~·k1·echters1'aad t•an
beroep geen genoegzame uiteenzetting
van de g1·ieven van de appellant, aanlegger in verbreking inhoudt, wanneet
de sententie een passend antwoord op
alle door die pattij V001' gestelde gtieven
heeft verstrekt (2).
ve~·plich.t

de1·gel~ike

(VAN DEN BOSSCHE, T. N. V. << SOCI:ETE
D'EXPANSION DES MATIERES PLASTIQUES n.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 23 juni 1958 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor bedienden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 en 43,
meer bepaald 1° en 4°, van de wet van
9 juli 1926 op de werkrechtersraden,
doordat de bestreden « sententie " beslist heeft dat de werkrechtersraad
mtione materiae bevoegd was om uitspraak te doen over een eis tot schadevergoeding wegens door een gewezen
bediende na het einde van het dienstcontract gepleegde oneerlijke mededinging, ondanks het feit dat partijen desbetreffende niet contractueel bedongen
hadden, dan wanneer de werkrechtersraden bevoegd zijn om over de betwistingen tussen een werknemer en een werkgever uitspraak te doen, doch onbevoegd
zijn telkens als het om feiten gaat die
zich na het einde van het dienstcontract
he:Oben voorgedaan, met uiLzondering
voor enkele gevallen die door artikel 43,
2°, 3° en 4°, bepaald worden doch aan
het voorhanden geval vreemd waren :
Overwegende dat uit de bestreden
sententie blijkt dat aanlegger na het
eindigen van het contract, een fabricage-

(I) Verbr., 10 januari 1955 (A1T. Ve1·br.,
1955, biz. 342) ; 15 maart 1957 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 852).
(2) De verplichting voor de werkrechtersraad van beroep in de sententie een bondige
uiteenzetting te geven van ai de grieven van
appellant (wet van 9 juli 1926, art. 77 en 123)
is, zoais de verpiichting de vonnissen te motiveren (Grondwet, art. 97), een vormvereiste.

geheim van verweerster aan concurrerende firma's medegedeeld heeft ;
Overwegende dat de werkrechtersraden naar luid van artikel 43, 1 o, van de
wet van 9 juli 1926, onder meer kennis
nemen van de geschillen betreffende het
arbeidscontract en alle andere dienstcontracten, met uitsluiting van de rechtsvorderingen tot vergoeding van schade
voortspruitende uit arbeidsong(lvallen ;
. Overwegende dat, krachtens artikel 20,
hd 2, van de wet van 7 augustus 1922
betreffende het bediendencontract (:utikel 26, lid 2, van het koninklijk besluit
van 20 juli 1955 tot samenordening van
de wetten betreffende het bediendencontract), de bediende, zowel gedurende
de uitvoering van de overeenkomst als
na het eindigen ervan, zich ervan onthouden moet de geheimen der fabricering· of der zaken van het bedrijfshoofd
aan een concurrent of aan om het even
welke andere persoon mede te delen ;
Overwegende dat deze verplichting
aldus een impliciet beding van ieder
bediendencontract uitmaakt, en dat de
geschillen waartoe zij leidt op het contract betrekking hebben ;
Dat daaruit volgt dat bedoelde gesehillen krachtens artikel 43, 1°, van de
wet van 9 juli 1926 tot de bevoegdheid
van de werkrechtersraad hehoren ;
Overwegende dat aanlegger ten onrechte uit het artikel 43, 4°, van de wet
van 9 juli 1926 afleidt dat de werkrechtersraad slechts kennis vermag te nemen
van een reehtsvordering tot schadeverg·oeding wegens door cle hediende na het
eindigen van het bediendeneontraet hegane mededeling van fabricag·egeheimen,
indien het verhod van dergelijke mededeling in een uitdrukkelijke clausule van
l1et contract is vastgelegd;
Overwegende immers dat de bepalingen van artikel 43, 1°, 2o, 3° en 4o van
de wet van 9 juli 1926 uit de wet van
10 mei 1910 zijn overgenomen geweest ;
Dat uit de voorbereidende werkzaamheden van laatstgenoemde wet hlijkt dat
de vverkrechtersraad krachtens artikel 43,
1°, de bevoegde rechtbank is om kennis
te nemen van de vordering tot schade-

Ret middei afgeieid uit de schending van het
voorschrift van artikei 97 van de Grondwet
kan evenwei, in zekere gevallen, ook niet
ontvankelijk zijn bij gebrek aan beiang
(verbr., 27 januari 1955, Bull. en PASIO., 1955,
I, 553, en noot 1, biz. 554; 20 juni 1958 (A1'1'.
V m·br., 1958, biz. 852). Vergel. nochtans verbr.,
2 januari 1959 (A1'1·. Verbr., 1959, biz. 373).
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vergoeding welke ingesteld wordt tegen
Overwegende dat, volgens lid 3 van
de arheider die, zelfs na het eindigen van artikel19 van het eerste ontwerp van de
het arheidscontract, een miskenning be- Centrale sectie van de Kamer van volksgaat van de hem bij artikel 7 van de wet vertegenwoordigers, de bijzondere bepavan 10 maart 1900 op het arbeidscon- lingen van dit ontwerp met betrekking
tract opgelegde verplichting de fabricage- tot de verjaring niet toepasselijk waren
geheimen te bewaren, welke verplichting op de uit het mededelen van een geheim
naderhand door artikel 20, lid 2, van de in yerband met de fabricering, de hevoorwet van 7 augustus 1922 betreffende het rading of de klienteel ontstane vordebediendenconhact tot de hedienden uit- ringen;
gehreid werd ;
Dat het lid 2 van het artikel 8, naar
Dat hlijkens dezelfde voorhereidende luid waarvan de hediende, zowel na het
werkzaamheden, de hepaling die het 4° eindigen van het contract als in de loop
van artikel 43 uitmaakt in de wet inge- van de uitvoering ervan, tot niet-medevoerd werd met de hedoeling elke be- deling van de g·eheimen in verhand met
twisting te voorkomen omtrent de gren- de fahricering·, de bevoorrading of de
zen waarin de werkrechtersraad insge- klienteel van het hedrijfshoofd gehouden
lijks hevoegd was om kennis te nemen was en correlatief de hepaling van lid 3
van een door de werkgever ingestelde van artikel 19, in het tweede ontwerp
rechtsvordering tot schadevergoeding we- werden weggelaten ;
gens daden van mededinging die niet
Overwegende dat de Commissie voor
door de hijzondere wetgeving hetref- nijverheid
en arheid van de Senaat,
fende het contract verhoden zijn;
de Senaat en de Kamer zelve de hepaling
Overwegende dat het middel naar van
het vorig· artikel 8, lid 2, opnieuw
recht faalt;
opnamen, mits aanhrenging van enkele
Over het derde middel, afgeleid uit de wijzigingen
in de opstelling; dat deze
schending van de artikelen 28 van de hepaling het lid 2 van het artikel 20
wet van 7 augustus 1922 op het bedien- van de wet van 7 augustus 1922 (lid 2
dencontract, 34 van het koninklijk heartikel 26 der samengeordende wetsluit van 20 juli 1955 tot ordening der . van
ten) geworden is ;
wetten hetreffende het hediendenconDat, gewis, de hepaling van lid 3 van
tract en 2264 van het Burgerlijk Wethoek, doordat de bestreden " sententie », artikel 19 van het eerste ontwerp van de
na vastgesteld te hehhen dat de door Centrale sectie van de Kamer niet oververweerster ingeleide vordering " gespro- genomen werd, doch dat uit de voorbeten was uit een dienstcontract, " slechts , reidende werkzaamheden en inzonderontstaan was n ad at het contract een heid uit het verslag van de Commissie
einde had genomen , en " meer dan een van de Senaat, hlijkt dat de reden
jaar na het einde van dit contract ing·e- waarom de nieuwe wet geen hijzondere
steld werd ,, beslist heeft dat deze vor- verjaringstermijn voor de op lid 2 van
dering niet verjaard was om reden dat artikel 20 van deze wet gesteunde vorde verjaringstermijn van een jaar slechts dering aanduidt is dat "het gemeen
aanvang kon nemen van het ogenblik af recht in dit opzicht volstaat , ;
Dat uit deze heschouwingen blijkt dat
dat de feiten van zogezegd oneerlijke
mededinging, waarop de vorclering steunt, de op evengemeld lid gesteunde vordezich ·hehben voorg·edaan, en dat het in ringen niet aan de hijzondere verjaring
feite vaststond dat " de vordering hinnen onderworpen zijn, welke door artikel 28
het jaar van het plegen der gewraakte van de wet van 7 augustus 1922, hetwelk
feiten ingesteld werd », dan wanneer aile artikel 34 van de geordende wetten
vorderingen wegens de arheidsovereen- geworden is, ingevoerd werd ; dat voor
komst voor bediende na verloop van een de verjaring van die vorderingen de hepajaar vanaf het eindigen van de overeen- lingen van het gemeen recht van toepassing zijn, hetzij de hepalingen van
komst verj aren :
de wet van 17 april 1878 ofwel van
Overwegencle clat het artikel 28 van de artikel 2262 van het Burgerlijk Wetwet van 7 augustus 1922, hetwelk arti- hoek, naargelang het feit waaruit de vorkel 34 van de bij koninklijk besluit van dering ontstaan is een misdrijf of een
20 juli 1955 samengeordende wetten oneigenlijk misdrijf is;
betreffende het bediendencontract geDat derhalve het middel, in zover het
worden is, hepaalt dat de uit het hedien- hetoogt dat het artikel 3'• van de geordencontract ontstane vordering·en door dende wetten op de verjaring van de
verloop van een jaar:na het eindigen der door verweerster ingestel'de ~ · vordering
overeenkomst verjaren;
toepasselijk is, naar recht faalt ·;

-576Overwegende dat de bestreden sententie vaststelt, zonder in dit opzicht
aangevallen te zijn, dat de vordering
van verweerster ingesteld werd minder
dan een j aar sedert de dag waarop de
feiten van mededeling van een fabricagegeheim begaan werden ;
Dat deze vaststelling het dispositief
waartegen het middel opkomt wettelijk
rechtvaardigt;
Dat dienvolgens het middel, in zover
het aan de rechter verwijt aangenomen
te hebben dat de door voormeld artikel 34
ingevoerde verjaring slechts op een
datum na het eindigen van het contract
kon ingaan, van belang ontbloot is;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, ?? en 123 van de wet van
9 juli 1926 op de werkrechtersraden,
doordat de bestreden « sententie " de
conclusies van eiser niet beantwoord
heeft in zover zij staande hielden :
a) « dat de onthulling van fabricatiegeheimen en de gevolgen ervan, zoals door
verweerster wordt voorgegeven, tota al
onmogelijk zijn; dat inderdaad het in
Belgie gebreveteerd Radosysteem in de
octrooiaanvraag zoals dit voorzien is
volledig beschreven werd ; dat het brevet
niet alleen de machine omvat maar ook
de werkwijze ervan; dat door de beschrijving in de octrooiaanvraag· iedereen op
het octrooibureel kennis ervan kan nemen; dat er derhalve geen sprake kan
zijn van fabricatiegeheim en alleen maar
van gebruik van het door een brevet
beschermt instrument; dat inderdaad
het werken met die machine aileen een
kwestie van ervaring en scholing is die
door iedereen kan opgedaan worden ; dat
ten andere in de fabriek van verweerster
een tiental werklieden met deze machine
werlcten " ; b) « dat eiser ten stelligste
loochent dat hij uitvindingen of oppuntstellingen die eigendom zijn van verweerster aan zijn werkgever « Automaco"
zou medegedeeld hebben ; dat het Radosysteem en de Radomachine waarmede
verweers ter werkt gebreveteerd zijn en
door iedereen kunnen nagekeken worden
op het ministerie >> ; c) « dat om volledige klaarheid in de zaak te brengen de
raad eventueel kan overgaan tot de aan-·
stelling van deskundigen die de beide
systemen, uit teehnisch standpunt, kunnen vergelijken en beoordelen >> ; d) << dat
de getuige Coppens in dienst staat van
verweerster als arbeider, en dat getuige
Gijselinck voor zijn werkmogelijkheden
afhan kelijk is van de afgevaardigde
beheerder van S. E. P. >>; e) << dat om

van fabricatiegeheim te kunnen spreken
volgende elementen moeten aanwezig·
zijn : bet moet volledig nieuw zijn, het
moet niet gekend zijn of verondersteld
zijn niet alg·emeen g·ekend te zijn ; de
eigenaar van het geheim moet teneinde het geheim te doen eerbiedigen, alle
desbetreffende maatregelen treffen ; zij
die het geheim moeten gebruiken, moeten op zijn minst weten dat het om een
geheim gaat; dat uit alle elementen van
de zaak blijkt dat het belachelijk is van
fabrieatiegeheimen te gewagen ; dat in
dit verband met nadruk dient aangestipt dat verweerster ondanks alle getuigenissen nog steeds niet bewezen heeft
dat de zogezegde verbeteringen - die
daarenboven nog niet bewezen zijn fabricatiegeheim zouden uitmaken, wat
dan toch het enige element is dat aan
eiser wordt verweten en dat dus dient
bewezen te worden >>, en uit deze verschillende overwegingen afleidden dat
de door verweerder aangehaalde feiten
niet bewezen waren en overigens geen
overmaking van fabricagegeheimen uitmaakten, en doordat alleszins de hestreden << sententie >> eisers verweermiddelen
geenszins op beknopte wijze samengevat
heeft, dan wanneer de rechterlijke bef\!issing·en om wettelijk gemotiveerd te zijn
al de door de partijen in regelmatig neergelegde conclusies ingeroepen middelen
of exeepties moeten heantwoorden, dan
wanneer, bovendien, de heslissingen van
de werkrechtersraden op straffe van nietigheid een heknopte uiteenzetting van
de eis en van het verweer moeten inhouden, dan wanneer minstens uit de bewoordingen van ne bestreden << sententie >> onmogelijk kan uitgemaakt worden of de rechter heeft willen beslissen
dat eiser zieh aan onthulling van fabricagegeheimen plichtig gemaakt had, dan
wel of hij heeft willen beslissen dat er
geen sprake was van overmaking van
fabricagegeheimen doch dat desondanks
eiser een d~wd van oneerlijke mededinging begaan had, dan wanneer de onduidelijkheid van deze motivering aan l1et
hof niet toelaat zijn eontrolerecht op de
wettelijkheid van de bestreden heslissing
uit te oefenen en met het gehrek aan de
door artikel 9? vereiste motivering gelijk staat :
Overwegende dat de bestreden sententie vaststelt dat aanlegger << de door
geintimeerde (hier verweerster) aan een
bepaalde in haar bedrijf g·ebruikte machine aangebrachte wijzigingen, welke
grondige verbeteringen uitmaken en
waarvan appellant slechts dank zij zijn
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werkzaamheid bij gelntimeerde kennis
heeft kunnen nemen, aan mededingende
firma's heeft medegedeeld » ;
Dat zij aldus erop wijst dat, in strijd
met wat aanleggers in hun conclusies
onderstelden, het ten deze geen mededeling van het Radosysteem zelve geldt,
doch, zoals verweerster het aanvoerde,
de mededeling van oorspronkelijke en
grondige verbeteringen ;
Dat zij aldus een passend antwoord op
de onder letters a, b en e in het middel
aangehaalde conclusies verstrekt;
Overwegende dat met betrekking tot
de bij letters c en d aangehaalde conclusies, het feit de rechter eraan te b.erinneren dat bet hem vrijstaat deskundigen
aan te stellen, en hem te verzoeken bepaalde getuigenissen met omzichtigheid
aan te nemen, geen eis, verweer of
exceptie uitmaakt; dat noch artikelen ??
en 123 van de wet van 9 juli 1926, noch
artikel 97 'an de Grondwet, derhalve
aan de rechter de verplichting opleggen
derge1ijke stellingen van de conclusies
te beantwoorden;
En overwegende dat, naardien de
reehter een passend antwoord op aile
door aanlegger voorgestelde middelen
verstrekt heeft, b.et tegen de sententie
gericht verwijt geen genoegzame uiteenzetting van die middelen in te houden
van belang ontbloot is;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

ZINSVERGOEDINGEN VOOR LOONTREKKENDE ARBEIDERS. ARBEIDERS
BEDOELD DOOR ARTIKEL 57 VAN DE
SAMENGESCHAKELDE WETTEN. TIJDPERK RET IN WERKING TREDEN VAN DE
WET VAN 2 MEl 1958 VOORAFGAAND.
ARTIKEL 56, LID 2, REEDS TOEPASSELIJK.

1° Is niet ontvankelijk, in but·gerlijke zaken,
de voo1·ziening die geen enlcel rniddel tot
staving inroept (1).
2° Zelfs voor het in werking treden van de
wet van 2 rnei 1958 tot wijz·iging van de
sarnengeschakelde wetten betreffimde de
gezinsve1·goedingen voo1' loontrekkende
m· beiders, waarvan artikel 6 het m·tikel 57
van die wetten heeft aangevuld, hadden
de door dit artikel bedoelde ar beider s
recht op de kinde1·bijslagen op voet van
de bij mtikel 50ter voorziene bedragen,
indien zij aan de ve1·eisten voldeden
gesteld bij het tweede lid van a1·tilcel 56,
gewijzigd doo1· de wet van 27 rnaart
1951 (2).
(NATIONALE VERREKENI\AS VOOR GEZINSVERGOEDINGEN, T. AMELOOT EN BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN ARBEID
EN MINISTER VAN SOCIALE VOORZOG.)
ARREST.

GE-

HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing op 15 september 1958 gewezen
door de Werkrechtersraad van beroep
(kamer voor bedienden) te Gent;
I. In zover de voorziening tegen de
Belgische Staat gericht is :
Over de door de Belgische Staat opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat de voorziening geen
middel inroept tegen de bestreden beslissing in zover zij de tegen de Belgische
Staat gerichte eisen tot vrijwaring en tot
gemeenverklaring van de sententie verworpen heeft ;
Dat dienvolgens, in zover zij tegen de
Belgische Staat gericht is, de voorziening
niet ontvanke!ijk is;
II. In zover de voorziening tegen eerste
verweerder gericht is :
Over het middel, afgeleid uit de scherr-

(1) Verbr., 3 april 1959 (Bttll. en PAsro.
1959, I, 772).
(2) Raadpl. het verslag van de commissie
van arbeid en sociale voorzorg van de Kamer

van volksvertegenwoordigers betreffende het
antwerp van de wet van 2 mei 1958 (Parl.
Doc., zitting 1957-1958, Doc., no 867, nr. 7,
biz, 6).

19 februari 1960.- 1e kamer.- Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H.
Delahaye. - Gelijklttidende conclusie, H.

Raoul Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal. - Pleiter, H. Struye.

1 e KAMER. -

19 februari 1960

1o VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. GEEN
MIDDEL INGEROEPEN. VoORZIENING
NIET ONTVANKELIJK.

2° GEZINSVERGOEDINGEN. -

YERBR.,

1960. -
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-578ding van de artikelen 3, iJ.O, t12, 50ter, :56,
al. 2 en 3, 5?, 2° en 59 der wetten op de
gezinsvergoedingen voor loontrekkende
arbeiders, samengeordend bij koninklijk
besluit van 19 december 1939, zoals zij
gewijzigd en aangevuld werden door de
wet van 2? maart 1951 waarvan het artikel 24 een artikel 50ter aan vermelde
samengeordende wetten heeft bijgevoegd
en de artikelen 28 en 30 de artikelen 56
en 5? van vermelde samengeordende wetten gewijzigd hebben, en door de koninklijke besluiten van 16 mei 1951 en 10 april
:1,95?, houdende wijziging van het in de
artikelen 40, t12 en 50te7' bepaald bedrag,
en van artikel 9? der Grondwet, doordat
de bestreden beslissing vastgesteld heeft
Q:at de eerste verweerder, rijkswachter op
rust, wegens een invaliditeit van 66 t. h.,
waardoor hij getroffen is, recht had op de
verhoogde g·ezinsvergoedingen voorzien
voor invaliede arbeiders, en eiseres tot
betaling van voornoemde verhoogde
gezinsvergoedingen veroordeeld heeft,
dan wanneer de wet de gunst van deze
verhoging beperkt tot de gewone loonarbeiders die door een dergelijke werkonbekwaamheid getroffen zijn en de
staatsgepensionneerde, zoals de eerste
verweerder, slechts recht heeft op het
gewone beloop der gezinsvergoedingen,
zonder dat het bestaan of de graad van
een gebeurlijke invaliditeit enigzins in
aanmerking dient genomen te worden :
Overwegende dat de door verweerder
ingestelde vordering er toe strekt dezes
recht op de hij artikel50te1' van de samengeschakelde wetten betreffende de kinderbijslagen voor loontrekkende voorziene hedragen met hetrekking tot de
hijslag·en voor de j aren 1956 en 195? te
doen erkennen;
Overwegende dat de heslissing niet
door de voorziening hestreden. wordt in
zover zij vaststelt dat verweerder, gepen·
sionneerde van de Staat, in feite de door
het tweede lid, litt. a, b en c van artikel 56
van de samengeschakelde wetten voor·
ziene voorwaarden vervulde en in zover
zij er zich van onthoudt vast te stellen
dat hij de hij het derde lid van dit artikel
voorziene voorwaarde vervulde ; dat de
voorziening er zich toe heperkt aan te
voeren dat, v66r het in voege treden van
de wet van 2 mei 1958, waarvan het arti·
kel 6 het artikel 5? van de samengeschakelde wetten heeft aangevuld, het voor·
deel van hij artikel 50te1' voorziene hedragen aan de gewone "loontrekkende
arheiders "• bij uitsluiting van de Staatsgepensioneerden voorhehouden was ;
Overwegende dat reeds v66r zijn wijzi·

ging door de wet van 2 mei 1958, artikel 5? aan de door dit artikel hedoelde
arbeiders zonder heperking of voorhehoild het recht op de kindersbijslagen
toekende; dat bij onstentenis van uitdrukkelijke afwijking in artikel 56, de
leden 2 tot t1 van dit laatste artikel hun
dus toepasselijk waren ; dat artikel 6 van
de wet van 2 mei 1958 aldus slechts voor
gevolg heeft gebad een reeds bestaande
toestand nader te bepalen ;
Dat cleze interpretatie door de voorbereidencle werkzaamheden van gezegde
wet van 2 mei 1958 bevestigd wordt;
Dat het middel dienvolgens naar reeht
faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kos·
ten:
19 fehruari 1960. -1e kamer.- Vo01'·
zitter, H. Vandermersch, raadsbeer waar·
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H.
Rutsaert. - Gelijkluidende concl1tsie, H.
Depelchin, advocaat-generaal.- Pleiters,
HH. VanRyn en Demeur.

1 e KAMER. -

19 februari 1960

1o HUUR VAN WERK EN DIENSTEN.
- HUUR VAN DIENSTEN. - ARBEIDSCONTRACT. - GEWIJZIGDE WET VAN
10 MAART 1900, ARTIKEL 8, ALINEA'S 2
EN 3. - AANVULLENDE BESCHIKKIN·
GEN.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. -.MID DEL
AFGELEID UIT EEN GEBREK AAN ANT·
WOORD OP EEN IN CONCLUSIES VOOR·
GESTELD VERWEER. CONCLUSIES
GEVOEGD NOCH BIJ DE VOORZIENING
NOCH BIJ DE AANVULLENDE MEMORIE.
- CONCLUSIES NIET OVERGELEGD DOOR
DE VERWEERDER. - BESLISSING NIET
VASTSTELLENDE DAT HET VERWEER·
MIDDEL VOORGESTELD WERD. - MIDDEL NIET ON'l'VANKELIJK.
1° De beschikkingen van aline a's 2 en 3 van
m·tikel 8 11an de wet van 10 maa1·t 1900
op het ar beidscont1·act, zoals z~j blijken
uit artikel 4, 1, van de wet t•an 4 maart
1954, en die de aansp1·akelijkheid van de
we1·lcman beperken wegens gebrelckige
ttitvoering van het werlc, ve1·keerd ge bruik
van materiaal, 11ernieling of beschadiging
van ma~eriaal, weTlctuigen, g1·ondstoffen
of fabncaten, hebben een aanvu.llend
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een zwaardere aansp1·akelijkheid te bedingen (1).
2° Is niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken, het middel af'geleid uit een gebrek
aan antwoord op een in conclusies voo1'gesteld verwee1·, wanneer bedoelde conclusies zi;fn gevoegd noch bij de voorziening, noch bij een aanvullende memarie, voorzien bij artikel 13 van· de
wet van 25 f'eb?·ual'i 1925, noch doo1· de
verweerder worden overgelegd, en de· bestreden beslissing niet vaststelt dat bedoeld verwee1·middel werd vom·gesteld (2).
(OPDORP, T. N. V. «GHENT MOTORS)),)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie op 11 juli 1958 gewezen door de
Werkrechtersraad van beroep te Gent,
kamer voor werklieden ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3, 8 (in het
bijzonder van zijn drie eerste leden) en
11 van .de wet van 10 maart 1900 op het
arbeidscontract, welke artikelen respec"
tievelijk door de artikelen 1, 4, 1 e en
2e paragraaf, en 5 van de wet van 4 maart
1954 gewijzigd en aangevuld werden,
doordat de bestreden sententie, bij bevestiging van de beroepen sententie, eiser
zijn vordering tot teruggave van een bedrag van 4.474 frank wegens ten onrechte
afgehouden loon en borgsom ontzegd
heeft, en hem veroordeeld heeft om aan
verweerster een be drag van 3. 787 frank
als saldo van de aan een aangereden
voertuig aangerichte schade te betalen om
de redenen dat de beschikkingen van
artikel 8 van de wet op het arbeidscontract, welke de voorwaarden en perken
bepalen waarin de werkman wegens beschadiging van materieel aansprakelijk
wordt, slechts een aanvullend karakter
hebben, dat het bij verweersters onderneming in voege werkplaatsreglement
daarvan mocht afwijken om elke a~toge
leider verantwoordelijk te stellen voor
alle schade welke door zijn eigen schuld
of onoplettendheid aan het materieel zou
worden veroorzaakt, en dat eiser derhalve
(1) Zie werkrechtersraad Antwerpen, 11 october 1955 (Rev. droit social, 1956, biz. 93)
en noot, biz. 95.
(2) Raadpl. verbr., 13 mei 1955 (A1·r. Verbr.,
1955, biz. 765); 22 maart 1957 (ibid., 1957,
biz. 610); 6 juni 1958 (ibid., 1958, biz. 798).

door de schadefactuur en loonafhoudin:..
gen zonder uitdrukkelijk voorbehoud te
aanvaarden, geldig zijn instemming tot
vergoeding van de betwiste schade gege•
ven heeft, dan wanneer bedoelde beschik·
kingen van artikel 8 van de wet op het
arbeidscontract wegens hun sociaal beschermend karakter wel van publieke
orde en bindend zijn in die mate dat de
werkman niet meer aansprakelijk mag
gesteld worden wegens beschadiging van
~aterieel tenzij in de door die wetsbepahng bepaalde gevallen, te weten bedrog,
grove schuld, en enkel voor lichte schuld
wanneer deze in zijn hoofde eerder ge"
woonlijk dan toevallig voorkomt, en aile
desbetreffend stri,jdige werkplaatsreglementen of overeenkomsten dus nietig
voorkomen :
Overwegende dat luidens artikel 3·
alinea 1, van de wet van 10 maart 1900
" het bedrag en de aard van het loon
de tijd, de plaats en, in 't algemeen, ai
de voorwaarden van de arbeid door de
overeenkomst worden vastgesteld >> ;
Overwegende dat uit de voorbereidende
werkzaamheden der wet van 4 maart 195ft
blijkt dat de bepalingen die, krachtens
artikel 4, 1 van die wet, het tweede lid
van artikel 8 der wet van 10 maart 1900·
vervangen, een aanvullend karakter hebben (3);
Overwegende dat noch uit die werkzaamheden noch uit de tekst van de wet
blijkt dat, zoals aanlegger het beweert
zij slechts dit karakter zouden hebbe~
onder voorwaarde dat de overeenkomst
een mindere aansprakelijkheid van de
werknemer zou voorzien en in tegendeel
op gebiedende wijze elk beding waarbif
een zwaardere aansprakelijkheid zou
worden bepaald verbieden zouden ;
Overwegende, bijgevolg, dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat, zelfs aangenomen dat het
werkplaatsreglement eiser geldig voor de
beschadiging van het materieel door elke
schulci of onoplettendheid kon aansprakelijk maken, de bestreden sententie
eiser zijn vordering tot teruggave van de
gedane loonafhoudingen ontzegt en de
tegeneis van verweerster tot betaling varr
het saldo van de vergoeding aanneemt,.
om de enige reden dat eiser zonder voor(3) Verslag van de Commissie van .Arbeid
en van Sociale Voorzorg van de Senaat (·Pa?·l.
Doc., Senaat, zitting 1953-1954, n" 170,
blz. 15).
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stel, een vrijlating op morele grand of de
onderdeel .': zonder het middel te beantaanw~izing voor het speciaal contingent
woorden waardoor eiser in conclusies liet
belwmen door het indien.en. van een aangelden dat verweerster hem slechts een
V1'aag binnen de bijzondere tei:rnijnen
nachtrust .van twee uren had toegestaan
en onder de bijzonde!·e vootwaatden vooren zij zelve daardoor de hoofdzakelijke
zien bij artikel 20, pa1·agmaf 3, van de
verantwoordelijkheid van de autoaanrijbij koninklijk besluit van 2 september
ding droeg, tweede onderdeel : zonder het
1957 gecoo1·d·ineerde dienstplichtwetten,
middel te beantwoorden waardoor eiser
voo1' zove~· hij reeds vom· het ventrijken
opwierp dat in geval van niet-aanneming
van de normale tennijnen, voorzien bij
der litigieuze loonafhoudingen hij zijn
artikel 14 van het koninklijk besluit van
.ambt zou verloren hebben, met andere
3 septembe1· 1957, de gestelde vei·eisten
vervulde (1).
woorden dat de ingeroepen instemming
wegens zedelijke dwang· ongeldig was; en 2° Opdat een d·ienstplichtige een uitstel zo1t
de rechter over de grond aldus te kort is
kunnen bekomen om reden hij onrnisbaar
gebleven aan de verplichting zijn beslisis voo·r een landbouw- nijverheids- of
sing met redenen te omkleden :
handelsbedrijf, is het vm·eist dat hij dit
Overwegende dat de in het middel
bedrijf voo1· e1:gen rekening of vom· die
bedoelde conclusies noch bij de voorzievan zijn ouders drijf~.
ning noch bij een aanvullende memorie
zijn gevoegd ; dat zij niet door de ver(VAN VLIERDEN.)
weerder overgelegd worden en dat de
bestreden beslissing niet vaststelt dat de
verweermiddelen, waarop, volgens het
ARREST.
middel, geen antwoord zou verstrekt geweest zijn, voorgesteld werden;
RET HOF; - Gelet op de bestreden
Dat mitsdien, het middel niet ontvan- beslissing, op 2? november 1959 gewezen
kelijk is;
door de Hoge Militieraad;
Over het middel, afgeleid uit de scherrOm die redenen, verwerpt de voorziening·; veroordeelt aanlegger tot de kosten. ding van artikel 10, paragraaf 1, S0, van
de op 2 september 195? gecoordineerde
19 februari 1960. -- 1 e kamer. - Voor- dienstplichtwetten, doordat de bestreden
:zitte1', H. Vandermersch, raadsheer waar- beslissing, om de op 20 augustus 1959
nemend voorzitter. - Venlaggever, H. door aanlegger ingediende aanvraag om
Vroonen. - Gelijkl1tidende conclusie, H, uitstel te verwerpen, steunt hierop dat
Depelchin, advocaat-generaal.- Pleiters, « het vaststaat dat appellant, v66r het
verstrijken der termijnen vastgesteld voor
HH. Demeur en VanRyn.
het indienen der aanvragen om uitstel
voor de dienstplichtigen zijner lichting,
de vereisten gesteld bij artikel 10, paragraaf 1, S0, niet vervulde », dan wanneer
aanlegger bij het indienen van zijn aan2e KAMER. - 22 februari 1960
vraag op 20 aug·ustus 1959, en dus zowel
v66r, tijdens als na het verstrijken van de
10 MILITIE. - AANVRAAG OM UITSTEL, termijnen,
bedoelde vereisten vervulde
VAN VRIJLATING OP MORELE GROND OF daar hij onmisbaar
is en blijft in het
VAN AANWIJZING VOOR HET SPECIAAL slag·ersbedrijf dat hij drijft
voor rekening·
CONTINGENT.- AANVRAAG INGEDIEND van zijn vader welke het op 2 januari 1959
NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMLJ- van genaamde Van Doren gekocht heeft:
NEN. - ARTIKEL 20, PARAGRAAF 3,
Overwegende dat de beslissing vastVAN HET KONINKLIJK BESLUI'l' VAN
2 SEPTEMBER 195? HOUDENDE COOR- stelt dat aanlegger tot de lichting 1959
DINATIE VAN DE DIENSTPLICHTWET- behoort en dat zijn aanvraag om uitstel
TEN. - VOORWAARDEN TOT ONTVAN- bij toepassing van artikel20, paragraaf 3,
van de op 2 september 195? gecoordiKELIJKHEID.
20 MILITIE. - UITSTEL. - DIENST- dineerde dienstplichtwetten ingediend
PLICHTIGE ONMISBAAR VOOR EEN LAND- werd;
BOUW- NIJVERHEIDS- OF HANDELSBEDRIJF,- BEDRIJF DAT HIJ VOOR EIGEN
(1) Verbr., 10 november 1958 (A1·1·. Vm·b1·.,
REKENING OF VOOR DIE VAN ZIJN
1959, biz. 216).
ODDER~ DRIJFT.
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- Overwegende, aan de ene zijde, dat,
volgens artikel14, litt. a, van het koninklijk besluit van 3 september 1957 tot
regeling van de toepassing van gemelde
wetten, de aanvraag om uitstel bedoeld
bij artikel10 van de gecoi:irdineerde wetten dient te worden ingediend in de loop
;van de maand januari van het jaar v66r
dat waarnaar de lichting waartoe de aan-vrager behoort genoemd is, hetzij in het
geval van aanlegger, januari 1958 ;
Overwegende, aan de andere zijde, dat
volgens artikel 20, paragraaf 3, van de
gecoi:irdineerde wetten, de aanvragen om
uitstel evenwel mogen worden ingediend
na het verstrijken van de termijnen doch
v66r de datum waarop de aanvrager zich
bij zijn eenheid ter vervulling van zijn
werkelijke dienst moet vervoegen, wanneer hij, v66r het verstrijken van de termijnen, reeds de gestelde vereisten vervulde en tot opheffing van het verval uitzonderlijke redenen aanvoert, ter beoordeling van de militierechtscolleges;
Overwegende dat de termijnen waarvan sprake in artikel 20, paragraaf 3, van
de gecoi:irdineerde wetten deze zijn die
door paragraaf 1 van dat artikel bedoeld
en door artikel 14 van het koninklijk
besluit van 3 september 1957 vastgesteld
worden;
Dat het derhalve v66r 1 februari 1958
is dat aanlegger reeds de tot uitstel gestelde vereisten moest vervullen ;
Overwegende dat de beslissing·, zonder
dienaangaande bestreden te worden en
na erop ge·wezen te hebben dat het uitstel
voorzien bij artikel 10, paragraaf 1, 8,
voorbehouden is aan degene die onmisbaar is voor een landbouw- nijverheidsof handelsbedrijf dat hij voor eigen rekening of voor die van zijn ouders drij ft,
vaststelt dat aanleg·g·er in januari 1958
in de slagerij van Van Doren te werk gesteld was en dat hij aanvoert dat die slagerij op 2 januari 1959 door Van Doren
aan zijn vader verkocht vverd;
Overwegende dat bet middel naar recht
faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
22 februari 1960.- 2e kamer.- Voorzitte1', H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzittcr. Yerslaggeve1', H.
Belpaire. - Gelijlduidende conclltsie, H.
F.

Dt~mon,

advocaat-generaal.
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VERKEER. -

BESTUREN VAN EEN
VOERTUIG OF GELEIDEN VAN EEN RIJDIER, OP EEN OPENBARE PLAATS, NA
ALCOHOLISCHE DRANKEN IN ZODANIGE
HOEVEELHEID TE HEBBEN GEBRUIKT,
DAT HET ALCOHOLGEHALTE IN HET
l!LOED TEN MINSTE 1,5 GRAi'il PER DUIZEND BEDRAAGT. l\1ISDRIJF VOORZIEN BIJ ARTIKEL 3 VAN DE WET- VAN
15 APRIL 1958. - WETSBEPALING IN
WERKING GETREDEN OP 6 JULI 1959.

Het fei.t een voertuig te besturen of een
1·ij dier te geleiden, op een open bare
plaats, na alcoholische dranken in zodanige hoeveelheid te hebben geb1·uikt, dat
het alcoholgehalte in het bloed op
het ogenblik dat men bestuurt of
geleidt, ten minste 1,5 gram per duizend bedt•aagt, maakt, op zichzelf, slechts
een strafbaar rnisdrijf uit vanaf 6 juli
1959, datum van het in weTking t1'eden
van de wet van 15 apTil 1958 tot wijziging van het H'etboek van stt•afvot•dering, van de wet van 1 augustus 1899
houdende heTziening van de wetgeving
en van de Teglementen op de politie van
het ve1·voe1· en van de besluitwet van
14 november 1989 betreffende de beteugeling van de dTonkenschap. (Wet van

15 april 1958, artikel 7 ; koninklijk
besluit van 10 juni 1959, art. 16.)
(llrEETJS, T, VAN HERTBRUGGEN
EN N. V. « BANQUE DE COMMERCE

».)

ARREST.

HET HOF; -- Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 november 1959 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen ;
In zover de voorziening de beslissing
bestrijdt gevallen op de tegen aanlegger
ingestelde publieke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 3 en 10 van de
besluitwet van 14 november 1939, 2 van
de wet van 1 augustus 1899, 10, lid 3,
van het koninklijk besluit van 8 april
1954 en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis, om aanlcgger wegens
dronkenschap aan het stuur te veroordelen, niet voldoende gemotiveerd is,
daar : 1° er tegenstrijdigheid bestaat
tussen de door de verbalisanten op 8 juni
1959, dag van de feiten, en op 16 october
1959, datum van de terechtzitting van
de eerste rechter· afgelegde verklaringen;

-5822° de klinische vaststellingen van de
dokter geen dronkenschap aantonen;
3° de bloedanalyse sleehts een alcoholgehalte van 1,3 gram per duizend uitwijst, dan wanneer, volgens de door de
wet vastgestelde norm, dit minstens
1,5 gram per duizend moet bedragen;
4° de kennisgeving, aan aanlegger, van
de uitslag van de bloedanalyse niet binnen de dertig dagen gesehied is, niettegenstaande zulks door artikel 9 van het
koninklijk besluit van 10 juni 1959 voorgeschreven wordt ;
Overwegende, met betrekking tot de
in het middel onder nummer 1 bedoelde
verklaringen, dat de feitenreehter, kraehtens zijn soevereine beoordelingsmacht,
aan de ene veeleer dan aan de andere
van die verklaringen bewijswaarde erkent;
Overwegende, met betrekking tot de
in het middel onder nummer 2 bedoelde
vaststellingen, dat de feitenreehter, welke
door die vaststellingen niet gebonden is,
op andere bewijselementen heeft kunnen
steunen waarvan hij de waarde soeverein
beoordeelt;
Overwegende dat het onder nummer 3
van het middel bedoelde aleoholgehalte
van 1,5 gram per duizend datgene is dat
vastgesteld wordt door artikel 3 van de
wet van 15 april 1958, hetwelk artikel 2
van de wet van 1 augustus 1899 vervangt;
Dat gemelde wet van 15 april 1958
sleehts in werking getreden is terzelfdertijd als het koninklijk besluit van 10 juni
1959, bekend gemaakt door het Belgisch
Staalsblad van 26 juni 1959;
Dat derhalve die wet niet toepasselijk
is op het op 8 juni 1959 g·epleegde feit
van de telastlegging ;
Overwegende dat, om een eensluidende
reden, de onder nummer 4 van het middel
bedoelde en door gemeld besluit voorgeschreven kennisgeving in onderhavig
geval niet moest gedaan worden ;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
En overwegende dat, voor het overige,
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de uitgesproken straffen
deze door de wet gesteld niet overschrijden;
In zover de voorziening de beslissing
bestrijdt gevallen op de door aanlegger
ingestelde burg·erlijke vordering· ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2 van de wet van

1 augustus 1899, 16-1-a van het koniilklijk besluit van 8 april1954 en 1382 Viln
het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden vonnis ten onrechte de ten
laste van verweerder Van Hertbruggen
gelegde inbreuk op gemeld artikel 16 als
niet bewezen geacht heeft, dan wanneer
blijkt uit de vastgestelde feiten en omstandigheden : 1° dat die verweerder de
voorrang van aanlegger, welke een openbare weg met een tramspoor volgde, niet
geeerbiedigd heeft ; 2° dat aanlegger met
zijn pinklicht aangeduid had dat hij de
Ceulemansstraat ging voortzetten ; zodat
verweerder Van Hertbruggen, welke in
strijd met gemeld artikel gehandeld
heeft, oorzaak van de aanrijding geweest
is :
Overwegende dat het middel steunt op
elementen van feitelijke aard waarvan de
beoordeling aan het hof ontsnapt;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot. de
kosten.
22 februari 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijkluidende conclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaaL
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TUSSENKOMST. -

VERPLIGHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE
MOTORRIJTUIGEN. - AANLEG IN HOGER
BEROEP. EIS TOT GEDWONGEN TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAAR. VOORWERP EN PERKEN.

De eis tot gedwongen tussenkomst, vom·zien
bij artikel 9, lid 1, van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorr~jtui
gen, die enkel in hoger beroep wordt
ingesteld, is slechts ontvankelijk wanneer
hij uitsluitend tot voorwerp heef't het
arrest gemeen te lwren verklaren met de
1:n tussenkomst ge1·oepen partij en laat
dus niet toe het instellen van een nieuwe
eis, strekkende tot veroordeling van de gedwongen tussenlwmende verzekeraar (1).

(1) Raadpl. verbr., 4 rnaart 1955 CAr1'.

Verb1·., 1955, biz. 567).

-583(N. V. « GROEP JOSI "' T. VAN DAN!ME,
VERMOORTEL, N. V. ASSURANTIE VAN DE
BELGISCHE BOERENBOND EN ROSSEEL.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 april 1959 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat daar, uitspraak doende over de eis van de burgerlijke partij
Ghislaine Vermoortel, het hof van beroep,
zonder te beslissen over een gesehil nopens de bevoegdheid, zieh ertoe beperkte
aanlegster te veroordelen aan deze partij
een provisionele schadevergoeding te betalen, en voor het overige een onderzoeksmaatregel te bevelen, het arrest, voor
wat de beslissing over deze eis betreft,
geen eind arrest is in de zin van artikel 416
van het W ethoek van strafvordering ;
Overwegende dat aanlegster, g·edaagd
tot gedwongen tussenkomst in de burgerlijke vorderingen, tot de kosten van de
puhlieke vordering niet veroordeeld 'Nerd;
Overwegende dat dienvolgens de voorziening niet ontvankelijk is in zover ze
gericht is tegen de beslissing over de
publieke vordering en over de eis van de
burgerlijke pal't.ij Ghislaine Vermoortel ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding yan de artikelen 9 van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 339, 340, 341, 464, 466 en 4?0
van het W ethoek van hurgerlijke rechtsvordering (artikel 339 zijnde gewijzigd
door koninklijk hesluit nr. 300 van
30 maart 1936, bekrachtigd door de wet
van 4 mei 1936, enig artikel), 3?bis, in
het bijzonder 3? bis, 2°, 50 van de wet
van 25 maart 18?6 bevattende de voorafgaande titel van het Wethoek van
hurgerlijke rechtsvordering, gewijzigd
door de wet van 15 maart 1932, artikelen 9 en 11; 3 en 4 van de wet van
1? april18? 8 hevattende de voorafgaanue
titel van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken en 9? van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, niettegenstaande de door aanlegster regelmatig
genomen conclusies, de ontvankelijkheid
van de voor de eerste maal in graad van
beroep tegen aanlegster ingediende oproeping in gedwongen tussenkomst stilzwijgend aanneemt, en deze laatste veroordeelde verweerder Rosseel tegen de
gevolgen van de ten zijnen laste uitgesproken veroordelingen le vrijwaren, haar
ook veroordeelde tot het terughetalen aan
Rosseel van aile bedragen welke hij zou
gehouden zijn aan de burgerlijke partijen

uit te keren, als schadevergoeding, interesten of kosten, en haar nog veroordeelde verschillende bedragen aan de
burgerlijke partijen, VanDamme en zijn
echtgenote Ghislaine Vermoortel en de
N. V. Assurantie van de Belgische Boerenbond, in solidum met Rosseel te betalen, dan wanneer, de oproeping in gedwongen tussenkomst, voor de eerste
maal in graad van beroep gedaan, aileen
ontvankelijk is wanneer zij tot doel heeft
het arrest gemeen aan de intussenkomst
geroepen partij te verklaren en niet wanneer zij een nieuwe eis tegenover de
derde bevat aan wie, daardoor een graad
van jurisdicLie zou ontnomen worden (in
het bijzonder schending van alle in het
middel opgesomde wetsbepalingen met
uitsluiting van artikel 9? van de Grondwet), dan wanneer het arrest de conclusies niet beantwoordt waardoor aanlegster de ontvankelijkheid van de eis in
tussenkomst betwistte, en waardoor zij
liet gelden dat haar rechten van verdediging geschonden waren indien haar een
graad van rechtsmacht zou ontnomen
worden (in het bijzonder sehending van
artikel 9? van de Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, zelfs wanneer hij
gedaan wordt in uitvoering van een rechterlijke beslissing, de eis tot gedwongen
tussenkomst voorzien bij artikel 9 van
de wet van 1 juli 1956, die enkel in hoger
beroep wordt ingesteld, slechts ontvankelijk is wanneer hij uitsluitend tot voorwerp heeft het arrest gemeen te horen
verklaren met de in tussenkomst geroepen partij ; dat een nieuwe eis, strekkende
tot veroordeling· van de gedwongen tussenkomende partij niet veroorloofd is ;
Overwegende dienvolgens dat zo, ingevolge dagvaarding tot gedwongen tussenkomst, gegeven door de beklaagde aan
de aanleggende vennootschap, en daar
deze laatste partij in het geding was, het
arrest, op conclusies van de burgerlijke
partijen kon beslissen dat, in zover het
uitspraak deed tegenover de beklaagde
en over de vorderingen van de burgerlijke partijen, het gemeen was aan de
aanleggende vennootschap,, het nochtans
noch deze vennootschap wettig kon veroordelen om in solidum te betalen aan de
burgerlijke partijen Van Damme en
naamloze vennootschap Assurantie van
de Belgisehe Boerenbond de vergoeding
die de beklaagde veroordeeld werd te
betalen aan deze laatst.en, noch wettig
kon beslissen dat aanlegster gehouden
was de beklaag·de te vrijwaren voor de bij
het arrest tegen hem uitgesproken veroor-
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delingen op burgerlijk gebied alsmede
voor alle veroordelingen welke hij in de
toekornst zou oplopen ingevolge de burgerlijke vorderingen spruitende uit het
ongeval;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Over het tweede onderder,l :
Overwegende dat, daar de conclusies
van aanlegster geen bijzonder middel
deden gelden nopens de ontvankelijkheid
van de vordering strekkende tot gemeen
verklaren van het arrest, noch nopens
schending van de rechten van de verdediging door het instellen van deze vordering, het hof van beroep niet gehouden
was zijn beslissing deze vordering te ontvangen op meer breedvoerige wijze te
verantwoorden;
Dat dit onderdeel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verbreekt het hestreden arrest in zover het uitspraak doet
tegenover aanlegster, maar behalve in
zover het deze veroordeelt op de eis van
de burgerlijke partij Ghislaine Vermoortel
en in zover het de vordering van de
beklaagde Rosseel, strekkende tot het
gemeen verklaren van het arrest inwilligt; beveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
verwijst verweerders in de kosten, met
uitzondering van de kosten van betekening van de voorziening aan de procucureur-generaal bij het Hof van beroep
te Gent en aan Vermoortel, die ten laste
van aanlegster blijven; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
22 februari 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Hallemans. - Gelijkluidende conclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Ryn.
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MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VoomiiENING VAN DE
BEKLAAGDE. - MIDDEL AFGELEID UIT
HET FEIT DAT HET HOF VAN BEROEP
OVER DE GROND VAN DE ZAAK UIT·
SPRAAK HEEFT GEDAAN, NA TEN ON·
RECHTE HET YONNIS WAARTEGEN BE·
ROEP VERNIETIGD TE HEBBEN UIT OOR·

ZAAK VAN EEN ONREGELMATIGE ONDER·
ZOEKSMAATREGEL.- RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING NIET GESCHONDEN. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK, BIJ GE·
BREK AAN BELANG.
Is zonder belang en de1·halve niet ontvankelijk wanneer de rechten van de verdediging niet zijn geschonden, het middel
doo1· een beklaagde voorgesteld en afgeleid uit het feit dat het iw( van beroep,
alvo1'ens ove1' de grond van de zaak uttspraak te doen, ten onrechte het vonnis
waartegen beroep vernietigd heeft uit
oo1'zaak van een geb1'ek in de rechtspleging.

(BRUCKENBURG.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 j anuari 1960 gewezen door
het Hof van heroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 215 van het Wethoek van strafvordering, doordat het hof
van beroep ten onrechte het heroepen
vonnis van de correctionele rechtbank,
waarbij aanlegger veroordeeld werd, vernietigd heeft en over de grond van de
zaak bij een nieuwe beslissing uitspraak
heeft gedaan, dan wanneer het door het
hof van heroep in acht genomen gebrek
in de rechtspleging geen invloed heeft
kunnen hehben op de beslissing van de
eerste rechter, die niet op de door het
arrest hedoeld onregelmatige onderzoeksmaatregel steunde :
Overwegende dat aanlegger geenszins
aanvoert dat de vernietiging van de procedure, welke het hof van beroep als
g·ebrekkig heschouwd heeft en buiten het
debat verworpen heeft, voor gevolg zou
hebben gehad, hem van een middel van
verdediging te beroven ;
Overwegende bijgevolg dat het middel
zonder belang is, daar het hof van heroep
in alle geval gehouden was over de grond
van de zaak uitspraak te doen ingevolge
de overhrengende werking van het hoger
beroep en daar het dus onverschillig is
of het dit gedaan heeft al dan niet bij
toepassing· van artikel 215 van het Wethoek van strafvordering, na het beroepen
vonnis te niet gedaan te hehben, wegens
schending of niet hersteld verzuim van
vormen, op straffe van nietigheid door de
wet voorgeschreven ;
Dat, hij gehrek aan belang, het middel
niet ontvankelijk is;
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Over het tweede mi.ddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 154, 155
en 189 van het Wetboek van strafvordering, doordat het hof van beroep, dat
geen rekening heeft gehouden me~ een
nieuw onderzoek en met de verklarmgen
van onberispelijke en geloofwaardige getuigen, zijn beslissing gegrond he eft op
de uitleggingen door het slachtoffer verstrekt, dan wanneer de oprechtheid van
dit meisje door bedoelde verklaringen in
twijfel werd gebracht :
Overwegende dat het hof van beroep
de redenen te kennen gegeven l1eeft waarom het de door aanlegger ingeroepen
getuigenissen afgewezen heeft; dat eruit
volgt dat het ze onderzocht heeft;
Overwegende dat in strafzaken, behoudens het buitengewoon geval, vreemd aan
.de zaak, waarin de wet een bijzondere
bewijsvoering oplegt, de rechter de bewijswaarde van de hem voorgelegde bewijselementen vrij beoordeelt en overeenkomstig zijn innige overtuiging beslist ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 373 en 483
van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest aanlegger schuldig heeft
verklaard aan aanranding der eerbaarheid, met geweld of bedreigingen gepleegd, dan wanneer er nooit geweld
gebruikt werd :
Overwegende dat aanlegger zich ertoe
beperkt te beweren dat er nooit geweld
werd gepleegd ;
Dat het middel van belang ontbloot is
vermits erbij niet aangevoerd wordt dat
er geen gebruik werd gemaakt van ?edreiging·en en dat aldus de veroordelmg
gerecht.vaardigd zou blijven zelfs indien
het middel zou gegrond zijn ;
Dat het bijgevolg niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
22 februari 1960.-2° kamer.- Yoorzitte1', H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever,
H. van Beirs. - Gelijkluidende conclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal.
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VER.JARING. STRAFZAKEN. BESLISSING VAN VEROORDELING. ONMOGELJJKHEID NA TE GAAN OF DE
PUBLIEKE VORDERING AL DAN NIET
VERJAARD IS. VERBREKING MET
VERWIJZING.

W anneer noch de vaststellingen van de
best1·eden beslissing, noch de stukken van
de proced1tre waarop het hof acht ve1·mag
te slaan het hof toelaten na te gaan of de
publieke vo1·dering al dan niet verjaard
was, ve~·b1·eekt het hof de beslissing van
ve~·oordeling, met verwijzing (1).
(ROBIJNS, T. NATIONAAL VERBOND DER
SOCIALISTISCHE
MUTUALITEITEN
EN
NATIONAAL WERK VOOR OORLOGSINVALIEDEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 april1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
I. Wat de beslissing over de telastleggingen A, B en C betreft :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 21, 22,
24 en 26 van de wet van 17 april 1878
bevattende de voorlopige titel van het
vVetboek van rechtspleging in strafzaken
en 97 van de Grondwet, doordat het
arrest aanlegger veroordeeld heeft uit
hoofde van valsheid in geschriften en
gebruik van valse geschriften, zonder de
datum te bepalen waarop de strafbare
feiten gepleegd we~den en aldus het hof
niet toelaat zijn controle uit te oefenen
op de wettelijkheid van de veroordeling :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
was om te Nieuwerkerken, van begin
1951 tot. einde 1953 de misdrijven van
valsheid in geschriften, gebruik van valse
geschriften en oplichting, voorzien bij de
artikelen 196, 197 en .496 van het Strafwetboek te hebben gepleegd, bestaande
in de vervalsing van 10.750 medicale
voorschriften, het ·gebruik ervan en in
het zich doen afleveren van fondsen welke
(1) Verbr., 30 juni 1958 (A1'1', Verb1·., 1958,
biz. 881).
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hem niet toebehoordeil bij middel van die
valse geschriften ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
die drie telastleggingen enkel kunnen'
weerhouden worden voor « een niet nader
te bepalen aantal '' van gezegde medicale
voorschriften, daar een evenmin gepreciseerd aantal van die voorschriften niet
vervalst Werden, dat het aanlegger veroordeelt wegens valsheid in geschriften,
gebruik van die valse g·eschriften en oplichting;
Doch overwegende dat noch de vaststellingen van de beslissing noch de stukken van de procedure waarop het hof
acht vermag te slaan toelaten na te gaan
of de publieke vordering al dan niet verjaard was,;
II. Wat de beslissing over de telastleggingen D, Fen G betreft :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd 'werden en dat
de uitgesproken straffen het bij de wet
voorziene maximum niet overtreffen;
B. In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de burgerlijke vorderingen:
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
verbreking medebrengt van de beslissing
over de burgerlijke vorderingen tot herstelling· van de door de misdrijven veroorzaakte schade ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie van aanlegger die buiten
de wettelijke termijn neergelegd werd,
verbreekt het bestreden arrest doch enkel
in zover het over de telastleggingen .4, B
en C heeft beslist en over de door het
N ationaal Verbond der socialistische
Mutualiteiten en door het Nationaal
Werk voor Oorlogsinvalieden tegen aanlegger ingestelde burgerlijke vorderingen ;
·verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt aanlegg·er tot de helft en verweersters tot de wederhelft der kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
22 februari 1960.- 2e kamer. - Voo1'zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever. H. De
Bersaques.- Gelijkluidende conclusie, H.
F. Dumon, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

22 februari 1960

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN.
VERKEER VAN KOOPWAREN BINNEN
HET TOLGEBIED. AFWEZTGHEID VAN
GELDIGE BESCHEIDEN. VERMOEDEN
VAN BEDROG.

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. VERKEER VAN KOOPWAREN BINNEN
HET TOLGEBIED. UITSLUITING VAN
DE GEVANGEN1STRAF. WET VAN
6 APRIL '1843, ARTIKEL 21. - VOORWAARDE.

1° De wetgever vermoedt dat de koopwaren
zonde'l' geldige bescheiden ve'l'voerd binnen het tolgebied, bedoeld bij artikel
25 van de wet van 6 ap1'il 184·3, van een
bedrieglijke invoe1' voortkomen (1).
2° Degene die lcoopwaren heeft laten ve!'voe!'en binnen het tolgebied zonder geldige bescheiden kan, bij toepassing van
artikd 21 van de wet van 6 ap1·il 1843,
aan de gevangenisstraf slechts ontsnappen indien hij bewijst hetzij dat het gaat
om inlandse koopwaren, hetzij, wannee~·
het gaat om buitenlandse koopwaren, dat
de rechten niet ontdoken werden of dat
hij z1:ch ann de wettelijke maat'l'egelen
van 'beperking, verbod of cont!'ole, niet
onttl·okken heef't (2).
(FRANCKAERT, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
omstandigheid dat het hof van beroep de
ten laste van aanlegger gelegde feiten
bewezen heeft verklaard alhoewel zulks
weerlegd werd door het alibi dat hij ingeroepen had:
Overweg·ende dat het arrest releveert
dat « de door de eerste verdachte - hier
aanlegger - in zijn alibi aangeduide
getuigen niet opwegen tegen de in het
begin van dit arrest aangeduide elementen van overtuiging " ;
Overwegende dat buiten het geval

(1) Verbr., 16 juli 1923 (Bull. en PAsro.,
1923, I, 446).
(2) Raadpl. verbr., 29 september 1958 (Au.
V m·b1·., 1959, biz. 85),
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waarin de wet een bijzondcr bewijsmiddel
voorschrijft, de feitenrechter soeverein de
bewijswaarde van de elementen waarop
hij zijn overtuiging steunt beoordeelt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
. Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 21. der wet van
6 april1843, doordat het arrest een geyangenisstraf . tegen aanlegger heeft mtgesproken alhoewel gezegde bepaling bedingt dat zulke straf niet mag worden
opgelegd wanneer de aanhaling aileen
geschiedt wegens niet naleving van formaliteiten betreffende de bescheiden bestemd om het vervoer te rechtvaardigen
ofwel wanneer het goederen geldt als
inlands erkend, dan ~wanneer aanlegger
enkel vervolgd werd wegens overtreding
in verband met zulke formaliteiten van
vervoer :
Overwegende dat ten einde de beteugeling van het bedrog in tolzaken te verzekeren, de wetgever vermoedt dat de
koopwaren zonder geldige bescheiden
vervoerd binnen het tolgebied, bedoeld
bij artikel 25 van de wet van 6 april1843,
van een bedrieglijke invoer voortkomen;
Dat zulke vervoeren derhalve aanleiding geven tot de sancties voorzien bij
gezegd artikel 25 ;
Overwegende dat, alhoewel artikel 21
van voormelde wet niet vermeld staat
onder deze die artikel 25 toepasselijk
verklaart op het verkeer van zonder geldige bescheiden binnen het tolgebied vervoerde koopwaren, de toepassing ervan
zich nochtans opdringt in de bij gezegd
artikel 25 voorziene gevallen ;
Maar overwegende dat de bij artikel 21
voorziene uitsluiting· van de gevangenisstraf onderworpen is aan de voorwaarde
dat de aanhaling enkel geschiedt wegens
het niet naleven der formaliteiten betreffende de bescheiden die het vervoer moeten rechtvaardigen of dat het vast zou
staan dat het gaat om erkende inlandse
koopwaren;
Overwegende, derhalve, dat gelet op
het hierboven vermelde vermoeden van
bedrog, degene die buitenla!ldse koopwaren heeft laten vervoeren bmnen het tolgebied zonder geldige bescheiden, bij
toepassing van artikel 21 aan de ~ev~n
genisstraf slechts kan ontsnappen md1en
11ij bewijst dat de rechten niet ontdoken
werden of dat hij zich aan de wettelijke
maatregelen van beperking, verbod of
controle, niet onttrokken heeft;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de koopwaren, van uitheemse oorsprong, gesmokkeld werden,

~

dat « geen invoerrechten betaald waren
noch invoervergunning bestond »
Dat de gevangenisstraf derhalve, bij
toepassing van voormeld artikel 25, wettelijk uitgesproken werd ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie~
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 februari 1960.-2° kamer.- Voor·
zitter, H. de C:lippele, raadsheer, waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?·, I;[. De
Bersaques. - Gelijklu.idende conclusie, H.
F; Dumon, advocaat-generaal.
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VOORWAARDELIJKE VEROORDE·
LING EN INVRIJHEIDSTELLING.
VORIGE VEROORDELING TOT EEN
HOOFDGEVANGENISSTRAF
VAN
MEER
DAN DRIE MAAND. SLECHTS BLIJKENDE UJT EEN UITTREKSEL UIT HET
STRAFREGISTER, EEN INLICHTINGSBULLETIJN EN EEN UITTREKSEL VAN VONNIS. UITTREKSEL VAN VONNIS AAN
DE RECHTER OVER DE GROND NIET
ONDERWORPEN. VOORWAARDELIJKE
VEROORDELING KUNNENDE NIET ONWETTIG VERKLAARD WORDEN DOOR HET
HOF.

Het hof kan een beslissing van 1100TWaardelijke veToo?'deling niet onwettig veTklaTen,
om Teden de beklaagde een voo?'afgaandelijlce VB?'OO?'deling tot een J:oofdgevangenisst?'af van meeT dan dne ma!:fnd opgelopen /weft, wanneeT, tot stamng van
het bestaan van deze laatste veroordeling
de voo1·ziening van het openbaa?' ministet·ie zich rmlcel be?'oept op een uittTeksel
van vonnis, dat aan de Techte?' OVP?' de
gTond niet werd onde?'WO?'pen, en op een
uitt1·eksel 1tit het st?'afTegister en een
inlichtings bulletij n (1).
(PROCUREUR DES KONINr\S TE KORTRIJK,
T. BOHEZ.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, in hoger beroep op 2 oktober 1959
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Kortrijk ;
(1) Verbr., 27 januari 1958 (A1'1', Verbr.,
1958, blz. 344).
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Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 1 van de wet van
14november 1947, doordat het bestreden
vonnis de gunst van de voorwaardelijke
veroordeling aan betichte toegekend
heeft en die beslissing gegrond heeft
op de overweging dat hij geen voorafgaandelijke veroordeling tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf
van meer dan drie · maand opgelopen
heeft, dan wanneer de veroordeelde in
een gevangenisstraf van drie jaar werd
verwezen wegens verklikking· aan de
vijand bij vonnis van de Krijgsraad te
Kortrijk van 18 juni 1946 :
Overwegende dat aanlegger, tot staving
van zijn voorziening, bij zijn memorie een
uittreksel voeg't van een vonnis op 18 juni
1946 door de Krijgsraad te Kortrijk uitgesproken, uittreksel dat sleehts op 7 oetober 19 59 afgeleverd werd, dit is na de
uitspraak van het bestreden vonnis ;
Overwegende dat uit geen stuk van de
reehtspleging waarop het hof aeht vermag te slaan blijkt, eensdeels, dat dit
bescheid aan de reehter over de grond
onderworpen werd en anderdeels, dat het
bewijs van de door aanlegger ingeroepen
veroordeling v66r deze reehter werd geleverd vermits het inliehtingsbulletijn en
het uittreksel uit het strafregister op zieh
zelve geen bewijs uitmaken van de veroordelingen welke ze vermelden ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiiile
of op straf van nietigheid voorgesehreven
reehtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
22 februari 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. van
Beirs. - Gelijkluidende conclusie, H. F.

Dumon, advoeaat-generaal.

2 8 KAMER. -

22 februari 1960

1° HOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
0NTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN
DE BEKLAAGDE BEPERKT TOT DE BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE VORDERING. MACHT VAN DE RECHTER
IN HOGER BEROEP.

~

2° HOGER BEROEP. STRAFZAKEN~
BURGERLIJKE VORDERING. -VoNNIS VAN VRIJSPRAAK. 0NTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN DE BURGERLUKE PARTIJ. MACHT VAN DE
RECHTER IN HOGER BEROEP.

3o

ONSPLITSBAARHEID. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERINGEN. GEVALLEN WAARIN ER ONSPLITSBAARHEID VAN HET GESCHIL EN
VAN DE BESLISSING BESTAAT.

t,o MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. VoORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE GERICHT TEGEN EEN
BURGERLIJKE PARTIJ. BEKLAAGDE
GEHOUDEN TOT VOLLEDIG HERSTEL VAN
DE SCHADE JEGENS DEZE BURGERLIJKE
PARTIJ. JliiiDDEL AFGELEID UIT HET
FEIT DAT DE BESTREDEN BESLISSING
DE FOUT VAN EEN MEDEBEKLAAGDE
HAD MOETEN VASTSTEI,LEN. MIDDEL
ZONDER BELANG.

5o VOORZIENING

IN VERBREKING.
BESI.ISSINGEN TEGEN WELKE EEN
VOORZIENING MOGELIJK IS. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING
VAN EEN BEKLAAGDE TEGEN DE MEDEBEKLAAGDE. BURGERLIJKE VORDERING VAN EEN ANDER SLACHTOFFER
VAN HET ONGEVAL TEGEN DE TWEE
BEKLAAGDEN. BESTREDEN ARREST
WAARBIJ ONSPLITSBARE BESLISSINGEN
OVER DE TWEE VORDERINGEN GEWEZEN
WERDEN. VOORZIENING VAN DE
MEDEBEKLAAGDE 'l'EGEN DE EERSTE
BEKLAAGDE GERICHT 'l'EGEN DE BESLISSING OVER DE VORDERING VAN HET
SLACHTOFFER VAN HE'l' ONGEVAL. 0NTVANKELIJKE VOORZIENING.

6°

VERBREKING. UITGESTREKTHEID. STRAFZAKEN. BURGERLUKE VORDERINGEN TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELD. NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE EERSTE VORDERING EN DEFINITIEVE BESLISSING OP
DE TWEEDE. 0NSPLITSBARE BESLISSING. -AFS'l'AND VAN DE VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE EERSTE
BESLISSING. ONTVANKELLTKE EN
GEGRONDE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE TWEEDE BESLISSING. - VERBREKING BRENGENDE, ONDANKS DE AFSTAND, DE VERBREKING
MEDE VAN DE NIET-DEFINITIEYE BESLISSING.

1 o Op het ontvankelijlc hager bet·oep van
de betichte, beperkt tot de beslissing over
de tegen hem 1:ngestelde but·gerlijke vo1'de1'ing, heef~ de 1'echter in hager be1·oep de
macht na te gaan of de but·ge1'lijke partij

-589al dan niet een; fov,t !weft begaan, die
tot het ontstaan van de door haar geleden
schade heeft bijgedragen.
2° Op het ontvankelijlc hager beroep van de
burgerlijke pa1·tij tegen een vonnis van
vrijsp1·aak, heeft de 1'echter in hager beroep de macht na te gaan, ten opzichte
van de bU!'ge!'lijke vo1·dering, of het misdrijf, dat ten g1·ondslag van die V01'de1'ing ligt, bewezen is en of het aan de
burgerlijke partij schade !weft toegebracht (1).
3° lVanneer, twee beklaagden vervolgd
zijnde, de burge!'lijke vorderingen ingesteld, eensdeels, doo1' de eerste beklaagde
tegen de tweede en, ande1·deels, door een
ander slachtoffer van het misdtijf' tegen
de twee beklaagden, de rechte1' er toe verplicht hebben een en hetzelfae vraagstuk
op te lassen, dat het voorwerp heef't g~
maakt van een gemeen debat tussen dte
verschillende partijen, en de beslissing
ovet de vo1·detiny van Mn de!' partijen
noodzalcelijk moest leiden tot de beslissing welke, in hetzelf'de a1'1'est, op de
vordering van de andere is gevallen, zijn
het geschil en de beslisst:ng onsplitsbaa1'
tttssen al deze pa1·tijen (2}.
4° Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, het middel tot staving van de
voo1'Ziening tegen de burgerlijke pm·t~i
gericht door een belclaagde, die jegens die
partij tot vollediy herstel van de schade
yehouden is, en af'geleid uit het f'eit dat
de bestreden beslissing de samenlopende
f'out van een medebeklaagde had moeten
vaststellen.
5° Wannee1' tegel~jkert~jd uitspraak doende
op de burgerl~jke votdering van het
slachto (fe1' van een ongeval tegen twee
beklaagden en op deze van de eetste
beklaagde tegen de tweede, het bestreden
arrest, bij onsplitsba1·e beschikkinyen,
heeft beslist dat de eerste beklaagde geen
enkele f'out heeft begaan en dat de tweede
alleen aanspmlcelijk is 1!001' de schade
opgelopen doo1' de twee burgerlijke partijen, de beslissing over de 1Jo1·dering van
het eerste slachto ffer van het ongeval
zijnde, uit oorzaak van de onsplitsbaarheid, gemeen aan de tweede beklaagde,
is de voorziening van deze laatste tegen
de medebeklaagde ontvankelijk voo1' zover
zij deze laatste beslissing critisee1't.
(1) Verbr., 10 januari 1955 (A1'1'. Vm·b1·.,
1955, biz. 346).
(2) Raadpl. verbr., 25 mei 1959 (A1T. V m·br.,
1959, biz. 765).
(3) Raadpl. verbr., 12 en 19 mei 1958
(Bull. en PASIC., 1958, I, 1015 en 1030).

6° Wannee1' het bestreden arrest orisplits~,
bare beslissingen gewezen heef't op twee
bu.1'gerlijke v01·deringen ingesteld tegen de.
beklaagde en een deze1' de(initief' is naar
de zin van artikel 416 van het lVetboek
van st1'afvordering en de andere niet,.
brengt de geg1·ondverkla1'ing van de voorziening van de beklaagde tegen de eerste
beslissing de ve1'b1·elcing mede van de
tweede, zelf's indien de aanlegge1' afstand
heeft gedaan van zijn voorziening tegeri
deze (3).
(BECKERS, T. J. EN P. RAMAKERS,
KNEZ EN ROMENS.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Overwegende dat aanlegger, bij verldaring gedaan op 29 augustus 1959, ter
griffie van het Hof van beroep te Luik
door Mr Paul de Beco, pleitbezorger,
handelende uit kracht van een bijzondere
machtiging, afstand heeft gedaan van
zijn voorziening doch enkel voor zover
zij gericht is tegen de beslissing gewezen
over de eis ingesteld door verweerder
Romens in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij tegen aanlegger ; dat hij
nocht.ans aanstipt dat « hij wil de H. Romens in de zaak van aanleg in verbreking
behouden voorwat betreft zijn andere
burgerlijke belangen, namelijk de verdeling tussen de H. Romens en hem zelf
van de vergoedingen verschuldigd aan de
andere burgerlijke partijen, of, het verhaal uitoefenen door Beckers tegen gezegde Romens " ;
Overwegende dat aanlegger hoger beroep aangetekend had tegen het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Tongeren doch slechts in zover hij veroordeeld werd tot betaling van schadevergoedingen aan de vier verweerders, burgerlijke partijen;
Overwegende dat v66r het hof van
beroep hij aangevoerd had dat Romens
aansprakelijk was voor de schade waarop
deze z.ijn tegen aanlegger gerichte vordering steunde ;
Overwegende dat Joseph Ramakers,
Pieter Ramakers en Mathilde Knez zieh
burgerlijke partijen gesteld hadden zowel
tegen aanlegger als tegen Romens en dat,
deze laatste vrijgesproken geweest zijnde
door de eerste rechter die zich dienvolgens
onbevoegd verklaard had om van de
burgerlijke eisen tegen deze Jaatste ge-

-590richt kennis te nemen, zij hun hoger
beroep gericht hadden zowel tegen Romens als tegen huidige aanlegger;
', Overwegende dat, ingevolge de overbrengende werking van die beroepen, het
b.of van beroep diende na te gaan of
Rom ens al dan niet een fout begaan had,
dit ten einde : 1° het be drag van de
schadevergoeding die aan Romens door
aanlegger zou kunnen verschuldigd zijn
te bepalen en 2° vast te stellen of Romens
er toe gehouden was sam en met .aanlegger
schadevergoedingen aan de burgerlijke
partijen Joseph en Pieter Ram akers, en
Mathilde Knez te betalen;
·
Overwegende dat ten deze de beslissing
desbetref'fend gewezen op de burgerlijke
eis van Romens tegen aanlegger noodzakelijk moest leiden tot een zelfde beslissing over de vorderingen van de andere
burgerlijke partijen; dat die beslissingen,
derhalve, onsplitsbaar zijn ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1350 tot 1.352 van
het Burgerlljk Wetboek, 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878 bevattende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
strafrechtspleging, 159, 191, 199, 202
(vervangen do.or de wet van 1 mei 1849,
artikel 7), 203, (vervangen door de wet
van 31 mei 1955, artikel 2), 204 en 360
van het Wetboek van strafvordering;
doordat het bestreden arrest, rechtdoende
op burgerlijk gebied, beslist dat verweerder Romens geen deel der verantwoordelijkheid in de gevolgen van het betwist
ongeval client te dragen om die redenen
dat, bij gebrek aan beroep op strafgebied
tegen het vonnis van de correctionele
rechtbank dat gezegde Romens vrijsprak,
het door een in kracht van gewijsde
getreden beslissing erga omnes vaststaat
dat deze laatste geen fout draagt in het
ongeval ; eerste onderdeel, dan wanneer
uit geen stuk blijkt dat verweerder
Romens de exceptie van het gewijsde
in straf'zaken zou ingeroepen hebben en
vermelde exceptie niet van publieke orde
is wanneer alleen de burgerlijke belangeri
der partijen op het spel staan, zodat het
hof van heroep niet gerechtigd was die
exceptie van ambtswege op te werpen;
(schending van artikelen 1350 tot 1352
van het Burgerlijk Wethoek, 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878, 159, 191, 204
en 360 van het Wetboek van strafvordering) ; tweede onderdeel, dan wanneer de
door het b8streden arrest erkend regelmatig ingestelde beroepen en van eiser en
van de andere verweerders burgerlijke
partijen juist voor gevolg hadden ter
kennis van de rechter in beroep de vraag

te brengen - ten opzichte der burgerlijke helangen - van het bestaan of van
het niet-hestaan der ten laste van medebetichte verweerder Romens gelegde misdrijven en het vonnis der correctionele
rechthank - ten zelfde opzichte van de
burgerlijke belangen - dus geen kracht
van gewijsde bezat (schending van al de
in het middel vermelde wetshepalingen,
en in het bijzonder van artikelen 202,
203 en 204 van het Wetboek van straf·
vordering) :
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de burgerlijke vorderingen
van de verweerders Joseph en Pieter
Ramakers en Mathilde Knez gewezen
beslissing :
Overwegende, weliswaar, dat vermits
het arrest vaststelt dat aanlegger, ingevolge de door hem hegane fouten, gehouden is tot het volledig herstel van de
schade door de burgerlijke partijen J oseph Ramakers, Pieter Ramakers en
Mathilde Knez geleden, het middel ten
aanzien van die burgerlijke partijen van
helang ontbloot is;
Maar overwegende dat het clispositief
van het arrest, heslissende op de vordering van de burgerlijke partijen tegen
aanlegger Romens, clat deze laatste geen
fout begaan had die de door cleze hurgerlijke partijen geleclen schade veroorzaakt
zou hehben en dat aanlegger daarvoor
aileen verantwoordelijk was, gemeen is
aan aanleg'ger om reden van de hierhoven vermelde onsplitsbaarheid;
D at aanlegger derhalve on tvankelijk
is zijn voorziening tegen clit dispositief
te richten in zover het een voorwaarde
is voor de vordering tot bijclrage welke
hij desgevallend gerechtigd zou zijn tegen
R?me!ls in te stellen ingevolge zijn verphchtmg de volledige schade door Joseph
en Pieter Ramakers en Mathilde Knez
geleden te betalen ;

Over het tweede onderdee] :
Overwegende dat uit artikel 202 van
het Wetboek van strafvordering (artikel 7 van de wet van 1 mei 1849) voortvloeit dat het ontvankelijk beroep van
aanlegger, zelfs beperkt tot de heslissing
van de eerste reehter op de eis van de
burgerlijke partijen, het hof van beroep
oplegde, ten einde het becirag van de toe
te kennen sehadevergoeding te bepalen,
na te gaan of de burgerlijke partij Romens al dan niet een fout begaan had die
tot het ontstaan van de srhade bijgedra~
gen had;
Dat het uit hetzelfde artikel insgelijks
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voortvloeit dat de ontvankelijke beroepen van de burgerlijke partijen gericht
tegen verweerder Romens de kennis van
het feit, voorwerp van de vervolging, ten
opzichte van de burgerlijke belangen, aan
de rechter in beroep onderwierpen ;
Dat de rechter in beroep derhalve het
feit opnieuw moest beoordelen op voorwaarde zijn beslissing tot de eis van de
burgerlijke partijen te beperken ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de burgerlijke vordering
van Romens tegen aanlegger gewezen
beslissing :
Overwegende dat, zoals reeds hoven
aangehaald, aanlegger afstand heeft gedaan van zijn voorziening in zover deze
gericht is tegen die beslissing welke niet
naar de zin van artikel ~16 van het
Wetboek van strafvordering definitief is;
·Maar overwegende dat daar er onsplitsbaarheid bestaat tussen die beslissing en
die welke de vorderingen van Joseph en
Pieter Ramakers en Knez tegen Romens
en aanlegg·er aanbelangen, de in de
hierna bepaalde mate uit te spreken verbreking betreffende die beslissingen, de
verbreking medebrengt van de beslissing
over de vordering van Romens tegen
aanlegger;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover 1° het ten aanzien
van aanlegger beslist dat Romens geen
fout begaan heeft die de schade door
Joseph en Pieter Ram akers en Mathilde
Knez geleden veroorzaakt heeft, 2° het
uitspraak doet over de vordering van
Romens tegen aanlegger ; decreteert de
afstand van de voorziening in zover ze
tegen Romens gericht is; veroordeelt aanlegger tot de kosten van zijn voorziening
tegen Romens en van de afstand, alsook
tot de helft der kosten betreffende zijn
voorziening tegen de andere verweerders,
het overige de Staat ten laste blijvende ;
beveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof -van beroep te Brussel.
22 februari 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever,
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Demeur.

2e KAMER. -

22 februari 1960 ·

VERKEER. - VLUCHTMISDRIJF.- BE~
STUURDER DIE ZICH NADERHAND OPNIEUW OP DE PLAATS VAN HET ONGEVAL
BEGEEFT OM DE NUTTIGE BEVINDINGEN
TOE TE LATEN. 0MSTANDIGHEID
ZONDER UITWERKING.

Is schuldig aan het vluchtmisdrijf voorzien
bij artikel 2bis van de wet van 1 augustus
1899, aangevuld door deze van 1 augustus 1924-, degene die, wetende dat het
voertuig dat hij bestuurde een ongeval
heeft ve1·oorzaakt of daa1·toe aanleiding
lweft gegeven, de vlucht neemt om aan
de nodige vaststellingen te ontsnappen,
zelfs wanneer zijn latere ten~gkeer op de
plaats .van het ongeval toelaat tot deze
vaststellingen ove1· te gaan.
(SMULDERS.)
·ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestrederi
arrest, op 20 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2bis van de wet van 1 augustus 1899, ingelast bij artikel 3 van de wet
van 1 augustus 192~, doordat het bestreden arrest eiser wegens vluchtmisdrijf
veroordeelt zonder vast te stellen dat hij
wist dat hij, door links te rijden, de weg
van de motoscooter door Schoer bereden
versperd had, met als gevolg dat deze
laatste en zijn medezitter Debusscher
verplieht waren van hun moto te springen
en op de grond vielen, - minstens eiser
veroordeelt bij dubbelzinnige redenen die
het toezicht van het hof onmogelijk
maken en, ten andere, eisers eonclusies
niet naar genoegen van recht tegenkomen:
Overwegende dat, door te verklaren
dat het onder betichting B voorzien misdrijf, omschreven in de bewoordingen
van de wet, bewezen is gebleven door
het v66r het hof van beroep gedane onder-.
zoek, het bestreden arrest het bestaan
vaststelt van al de bestanddelen van het
ten laste van aanlegger gelegd vluchtmisdrijf en onder meer dat deze wist dat
zijn rijtuig een ongeval veroorzaakt had
of daartoe aanleiding had gegeven en ook
dat hij de vlueht had genomen om niet
bij de nodige bevindingen aanwezig te
zijn;
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dubbelzinnigheid in zijn motieven de
feitelijke omstandigheden bepaalt welke
door het onderzoek in het licht werden
gesteld en waarop de rechter steunt om
te beslissen dat bedoeld misdrijf bewezen
is gebleven :
Overwegende dat het arrest de conelusies van aanlegger beantwoord heeft waar
deze deed gelden, om aan te tonen dat
hij niet verder gereden was om aan de
nodige vaststellingen te ontsnappen, dat
hij het ongeval niet zag en dat hij zich
bij de volgende ronde van de wedstrijd
aan de ter plaatse bijgeroepen rijkswachter kwam aanmelden ;
Dat het desaangaande de eerste verldaring van aanlegger aanhaalt om, in
het licht van de bestanddelen van de
zaak, de onwaarschijnlijkheid ervan te
doen blijken en er een nauwkeurige getuigenis tegenover te stellen waaruit voortvloeit dat, onmiddellijk na het ongeval,
hij ervan verwittigd werd ;
Dat het arrest nog erop wijst dat,
zonder zich over dit voorval te bekommeren, aanlegger slechts nagenoeg 1,15 u.
daarna ter plaats teruggekomen is ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2 bis van de wet van 1 augustus 1899 ingelast bij artikel 3 van de \Vet
van 1 augustus 1924, doordat het bestreden arrest eiser wegens vluchtmisdrijf
veroordeelt alhoewel het niet vaststelt
dat eiser de vlucht heeft genomen om
aan de nodige vaststellingen te ontsnappen, - vermits het niet bepaalt welke
nodige vaststellingen er niet konden gedaan worden ingevolge het feit dat hij
zich slechts bij de volgende ronde aanmeldde :
Overwegende dat de omstandigheid dat
naderhand de bestuurder van een rijtuig,
dat een ongeval veroorzaakte, zich opnieuw ter plaats bevond zodat de nodige
bevindingen op dit ogenblik in zijn aanwezigheid konden gedaan worden, de
vaststelling niet ontzenuwt dat hij onmiddellijk na het ongeval de vlucht. heeft
genomen om niet bij de nodige bevindingen aanwezig te zijn;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantHHe
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voor-

ziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
22 februari 1960.- 2e kamer.- Yoorzittet, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. Vetslaggevet,
H. van Beirs. - Gelijlcluidende concl'u.sie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal.
Pleite~·, H. Van Leynseele.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.STRAFZAKEN.- MID DEL HIERUIT AFGELEID DAT EEN UIT DRIE RECHTERS SAMENGESTELDE KAMER VAN DE CORRECTJONELE RECHTBANK, EN NIET EEN UI'r
EEN RECHTER BESTAANDE KAMER, VAN
DE ZAAK KENNIS DIENDE TE NEMEN.AFWIJZINGSMIDDEL VOOR DE EERSTE
RECHTER NIET AANGEVOERD. MIDDEL DAT NIET VOOR HET HOF MAG INGEROEPEN WORDEN. MIDDEL NIET
ONTVANKELIJK.
2° JACHT. VERBOD TE JAGEN OP DE
OPENBARE WEGEN EN DE KANTEN DER
SPOORBANEN. RECHT ER DE KONIJNEN TE JAGEN OP DE DOOR DE WET
BEPAALDE WIJZE. RECHT BEHORENDE ENKEL AAN DE AANGRENZENDE
EIGENAAR OF AAN ZIJN RECHTHEBBENDE.

3° JACHT. -

JACHT OP EEN ANDERS
GROND ZONDER DE TOESTEMMING VAN
DE EIGENAAR OF ZIJN RECHTHEBBENDEN. NOODZAKELIJKHEID VAN
EEN KLACHT. VEREISTE HOEDANIGHEDEN.

4o

PREJUDICIELE

KWESTIE.

BEKLAAGDE VERVOLGD
OM ZONDER
'l'OESTE1VI1\1ING VAN DE EIGENAAR OF
ZIJN RECHTHEBBENDE OP EEN ANDERS
GROND TE HEBBEN GEJAAGD. BEKLAAGDE DIE ZICH ER TOE BEPERKT
TE BEWEREN DAT HIJ HET JACHTRECHT FEITELIJK UITOEFENDE OP DIE
GROND OF MEENDE ZULKS TE MOGEN
DOEN. ARTIKELEN 16 EN 17 VAN
DE WET VAN 17 APRIL 1878 NIET TOEPASSELIJK.

1° De belclaagde, die v66t de eetste techte~·
het a.fwijzingsmiddel niet aangevoetd
heeft oveteenlwmstig het enig artilcel, § IX
van de wet van 25 octobet 1919, is niet
ontvanlcel~jlc om v66T het hof te beweren
dat hij doot een uit dtie rechtm·s samengestelde kame!' van de correctionele techt-
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niet door een u-it rfen 1'echter bestaande
kamer {1).
2° Alleen de aang1·enzende eigenaar, of zijn
1'cchthebbende, mag konijnen jagen op
de openbare wegen en de kanten de1'
spoorbanen, op de door de wet bepaalde
wijze {2). (Wet van 28 februari 1882,

art. 3.)
3° De ve·rvolgingen uit hoofde op een anders
g1·ond te hebhen gejaagd, zonder de toestemming van de eigenam· of van zijn
1'echthebbenden, lcunnen slechts plaats
hebben op klacht van de eigenaar of 1•an
zijn 1'echthebbenden. (Wet van 28 februari 1882, art. 26.)
4° Stelt geen prejudiciele kwestie tegen,
zoals voorzien bij artikele?~ 16 of 17 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het H'etboek van
Strafvordering, de beklaagde 'l!ervolgd
uit hoofde van zonder toestemnnng van
de eigenam· of van zijn 1'echthebbenden
op een ande1's grand te hebben gejaagd,
die zich er toe beperkt aan te voeren dat
hij het jacht1·echt feitel~jk uitoefende op
die g1·ond of' in ellc geval te goeder t1·ouw
meende zulks te mogen doen.
(DE BRUYCKER, T. VAN EECKHOUDT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 augustus 1959 gewezen door
11et Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van paragraaf VIII van h~t
enig artikel van de wet van 25 october
1919 tot tijdelijke vvijziging van de rechterlijke inrichting en van de rechtspleging v66r de hoven en rechtbanken, onbepaald verlengd door de wet van 18 augustus 1928, doordat de rechtbank van
eerste aameg zetelende in strafzaken, die
in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan,
uit slechts een rechter samengesteld was,
dan wanneer zij uit drie rechters had
moeten samengesteld zijn daar ten deze
niet over een zaak ging waarbij een proces-verbaal de heterdaad vaststelde, zodat de vervolging bij de rechtbank niet
regelmatig aanhangig werd gemaakt :
Overwegende dat uit de stukken van
(1) Verbr., 11 mei 1959 (An·. Vm·b1·., 1959,
blz. 714).
(2) Raadpl. verbr., 24 juli 1899 (Bull. en
PAsrc., 1899, I, 349).
VERBR.,
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de rechtspleging niet blijkt dat aanlegger
voor alle behandeling over de grond van
de zaak zou beweerd hebben dat de tegen
hem ingestelde vervolging niet volgens
de door paragraaf VIII van het enig
artikel van de wet van 25 october 1919
voorgeschreven regelen bij een uit een
rechter bestaande kamer van de correctionele rechtbank aanhangig werd gemaakt;
Overwegende dat de betichte, die het
afwijzingsmiddel v66r de eerste rechter
niet aangevoerd heeft, overeenkomstig
paragraaf IX van het enig artikel van de
wet van 25 october 1919, v66r het hof
niet vermag te beweren dat hij door een
uit drie rechters samengestelde kamer
van de correctionele rechtbank had moeten gevonnist worden en niet door een
uit een rechter bestaande kamer;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 3 van de wet van 28 februari
1882 op de jacht en van de bewijskracht
van de conclusies van aanlegger, doordat
het arrest de wet verkeerd toepast met
te beslissen " dat het jachtfeit op de
spoorbanen of hun kanten door artikel 3
der wet verboden is >> en " dat het misdrijf bewezen is zelfs wanneer de overtreder geen schot gelost heeft "• dan
wanneer bewust artikel 3 van de wet van
28 februari 1882 het jachtfeit als zodanig op de spoorbanen of hun kanten niet
bestraft maar enkel het jagen daarop op
een andere marrier dan met netten of met
het fret :
Overwegende dat het onder betich
ting C ten laste van aanlegger gelegd
jachtmisdrijf erin bestaat het algemeen
verbod overtreden te hebben ciat bij
lid 2 van artikel 3 van de wet van 28 februari 1882 wordt uitgevaardigd tegen·
over. ieder ander persoon dan de aangrenzende eigenaar of zijn rechthebbende;
Dat, gelet op de ten deze voorziene
omstandigheid dat de betichte geen aangrenzende eigenaar noch rechthebbende
ervan is, het arrest de wetsbepaling waarvan het toepassing heeft gemaakt, niet
gesehonden heeft door haar draagwijdte
te bepalen zoals het deed ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid, eerste
onderdeel, nit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 18'2, 183 van
het Wetboek van Strafvordering, 26 van
de wet van 28 februari 1882 en van de
bewijskracht van de conclusies van aan-
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legger voor het hof van beroep, doordat
de dagvaarding waarbij de feiten voor de
rechtbank aanhangig werden gemaakt,
vermeldt onder betichting n « .•. zonder
toestemming van de eigenaar of zijn
reehthebbende, ter zake op de grond van
Van Eeckhoudt, die klacht indient ll, dan
wanneer het vaststaat dat betichte niet
gej aagd he eft op de gronden van de heer
Carolus Van Eeekboudt, maar wel op die
van Verhasselt en Raeymackers, die geen
klaeht hebben neergelegd en zich niet
burgerlijke partij hebben gesteld, tweede
onderdeel, uit de sr.hending van dezelfde
wetsbepalingen alsmede van artikel 16
van de wet van 1? april 18?8, doordat
betichte staande lwudt het jaehtrecht te
hebben op de kwestieuze grond hetgeen
een prejudieiele kwestie is, onderworpen
aan de bewijsmiddelen en de reehtspleging van burgerlijk recht en waarvan de
oplossing voorafgaand aan de mogelijkheid van bestaan van het misdrijf is, dan
wanneer het arrest eenvoudig op innerlijke overtuigingsmotieven en onder referte aan het strafdossier oordeelt alhoewel de erin voortkomende gegevens en
elementen formeel betwist worden en
overigens tegenstrijdig zijn, zoals aanlegger in zijn eonclusies v66r het hof van
beroep heeft uiteengezet :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging en bepaaldelijk uit de
door de burgerlijke partij Van Eeckhoudt ingediende klacht zonder dubbelzinnigheid blijkt, zoals overigens bet
arrest nader bepaalt, dat deze persoon
geen eigenaar is van de gronden waarop
aanlegger gejaagd heeft maar dat hij wel
het jachtrecht op die g·ronden heeft en
dat hij dus, als rechthebbende van ieder
eig·enaar, de vereiste hoedanigheid bezit
om, overeenkomstig artikel 26 van. de
wet van 28 februari 1882, klacht in te
dienen wegens het op andere grond te
jagen;
Overwegende dat in het middel niet
wordt beweerd dat bedoelde onnauwkeurige vermelding van de dagvaarding
belet zou hebben van al de feitelijke
omstandigheden kennis te hebben, op
grond waarvan de vervolg·ing ten laste
van aanlegger uit hoof de van betichting n
bij de strafrechter aanl1angig werd gemaakt of de uitoefening van de verdediging zou belemmerd hebben;
Over het tweede onderdeol :
Overwegende dat uit de conclusies vari
aanlegger v66r het hof van boroep hJijkt
dat hij het hestaan van het door de bur-

gerlijke partij ingeroepen jachtrecht niet
ontkend heeft en dat hiJ evenmin beweerd heeft zelfs een personeel jachtreeht
te hebben op de gronden waarop hij gejaagd heeft of een jachtrecht erop uitg·eoefend te hebben in uitvoering van een
overeenkomst ;
Dat hij zich inderdaad ertoe beperkte
aan te voeren dat hij samen met de burgerlijke partij, met wie hij vroeger in
vriendschap leefde, het jachtrecht feitelijk uitoefende en dat hij in elk geval te
goeder trouw was op het ogenblik der
feiten ;
Overwegende dat hieruit volgt dat
aanlegger geen onroerend zakelijk recht
ingeroepen heeft en dat het onderhavig
geval geen enkel van deze is welke de wetgever in artikel16 van de wet van 1? april
18?8 voorzien heeft;
Dat de in dit artikel uitzonderlijke
neergelegde regel welke afwijkt van artikelen 15~ en 189 van het Wetboek van
Strafvordering, van strenge in terpretatie
is en dat haar toepassing moet beperkt
worden tot de erin gemelde gevallen ;
Dat geen onderdeel van het middel kan
aangenomen worden ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van het verdedigingsrecht
van betichte, a) doordat betichte geen
enkele keer werd ondervraagd door de
eerste rechter, en b) doordat rekening
werd gehouden met de verklaringen van
personen die ondervraagd werden nadat
zij de debatten hadden gevolgd en zelfs
onderbroken :
Overwegende dat de feitelijke bewering
waarop het eerste onderdeel berust, door
de authentieke vaststellingen zowel van
het proces-verbaal van de op 21 mei 1959
door de correctionele rechtbank gehouc
den terechtzitting als van het op 15 juli
1959 uitgesproken vonnis tegengespro"
ken wordt en dat aanlegger die akten
van valsheid niet heeft beticht ;
Overwegende dat de feitelijke omstan~
digheden v,relke het middel in zijn tweede
onderdeel inroept steun vinden noch il).
het bestreden arrest, noch in de stukken
van de rechtspleging waarop het hof acht
vermag te slaan ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
·
En overwegende voor het overige, in
zover de voorziening gericht is tegen de
beslissing gewezen over de publieke vordering, dat de substantiele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;

___; 595 Om die redenen, verwerpt de voorzienjng; veroordeelt aanlegger tot de
lcosten.
22 februari 1960.-2 6 kamer.- Vom·zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, I-I.
van Beirs. Gelijkluidende conclusie,
H. F.· Dumon, advocaat-generaal.
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VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, GEWIJZIGD DOOR KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 JUNI 1958, ARTIKEL 16.B OTSING OP EEN KRUISPUNT. -ARREST
WAARBIJ DE GEHELE VERANTWOORDELI.JKHEID VAN RET ONGEVAL WORDT
GELEGD TEN LASTE VAN DE BESTUURDER DIE DE VOORRANG VERSCHULDIGD WAS OlVI REDEN DE BES'l'UUHDER,
DIE DE VOORRANG GENOOT, HIEROVER
BESCHIKTE OP DE GEHELE BREEDTE
VAN DE WEG EN HI.J GEEN ONVOORZICHTIGHEID HEEFT BEGAAN. - VVET'l'IGE BESLISSING.
Is wettig het a1'1'est wtn het hof van beroep
dat om de gehele verantwo01·delijlcheid
va~ een op ~en k1·uispunt plaats gehad
he b bende botsina ten laste van de bestuU1·de1' die de" voorrang sclmldig was
te leggen, zich g-rondt, e~nsd6els, op het
principe dat degene, dw de voorrang
genoot hierover beschilcte op de gehele
b1·eedt~ van de ·weg die hij bereed (1) en,
anderdeels, op de vastste!!ing dat deze
laatste bestuurder van ZtJn voorrangs1'echt op geen onvoorzzichtige wijze gebruik heeft ge·m.aakt.

(DE BOEVERE,

'f.

HELLEPUTTE.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 september 1959 gewezen
door het Hof van beroep te Gent;
I. Over de voorziening van aanlegger
als beklaagde :
Overwegende clat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
(1) Raadpl. verbr., 11 februari 1957 (Bull.
en PAsrc., 1957, I, 694),

rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Over de voorziening van aanlegger
als burgerlijke partij :

A. In zover de voorziening gerieht is
tegen de beslissing over de pu.\Jlieke vorclering :
·
Overwegende dat de voorziening van
de burgerlijke partij die tot gee~. deel der
kosten jegens de openbare J?.art!J veroordeeld werd, niet ontvankehjk IS;
B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12, meer bepaald lid I, 25, meer bepaald 2b van d_e
Weoocode (koninklijk besluit van 8 apnl
195'4 gewijzigd door koninklijk besl'?_it
van 4 juni 1958), 1382 van het BurgerhJk
Wetboek 9? van de Grondwet, doordat
het best;eden arrest, na in feite vastgesteld te hebben dat verweerder op de
Tolhuislaan te Gent reed en eiser op de
Sanderusstraat, dat verweerder, over de
prioriteit van rechts genoot en dat de
kwestieuze botsing .tussen de wagens van
partijen zich op het kruispunt voordeed,
toen verweerder naar links afzwenkte om
de Sanderusstraat op te rijden, beslist
heeft dat het auto-ongeval te wijten was
aan de nalatio·heid van eiser, verweerder
vrijgesproken"he eft van de betic~ting van
onvriiwillige slagen of verwondmgen, en
beslist heeft dat gezien deze vrijspraak
de Hechtbank onbevoegd was om kennis
te nemen van de eis van eiser, als burgerlijke partij, en deze beslissingen gestaafd
heeft op de overweging dat verweerder
" geen acht moest geven aan het verke~r
dat uit de Sanderusstraat kon komen m
de Tolhuislaan, gezien de verplichting
aan deze vYegg·ebruikers opgelegd, hem
op de hele breedte van de Tolhuislaan
voorrang te verlenen "• en dat « neit
bleek dat verweerder daarbij op een onvoorzichtige marrier van zijn recht van
voorrang o·ebruik heeft gemaakt "• zulks
ten onrechte, omdat de weggebruiker die
over de prioriteit geniet niet ontlast
wordt van de gewone voorzichtigheidsen voorzorgsverplichtingen, O!lldat, zo
hij links afslaat, hij zich naar lmks moet
begeven zonder echter de normale gang
van het tegemoetkomende verkeer te
beletten of te hinderen, omdat de weggebruikers die van een linker baan komen
afgereden deel uitmaken van het « tegemoetkomende verkeer "• omdat verweerder dus wettelijk verplicht was acht te
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Sanderusstraat naar de Tolhuislaan en
zijn verkeer niet mocht hinderen, omdat
de beslissingen van de feitenrechters, die
op het ontkennen van een wettelijke verplichting in hoofde van verweerder, gegrond zijn, niet wettelijk gemotiveerd
voorkomen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de botsing· plaats gTeep op het kruispunt, tussen het voertuig van verweerder, welke in de Tolhuislaan reed die een
hoofdweg was en dit van aanlegg·er die
de Sanderusstraat verlaten had die ten
opzichte van de eerste een secundaire
weg is;
Overwegende dat, om de gehele verantwoordelijkheid van het ongeval ten laste
van de aanlegger te leggen, het arrest op
de volgende beweegredenen steunt : eensdeels, dat aanlegger de verplichting had
aan verweerder voorrang te verlenen op
de hele breedte van de Tolhuislaan, en,
anderdeels, dat verweerder, die op deze
laatste weg reed, vermocht, bij toepassing van artikel 25-2 b, (thans 25-2c) van
de Wegcode zich zoveel als mogelijk naar
links te begeven in deze laatste weg voor
zover hij de normale gang van het tegemoetkomende verkeer niet belette of hinderde;
Dat het arrest, weliswaar, eraan bijvoegt dat de verweerder « geen acht moest
geven op het verkeer dat uit de Sanderusstraat kon komen in de Tolhuislaan " ;
maar dat het, zodoende, noch artikel 25-2c, noch het principe van de normale verplichtingen tot voorzichtigheid
de weggebruikers opgelegd, schendt;
Dat het arrest inderdaad, er aldus over
beslist daar het, enerzijds, vastgesteld had
dat verweerder de voorrang op de gehele
breedte van de Tolhuislaan genoot en
dat aanlegger dientengevolge de verplichting had de doorgang vrij te laten wanneer hij uit de door hem gevolgde weg
gereden kwam en daar het, anderzijds,
vaststelt dat het niet blijkt dat verweerder van zijn voorrangsrecht op onvoorzichtig·e wijze gebruik heeft gemaakt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afg·eleid uit
de schending van artikelen 12, meer bepaald lid 1, 25, meer bepaald 2c van de
Wegcode (koninklijk besluit van 8 april
1954 gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 juni 1958), 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, na in
feite vastgesteld te hebben dat verweerder

op de Tolhuislaan te Gent reed en eiser
op de Sanderusstraat, dat verweerder
over rle prioriteit van rechts genoot en
dat de kwestieuze botsing tussen de wagens van partijen zich op het kruispunt
voordeed, toen verweerder naar links
afzwenkte om de Sanderusstraat op te
rijden, beslist l1eeft dat het auto-ong·eval
te wijten was aan de nalatigheid van
eiser, verweerder vrijgesproken heeft van
de betiehting van onvrijwillig·e slagen of
verwondingen, en beslist heeft dat gezien
deze vrijspraak de rechtbank onbevoegd
was om kennis te nemen van de eis van
eiser, als burgerlijke partij, en deze beslissingen gestaafd heeft op de overweging dat verweerder niet op een onvoorzichtige marrier van zijn recht van voorrang gebruik heeft gemaakt, om :reden
dat hij op grond van de bepalingen van
artikel 25-2c, vermocht zoveel als mogelijk naar links te komen in de Tolhuislaan,
zulks zonder de conclusies van eiser te
beantwoorden in zoverre zij staande
hielden dat verweerder een fout begaan
had door « zonder geluids- of lichtsignalen te geven van achter de draai op de
linkerkant van de baan die aldaar nochtans 9 m. 80 breed is, te komen opdagen
en aldus eiser, die goed de rechterkant
bel'eed te verrassen >> en « in de war te
sturen ',,, zulks ten onrechte omdat indien srtikel 25-2c aan verweerder het
recht toekent « naar links te komen in
de Tolhuislaan >>, dit artikel hem geenszins ·het recht verleende de. Sanderusstraat langs haar linker kant op te rijden,
omdat artikel 12 hem de verplichting
oplegde in gezegde Sanderusstraat zo
dicht mogelijk bij de rechterrand te rijden, en artikel 25-2c hem verplicht
" een zo groot mogelijke draai te nemen,
zodat de weg welke hij ging oprijden aan
de rechterzijde wordt opgereden >>, omdat
artikel 97 van de Grondwet aan de feitenrechters de verplichting oplegde de bedoelde passussen der conclusies van eiser
te beantwoorden, omdat alleszins uit de
bewoordingen van het bestreden arrest
onmogelijk kan uitgemaakt worden of de
feitenrechters in feite hehben willen beslissen dat het onjuist was dat verweerder
in de Sanderusstraat op de linker kant van
de baan was komen opdagen en aldus
eiser verrast had, dan wel of zij in rechte
hebben willen beslissen dat zelfs indien
het feit juist was, verweerder toch op
voorzichtige marrier van zijn recht van
voorrang zou gebruik gemaakt hebben en
geen gehele of gedeeltelijke verantwoordelijkheid in de gevolgen van het auto-ongeval zou moeten dragen, omdat deze
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onduidelijkheid in de motivering van het
bestreden arrest met het gebrek aan de
door artikel 9? van de Grondwet vereiste
motivering gelijk staat :
Overwegende dat het middel aanneemt
dat door het arrest vastgesteld wordt dat
dat de botsing tussen de wagens van partijen zich op het kruispunt voordeed,
toen verweerder naar links afzwenkte
om de Sanderusstraat op te rijden;
Overwegende, derhalve, dat het middel, in het licht van die vaststelling van
het arrest waaruit blijkt dat de botsing
van beide voertuigen zich voordeed alvorens verweerder de Sanderusstraat opreed, feitelijke grondslag mist ; dat, waar
het verweerder verwijt de Sanderusstraat
langs haar linkerkant opgereden te hebben en aldus artikelen 12-1 en 25-2c van
de Wegcode geschonden te hebben, het
steunt op een bewering door een feitelijke vaststelling van het arrest tegengesproken, en dat waar het het arrest verwijt de conclusies van aanlegger niet
beantwoord te hebben die het gemis aan
geluids- of lichtsignalen bij het opdagen
van verweerder van achter de draai op
de linkerkant van de Sanderusstraat inriepen, de rechter dit verweer niet diende
te beantwoorden daar het steunde op een
bewering tegengesproken door de feitelijke vaststellingen van het arrest;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
22 februari 1960.- 2e kamer.- Voo1'H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H.
Wauters. - Gelijklt£idende conclus1:e, H.
F. Dumon, advocaat-generaal.
zitte~·,

PLICHTIGEN. - AANSLAGEN GEVESTIGD
BIJ WIJZIGING VAN DE AANGIFTE VAN:
DE BELASTINGPLICHTIGE. HOF VAN,
BEROEP DE SOORTGELIJKHEID VAN DE
ALS VERGELIJKINGSPUNTEN GEKOZEN
BELASTINGPLICHTIGEN VASTSTELLENDE,'
MAAR BESLISSENDE DAT DE ELEMENTEN
VAN VERGELIJKING, DIE AANGENOMEN.
WERDEN, NIET OORDEELKUNDIG ZIJN.
-MACHT VAN HET HOF VAN BEROEP,"

1 o Is niet van belang ontbloot het door
de administratie tot staving van een
voo1·ziening in zaken van directe belastingen voorgesteld middel, waarbij aan
het hof van berocp verweten wo!'dt de
verbetering van zekere aanslagen te hebben bevolen, in plaats van de nietigverklaring e!' van uit te sprelcen, wijl deze
de administratie toelaat, ove?'eenkomstig
artikel 74bis van de samengeschalcelde
wetten op de inlcomstenbelastingen, nieuwe aanslagen te vestigen (1).
2° vVanneer, uitspraak doende op een
beroep tegen een beslissing van de directeu?' der belastingen bette ffende aanslagen gevestigd, bij wijziging van de
aangifte van de belastingplichtige, b(j
toepassing van het bijzonde1· bewijsmiddel voorzien bij m·tikel 28 van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, het hof van be~·oep oordeelt dat
de doo1' de administ1·atie als ve?·gel~j
kingspunten gekozen belastingplichtigen
soortgelijk zijn in de zin van .di.t art~-:
kel 28, maar dat de door de admtmstratte
aangenomen elementen van vergeUjking
niet oordeelkundig zij n, heeft het het recht
deze elementen door andere te ve1·vangen,
welke uit dezelfde documenten blijken,
en, desgevallend, de belastbare g1·ondslag
te verminde1·en op g1'ond van deze laatste
elementen (2). (Samengeschakelde wet-

ten op de inkomstenbelastingen, artikelen 28, 55 en 66.)
2e KAMER. -
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23 februari 1960

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.ARREST WAARBIJ DE VERBETERING VAN
ZEKERE AANSLAGEN BEVOLEN WORDT.
VOORI\IENING VAN DE ADJ\!INISTRA·
TIE.- MIDDEL DAT AAN HET HOF VAN
BEROEP VERWIJT DE NIETIGVERKLARING VAN DE AANSLAGEN NIET TE
HEBBEN UITGESPROKEN. MIDDEL
NIET VAN BELANG ONTBLOOT.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEPALING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ VERGELIJKING MET DE WINSTEN VAN SOORTGELIJKE BELASTING-

(BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. DE COCK.)
ARREST.

HET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. verbr., 27 januari 1948 (Arr.
Verbr., 1948, biz. 49) en de conciusie van het
openbaar ministerie (Jou1•n. prat. d1·. fisc.,
1948, biz. 116).
(2) Raadpl. verbr., 9 december 1958 (Arr.
Verb1·., 1959, biz. 308); 11 maart 1959 (Bull.
en PAsrc., 1959, I, 700); 15 september 1959.
supra, biz. 41.
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arrest, op 16 april 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent ;
Gelet op het middel, afgeleid uit de
schending· van de artikelen 9? van de
Grondwet, 28, 55, paragraaf 1, 66, 6?
en 7flbis van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen samengeschakeld
bij besluit van de Regent van 15 januari
1948, doordat het bestreden arrest, na
vooraf te hebben vastgesteld dat het
vermoeden afgeleid door de administratie
uit de, overeenkomstig gemeld artikel 28,
tot staving der taxaties voorgebrachte
vergelijkingspunten niet verantwoord is,
niettemin beslist dat de in hoofde van
verweerder belastbare bedrijfsinkomsten
van elk van de in betwisting zijnde
jaren zullen herberekend worden naar
rato van 35 t.h. of 40 t.h. van de aangegeven ontvangsten, dan wanneer, zo
de administratie de vergelijkingsmethode
op niet oordeelkundige wijze heeft toegepast en derhalve arbitraire aanslagen
heeft gevestigd, het hof van beroep er
zich toe moest beperken deze aanslagen
nietig te verklaren, aan de administratie
de zorg overlatend nieuwe aanslagen te
vestigen krachtens artikel ?4bis van de
voormelde wetten, en dan wanneer, althans, het hof van beroep aldu;; zijn
beslissing op strijdige of dubbelzinnige
beweegredenen steunt :
Over de grand van niet-ontvankelijkheid afgeleid door verweerder uit het
gebrek aan belang van het middel :
Overwegende dat zulk belang klaarblijkelijk is vermits, ingeval van nietigverklaring van de aanslagen, het aan de
administratie en niet aan het hof van
beroep behoort, overeenkomstig artikel 7flbis van de samengeschakelde wetten, de nieuwe aanslagen te vestigen, dat
de administratie, trouwens, slechts belastingen mag innen volgens de door de
wet voorgeschreven vormen, zodat ze er
belang bij heeft dat haar titel tot heffing
overeenkomstig de wet zou zijn ;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid dus niet kan ingewilligd worden ;
Over het midclel :
Overwegende dat de administratie de
aangiften van verweerder, voor de clienstjaren 1952, 1953 en 1954, heeft gewijzigd
en de belastbare gronclslag· heeft vastgesteld door het bijzonder bij artikel 28
van de samengeschakelde wetten voorziene bewijsmiddel ;
Dat, te dien einde, ze de netto-winsten
van verweerder, dokter in geneeskunde
die geneesmiddelen verkoopt, bij verge-

lijking met de winsten van geneesheren
die insgelijks geneesmiddelen verkopen
en die hun beroep in de aanpalende
gemeenten uitoefenen, heeft bepaald door
te steunen, wat de eerste twee dienstjaren
betreft, op de verhouding tussen de aankopen van geneesmiddelen en de nettowinsten, en, wat het derde dienstjaar
betreft, op de verhouding tussen het
verbruik van brandstof tot beroepsdoeleinden en gezegde winsten ;
Overwegende dat het arrest beslist dat,
vermits de boeken van verweerder al zijn
inkomsten niet vermelden, de administratie terecht de belastbare grondslag bij
toepassing· van artikel 28 heeft gevestigd;
Dat het arrest zonder te betwisten dat
om dit bewijsmiddel toe te passen de door
de administratie gekozen belastingplichtigen soortgelijk zijn, verklaart dat de
door de administratie aangenomen vergelijkingspunten noch « degelijk " noch
« doelmatig "• noch « overtuigend " zijn
en beslist dat, « naar de vergelijkingstypes van de zaken "• de netto-winsten
van verweerder een bepaald percentage
van het totaal bedrag van zijn ontvangsten vertegenwoordigt, zijnde 35 t.h. voor
het eerste dienstjaar en 40 t.h. voor de
volgende twee dienstjaren;
Overwegende dat het hof van beroep
het recht en de plicht had na te gaan of,
gelet op de voorschriften van artikel :28,
de gevolgen, door de administratie afgeleid uit de door haar aangenomen
elementen van de vergelijking·spunten
waarop ze steunde, gerechtvaardigd waren en of het bedrag van de belastbare
grondslag werkelijk in evenredigheid tot
de belastbare winsten van de als soortgelijk beschouwde belastingplichtigen
vastgesteld was geweest ;
Overwegende dat het arrest, bij de
beoordeling van de verschillende elementen die blijken uit de door de administratie bij de bundel gevoegde vergelijkingsfiches, beschouwt dat de door de administratie aangenomen elementen door
andere, voortkomende van de zelfde
documenten, dienen te worden vervangen
en eruit afleidt dat de administratie geen
juiste toepassing van artikel 28 heeft
gemaakt;
Dat het, steunende op die laatste vergelijking, beslist dat de belastbare grandslag dient te worden verminderd in een
mate die het voor ieder dienstjaar bepaalt;
Overwegende dat het hof van beroep
aldus sleehts de dwaling heeft verbeterd
die het bevonden heeft in de interpretatie
die de administratie aan zekere van de
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aangenomen elementen van de vergelijkingspunten gegeven had;
Maar overwegende dat het hof van
beroep, door het percentage van de ontvangsten te bepalen tot het vaststellen
van de netto-winsten van verweerder
zonder de elementen te preciseren waarmede het rekening houdt, alhoewel het
de ontoereikendheid van de aangegeven
ontvangsten vaststelt, zijn beslissing
steunt op een dubbelzinnige overweging,
die het hof niet toelaat de wettelijkheid
van de ten deze toegepaste wijziging na
te gaan en het aldus artikel 97 van de
Grondwet schendt;
Dat, in die mate, het middel gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het, om het bedrag
van de netto-winsten van verweerder
voor de dienstjaren 1952, 1953 en 1954
te bepalen, het op de door verweerder
aangegeven ontvangsten toe te passen
percentage vaststelt, in zover het, op
grond van die percentages, de wijziging
van de aanslagen betreffende die dienstjaren beveelt en in zover het over de
kosten uitspraak doet; beveelt dat melding van onderhavig arrest op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing
zal worden gemaakt ; veroordeelt ieder
van de partijen tot de helft der kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar bet
. Hof van beroep te Luik.
23 februari 1960. 2 kamer. Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.- Vm·slaggever, H. De
Bersaques. Gelijlrluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Leynseele en Delafontaine (deze laatste van de Balie van
Kortrijk).
8
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23 februari 1960

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. SCHRIFTELIJK AKKOORD. AKKOORD DOOR EEN MAN-

(1) Raadpl. V8rbr., 23 december 1958 (Arr.
Vm·b1·., 1959, biz. 363).
(2) Verbr., 26 november 1957 en 11 maart
1958 (A1·r. Verb1·., 1958, biz. 188 en 508);
14 januari 1960, sttpra, biz. 430.
Wat betreft het onderscheid tussen juridische dwaling en feitelijke vergissing, raadpi.
Gent, 27 september 1949 (Rev. fisc., 1949,

DATARIS ONDERTEKEND. DRAAGWIJDTE VAN RET AKKOORD EN MACHT
VAN DE MANDATARIS KUNNENDE NIET
VOOR DE EERSTE MAAL V66R RET HOF
WORDEN BETWIST.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VASTSTELLING VAN DE BELASTBARE
GRONDSI.AG. AKKOORD VAN DE BELASTJNGPLICHTIGE MET HET BEDRAG
VAN DIE GRONDSLAG. BELASTINGPLICHTIGE DOOR DIT AKKOORD GEHOUDEN, BEHALVE INGEVAL VAN DWALING.

1° 1-Vanneer een 1'eclamatie tegen een aanslag in de inlromstenbelastingen gevolgd
we1'd doo1' een sch1'if'teli.ik akkoord, kan
de belastingplichtige noch de dmagwijdte
van het gegeven akko01·d noch de macht
van degene, die het akkoo?'d onde1·tekend
heef't, voo1· de eerste maal v66r het hof
betwisten (1).
2° Wanneer de belastingplichtige, of' zijn
gemachtigde, zijn akkoord heeft betuigd
rnet het bcdrag van de belastbare g1'ondslag, is hij doo1' dit akkoo1·d geh01tden,
tenzij hij het bewijs bij brengt van een
jU?·idische dwaling of' een {eitelijke ve1'gissing (2).
{WAI.LEMANS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1988 en 1989
van het Burgerlijk W etboek, 55 en 61 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, door de besluiten van 12 september 1936, 3 juni 1941, 31 juli 1943 en,
voor zoveel als nodig, 15 januari 1948
samengeschakeld, 352 en 402 van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
doordat het hestreden arrest beslist dat
aanlegger gebonden is door het akkoord
(stuk 131) gegeven door zijn algemene
volmachtdrager op 19 december 1951, na
biz. 624); Luik, 2 april 1952, Gent, 23 januari
en 4 maart 1963 (ibid., 1953, biz. 139, 505
en 534); vel'br., 27 maart 1956 (Arr. Verbr.,
1956, biz. 627) ; " Les reclamations en matiere
d'impots sm· Ies revenus », rede uitgesproken
op 1 september 1958, bij de heropening van
het hof, biz. 4 7.
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het indienen van de reclamatie, dan
wanneer het stuk waarop het bestreden
arrest steunt geen akkoord vaststelt doch
aldus is opgesteld « Le soussigne Franc;ois Wallemans ... declare se desister de
toutes ses reclamations introduites contre le montant des taxations reglees a sa
charge en matiere d'impots sur les revenus des exercices 1941 a 1945 ala condition que les bases taxables aux impots
cedulaires et complementaires desdits
exercices soient fixees comme suit (volgen dan de aanslaggronden) getekend :
P. Van Moere, fonde de pouvoir" en in
werkelijkheid een voorwaardelijke afstand van de reclamatie uitmaakt (schending van de artikelen 1319 tot 1322 van
het Burgerlijk Wetboek), en dan wanneer
de afstand van de reclamatie niet geldig
door een algemene lasthebber kan gegeven worden doch, om de belastingplichtige te kunnen worden tegengesteld door
een bijzonder daartoe gemachtigde lasthebber moet getekend zijn (schending
van de andere aangeduide bepalingen)
en dat hetzelfde geldt voor alle verzaking
aan grieven in de reclamatie begrepen :
Overwegende dat aanlegger v66r het
hof van beroep niet heeft aangevoerd dat
het door zijn mandataris ondertekend
stuk geen akkoord omtrent de belastbare
grondslag vaststelt doch een afstand van
zijn reclamatie, waartoe die mandataris
geen macht had toe te stemmen ;
Dat, wel integendeel, v66r dit rechtscollege, aanlegger uitdrukkelijk gewaagt
van « een akkoord waarbij de bedrijfsinkomsten 1941-1945 werden bepaald op
684.130 frank >>;
Dat hij tegen dit akkoord geen ander
grief inriep dan de dwaling waardoor het
zou aangetast zijn ;
Dat, zo hij aanvoerde dat hij zich tegen
het ondertekenen, van dat akkoord door
zijn mandataris in zijn aanwezigheid, zou
hebben verzet, hij geenszins de reden van
dat verzet preciseerde ;
Dat het middel, daar het nieuw is, niet
ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 55, 61 en inzonderheid 61,
paragraaf 3, 65 en 66 der wetten betreffende de inkomstenbelastingen door de
besluiten van 12 september 1936, 3 juni
1941, 31 juli 1943, en, voor zoveel als
nodig, 15 januari 19l,8 samengeschakeld,
6, 1315 en 1352 van het Burgerlijk Wethoek, doordat, eerste onclerdeel, het bestreden arrest beslist heeft dat aanlegger
gebonden was door het akkoord door zijn
lasthebber gegeven tenzij hij het bestaan

van een juriclische dwaling of stoffelijke
vergissing bewijst, dan wanneer de belastingplkhtige de vermindering van een
aanslag gegrond op zijn aangifte of op
zijn naderhand gegeven akkoord kan
bekomen zonder ertoe verplicht te zijn
het bewijs van een stoffelijke dwaling te
leveren, de feitelijke vergissing voldoende
zijnde (schending inzonderheid van artikelen 55 en 61, paragraaf 3, van de
samengeordende wetten en 1352 van het
Burgerlijk Wetboek), en doorclat, tweede
onderdeel, het bestreden arrest hierop
steunt dat aanlegger niet eens de aard
van zijn ingeroepen dwaling of stoffelijke
vergissing bepaalt, clan wanneer, wegens
het karakter van openbare orde van de
belasting, het hof van beroep zijn onderzoek niet tot de bewijsvoering van de
partijen beperken mag doch de verplichting heeft zelf, volgens al de bestanddelen van de zaak, het bestaan van
de belastingschuld te onderzoeken (schending van al de aangeduide wetsbepalingei~) :
Overwegende dat aanlegger in conclusies staande hield dat hij ingevolge het
door zijn lasthebber gegeven akkoord gehouden was, « tenzij gezegd akkoord zou
aang·etast zijn door een juridische dwaling of stoffelijke misslag "• aldus naar
luid van die conclusies de juridische dwaling of de feitelijke vergissing beogende;
Overwegende dat het mid del aanvoert.
clat het arrest zou geweigerd hebben de
feitelijke vergissingen te begrijpen onder
diegene die zijn toestemming tot het
akkoord konden ongeldig maken ;
Overwegende dat dergelijke weigering
niet blijkt uit de termen van het arrest,
dat zowel de door aanlegger ingeroepen
juridische als feitelijke dwalingen verwerpt om de dubbele reden clat de aard
van die dwalingen niet wordt gepreciseerd en dat al de elementen die tot zulke
dwaling aanleiding hadden kunnen geven
hem v66r zijn akkoord bekend waren en
zijn toestemming dus niet hehben kunnen bei'nvloeden ;
Dat uit die laatste beschouwing blijkt
dat het hof van beroep vastgesteld heeft
dat geen enkele factor van clwaling dit
akkoord van aanlegger omtrent de wijzig·ingen die de administratie aan zijn aangiften had gebracht aantastte, zodat het
bestaan van de belastingsehuld wettig
vast stoncl ;
· Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 55, 61 en inzonderheid 61,

