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paragraaf 3, der wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen door de besluiten 
van 12 september 1936, 3 juni 19H, 
31 juli 19~3, en voor zoveel als nodig, 
15 januari 19~8 samengeschakeld, 1319, 
1320,1322 en 1352 van hetBurgerlijkWet
boek, doordat het bestreden arrest beslist 
heeft dat het overbodig voorkomt de grie
ven omtrent het geldbezit en de waarde 
van de stocks op 1 januari 19~0 te onder
zoeken om reden dat << eiser niet gerech
tigd is om tegen zijn akkoord in te trach
ten te bewijzen dat de balansafrekenin
gen opgemaakt v66r het tot stand komen 
van het akkoord en waarop het bestuur 
geenszins steunt, niet zouden gerecht
vaardig·d zijn 11, dan wanneer het bestuur 
bij conclusies staande hield dat het cijfer 
waarop het akkoord waarvan sprake ge
nomen werd gerechtvaardigd was door 
e.en vermogensaccres voorkomend in het 
stuk 1~ B onder de wijzigingen gebracht 
aan de huurgelden (stuk 17 G) en aan de 
liquiditeiten van 1.105.000 frank op 
1.250.000 frank gebracht (stuk 130) der
wijze dat het bestreden arrest door te 
verklaren dat het bestuur op geen ver
mogenbalans had gesteund, de bewijs
kracht van die stukken en van de conclu
sies van de Staat heeft geschonden ; en 
dan wanneer aanlegger, om de vergissing 
te bewijzen die zijn op een vermogensba
lans gegrond akkoord ongeldig zou ge
maakt hebben, ontvankelijk was het be
wijs te leveren dat verscheidene posten 
van die balans onjuist waren, derwijze 
dat het hof van beroep het aanbod van 
aanlegger het bewijs te leveren dat zijn 
liquiditeiten en stocks in 1%0 groter 
waren dan de in aanmerking genomen 
cijfers moest onderzoeken, terwijl zijn 
gezinsuitgaven lager dan die cijfers 
waren; 

Overwegende dat de door de rechter 
gedane vaststelling volgens welke het 
akkoord dat aanlegger gegeven heeft om
trent de door de administratie aan zijn 
aangiften gedane verbeteringen door geen 
dwaling· aangetast was, volstaat om zijn 
beslissing te rechtvaardigen ; 

Overwegende dat het middel, daar het 
een overbodige beweegreden bestrijdt, 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

23 februari 1960.- 2° kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. 
De Bersaques.- Gelijkluidende conclusie, 

H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. de May (van de Balie van 
beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 23 februari 1960 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
- BESLISSING VAN DE DIRECTEUR 
WAARBIJ DE RECLAMATIE WEGENS TAR
DIVITEIT NIET ONTVANKELIJK WORDT 
VERKLAARD. - ARREST WAARBIJ DE 
RECLAMATIE NIET ONTV ANKELIJK 
WORDT VERKLAARD BIJ GEBREK AAN 
MOTIVEHING. - WETTIGHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE, - VERPLICHTING TOT 
MOTIVEREN. - SANCTIE. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
- ARREST WAARBIJ DE RECLAMATIE 
NIET ONTVANKELIJK WORDT VER
KLAARD WEGENS TARDIVITEIT EN GE
BREK AAN MOTIVERING. - BESLISSING 
WETTIG GERECHTVAARDIGD DOOR HET 
GEBREK AAN MOTIVERING VAN DE RE
CLAMATIE. - MIDDEL WAARBIJ DE 
TARDIVITEIT BESTREDEN WORDT ZON
DER BELANG. 

~o MIDDELEN TOT CASSATIE. 
- DIRECTE BELASTINGEN. - MIDDEL 
WAARBIJ VASTSTELLINGEN WORDEN GE
CRITISEERD, WELKE DE WETTELIJK
HEID VAN DE BESTREDEN BESLISSING 
NIET KUNNEN AANTASTEN. - MIDDEL 
NIET ONTVANKELIJK. 

1° H et hof van be1·oep wam· bij een beroep 
aanhangig is gemaakt tegen een beslis
sing van de di1·ecteu1' der belastingen, 
welke een reclamatie niet ontvankel·ijk 
verklaart wegens tm·diviteit, !weft de 
macht die !'eclamatie niet ontvankelijk te 
verlclm·en bij gebrelc aan motivering (1). 
(Samengeschakelde wetten op de in
komstenbelastingen, art. 61, par. 3, 
en 66.) 

2° De !'eclamatie van een belastingplich
tige tegen het bedrag van de aanslag in 
de inlcomstenbelastingen moet, op stmf 

(1) Raadpl. verbr., 14 februari 1938 (A1'1'. 
Ve1'b1'., 1938, biz. 19); 5 mei 1941 (A1'1·. Ve1'b1·., 
1941, biz. 117) en de conciusie van het open
baar ministerie (Bull. en PAsiC., 1941, I, 177). 
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van verval, gemotiveerd zi}n (1). (Samen
geschakelde wetten · op de inkomsten
belastingen, art. 61, par. 3.) 

3° vVanneer het hof van beroep een recla
matie niet ontvankelijk verklaart wegens 
tardiviteit en gebrek aan motiverinq, is 
zonde1' belnng, en deswege niet ontvan
kelijk, het middel dat slechts de tardi
viteit van de reclamatie betwist, dan 
wanneer de beslissing wettig gerechtvaar
digd is door het gebrelc aan motivering. 

~0 Is niet ontvankelijk, in zaken van directe 
belastingen, het middel wam·b·ij vaststel
lingen wo1·den gecritiseerd, welke de 
wettelijkheid van de bestreden beslissing 
niet lmnnen aantasten. 

(VAN LERBERGHE, T. BELGISCHE STAAT, 
!viiNISTER VAN FINANCIEN.) , 

ARREST. 

HET HOF; -- Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 october 1.958 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het tiende middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 65, 66 en 67 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, doordat 
het bestreden arrest de reclamatie, bij 
gebrek aan motivering, niet ontvankelijk 
verklaart, dan wanneer, vermits het be
roep enkel ingediend werd tegen een be
slissing van de directeur die de reclama
tie laattijdig verklaarde en derhalve geen 
uitspraak deed ten gronde, alleen de 
kwestie van de laattijdigheid (verjaring) 
bij het hof van beroep aanhangig was 
gemaakt, zodat gezegd hof niet bevoegd 
was om uitspraak te doen over de grond 
van de zaak .en om de reclamatie bij ge
brek aan motivering niet ontvankelijk te 
verklaren : 

Overwegende, aan de ene zijde, dat het 
arrest, door te beslissen dat de reclamatie 
tegen de directoriale beslissing << eveneens 
wegens gebrek aan motivering niet ont
vankelijk is "• geen uitspraak doet ten 
gronde; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
het beroep, ingesteld tegen de beslissing 
waarbij de directeur der rechtstreekse 
belastingen de reclamatie niet ontvanke
lijk verklaarde, het hof van beroep toe-

(1) Verbr., 21 april1953 (Arr. Vm·br., 1953, 
biz. 571), en de noot in Bull. en PAsro., 1953, 
I, 642; raadpl. verbr., 1 december 1959, supra, 
biz. 291. 

liet zovvel de regelmatigheid naar de vorm 
van de reclamatie als de tijdige indiening 
ervan te onderzoeken; dat, overeenkom
stig artikel 61, paragraaf 3, van de samen
geschakelde wetten, de reclamatie tegen 
het bedrag van de aanslag, op straf van 
verval, moet gemotiveerd zijn; 

Dat het middel niet kan aang·enomen 
worden; 

Over de eerste zeven middelen, afge
leid hieruit dat het bestreden arrest be
slist dat de reclamatie laattijdig is ver
mits de termijn om reclamatie in te die
nen loopt van af de datum van de verzen
ding van het aanslagbiljet, zelfs wanneer 
dit laatste aan de curator van het faillis
sement wordt overgemaakt en vermits 
niet bewezen is noeh dat aanlegger door 
overmaeht zou verhinderd zijn geweest 
er kennis van te nemen noch dat de 
curator zou verzuimd hebben hem de 
aanslagbiljetten mede te delen, dan wan
neer, eerste middel, volgens artikel 61, 
paragraaf 3, van de samengeschakelde 
wetten de termijn eerst loopt vanaf de 
datum waarop het aanslagbiljet ter ken
nis van de belastingplichtige komt, 
(schending van artikel 61, paragraaf 3), 
tweede middel, het arrest noch zegt wat 
moet verstaan worden door regelmatige 
verzending en door overmacht, noch ant
woordt op de vraag of opsluiting over
macht is of niet (schending van artikel 97 
van de Grondwet) ; derde middel, de cura
tor niet bevoegd was om de aanslaghiljet
ten aan de gefailleerde gericht in ont
vangst te nemen (schending van arti
kel ~78 van het Wetboek van koophan
del), vierde middel, de bewering van het 
arrest als zou aanlegger niet door over
macht belet zijn geweest kennis van de 
aanslagbiljetten te krijgen, geen motive
ring is, wanneer die bewering aileen steunt 
op de loutere veronderstelling dat de cura
tor niet zou verzuimd hebben die stukken 
aan de gefailleerde mede te delen (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet), 
vijfde middel, het toezenden aan de eura
tor van aanslagbiljetten geen ander doel 
heeft dan de betaling zeker te stellen en 
niet tot gevolg kan hebben de termijn 
voor bezwaar te doen lopen (schending 
van artikel61, paragraaf 3, van de samen
geschakelde wetten), zesde middel, het 
arrest, door te verklaren dat men niet als 
waarschijnlijk kan aannemen dat de cura
tor de aanslagbiljetten niet aan aanlegger 
zou overgemaakt hebben, de bewijslast 
verplaats (schending van artikel1315 van 
het Burgerlijk Wetboek) en, door op lou
tere veronderstellingen voort te gaan, 
artikel 62 van de samengesehakelde wet-
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ten schendt, zevende middel, het arrest, 
door te steunen op loutere veronderstel
lingen omtrent het mededelen van de 
documenten aan de gefailleerde, even
eens artikel 4?0 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging schendt : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder desaangaande bestreden te wor
den « dat het bezwaarschrift geen be
paalde grieven inhoudt , en daaruit af
leidt dat het aldus eveneens, wegens ge
brek aan motivering, niet ontvankelijk is; 

Dat, daar die beslissing wettig gerecht
vaardigd is, de eerste zeven middelen, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn; 

Over het achtste en het negende mid
del, afgeleid hieruit dat het bestreden 
arrest beslist dat aanlegger zich niet be
vindt in de voorwaarden «van artikel 68, 
paragraaf 8, van de samengeschakelde 
wet ten , (lees 61, paragraaf 8) en dat de 
administratie niet de verplichting had het 
geschil aan de « fiscale commissie >> over 
te leggen, dan wanneer, achtste middel, 
aanlegger aan de vereisten van artikel 61, 
paragraaf 8, voldeed en de administratie 
bet bezwaarschrift, door haar laattijdig 
geacht, voor de herzieningscommissie 
moest brengen, zodat, zulks niet geschied 
zijnde, de procedure en de aanslagen nie
tig zijn (schending van artikel 61, para
graaf 8, van de samengeschakelde wet
ten), dan wanneer, negende middel, het 
arrest, door de « herzieningscommissie , 
met de « fiscale commissie , te verwarren, 
naast de kwestie oordeelt en zijn beslis
sing niet motiveert (schending van arti
kel 9? van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest, na de re
clamatie niet ontvankelijk te hebben ver
klaard, antwoordend op de conclusies van 
aanlegger, welke aanspraak maakten op 
de toepassing van artikel 61, paragraaf 8, 
van de samengeschakelde wetten, vast
stelt dat aanlegger zich in de voorwaar
den niet bevindt van gezegd artikel en 
dat de administratie ook geen verplich
ting had het geschil aan de « fiscale com
missie " voor te leggen ; 

Overwegende dat die vaststellingen, 
die slechts de toepassing van artikel 6'l, 
paragraaf 8, van de samengeschakelde 
wetten betreffen, de wettelijkheid van 
de beslissing waarbij de reclamatie niet 
ontvankelijk wordt verklaard, niet kun
nen aantasten; dat zoals zij voorgesteld 
zijn, de middelen, waarbij niet aange
voerd wordt dat het hof van beroep zijn 
mach ten overschreden he eft, niet on t
vankelijk zijn ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

23 februari 1960.- 2e kamer.- Voo!'
zittel', H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. 
Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, H. 
Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 23 februari 1960 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
GRIP.- SAMENGESCHAKELDE WETTEN, 
ARTIKEL 2, 2°. - VOORWERP VAN DIE 
BEPALING. 

De bepaling van a1·tikel2, 2°, van de samen
geschakelde wetten op de inlwmstenbelas
tingen heeft tot vool'werp het tel'l'itol'iaal. 
karaktel' van de belasting te vestigen voor 
de pe1·sonen, en niet het bepalen van de 
belastingschuldigen (1). 

(HUYBRECHTS, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN, FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juni 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Ovilr het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel2, 2°, van de samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, doordat het hestre
den arrest aangenomen heeft dat de 
belasting mag gevestigd worden in hoofde 
van hem die zich voordoet als degene die 
de inkomsten genoten heeft en zelfs in 
hoofde van hem van wie het achteraf ge
bleken is dat hij die inkomsten niet gene
ten heeft, doch integendeel een derde, dan 
wanneer de belasting slechts ten laste van 
de persoon die de inkomsten g·enoten heeft 
mag worden gevestigd ; 

Overwegende dat, luidens artikel 2, 2°, 
van de samengeschakelde wetten, belast
baar zijn de inkomsten van de personen 

(1) AMERYOKX, Inkomstenbelastingcn, nr. 
5bis; Fiscaal recht, Directe belastingen, 
nr. 75; SoHREUDER, Impots su1· les revenus, 
nrs. 7, 54, 216 en 316; VAN HOUTTE, Principes 
de droit fiscal belge, nr. 171. 
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die hun woonplaats of hun verblijf in 
Belgie hebben, zelfs wanneer de inkom
sten in het buitenland mochten gewon
nen of verkregen zijn ; 

Overwegende dat, daar het enig in het 
middel als geschonden aangeduid arti
kel 2, 2°, slechts tot voorvverp heeft, be
houdens afwijkingen door bijzondere be
palingen, het territoriaal karakter van de 
belasting te vestigen voor de personen, en 
niet het bepalen van de helastingschuldi
gen, dit artikel aan de door het middel 
ingeroepen grief vreemd is ; 

Dat het middel derhalve, volgens arti
kel14 van de wet van 6 september 1895, 
zoals het door artikel 1 van de wet van 
23 juli 1953 vervangen werd, niet ontvan
kelijk is; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de tegenstrijdigheid in de motieven van 
het arrest : 

Overwegende dat aanlegster de wetsbe
paling· niet aanduidt die het arrest aldus 
zou geschonden hebhen ; 

Dat het middel derhalve, volgens arti
kel 14 van de wet van 6 september 1895, 
zoals het door artikel1 der wet van 23 juli 
1953 vervangen werd niet ontvimkelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

23 fehruari 1960.- 28 kamer. -. Voor
zitte1', H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De 
Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, H. 
Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

(1) en (2) S. DAVID, Responsabilite civile 
et 1'isque professionnel, nrs. 48, 83, 125, 126 
en 127 ; L. FRANQOIS, « Etude critique du 
systeme legal de reparation des dommages 
resultant des accidents du travail ,, Annales 
de la Faculte de cl?·oU de Liege, 1960, biz. 101 
en 102. Coni1·a : DELARUWrERE en NAli'I::EcHE, 
bd. I, nr. 623 ; DEMEUR, Repm·ation et assu
i·ance des accidents cht tmvail, bd. I, nr. 623. 

Men zou ten onrechte tegen ondcrhavig 
arrest de arresten door het hof gewezen op 
13 november 1911 en 18 januari 1912 (BttZZ. 
en PAsrc., 1912, I, 7 en 88) tegenwerpen. 
In die twec laatste gevallen ging het om 
'dodelijke ongevallen, waarvan het herstel 
'beheerst was door de wetgeving die de wet 
van 15 mei 1929 voorafging. Onder deze 
wetgeving was het bedrijfshoofd immers, in 

Pleiters, HH. Dusoso (van de Balie te 
Antwerpen) en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 25 februari 1960 

1° ARBEIDSONGEVAL. - FORFAI
TAIRE VERGOEDINGEN. - VERGOEDIN
GEN OPEISBAAR VOOR DE DAGVAARDING 
VAN HET SLACHTOFFER.- VEROORDE
LING VAN HET BEDRIJFSHOOFD OF VAN 
DE VERZEI<ERAAR TOT HET BETALEN 
VAN MORATOIRE GERECHTELIJI<E INTE· 
RESTEN. - WETTIGHETD. 

2° MORATOIRE IN'l'ERESTEN. 
ARBEIDSONGEVAL. - MORATOIRE GE
REcHTELIJI<E INTERESTEN. -- f>CHADE 
WELKE DOOR DE TOEI<ENNING VAN DIE 
INTERESTEN VERGOED WORDT. 

1° Is wettig het vonnis wam·bij het bedrijfs
hoofd of dezes verzeke1·aar vcroordeeld 
wordt om aan het slachto ffer van een 
arbeidsongeval de forfaitaire vergoedin
gen voorzien bij de b~i koninklijk besluit 
van 28 september 1931 samengeordende 
wetten te betalen, en daarenboven de 
moratoire gerechtelijke interesten, sede1·t 
de dag van de dagvaarding do01· het 
slachtoffer, op het bcdrag van de voor die 
dagvaa1·ding opeis bare ve1·goedingen ( 1). 

2° In zaken van arbeidsongevallen zijn de 
moratoire ge1'echtelijke inte1'esten niet de 
ve1·goeding van een schade, voortsprui
tende uit het ongeval zelf, maar van een 
schade ve·root·zaakt door de ve1·traging 
waa1'mee het bedrijfshoofd of zijn verze
keraar aan de getroffcne. de hem krach
tens de wet verschuldigde ve1·goedingen 
betaald !weft (2). 

geval van dodelijk arbeidsongeval, niet zelf 
schuldenaar van de rente ten voordele van 
de rechthebbenden van het slachtoffer; zijn 
enkele verplichting, ten opzichte van die 
rechthebbenden, was een kapitaal te vestigen 
bij een erkende instelling, welke schuldenares 
van de rente werd jegens de rechthebbenden; 
en dit kapitaai diende slechts gevestigd te 
worden binnen de maand van de bekrachtiging 
van het akkoord tussen de belanghebbenden 
of van het definitief vonnis. Sedert de wet 
van 15 mei 1929, behalve het vestigen van 
dit kapitaal, is het bedrijfshoofd gehouden, 
zelfs ingeval van dodelijk ongeval, door een 
verbintenis tot.geldsom- de sommen bepaald 
door de samengeschakelde wetten - ten op
zichte van de rechthebbenden van het slacht
offer. 
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(N. V. << UNION DES PROPRIETAIRES 
BELGES », T. IIEBBELINCK.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 juni 1959 ih hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 2, 9, 14 en 21 
van de wetten op de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen, samengeordend bij het ko
ninklijk besluit van 28 september 1931, 
doordat het bestreden vonnis de aanleg
gende verzekeringsmaatschappij tot de 
gerechtelijke in teres ten veroordeeld heeft, 
dan wanneer de uit de arbeidsongevallen 
voortspruitende schade slechts op de bij 
de wet bepaalde forfaitaire vergoedingen 
recht geeft : 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis blijkt dat verweerder door een 
arbeidsongeval getroffen werd ; dat de 
rechter aanlegster, verzekeraarster van 
het hedrijfshoofd, veroordeeld heeft tot 
het betalen, aan verweerder, onder meer, 
van een som van 102.326 frank wegens 
totale tijdelijke ongeschiktheid tot wer
ken van 24 april1955 tot 11 februari 1957 
en, met ingang van deze datum, van een 
jaarlijkse lijfrente wegens een gedeelte
lijke blijvende ongeschikthei'd ; dat hij 
hear veroordeeld heeft tot' het betalen 
van de moratoire gerechtelijke interest 
sedert de dag van de dagvaarding, wat 
de op die datum of tevoren opeisbare 
vergoedingen aangaat, en, wat de andere 
vergoedingen betreft, sedert de dag van 
de opeisbaarheicl ervan ; 

Overwegende clat aanlegster, zonder te 
hetwisten dat de op het bedrijfshoofd of 
de verzekeraar rustende verbintenis tot 
het betalen van de forfaitaire vergoedin
gen, vastgestelcl bij de samengeordende 
wetten op de vergoeding· der schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, 
een verbintenis tot het betalen van een 
zekere som is, in de zin van deze termen 
in artikel 1153 van het Burgerlijk Wet
hoek (1), betoogt dat de uit de arbeicls-

(1) Over het punt dat artikel 1153 van het 
Burgerlijk vVetboek onderstelt dat de verbin
tenis de betaling van een bepaalde geldsom 
tot voorwerp heeft en niet toepasselijk is in 
a,quiliaanse zaken, raadpl. verbr., 25 april1957 
(A1'1'. Verb1·., 1957, blz. 698 ennoot2, blz. 699) 
en 20 juni 1957 (ibid., 1957, blz. 888, en Poot 2, 
blz. 889). 

ongevallen voortspruitende schade slechts 
op de door die wetten vastgestelde for
faitaire vergoedingen recht kan geven ; 

Overwegende dat de moratoire gerech
telijke interesten, die het bestreden von
nis toegekend heeft, niet de vergoeding 
zijn van een schade, voortspruitende uit 
het arbeidsongeval waardoor verweerder 
getroffen werd, doch van een schade die 
een andere oorzaak heeft, namelijk de 
vertraging waarmee het bedrijfshoofd of 
zijn verzekeraar aan de getroffene de hem 
krachtens de wet verschuldigde vergoe
dingen betaald heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

25 februari 1960. - 1 e kamer. -
Voo1·zitter, H. Sohier, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiter, 
H. Gibson de Rouvreux. 

1 e KAMER. - 25 februari 1960 

VERZEKERING. -WET vAN 11 JUNI 
1874, ARTIKEL 31, LID 2. - VERZEKE
RAAR DIE KENNIS GEKREGEN HEEFT 
VAN DE AAN DE RISICO'S TOEGEBRACHTE 
WIJZIGINGEN. - VERZEKERAAR DIE 
DESNIETTEl\HN MET DE UITVOERING 
VAN HET CONTRACT VOORTGAAT. -
GEVOLG. 

Artikel 31, lid 2, van de wet van 11 juni 
1874 op de verzekeringen voert het VC!'

moeden in dat de verzekeraar, die, na 
kennis gekregen te hebben van de wijzi
ging die door de verzekerde aan de in 
het verzekeringscontract omschreven risi
co's toegebracht is, desniettemin 'inet de 
uitvoering van dat contract voortgaat, 
a.fziet van het recht het cont1·act te ver
breken (2); dit vermoeden wordt niet af-

(2) Raadpl. FREDERICQ, bd. III, nrs. 276 
en 277 ; LALoux, T1·ait6 des assu1·ances terJ•est1·es 
en d1·oit belge, blz. 187; MoNETTE, DE VILLE 

en ANDRE, Trait6 des assu1·ances te1·resi1·es, 
bd. I, blz. 166 en 168. 

Over het punt dat de wijziging van het 
risico door de verzekerde geen grond tot 
vervallenverklaring, maar een grond tot ver-
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hankelijk gesteld van de voorwaarde dat 
de verzekeraar van deze wijziging kennis 
gekregen heeft v66r de totstandkoming 
van een schadegeval. 

(N. V. «COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES 
GENERALES SUR LA VIE))' T. KIVITS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 december 19 57 gewezen 
door het Hof van heroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, onder bevestiging van het beroe
pen vonnis, beslist dat de vordering van 
appellante (hier aanlegster) niet kan inge
willigd worden om de reden dat zij voort
gegaan is met de uitvoering van het 
contract na van de aan de risieo's toe
gebrachte wijzigingen kennis gekregen te 
hebben (artikel 31, lid 2, van de wet van 
11 juni 1874 op de verzekeringen), zonder 
het middel te beantwoorden waardoor 
aanlegster in haar conclusies in hoger 
beroep deed gelden « dat dergelijk werk 
in het door het contract beschreven risico 
niet beschreven is en kennelijk een ver
zwaring van het risico uitmaakt, ge"inti
meerde (hier verweerder) verplicht was, 
zowel krachtens artikel 31, lid 1, van de 
wet op de verzekeringen als krachtens 
artikel 3 van de algemene voorwaarden 
van zijn contract, deze verzwaring van 
het risico te bekwamer tijd bij appellante 
aan te geven, eventueel bij polissen waar
in van tteze wijziging alcte was gegeven te 
ondertekenen en de passende bijpremie 
te betalen ; .. . dat het vaststaat dat 
ge"intimeerde deze verbintenis pas ver
scheidene maanden na het kvvestieuze 
ongeval vervuld heeft; dat derhalve ap
pellante het recht heeft van hem terug
betaling te vorderen van de totaliteit der 
vergoedingen welke zij voor dit schade
geval he eft moe ten uitbetalen ( artikel 17, 
paragraaf 4, van de algemene voorwaar
den van voormeld contract) >>, doordat 
dienvolgens het bestreden arrest niet 
wettig met redenen omkleed is : 

Overwegende dat de door aanlegster 

breking van het contract ten voordele van de 
verzekeraar uitmaakt, raadpl. FREDERICQ, 

boger vermeld, en verbr., 22 februari 1940 
(Bnll. en PAsro., 1940. I, 58). 

ingestelde vordering stre)de, zoals jn het 
exploot van rechtsingang vastgesteld is 
tot terugbetaling, door verweerder, van 
de sommen welke zij betaald had ten 
gevolge van een arbeidsongeval dat een 
arbeider van verweerder getroffen had ; 
dat deze vordering op de « algemene 
voorwaarden van de verzekeringspolis >> 

tussen partijen gesloten, was gesteund; 
Overwegende dat aanlegster in haar 

conclusies in eerste aanleg verklaarde dat 
haar eis op de artikelen 3 en 17 van de 
algemene voorwaarden van de polis ge
steund was, hoewel erop wijzende dat 
artikel 31 van de wet van 11 juni 1874 
op de verzekeringen haar insgelijks in 
staat stelde tot het inroepen van een 
oorzaak van verval ten laste van de ver
zekerde ; dat zij tenslotte concludeerde 
'' dat artikel 17 van de algemene voor
waarden van de verzekering haar uit
drukkelijk het recht voorbehoudt van 
verweerder de terugbetaling >> van de 
door haar uitbetaalde sommen te vor
deren; 

Overwegende dat aanlegster in haar 
conclusies in hoger beroep opnieuw inge
roepen heeft, enerzijds, de artikelen 3 
en 17 van de algemene voorwaarden van 
de, verzekeringspolis, en, anderzijds, arti
kel 31 van de wet van 11 juni 1874 ,; 

Overwegende dat het hestreden arrest, 
door zich ertoe te beperken te relevereri 
dat de vordering niet kan ingewilligd 
worden omdat aanlegster zich niet kan 
beroepen op lid 1 van artikel 31 van de 
wet van 11 juni 1874, zonder het middel 
te beantwoorden dat aanlegster op de 
artikelen 3 en 17 van de algemene voor
waarden van het contract steunde, het 
in het middel aangeduide artikel 97 van 
de Grondwet geschonden heeft ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 31, 1 e 
en 2e lid, van de wet van 11 juni 1874 
op de verzekeringen, en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest het 
middel afwijst dat aanlegster in haar· 
conclusies in hoger beroep deed gelden 
en dat zij op het in het middel aangeduide 
artikel 31, lid 1, steunde, om de uit. 
artikel 31, lid 2, afgeleide reden dat zij; 
zich op die bepaling niet kon beroepen, 
wijl zij met de uitvoering van het con
tract voortgegaan is na van het risico 
kennis gekregen te hebben, dan wanneer 
het vermoeden van afstand, dat door dit. 
artikel 31, lid 2, ingevoerd is, slechts 
geldt wanneer de verzekeraar van de aan 
de risico's toegebrachte wijziging kennis. 
gekregen l1eeft v66r het totstandkomen 
van het schadegeval; dan wanneer even-
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wel ten deze, zoals uit de vermeldingen 
van de bestreden beslissing blijkt, aanleg
ster van de verzwaring van het risico 
slechts kennis gekregen heeft door de bij 
haar gedane aangifte van het schade
geval ; dan wanneer aanlegster dus het 
in het middel aangeduide artikel 3'1, 
lid 1, mocht inroepen zonder dat het 
vermoeden van afstand, door lid 2 van 
dit artikel ingevoerd, haar mocht tegen
geworpen worden ; en dan wanneer der
halve het bestreden arrest, door haar dat 
vermoeden tegen te werpen, de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen ge
schonden heeft : 

Overwegende dat artikel 31, lid 2, van 
de wet van 1'1 juni '1874 het vermoeden 
invoert dat de verzekeraar, die, na kennis 
gekregen te hebben van de vvijziging die 
door de verzekerde aan de in het verzeke
ringscontract omschreven risico's toege
bracht is, desniettemin met de uitvoering 
van dat contract voortgaat, afziet van 
het recht. het contract te verbreken ; 

Overwegende dat deze wettekst dit 
vermoeden niet afhankelijk stelt van de 
voorwaarde dat de verzekeraar van de 
wijziging van de risico's kennis gekregen 
heeft v66r de totstandkoming van een 
schadegeval ; dat trouwens de reden niet 
in te zien is waarom dit vermoeden zou 
moeten uitgesloten worden wanneer de 
totstandkoming van een schadegeval de 
verzekeraar in staat gesteld heeft alle 
gevolgen van de wijziging van het risico 
te meten; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve in zover het beslist 
dat de vordering van aanlegster, voor 
zoveel zij artikel 31 van de wet van 
11 juni 1874 tot grondslag heeft, niet 
gegrond is; verwerpt de voorziening in 
dit opzicht ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal g·emaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing·; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Luik; veroordeelt 
aanlegster en verweerder ieder tot de 
helft van de kosten. 

25 februari 1960. -1 e kamer.- Voo1'
zitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslag
geve1', H. Bayot. - Gelijkluidende con
cl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. Si
mont en De Bruyn. 

1 e KAMER. - 26 februari 1960 

1° ARBEIDSONGEVAL.- WEG NAAR 
OF VAN HET WERK.- VERBLIJFPLAATS 
VAN DE WERKMAN.- VERBLIJFPLAATS 
WELKE NIET NOODZAKELIJK ENIG MOE'f 
ZUN. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - WEG NAAR 
OF VAN HET WERK.- VERBLIJFPLAATS 
VAN DE WERKMAN. - BEGRTP. 

1° Voor de. toe passing van de wetgeving 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit ongevallen die zich 
op deweg naar- of van het werk voordoen, 
sluiten de woorden " verblijf'plaats van 
de werkman ,, niet in dat de werkman 
slechts een verblijfplaats kan hebben (1). 
(Besluitwet van 13 december 1945, 
art. 1.) (Impliciete beslisiling.) 

2° Uit de loutere omstandigheid dat de 
werkman zich in een bepaalde plaats 
ophoudt 11olgt niet noodzakelijk dat, voo1· 
de toepassing van de besluitwet van 
13 december 1945 bet?'effende de vergoe
ding de1· schade voortspruitende uit onge
vallen die zich op de weg naar- of van 
het werk voordoen, die plaats de ver blijf'
plaats van de werkman is; daa'l'enboven 
is ve1·eist dat de werkman het inzicht 
!weft om, minstens tijdeZ.ijlc, zijn woon
stede op die plaats te vestigen (2). 

(MURGIA, T. GEMEENSCHAPPELIJKE VER
ZEKERINGEN TEGEN ARBEIDSONGEVAL
LEN IN DE LIMBURGSE KOLENMIJNEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis op 24 november 1958 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Hasselt; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
cling van de artikelen 1 en 2 van de 
besluit.wet. van 13 deeember 1945, betref
fencle de vergoeding der sehade voort
spruitende uit ongevallen die zieh op de 
weg naar - of van het werk voordoen 
waarvan de toepassing eerst tijclelijk bij 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
18 deeember 1946 en daarna voor onbe-

(1) Verbr., 9 maart 1956 (A1·r. Verb1·., 
1956, biz. 563). 

(2) Raadpi. over het begrip verblijfpiaats, 
DE PAGE, bd. I, biz. 336 en 337; BEUDANT, 

bd. II, nr. 427. 
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paalden duur door artikel 12 van de wet 
van 10 juli 1951 op de arbeidsongevallen 
verlengd werd en van die artikelen 1 
en 12, doordat het bestreden vonnis de 
beslissing van de eerste rechter bevestigt 
door ten onrechte aan te nemen dat het 
aan eiser overgekomen ongeval terwijl 
hij zich per moto van Echt, waar hij 
zondags en ook wei een of tweemaal 
per week zijn verloofde ging bezoeken en 
dan ,in haar familiekring tot de volgende 
dag werd 'opgenomen, naar de plaats 
begaf waar hij zijn arbeid in de kool
mijnen van Houthalen moest verrichten, 
geen ong·eval op de weg naar het werk is, 
om de reden dat eiser zijn woonplaats 
in een logementshuis te Houthalen had 
en dat de woning van zijne verloofde te 
Echt niet als een tweede << residentie "kon 
worden aangezien, dan wanneer de wet
gever om het even welke plaats waar de 
arbeider regelmatig verblijft en die hij 
verlaat om zich naar zijn werk te begeven 
als « residentie " heeft beschouwd : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zijn beslissing niet enkel op de in het 
middel aangehaalde beschouwingen 
steunt; 

Dat, na verklaard te hebben dat een 
arbeider verscheidene verblijfplaatsen 
kan hebben, doch dat onderscheid dient 
gemaakt te worden tussen de begrippen 
residentie en plaats waar men zich mo
menteel ophoudt, het bestreden vonnis 
uitdrukkelijk naar de redenen van de 
eerste rechter verwijst; 

Overwegende dat deze er op wijst dat 
de residentie, behalve een werkelijk ver
blijf, het inzicht vereist om er zijn resi
dentie te nemen en dat aanlegger niet 
het minste bewijs !evert van zijn inzicht 
om zijn residentie te Echt te nemen ; 

Overwegende dat deze redenen de 
beslissing wettelijk rer,htvaardigen; 

Dat, inderdaad, elke plaats waar men 
zich ophoudt niet noodzakelijk een resi
dentie of verblijfplaats is; dat bovendien 
het inzicht vereist wordt om minstens 
tijdelijk zijn woonstede op die plaats te 
vestigen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

(1) Verbr., ll.november 1943 CArr. Verbr., 
1944, blz. 20). Wat betreft het begrip «open
bare uitvoering " van een muzikaal werk, 
raadpl. verbr., 12 juli 1934 (Bttll. en PAsiO., 
1934, I, 394), 13 februari 1941 (A1·r. Vm·br., 
1941, blz. 28), 19 januari 1956 (ibid., 1956, 
blz. 385) en de conclusie van de heer advocaat
generaal Ganshof van de,e Meersch (Bttll. en 
PAsiC., 1956, I, 485). 

(2) De wet van 26 januari 1960 heeft, bij 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening, en, gelet op de wet van 21 maart 
1948, veroordeelt verweerder tot de 
kosten. 

26 februari 1960. - 1 e kamer. - Voor
z-itter, H. Vandermerseh, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Rutsaert. - Gel~jklu-idende conclus-ie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Ple-iters, HH. Van 
Leynseele en De Bruyn. 

1 e KAMER. - 26 februari 1960 

1° AUTEURSRECHT. - MuziKAAL 
WERK - OPENBARE UITVOERING OF 
VERTONING.- TOESTEMMING VAN DE 
AUTEUR VEREIST. 

2o TELEGRAFEN EN TELEFONEN. 
- RADIO-OMROEPUITZENDINGEN. -
TAXE OP DE TOESTELLEN VOOR HET 
ONTVANGEN VAN RADIO-OMROEPUIT
ZENDINGEN. - WETGEVING WELKE 
GEEN BEPERKING BRENGT AAN DE 
AUTEURSRECHTEN TOEGEKEND DOOR 
DE WET VAN 22 MAART 1886. 

3o AUTEURSRECHT. - MuzrKAAL 
WERK - OPENBARE UITVOERING OF 
VERTONING. - GEEN WINSTBEJAG. -
TOESTEMMING VAN DE AUTEUR VER
EIST. 

1° Onverminderd de toepassing van de wet 
van 11 maart 1958, heeft de auteur van 
een letterkundig we1'k of van een kunst
werk, bedoeld in de wet van 22 maart 
1886, alleen het recht om het op om het 
even welke wijze of V01"1n opnieuw uit 
te geven of na te beelden of machtiging 
te verlenen om zulks te do en; geen muzi
lcaal werlc mag hetzij geheel, hetzij ge
deeltelijk, in het openbaar uitgevoe1·d of 
vertoond worden, zonde?' toestemming 
van de auteu1· {1). (Wet van 22 maart 
1886, art. 1 en 16.) 

2° De wet van 24 december 1957 {2), bet7'ef-

haar artikel18, de wet van 24 december 1957, 
met uitzondering van haar artikel 13, opge
heven. Evenrnin als deze laatste, houdt de wet 
van 26 januari 1960 beperking of inkorting 
in van de rechten welke door de wet van 
22 maart 1886 aan de auteur van ecn letter
kundig werk of van een kunstwerk toegekend 
worden. 
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fende de taksen op de toestellen voor het 
ontvangen van l'adio-omroepuitzendin
gen, heeft geen enkele beperking of ink or
ting gebracht aan de l'echten, die door 
de wet van 22 maart 1886 aan de auteur 
van een letterkundig- of kunstwerk toe
gekend worden. 

3° De noodzakelijkheid van de toestemming 
van de auteur van een muzikaal werk tot 
de uityoering of de vertoning van het 
werk ~n het openbaar wo1·dt door geen 
enkele wetsbepaling afhankelijk gemaakt 
van de voorwaarde dat degene die het 
werk in het open bam· uitvoel't of vertoont 
uit winstbejag handelen zou. 

(BELGISC:IE VERENIGING VAN AUTEURS, 
COMPONISTEN EN UITGEVERS, « SABAM », 
T. VERGAELEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 15 januari 1959 in laatste aan
leg gewezen door de Vrederechter van het 
kan ton W olvertem ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 2, 3, ~. 16, 24 en 
38 der wet van 22 maart 1886 op het 
auteursrecht, zoals dit laatste artikel bij 
artikel 2 der wet van 5 maart 1951 aange
vuld werd, 1, 2, 4, 7, 11, 11bis, meer be
paaldelijk 13 en 18 van de overeenkomst 
van Bern van 9 september 1886, aange
vuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te 
Berlijn op 13 november 1908, aangevuld 
te Bern op 20 maart 1914, herzien te 
Rome op 2 juni 1928 en 'ten slotte te 
Brussel op 26 juni 1948, goedgekeurd bij 
de wet van 13 october 1951 en van het 
enig artikel der wet van 27 juli 1953, 
doordat het bestreden vonnis de vorde
ring van eisers strekkende tot betaling 
van 800 frank schadevergoeding door ver
weerder wegens ongeoorloofde openbare 
uitvoering op 31 augustus 1958 in zijn 
drankhuis van drie musikale werken van 
de. eisers sub 2-4-5 en van een werk 
waarop eiser sub 3 bij erfenis de auteurs
rechten bezat, en waarvan eerste eiseres 
met hen de invordering vervolgde- afge
wezen heeft, om de reden dat verweerder, 
die zijn taxe op zijn televisie -en radio
toes tel betaald had, daardoor het recht 
had bekomen van aile op het programma 
staande uitzendingen vrij te genieten, ter
wijl hij ook in onderhavig gevalzijn tele 
visietoestel niet met een winstgevend 
doel had gebruikt, eraan toevoegend dat 
eisers evenmin een wettekst of reglemen
tering tot staving van hun vordering 

VERBR., 1960, - 39 

konden inroepen, dan wanneer de artike
len 1 en 16 der wet van 22 maart 1886 
toepasselijk zijn op aile uitvoering van 
kunstwerken, welke ook de wijze of vorm 
van die uitvoering· moge wezen, en er uit 
artikel 13 van het Verdrag van Bern, 
zoals het achtereenvolgens gewijzigd en 
aangevuld en bij de wet van 13 october 
1951 goedgekeurd werd, blijkt dat de 
bepalingen betreffende het auteursrecht 
van toepassing zijn op de openbare uit
voering bij middel van instrumenten die 
dienen om de artistieke werken mecanisch 
te reproduceren, terwijl het enig artikel 
van de wet van 27 juli 1953 voorziet dat 
de Belgen zich vanaf 27 augustus 1951 in 
Belgie op de bepalingen van de Conven
tie van Brussel kunnen beroepen, dat 
eiser sub 3, Belg is en rechthebbende van 
wijlen J os. Deville en dat de andere eisers 
als vreemdelingen, luidens artikel 38 van 
de wet van 22 maart 1886 alsook krach
tens artikel 4 van voormelde conventie, 
over dezelfde bescherming als de Belgen 
genieten, en de wet niet de voorwaarde 
stelt dat de openbare reproductie met 
winstbejag zou geschieden: 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het bestreden vonnis, verweer
der, bij middel van een toestel voor het 
ontvangen van omgeroepen televisie-uit
zendingen, muzikale werken in het open
baar heeft laten uitvoeren, zonder mach
tiging van de auteurs ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de door aanleggers tegen verweerder in
gestelde vordering tot schadevergoeding 
afwijst, om reden dat de eigenaar van een 
toestel voor het ontvangen van omgeroe
pen televisie-uitzendingen die, overeen
komstig de wetgeving over de taksen op 
voornoemde toesteilen, de aan het uit
zendingsstation toekomende taks gekwe
ten heeft, daardoor gemachtigd is « aile 
op het programma staande uitzendingen 
vrij te genieten »; dat verweerder, overi
gens, bij het gebruiken van zijn televisie
toestel geen winstgevend doel nastreefde 
en dat aanleggers tot rechtvaardiging 
van hun vordering geen enkele wettekst 
of reglementering ingeroepen hebben; 

Overwegende dat, naar luid van de 
vaststellingen van het vonnis zelf, aan
leggers hun vordering· op artikel 16 van 
de wet van 22 maart 1887 gegrond 
hebben; 

Overwegende dat, onverminderd de 
toepassing van de wet van 11 maart 1958, 
welke aan onderhavig geval vreemd is, de 
auteur van een letterkundig werk of van 
een kunstwerk naar luid van artikel1 van 
de wet van 22 maart 1886 aileen het recht 
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heeft om het op om het even welke wijze 
of vorm opnieuw uit te geven of na te 
beelden of machtiging te verlenen om 
zulks te doen; dat artikel 16 derzelfde 
wet bepaalt dat geen muzikaal werk het
,zij geheel, hetzij gedeeltelijk in het open
baar mag uitgevoerd of vertoond worden, 
zonder toestemming van de auteur ; 

Overwegende dat uit de bepalingen 
van de wet van 21! december 195?, betref
fende de taksen op de toestellen voor het 
ontvangen van radio-omroepuitzendin
:gen, blijkt dat de ten laste van de houder 
van die toestellen op het ontvangen van 
omgeroepen televisie-uitzendingen ge
vestigde taks onafhankelijk is van het 
voorwerp van de verschillende omgeroe
pen radio-uitzendingen ; 

Dat deze wet, bijgevolg, geen enkele 
beperking of inkorting gebracht heeft 
aan de rechten die door de wet van 
22 maart 1886 aan de auteur van een let
terkundig- of kunstwerk toegekend wor
den; 

Overwegende ten slotte, dat noch het 
artikel16 van de wet van 22 maart '1886 
noch om het even welke andere wetsbe
paling de noodzakelijkheid van de toe
stemming· van de auteur van een muzi
kaal werk afhankelijk rnaakt van de voor
waarde dat degene die het werk in het 
openbaar uitvoert of vertoont uit winst
bejag· handelen zou; 
· Dat geen enkele der beweegredenen van 
het bestreden vonnis aldus wettelijk zijn 
beschikkend gedeelte rechtvaardigt; 
· Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; Zegt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten ; ver
wijst de zaak naar de Vrederechter van 
het kanton Vilvoorde. 

26 februari 1960. -1e kamer.- VooJ'
zitteJ', H. Vandermersch, raadsheer waar
·nemend voorzitter. - Verslaggever, H. 
Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, H. 
.Raoul Hayoit de Termicourt, procureur
·generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele. 

(1) Over het punt dat artikel 218, lid 2, 
van het Burgerlijk Wetboek (artikel214b van 
voor de wet van 30 april 1958) niet toepasse
lijk is wanneer de eisende echtgenoot, zonder 
rechtmatige reden, de uitvoering door de 
andere echtgenoot van zijn verplichting tot 
de echtelijke verblijfplaats verhindert, zich 
alzo door zijn eigen schuld aan de verplichting 
tot samenwoning onttrekkend, raadpl. DE 

1 e KAMER. - 26 februari 1960 

HUWELIJK. - ECHTELIJKE VERBLIJF
PLAATS. - VERBLIJFPLAATS BEPAALD 
DOOR DE MAN, BEHOUDENS BEWIJS 
DOOR DE VROUW DAT RECHTMATIGE 
REDENEN EEN ANDERE KEUZE GEBIE
DEN. 

BiJ geb1·ek aan overeenstemming van de 
echtgenoten, wordt de echtelijke verbl~if
plaats do01· de man bepaald, behoudens 
het 1·echt van de V1'ot~w te bewiJzen dat 
rechtmatige redenen zich tegen het vesti
gen aldaa1' van de echtelijke veJ•blijf
plaats ve~·zetten {1). (Burgerlijk Wet
hoek, art. 213.) 

{DOOMS, T. DE JAEGHER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 1? november in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 9? van de Grand
wet, 131?, 1318, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, tot inrichting 
van de aan de akten verschuldigde be
wijskracht, in onderhavig geval, de na
mens aanlegster v66r de rechters over de 
grond genomen conclusies, 212 en 218 
van hetzelfde W etboek, zoals zij door de 
wet van 30 april 1958 betreffende de 
wederzijdse rechten en plichten van de 
echtgenoten gewijzigd werden, doordat, 
om de eis van aanlegster af te wijzen 
strekkende tot het bekomen van de mach
tiging de helft van de huurprijs van een 
aan de echtelijke gemeenschap toebeho
rend onroerend goed gelegen te Sint
Amandsberg, Nijverheidsstraat, 1?, te 
ontvangen op grond van voornoemd arti
kel 218 van het Burgerlijk Wetboek en 
daar zij thans in de onmogelijkheid ver
keert, gelet op haar gezondheidstoestand, 
door eigen werk in haar behoeften te 
voorzien, het bestreden vonnis essentieel 
op de beschouwing steunt dat aanlegster, 

PAGE, Compl6ment, bd. I, nr. 706bis; KLUYS

KENS, Pe1·sonen- en familierecht, nr. 393, 3°; 
" La femme devant la loi civile "• rede uit
gesproken bij de plechtige heropening van 
het hof van beroep te Brussel, op 15 septem
ber 1935, blz. 32 en 33; verbr., 12 februari 1959 
(Arr. Verb1·., 1959, blz. 462) en de arresten 
vermeld in noot 1. 
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ten gevolge van het afwijzen van haar 
vordering tot echtscheiding « als plicht 
had bij haar echtgenoot terug· te keren, 
zoals deze het voorstelde, en nu nog stel
lig voorstelt "' en dat bijgevolg «in tegen
stelling met het oordeel van de eerste 
rechter, er ter zake geen gewijzigde toe
stand bestaat, betreffende de staat van 
verplichting van tussenkomst tot steun ,, 
dan wanneer, door het afwijzen van de 
bij haar aanhangig gemaakte eis derwijze 
met redenen te omkleden, de rechtbank 
nagelaten heeft op gepaste wijze de con
clusies te beantwoorden waarbij aanleg
ster, enerzijds, staande hield dat, sedert 
de vorige onder partijen gevelde gerech
telijke beslissingen, zich een nieuw feit 
had voorgedaan, « namelijk de onmoge
lijkheid voor haar nog langer in haar 
eigen onderhoud te voorzien ,, en, ander
zijds, - zinspelend op het aanbod van 
haar man haar in de echtelijke woon
plaats te ontvangen '' alwaar zij in natura 
alles zou ontvangen zoals het behoort " 
- deed gelden : " dat het aanbod van 
appellant (hier verweerder in verbreking) 
om het echtelijk leven te hernemen niet 
als ernstig te aanzien is, naardien de 
echtelijke woonst ook niet meer bestaat 
daar appellant bij zijn zuster inwoont ... ": 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben, enerzijds, dat aanlegster, inge
volge het afwijzen van haar eis tot echt
scheiding bij arrest van het hof van be
roep te Gent van 2 december 1946, «de 
plicht had bij haar echtgenoot terug te 
keren, zoals deze het voorstelde en nu 
nog stellig voorstelt "• en, anderzijds, dat 
zij blijk geeft van " een persevererende 
houding om niet... bij verweerder terug te 
keren "' de rechter daarbij voegt dat 
" niets veranderd is in de toestand zoals 
hij beschreven werd door het vonnis van 
4 februari 1955 van de vrederechter te 
Evergem, die om steeds dezelfde reden 
een aanvraag tot delegatie afwees " ; dat 
het bestreden vonnis aldus de reden op
geeft - namelijk aanlegsters volhar
dend~ miskenning van haar plicht bij haar 
man terug te keren -, waarom de door 
haar aangehaalde onmogelijkheid nog 
verder zelf in haar onderhoud te voorzien, 
niet in acht vermag genomen te wor
den· 
O~erwegende dat aanlegster in de door 

haar in hoger beroep genomen conclusies, 
zich er toe beperkt heeft staande te hou
den dat het door verweerder gedane aan
bod om het echtelijk !even te hernemen 
niet ernstig was ; dat het vonnis een ge
past antwoord op die bewering verstrekt 
door vast te stellen dat verweerder "stel-

lig voorstelt " het echtelijk !even te her
nemen en dat aanlegsters persevererende 
weigering dit aanbod aan te nemen, aan 
de invloed van haar moeder te wijten 
was; 

Overwegende dat aanlegsters bijkom
stige bewering dat geen echtelijke woonst 
meer bestond vermits verweerder bij zijn 
zuster inwoont, niet afdoende was, dewijl 
aanlegster niet aanbood te bewijzen dat 
rechtmatige redenen zich tegen het vesti
gen aldaar van de echtelijke verblijf
plaats verzetten; dat de rechter derhalve 
niet gehouden was die bewering te beant
woorden; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning, veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

26 februari 1960. - 1 e kamer.- Voor
zitter en Ve1·slaggever, H. Vandermersch, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende concl1~sie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. -
Pleiters, HH. Faures en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 26 februari 1960 

1° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - GESCHON
DEN WETSBEPALINGEN.- MIDDEL DAT 
UITSLUITEND WETSBEPALINGEN VER
MELDT DIE VERSCHILLEN VAN DEZE 
DIE DOOR DE RECHTER WERDEN TOE
GEPAST OF, VOLGENS HET MIDDEL, DOOR 
HEM DIENDEN TOEGEPAST TE WORDEN. 
- MID DEL NIET ON'l!V ANKELIJK. 

2° GOEDEREN. - ARTIKELEN 522 EN 
525 VAN HET BURGERLTJK WETBOEK. 
- GOEDEREN BEDOELD DOOR DEZE 
BEPALINGEN. 

1° Is niet ontvankelijlc het middel dat uit
sluitend als geschonden vermeldt wetsbe
palingen die verschillen van deze die door 
de rechter werden toegepast of volgens de 
uiteenzetting van het middel door hem 
dienden toegepast te worden (1). (Wet 
van 25 februari 1925, art. 9.) 

2° De artikelen 522 en 525 van het Burger
lijk Wetboek betreffen enkel zekere 
dieren die voor onroerend gehouden 
worden (art. 522, lid 1) of tom·end zijn 
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(art. 522, lid 2}, alsmede toerende voor
werpen die blijvend aan het erf vetbon
den zijn (art. 525} {1}. 

{N. V. << BANQUE DE CREDIT HYPOTHE
CAIRE D'OSTENDE », T. CURATOR VAN 
HET FAILLISSEMENT MOUQUE.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 october 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Gelet op het middel, afgeleid uit de 
schending van de ar Like len 522 en 525 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest, bij bevestig·ing van het 
beroepen vonnis, de vordering van ver
weerder gegTond verklaart en bijgevolg 
voor recht zegt dat het saldo van de 
schuldvordering van eiseres, belopende 
183:826,35 frank in het gewoon passief 
van het faillissement zal ingeschreven 
worden, om de redenen dat de naakte 
eig·enaar, tevens huurder van de vrucht
gebruiker, geen roerende goederen tot de 
dienst en exploitatie van het erf kan be
stemmen; dat hem, als naakte eigenaar, 
het recht van exploitatie ontzegd is, en 
hij dus enkel als huurder roerende goe
deren in het gebouw kan brengen ; dat 
de toestemming van de vruchtgebruiker 
om de goederen in de villa te plaatsen 
dienaangaande onverschillig is; dat de 
huurder gehouden is, bij het einde van 
de huur, de meubelen weg te nemen, en 
dat het door deze onroerend-making aan 
de vruchtgebruiker verschaft voordeel 
denkbeeldig is, dan wanneer de naakte 
eigenaar van een onroerend goed, die te
vens huurder ervan is, zowel als de eige
naar zelf, roerende goederen tot de dienst 
en exploitatie van het erf kan bestem
men, hoewel hem als naakte eigenaar het 
recht van exploitatie ontzegd is; dan 
wanneer, bijgevolg, de door de toenma
lige vruchtgebruiker Bastin ten dienst en 
exploitatie van het erf geplaatste hotel
meubelen en bedrijfsmateriaal, als on
roerende goederen door bestemming· on
der de hypothecaire waarborg van eise
res vielen, onverschillig het feit dat 
Bastin, bij het einde van de huur, deze 
meubelen zou moeten wegnemen, zodat 

(1) De vraag of de naakte eigenaar, die 
terzelfder tijd huurder van de vruchtgebruiker 
is, roerende voorwerpen onroerend door be
stemming kan maken is betwist. In bevesti
gende zin; DE PAGE, bd. V, nr. 664; in ont-

het bestreden arrest de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen geschonden 
heeft : 

Over de door verweerder opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat het middel slechts de 
artikelen 522 en 525 van het Burgerlijk 
Wetboek als door de rechter geschonden 
geweest zijnde inroept ; 

Overwegende dat echter niet beweerd 
wordt dat de rechter aan de betwiste 
roerende goederen het karakter had moe
ten toekennen van voorwerpen die de 
eigenaar tot blijvend gebruik aan zijn 
erf zou verbonden hebben, noch dat deze 
voorwerpen dieren zouden geweest zijn 
die door de eigenaar van het erf voor de 
landbouw aan een pachter of aan een 
halfwinner afgeleverd zouden geweest 
zijn; 

Dat uit de uiteenzetting van het middel 
blijkt dat aanlegster in werkelijkheid de 
rechter verwijt de eerste en tweede leden 
van artikel 524 van het Burgerlijk Wet
hoek onjuist verklaard en derhalve ge
schonden te hebben ; 

Overwegende dat, naardien het uit
sluitend wetsbepalingen vermeldt die 
versehillen van deze die door de rechter 
werden toegepast of volgens het middel 
door hem dienden toegepast te worden, 
dit laatste niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

26 februari 1960. -1e kamer.- Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, H. 
Vroonen. - Gelijkluidende conclusie, H. 
Raoul Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. 

1 e KAMER. - 26 februari 1960 

1° DAGVAARDING. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - lNLEIDEND EXPLOOT VAN 
AANLEG. - GEMOTIVEERDE VERKLA
RING DOOR DE RECHTER OVER DE 
GROND, VERENIGBAAR MET DE TERMEN 
ERVAN. - SOEVEREINE VERKLARING. 

kennende zin : NoVELLES, Droit civil, 
bd. III, « De la distinction des biens », nr. 47 ; 
GRANDJEAN, noot onder Verviers, 7 juli 1914 
(B. J., 1919, kol. 923), 
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2° RECHTBANKEN. - BURGERLJJKE 
ZAKEN. - VASTSTELLING VAN HET 
VOORWERP VAN DE EIS. - SLACHTOF
FER DAT VAN DE VERZEKERAAR, DIE 
DE BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJK
HElD VAN DE DADER VAN HET ONGE
VAL DEKT, BETALING IN ZIJN HANDEN 
EIST VAN HET BEDRAG VAN DE GELEDEN 
SCHADE.- ARTIKEL 1 VAN DE WET VAN 
24 MEl 193? NIET VERMELD IN DE DAGC 
VAARDING. - ARTIKEL 1166 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK ALLEEN AANGE
HAALD. - RECHTER OVER DE GROND 
KUNNENDE BESLISSEN DAT DE INGE
STELDE VORDERING GEGROND IS OP 
ARTIKF.L 1 VAN DE WET VAN 24 MEl 
193?. 

3° VERZEKERING. WET VAN 
24 MEI 193?. - RECHT VAN HET 
SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL OP 
DE SOM, WELKE DE VERZEKERAAR AAN 
DE VERZEKERDE VERSCHULDIGD IS, DE 
UITVOERING VAN ZIJN EIGEN SCHULD
VORDERING OP DEZE LAATSTE TE VER
VOLGEN. 

4° VERANTWOORDELIJ KHEID 
(BUITEN OVEREENKOMST ONT
STAAN). - SCHADE VEROORZAAKT 
DOOR EEN FOUT VAN DE DADER VAN 
EEN ONGEVAL. -SAMENLOPENDE FOUT 
VAN EEN DERDE. - DADER NIETTE
MIN TOT DE GEHELE SCHADELOOSTEL
LING GEHOUDEN TEN OPZICHTE VAN 
HET SLACHTOFFER. 

so VERZEKERING: - BURGERLIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID. - VERZE
KERDE, « IN SOLIDUM " MET EEN DERDE 
VEROORDEELD OM AAN HET SLAGHT
OFFER VAN EEN ONGEVAL DE GEHELE 
VERGOEDING VAN DE DOOR HEM GELE
DEN SCHADE TE BETALEN. - GEHELE 
VERGOEDING DOOR HET SLACHTOFFER 
GEEIST, DOOR DE YERZEKERING GE
DEKT. 

1° Is soeverein de gemotiveerde ve1·klaring 
door de rechter over de g1·ond aan het in
leidend exploot van aanlegc gegeven, 
wanneer die verklm·ing met de te?'men 
van dit exploot niet onverenigbaar is (1). 

2° De rechter over de grand, die vaststelt da.t 
het sla.chtoffer van een ongeval, bij dag
vaarding, de veroo1·deling van de verzeke
mar, die de bu1·gerlijke verantwoordel~ik-

(1) Verbr., 17 maart 1938 (Bull. en PAsrc., 
1938, I, 131); 26 januari 1956 (ibid., 1956, 
I, 541). c 

(2) Raadpl. verbr., 27 november 1959, 
JJupra, biz. 277. 

heid van de dade1· van het ongeval dekt, 
heeft gev01·de1·d om hem rechtstreeks het 
bedmg van de schadevergoeding te beta
len, dat die ve1·zeke1·de zelf' werd vef'oor
deeld om te betalen, lean wettig beslissen 
dat alzo een vordering op grand van 
artikel 1 van de wet van 514- mei 1937 
wetd ingesteld, zelf's indien die wetsbe
paling niet uitdrukkelijk in de dagvaa1'
ding werd ve1·meld en uitsluitend arti
kel 1166 van het Bu1·gerlijk Wetboek 
daarin werd ingeroepen (2). 

3° Attikel 1 van de wet van 24- mei 1937 
kent aan het slachtoffe1' van het do01· de 
schuld van de verzekerde ve1'001'Zaakte 
ongeval het recht toe ten laste van de 
vetzeke1·aa1' en op de som, welke deze aan 
de vetzeke1·de verschuldigd is, de betaUng 
van zijn eigen schuldv01·de1·ing op deze 
te vervolgen, b1:nnen de petken zo van de 
door de vetzekerde opgelopen ve1'ant
woordclijkheid als van de voo1'Waarden, 
wam·in het verzekeringscontmct aan de 
ve1·zekeraar de verplichting oplegt deze 
te v1·ijwm·en (3). 

4° Wannee1' een f'out de door het slacht
offe?' van een ongeval geleden schade 
veroorzaakt heef't, is de dade1· ten op
zichte van dit slachto fTM' tot de gehele 
schadeloosstelling geho·uden, zelfs wan
nee?' de schade ook do01· de samenlopende 
f'out van een derde veroorzaakt werd (4). 

5° De verzekeraa1', die de uit een ongeval 
voottvloeiende burgerlijke aansprakelijk
heid van zijn verzekerde dekt, is gehou
den tot betaling van de gehele schadever
goeding, welke die verzekerde, in solidum 
veroordeeld met een derde om het slacht
o ffM' schadeloos te stellen, verplicht is 
a an dit slachto ffe?' te voldoen. 

(N. V. <<LA PRESERVATRICE » EN MIJ VAN 
ENGELS RECHT. << EAGLE STAR INSU
RANCE CY LDT », T. VAN EYCK EN 
CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 mei 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1319, 

(3) Verbr., 18 october 1945, twee arresten 
(.Arr. Verbr., 1945, biz. 222 en 224) en de con
clusie van het openbaar ministerie (Bull. en 
PASIC., 1945, I, 241). 

(4) Raadpi. verbr., 12 october 1959 (supra, 
biz. 121). 
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1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest het aan de 
inleidende exploten der slachtoffers ver
schuldigd geloof alsook het gerechtelijke 
contract miskent door aan te nemen dat 
deze vorderingen in het kader van arti
kel 1 van de wet van 24 mei 1937, dus, 
als '' rechtstreekse vorderingen " teg·en 
eiseressen gevormd werden, dan wanneer 
er uit de bewoordingen dier dagvaardin
gen duidelijk blijkt dat de slachtoffers of 
hun rechthebbenden een zijdelingse actie 
instelden daar zij zich uitsluitelijk berie
pen op het feit dat zij "in artikel 1166 
van het Burgerlijk Wetboek het recht 
" putten " om rechtstreeks van de gedag
vaarden betaling te eisen '' : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het hof vermag acht te slaan 
blijkt : 1° dat het Hof van beroep te Luik 
bij vroegere gerechtelijke beslissingen in 
kracht van gewijsde getreden, de twin
tigste en eenentwintigste verweerders, 
inrichters van een autokoers, samen met 
andere verantwoordelijk hebben ver
klaard voor de gevolgen van ongevallen 
die zich tijdens de koers hebben voorge
daan en ze dienvolgens tot betaling van 
zekere bedrag·en aan de burg·erlijke par
tijen, hier de eerste negentien verweer
ders veroordeeld heeft; 2° dat ten ge
volge van de weigering van aanlegsters, 
verzekeraars van voornoemde inrichters, 
tot de betalirig van de sommen waartoe 
laatstgenoemde veroordeeld werden over 
te gaan, de burgerlijke partijen aanleg
sters hebben gedagvaard, en in hun in
leidend exploot hebben laten gelden, aan 
de ene zijde, dat de gedaagden als verze
keraars bij overeenkomst gehouden zijn, 
en, aan de andere zijde, dat de dagende 
partijen het recht om rechtstreeks van 
gedaagden voormelde betalingen te vor
deren uit artikel 1166 van het Burgerlijk 
Wetboek afleiden; 3° dat vermeld arrest, 
de vorderingen als " rechtstreekse vorde
ringen " omschrijvend, op grond van het 
onder 9° van artikel 20 van de wet van 
16 december 1851 opgenomen artikel 1 
van de wet van 24 mei 1937, de aanleg
gende verzekeringsmaatschappijen ver
oordeeld heeft tot betaling van de som
men waarvan hun verzekerden schulde
naars verklaard werden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zonder het geloof te schenden dat aan de 
inleidende exploten verschuldigd is noch 
het gerechtelijk contract te miskennen 
heeft kunnen beslissen dat de eerste ne
gentien verweerders, die, luidens hun 
dagvaardingen, de door hun verzekerden 
verschuldigde bedragen, rechtstreeks van 

de verzekeraars vorderden, op grond van 
de verplichting welke, voor de verzeke
raar uit het verzekering·scontract volgt, 
in werkelijkheid hun vordering op grond 
van de bepalingen van artikel1 van de wet 
van 24 mei 1937 ingesteld hadden; 

Overwegende inderdaad dat krachtens 
dit artikel het verzekeringscontract de 
verzekeraar verplicht, ten belope van de 
sommen die hij aan de verzekerde ver
schuldigd is, te voorzien in de betaling 
van de schuldvordering die het slachtof
fer van het door de fout van die verzeker
den veroorzaakt ongeval tegen deze laat
ste bezit; 

Dat het zonder belang is, dat voor
melde verweerders niet uitdrukkelijk arti
kel 1 van de wet van 24 mei 1937 hadden 
vermeld en uitsluitend artikel 1'166 van 
het Burgerlijk Wetboek hadden ingeroe
pen; 

Dat het mtddel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest de conclusies van eiseressen niet 
beantwoordt waar deze lieten gelden dat, 
vermits de inrichters der koers hunner
zijds tot betaling in hun handen, welis
waar ten voordele van de slachtoffers of 
hun rechthebbenden gedagvaard hadden, 
deze laatsten niet meer ertoe gerechtigd 
waren de zij delingse actie in te stellen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de vordering inwilligt als zijnde g·esteund 
op de wet van 24 mei 1937 en dienvolgens 
niet meer verplicht was de conclusies te 
beantwoorden waarbij aanlegsters voor
hielden dat de op artikel 1166 van het 
Burgerlijk Wetboek gesteunde zijdelingse 
vordering niet ontvankelijk was ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest niet op de aanvullende conclusies 
van eiseressen antwoordt waar zij deden 
gelden dat, door zelf aan de koers deel te 
nemen, de inrichters ervan een font had
den begaan door niet de minste maatre
gel te treffen om de op hun rustende bewa
kingsplicht aan derden over te dragen, 
zodat, bij inachtneming van de omstan
digheden waarin die koers plaats vond, 
die nalatigheid als gevolg moest hebben 
dat er en door de renners en door de 
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toeschouwers onvoorzichtigheden kon
den gepleegd worden : 

Overwegende dat het arrest die con
clusies passend beantwoordt door vast 
te stellen dat meer dan dertig vertegen
woordigers van het openbaar gezag, op 
wie de inrichters toch ook rekenen mach
ten om de orde te handhaven en tevens 
de veiligheid van de toeschouwers te ver
zekeren, op een betrekkelijk korte door 
bepaalde bestuursoverheden toegelaten 
omloop, opgesteld waren ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 113~, 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 16, 17 
en 31 van de wet van 11 juni 187~ op de 
verzekeringen ; a) eerste onderdeel : door
dat het bestreden arrest, ten onrechte, het 
in het verzekeringscontract vervat be
ding, volgens hetwelk " Il reste entendu 
d'autre part que seront prises toutes les 
mesures necessaires a la securite des tiers 
spectateurs "• met de bepaling van arti
kel17 van de wet van 11 juni 1874 gelijk
stelt en aldus het eraan verbonden ge
loof alsook het aan de door de inrichters 
der koers aangegane verbintenis ver
schuldigd geloof, miskent (schending van 
de artikelen 113~, 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek) en ten onrechte dit 
beding gelijkstelt met de bij voormeld 
artikel 17 voorziene verplichting, die 
aileen de verplichtingen van de verze
kerde na een ongeval betreft, (schending 
van die wetsbepaling) ; b) tweede onder
dee! : doordat het bestreden arrest de 
verantwoordelijkheid van de inrichters 
der koers op grond van artikel16 van de 
wet van 11 juni 1874 afwijst, zonder 
inachtneming van het voormeld beding 
van het door deze laatsten gesloten ver
zekeringscontract waarvan het derhalve 
het geloof schendt (schending van de 
artikelen 113~, 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek), dan wanneer het hier 
om een contractuele verplichting van de 
verzekerden ging die hen was opgelegd 
v66rdat het aan de koers verbonden risico 
zich zou veropenbaren, verplichting welke 
de door de verzekeraars aanvaarde ver
bintenis had teweeggebracht, zodat bij 
niet-naleving van die verpl.ichting, eise
ressen niet gehouden waren het risico te 
dekken (schending van voormeld arti
kel16 en, voor zoveel als nodig, van arti
kel 31) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, de bepalingen van 

het door het middel bedoeld beding van 

de overeenkomst en die van artikel 17 
van de wet van 11 juni 187~ vergelijkend 
om de betekenis en de draagwijdte van 
voormeld beding te bepalen, het bestre
den arrest beslist dat het slechts een om
schrijving uitmaakt van artikel 17 welk 
het echter nader omlijnt; 

Dat het aldus noch dit artikel op onder
havig geval van toepassing heeft ver
klaard noch een met zijn bewoordingen 
onverenigbare interpretatie van het be
ding der overeenkomst heeft verstrekt ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, verre v:m zich er toe 

te beperken de aanspraak van aanleg
sters van de hand te wijzen door enkel op 
artikel 16 van voornoemde wet te steu
nen, het arrest, na het heeling van het 
eontract verklaard te hebben, op grond 
van feitelijke vaststellingen beslist dat 
verweerders Bernard en Segers geen feit 
hebben gepleegd dat, naar de bewoordin
gen van dit heeling, van aard is om het 
verval van het voordeel der verzekerings
polis voor hen mede te brengen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 20-9 van de wet van 16 de
eember 1851, 1 van de wet van 2~ mei 
1937, 1101, 113~, 1319, 1320, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van 
de wet van 11 juni 187~ op de verzeke
ringen in het algemeen, doordat het be
streden arrest, na te hebben vastgesteld 
dat de slachtoffers een derde van de 
verantwoordelijkheid van het ongeval 
droegen en dat het onbetwistbaar was dat 
de renners, wier verantwoordelijkheid 
niet door de polis was gedekt, ook voor 
een derde verantwoordelijk waren, noch
tans eiseressen veroordeelt om de slacht
offers ten belope van de twee derden van 
de opgelopen schade te vergoeden, om de 
reden dat de schade, zowel in haar oor
sprong als in haar omvang, ondeelbaar 
is, daar zij in haar geheel werd berokkend 
door de schuld van de inrichters der 
koers voor wien eiseressen moeten in
staan, dan wanneer, a) eerste onderdeel : 
het tegenstrijdig is vast te stellen dat de 
renners een deel der verantwoordelijk
heid van het ongeval droegen, en ander
zijds, dat de schade in haar geheel door 
de schuld van de inrichters der koers, 
Bernard en Zegers werd veroorzaakt, 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet, wegens tegenstrijdige motivering die 
met een gebrek van motivering gelijk
staat) ; b) tweede onderdeel : doordat, 
indien het arrest client te worden begre-
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pen in dien zin dat de door de verzeke
ring gedekte fouten van de inrichters en 
deze der renners zo nauw verbonden zijn 
dat de inrichters ten overstaan van de 
slachtoffers tot herstel van de gehele door 
deze laatsten geleden schade gehouden 
zijn, rekening zijnde nochtans gehouden 
met het feit dat die slachtoffers een derde 
van hun nadeel wegens de door hen be
gane fouten dienen te dragen, de bestre
den beslissing het geloof heeft miskend 
dat verschuldigd is aan het beding der 
polis volgehs hetwelk de burgerlijke 
veran twoordelijkheid der renners niet 
door deze polis gedekt was, (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), zodat eiseres
sen, die geen fout hadden begaan en 
aileen con tractueel verb on den waren, 
niet buiten de perken van hun 
contractuele verbintenissen konden ge
houden worden, zelfs onder het voor
wendsel van de ondeelbaarheid der fou
ten van hun verzekerde en van de ren
ners, (schending van de artikelen 1101, 
1134 van het Burgerlijk Wetboek en van 
artikel1 van de wet van 11 juni 1874 op 
de verzekeringen), zodat het arrest de 
verantwoordelijkheid der inrichters dien
de te bepalen om de veroordelingen ten 
laste van eiseressen vast te stellen, en, 
bij gebreke zulks te doen, het niet naar 
genoegen van recht gemotiveerd is (scherr
ding van artikel 97 der Grondwet) en het 
artikel 20-9° van de hypothecaire wet 
schendt waarbij aan de verzekeraar toe
gelaten wordt alle excepties die hem ei
gen :zijn tegen het slachtoffer in te roe
pen : 

Overwegende, enerzijds, dat, uitspraak 
doende over de tegen onderhavige ver
weerders Bernard en Zegers en tegen de 
genaamden Quaedbach en Van Hove in
gestelde strafvordering, alsmede over de 
door de andere tegenwoordige verweer
ders tegen die vier beklaagden ingestelde 
burgerlijke vorderingen, het Hof van be
roep te Luilc, bij arrest van 31 januari 
1955, beslist heeft dat voornoemde Ber
nard en Zegers, voor de ongevallen aan
sprakelijk waren voor een derde, de voor
noemde Quaedbach en Van Hove voor een 
ander derde en de slachtoffers voor het 
overige derde, dat de Correctionele Recht
bank te Tongeren, in voortzetting over 
de zaak uitspraak doende, anderzijds, bij 
vonnis van 7 januari 1956, voornoemde 
Bernard Em Zegers hoofdelijk met Quaed
bach en Van Hove veroordeeld heeft om 
het definitief bedrag der schade, weze de 
twee derden ervan, aan de burgerlijke 
partijen te betalen; 

Overwegende dat, over onderhavige 
vordering van die slachtoffers of van hun 
rechthebbenden tegen de verzekeraars van 
Bernard en Zegers uitspraak doende, het 
bestreden arrest, vaststellend dat die op 
artikel1 van de wet van 24 mei 1937 ge
gronde vordering ertoe strekte van aan
leggers betaling van de twee derden van 
de schade te bekomen, beslist dat die 
vordering gegrond is ; 

Dat het, enerzijds, oordeelt dat het tus
sen die aanlegsters en de verweerders Ber
nard en Zegers gesloten verzekeringscon
tract de burgerlijke aansprakelijkheid 
van die laatsten dekt en, anderzijds, dat 
Bernard en Zegers door hun schuld de 
twee derden van de door de slachtoffers 
geleden schade in haar geheel veroorzaakt 
hebben, en dat het ten opzichte van de 
slachtoffers ter zake niet dienend is dat 
Quaedbach en Van Hove ook een fout 
zouden gepleegd hebben die tot het ver
oorzaken van de schade zou bijgedragen 
hebben; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat wanneer een fout de 

door het slachtoffer geleden schade ver
oorzaakt heeft, de dader ten opzichte van 
dit slachtoffer, tot de gehele schadeloos
stelling gehouden is, zelfs wanneer de 
schade ook door de samenlopende fout 
van een derde veroorzaakt werd ; dat het 
niet strijdig is vast te stellen, enerzijds, 
dat de fout van verweerders Bernard en 
Zegers de gehele schade veroorzaakt 
heeft, en anderzijds, dat de schade ook 
aan een samenlopende fout van de ge
naamden Quaedbach en Van Hove te 
wijten is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, zoals in het ant

woord op het eerste middel gezegd wordt, 
het artikel1 van de wet van 24 mei 1937 
aan het slachtoffer van het door de schuld 
van de verzekerde veroorzaakt ongeval, 
jegens de verzekeraar het recht verleent, 
de betaling van zijn eigen schuldvorde
ring op de bedragen die de verzekeraar 
aan de verzekerde verschuldigd is tegen 
deze te vervolgen binnen de perken zo
wel van de door de verzekerde opgelopen 
aansprakelijkheid als van de voorwaar
den waarin het verzekeringscontract aan 
de verzekeraar de verplichting oplegt deze 
te vrijwaren ; 

Overwegende dat, vermits zij de bur
gerlijke aansprakelijkheid dekken van 
verweerders Bernard en Zegers, die we
gens hun schuld tot de gehele vergoeding 
van de schade gehouden zijn, de aanleg
gende vennootschappen, ten deze, ver-
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plicht zijn aan de slachtoffers de schade te 
betalen die door de schuld van de verze
kerden veroorzaakt werd ; 

Overwegende mitsdien dat, door de 
aanlegsters tot bet betalen van de gehele 
door de slachtoffers gevorderde schade te 
veroordelen, het arrest op hen geen aan
sprakelijkheid heeft laten wegen die zij 
niet gedekt hadden, en namelijk die van 
Quaedbach en Van Hove, doch enkel die 
welke zij zich verbonden hadden te dek
ken, hetzij de burgerlijke aansprakelijk
heid van verweerders Bernard en Zegers; 

Waaruit volgt dat het arrest noch de 
bewijskracht aan het verzekeringscon
tract noch de andere in het middel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegsters tot de kos
ten. 

26 februari 1960. - 1 e kamer. - Voo1'
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, H. 
Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, H. 
F. Dumon, advocaat-generaal.- Pleiters, 
HH. Van Leynseele en della Faille 
d'Huysse. 

28 KAMER. - 29 februari 1960 

EERHERSTEL. - STRAFZAKEN. 
PROEFTERMIJN. - VOORWAARDELIJK 
INVRIJHEIDGESTELDE. GENADE
MAATREGEL HOUDENDE KWIJTSCHEL
DING VAN HET OVERBLIJVENDE VAN DE 
STRAF. - DEFINITIEVE INVRIJHEID
STELLING ALDUS VERKREGEN. - AAN
VANG VAN DE PROEFTIJD : DATUM VAN 
DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEID
STELLING, NIET DEZE VAN HET KONINK
LIJK BESLUIT TOT GENADEVERLENING. 

Wanneer een V001'Waardelijk invrijheidge
stelde verom·deelde, bij genademaatregel, 
kwijtschelding heeft bekomen van het 
alsnog te onde1·gane overblijvende van 

' (1) Raadpi. GERARD, « La Ioi du 8 fevrier 
1954 modifiant Ia Ioi du 25 avril 1896 sur Ia 
rehabilitation en matiere penaie », Rev. d1•. 
pen., 1953-1954, biz. 916 en voig.; MATmEu 
en MAssAux, Le droit de griice, nr. 214, biz. 63. 

De genademaatregei heeft weiiswaar, be
houdens afwijking door een wetsbepaling, geen 
terugwerkende kracht (verbr., 27 october 1952, 
Arr. Verbr., 1953, biz. 95). Maar men kent 

de straf en derhalve zijn definitieve in
m·ijheidstelling verkregen is, neemt de 
proef~ermijn die voo1· zijn eerherstel 
voo1·gesch1'even is aanvang, niet op de da
tum van het koninklijk besluit tot gena
devedening, maar op deze van de voor
waardelijke invrij heidstelling ( 1). (Wet 
van 25 april 1896, art. 1, so, ge
wijzigd door art. 1 van de wet van 8 fe
bruari 1954). 

(SOLEIL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2S november 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 1, so van de wet van 
25 april1896, gewijzigd door artikel1 van 
de wet van 8 februari 1954, doordat het 
bestreden arrest beslist dat de aanvraag 
tot eerherstel van aanlegger niet ontvan
kelijk is om de reden dat de bij voormelde 
wetsbepalingen gestelde termijn van vijf 
jaar ter zake pas ingaat op 20 februari 
1958, de datum waarop aanlegger kwijt
schelding van zijn straf bekomen l1eeft, 
dan wanneer krachtens artikel 1 van de 
wet van 8 februari 1954, de termijn in
gaat ten dage van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, dit is ten deze op 15 au
gustus 1952, en aanlegger zijn definitieve 
invrijheidstelling verkregen heeft door de 
kwijtschelding van zijn straf : 

Overwegende dat, bij voorwaardelijke 
invrijheidstelling, artikel 1 van de wet 
van 8 februari 1954, houdende wijziging 
van artikel1, S0 , van de wet van 26 april 
1896, het aanvangspunt van de proefter
mijn die voor het eerherstel van de ver
oordeelde voorgeschreven is vaststelt op 
de dag van de voorwaardelijke invrijheid
stelling voor zover de definitieve invrij
heidstelling verkregen is; 

Overwegende dat de definitieve invrij
heidstelling· verkregen wordt bij de 

verstrijking van de proeftijd gedurende 
welke de voorwaardelijke invrijheidstel-

aan deze maatregei zodanige uitwerking niet 
toe, wanneer men vaststelt dat hij voor de 
toekomst elke mogelijkheid uitsluit tot ten
uitvoeriegging van de straf, welke een veroor
deelde nog diende te ondergaan op het ogen
blik van zijn voorwaardelijke invrijheidstei
ling en waarvan hem kwijtscheiding wordt 
verleend. 
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ling kan herroepen worden en die vastge
steld is door artikel 4 van de wet van 
31 mei 1888, gewijzigd door artikel 4 van 
de wet van 24 juli 1923; 

Overwegende dat een genademaatregel 
waardoor aan de veroordeelde kwijtschel
ding van het alsnog te ondergane overblij
vende van de straf verleend wordt aan die 
proeftijd noodzakelijk een einde maakt; 
dat mitsdien de voorwaarde vervuld is 
waarvan afhankelijk gemaakt is de vast
stelling, op de dag van de voorwaar
delijke invrijheidstelling, van het aan
vangspunt van de voor het eerherstel 
vereiste termijn van vijf jaar; 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat aanlegger voor
waardelijk in vrijheid gesteld is op 15 au
gustus 1952, ter uitvoering van een mi
nisterieel besluit van 5 augustus 1952, en 
dat hi.i in de loop van de hem opgelegde 
proeftijd bij koninklijk besluit van 20 
februari 1958 kwijtschelding van het als
nog te ondergane overblijvende van de 
straf bekomen heeft; dat de definitieve 
invrijheidstelling van aanlegger ingevolge 
deze genademaatregel verkregen is; 

Dat eruit volgt dat de vereiste proef
tijd van vijf jaar opdat aanlegger in zijn 
eer kan hersteld worden, ingegaan is op 
15 augustus 1952, de datum van zijn 
voorwaardelijke invrijheidstelling, en dat 
het arrest, door het aanvangspunt van 
die termijn te bepalen op de datum van 
het koninklijk besluit tot genadeverle
ning van 20 februari 1958, de in het mid
del aangeduide wetsbepaling geschonden 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling. 

29 februari 1960.- 26 kamer.- Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Louveaux. 
- Gelijklttidende conclusie, H. R. Delange 
advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 29 februari 1960 

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
AANLEG. - 8TRAFZAKEN. - Qp DE 
TERECHTZITTING BEGAAN MISDRIJF. -
POLITIERECHTBANK.- VEROORDELING 
TOT EEN POLITtEGEVANGENTSSTRAF 
KRACHTENS ARTIKEL 505 VAN HET 

WETBOEK VAN STRAFVORDERING. -
VONNIS IN LAATSTE AANLEG. 

2° MISDRIJF TER TERECHTZIT
TING. - ARTIKEL 505 VAN HET WET
BOEK VAN STRAFVORDERING. -WETS
BEPALING HEBBENDE TOT DOEL HET 
INVOEREN VAN EEN BEVOEGDHEID EN 
VAN BIJZONDERE RECHTSPLEGINGSVOR
MEN VOOR HET VONNISSEN VAN DE 
MISDRIJVEN TER TERECHTZITTING BE
GAAN DOOR BELEDIGINGEN OF FEITE
LIJKHEDEN, GEPAARD GAANDE MET 
WANORDE, EN STRAFBAAR MET COR
RECTIONELE OF POLITIESTRAFFEN. 

3° MISDRIJF TER TERECHTZIT
TING.- POLITIERECHTBANK.- VER· 
OORDELING TOT EEN POLITIEGEVANGE· 
NISSTRAF KRACHTENS ARTIKEL 505 VAN 
HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 
- 0NTSTENTENIS VAN PROCES-VER· 
BAAL VAN HET TEN LASTE GELEGDE 
FEIT. - VONNIS DAT EVENMIN DIT 
FEIT VERMELDT, DAT NOCH OP BELEDI· 
GINGEN, NOCH OP FEITELIJKHEDEN, 
GEPAARD GAANDE MET WANORDE 
WIJST, EN DAT NOCH DE WETSBEPA· 
LINGEN, W~LKE DE ELEMENTEN VAN 
HET ALS BEWEZEN BESCHOUWDE MIS· 
DRIJF AANGEVEN, NOCH DIE WAARBIJ 
EEN STRAF INGEVOERD IS, AANDUIDT. 
- NIET GEMOTIVEERD VONNIS. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. -
8TRAFZAKEN. - VERBREKING VAN 
EEN VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK 
HOUDENDE VEROORDELING TOT EEN 
POLITIESTRAF WEGENS EEN MISDRIJF 
TER TERECHTZITTING, KRACHTENS ARTI
KEL 505 VAN HET WETBOEK VAN STRAF· 
VORDERING. - ONMOGELIJKHE1D v66R 
HET HOF TOEZICHT UIT TE OEFENEN 
OP DE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER 
EN DE AARD VAN HET ALS BEWEZEN 
BESCHOUWDE FEIT. - VERWIJZING 
NAAR DE PROCUREUR DES KONINGS. 

1° Is in laatste aanleg gewezen het vonnis 
van de politierechtbank dat een veroo!'de
ling tot een politiegevangenisst!'af uit
sp!'eekt, wegens een te~· te~·echtzitting ge
pleegrl misrl1'ijf, kTachtens a1·tikel 505 
van het Wetboek van st1'afvo!·rle1'ing (1). 
(Impliciete beslissing.) 

2° A1·tikel 505 van het Wetboek van st!'af
vo!'rle!'ing heeft tot rloel het invoe!'en van 
een bevoegrlheid en van bijzonrle!'e !'echts
plegingsvo!'menvoo!' hetvonnissenvan op 
rle terechtzitting begane misd1·ijven rloo1' 

(1) Verbr., 3 october 1911 (Bttll. en PAsrc., 
1911, I, 488). 
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beledigingen of feitelijkheden, gepam·d 
gaande met wanorde, en te straffen met 
correctionele of politiestraffen, het moet 
samengeschikt worden met de a1'tikelen 
~>an het Stmfwet boek, die de bestandde
len van het misd1·ij{ omscMijven en de 
straf' ervan bepalen (1). 

3° Is noch in feite, noch naar recht gemoti
veerd het vonnis van de politie1·echtbank 
dat, krachtens artikel 505 van het Wet
boek van stmfvordering, een ve1·oorde
ling tot een politiegevangenisstraf uit
spreekt en dat, wannee1' geen proces-Ve?'
baal omtrent het de veroo1·deelde ten laste 
gelegde feit werd opgemaakt, dit feit 
even min ve1·meldt (2), geen beledigin
gen, noch f'eitelijkheden, gepaard gaande 
met wanorde (3), vermeldt en noch de 
wetsbepalingen, welke de elementen van 
het als bewezen beschouwde rnisdrijf' aan
geven, noch die waarbij een straf inge
voe1'd is, aanduidt (4). 

~0 Wannee1· het hof een vonnis van de poli
tie1·echt bank ver b1•eekt houdende ve1'001'
delin g tot een politiest1·a{ we gens een op 
de terechtzitting begaan misdrijf, 
k1·achtens artikel 505 van het Wetboek 
van stmf'vo1•dering, en het niet in staat 
is zij n toezicht uit te oefenen op de be
voegdheid van de rechter en de aard van 
het als bewezen beschouwde f'eit, ve1'wijst 
het de zaak naar de p1·ocw·eur des ko
nings (5). 

(VERMAELEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 october 1959 in eerste en 
laatste aanleg gewezen door de Recht
bank van politie teSt-Hubert; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en 505 van het Wetboek van straf
vordering : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanlegger tot een straf van drie dagen ge
vangenis veroordeelt ter zake van, " te 
St-Hubert, op 27 october 1959, op de 
terechtzitting van de rechtbank alhier : 
agressieve houding ten opzichte van een 

(1) Fr. verbr. (verenigde kamers), 25 juni 
1855 (Si1·ey, 1855, I, 853). 

(2) Raadpl. verbr., 3 februari 1868 (Bull. 
en PASIC., 1868, I, 260); fr. verbr., 8 januari 
1836 (Si1·ey, 1836, I, 158). 

(3) Raadpl. noten 1 en 2 onder verbr., 
11 januari 1951 (Bull. en PAsrc., 1951, I, 706). 

getuige, Louis Draily, en bedreigingen tot 
dezelfde >>; dat het erop wijst dat het al
dus gequalificeerde feit « het in artikel505 
van het Wetboek van strafvordering om
schreven misdrijf uitmaakt >> ; 

Overwegende dat voormeld artikel 505 
tot doel heeft het invoeren van een be
voegdheid en van de bijzondere rechts
plegingsvormen voor het vonnissen van 
op de terechtzitting begane misdrijven; 

Overwegende dat geen proces-verbaal 
omtrent de aanlegger ten laste gelegde 
feiten opgemaakt werd en dat het bestre
den vonnis evenmin de feiten vermeldt 
welke tot de uitgesproken straf aanlei
ding hebben gegeven ; dat het wijst noch 
op beledigingen, noch op feitelijkheden, 
gepaard gaande met wanorde ; dat het 
noch de wetsbepalingen welke de elemen
ten van het als bewezen beschouwde mis
drijf aangeven, noch die waarbij een straf 
ingevoerd is, aanduidt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
derhalve noch in feite, noch naar recht 
gemotiveerd is en dat het hof niet in staat 
is het uitoefenen van zijn toezieht op 
de bevoegdheid van de reehter en de re
gelmatigheid van de reehtspleging ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; 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 Proeureur des Konings bij 
de Rechtbank van eerste aanleg te N euf
chateau. 

29 februari 1960. - 2° kamer. - Voo1'
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, I-I. Louveaux. 
- Gelijkluidende conclusie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 29 februari 1960 

1° VERKEER.- WIJZIGING VAN RIGH
TING.- WEGCODE VAN 8 APRIL 195~, 
GEWIJZIGD DOOR KONINKLIJK BESLUIT 
VAN ~ JUNI 1958, ARTIKEL 25-2-C. -
BESTUURDER DIE LINKS WiL AFSLAAN. 
- VERPLICHTING NAAR LINKS UIT TE 
WIJKEN. - 0MVANG. 

(4) Verbr., 16 december 1957 (Arr. Verbr., 
1958, biz. 231). 

(5) Verge!. verbr., 25 september 1950 (A1·r. 
Vm·br., 1951, biz. 12); noot 1 onder verbr., 
27 maart 1939 (ibid., 1939, biz. US), en 
noot 2 (Bull. en PAsrc., 1939, I, 173). 
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2° VERKEER. - LINKS INHALEN VAN 
EEN BESTUURDER, DIE ZIJN INZICHT 
LINKS AF TE SLAAN TE KENNEN HEEFT 
GEGEVEN EN OP DE MIDDENAS VAN DE 
RIJBAAN RIJDT. - lNBREUK OP ARTI
KEL 21-1, LID 2, VAN DE WEGCO-DE. 

1° A1·tikel 25-2-c van de We geode van 
8 april 1954, gewijzigd door lwninklijk 
besluit van 4 juni 1958, legt aan de 
bestuurder d,ie links wil afslaan niet de 
verplichting op zoveel mo gelijk naar 
links uit te wijken, doch slechts de ver
plichting zich naa?' links te begeven (1). 

2° De feitenrechter die vaststelt dat een 
bestuurder die, te bekwamer tijde zijn 
inzicht links af te slaan te kennen heeft 
gegeven, op de midden as van de r~j baan 
reed, kan hie1·uit wettig afleiden dat die 
bestuurde?' niet links mocht ingehaald 
worden {2). 

{MOULIN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 november 1959 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 9? van de Grond
wet, 21 en 25 van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954 houdende algemeen re
glement op de politie van het wegverkeer, 
voormeld artikel 25 zoals het door arti
kel 8 van het koninklijk besluit van 4 juni 
1958 gewijzigd is, doordat het bestreden 
vonnis overweegt dat, op een rijbaan voor 
eenrichtingsverkeer die twee rijstroken 
omvat, het volstaat dat hij die links wil 
afslaan, na zijn voornemen vooraf ken
baar gemaakt te hebben, zich naar het 
midden van de rijbaan begeven heeft zo
dat de achterligger hem rechts moet inha
len, dan wanneer uit voormelde artike
len 21 en 25 van het verkeersreglement 
blijkt dat zulks slechts het geval is 
wanneer degene die links wil afslaan zich 
geheel op de linker rijstrook begeven 
heeft, en dan wanneer het vonnis geen 
passend antwoord verstrekt op de con
clusies waarbij dit verweer naar voren 
was gebracht : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 

(1) Verbr., 19 januari 1959 (Bull. en PAsrc., 
1959, I, 503). 

(2) Raadpl. verbr., 2 februari 1959 (.A1'!•. 
Verbr., 1959, biz. 435). 

was ter zake van het verzuimd hebben 
rechts in te halen, hoewel de in te halen 
bestuurder zijn voornemen om links af 
te slaan kenbaar gemaakt had en zich 
naar links begeven had om die manoeu
vre uit te voeren ; 

Overwegende dat, hierin verschillend 
van artikel 31-2° van de voorheen vige
rende reglementering, artikel 25-2-c van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954, 
gewijzigd door artikel 8 van het konink
lijk besluit van 4 juni 1958, aan de be
stuurder die links wil afslaan niet de ver
plichting oplegt zoveel mogelijk naar 
links uit te wijken, doch slechts de ver
plichting zich naar links te begeven ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing door overneming van de redenen van 
de eerste rechter vaststelt dat, op een 
honderdtal meters van het kruispunt 
waarop het ongeval plaats gegrepen heeft, 
de vrachtautomobiel, die aanlegger links 
heeft willen inhalen, zich reeds op de mid
denas van de rijbaan bevond ; dat zij te
vens vaststelt dat de bestuurder van de 
vrachtautomobiel zijn lmipperlicht op 
een ten deze genoegzame afstand in wer
king gesteld had om aanlegger te bekwa
mer tijd, dit wil zeggen v66r het begin 
van de inhaalmanoeuvre te waarschu
wen; 

Overwegende dat de feitenrechter uit 
deze vaststellingen wettig heeft kunnen 
afleiden dat de vereisten voor een rechts 
inhalen ter zake verenigd waren ; 

Overwegende dat de feitenrechter, door 
te zeg·g·en dat geen wettelijke verplichting 
voor de bestuurder van de vrachtautomo
biel met zich bracht dat hij zich op de 
door hem gevolgde weg uiterst links 
moest begeven, zelfs indien het een weg 
met Mnrichtingsverkeer is, bedoelt de 
stelling van aanlegger te verwerpen vol
gens welke die bestuurder zich geheel op 
de rijstrook links op de rijbaan had die
nen te begeven, en bijgevolg op de con
clusies van aanlegger een passend ant
woord verstrekt ; 

Dat bet middel niet kan ingewilligd 
worden; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

29 februari 1960.- 28 kamer.- Voor
zitte?', H. Giroul, raadsheer waarnemend 
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voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Louveaux. 
- Gelijkluidende conclusie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 29 februari 1960 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- AANTEKENING VAN DE 
VERKLARINGEN DER GETUIGEN. 
VERPLICHTING DIE NIET GELDT VOOR 
DE IN LAATSTE AANLEG RECHTSPRE
KENDE STRAFGERECHTEN. 

2°BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. 
- STRAFZAKEN. - NOODZAKELIJK
HEID OF WENSELIJKHEID VAN EEN AAN
VULLENDE ONDERZOEKSMAATREGEL. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VERSLAG VAN DE TECHNISCHE RAADS
MAN VAN EEN PARTIJ BIJ WIJZE VAN 
INLICHTING BIJ PLEIDOOI GEPRODU
CEERD.- CONCLUSIES VAN DIE PARTIJ, 
WELKE ZICH NIET BEROEPEN OP DIT 
VERSLAG. - GEEN VERPLICHTING VOOR 
DE RECHTER DE IN DIT VERSLAG VER
MELDE BESCHOUWINGEN TE WEERLEG
GEN. 

4°BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. 
- STRAFZAKEN.- GETUIGENISSEN.
DRAAGWIJDTE EN JUISTHEID. - SoE
VEREINE BEOORDELING. - PERKEN. 

so GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - HOGER BEROEP INGESTELD 
DOOR DE VEROORDEELDE. - HOGER 
BEROEP INGESTELD DOOR HET OPEN
BAAR MINISTERIE TEGEN EEN VRIJGE
SPROKEN MEDEBEKLAAGDE. - BEVES
TIGING IN HOGER BEROEP. - VEROOR
DELING VAN VEROORDEELDE TOT HET 
GEHEEL VAN DE IN HOGER BEROEP 
GEVALLEN KOSTEN. - ONWETTIGHEID. 

1° De ve1·plichting van de verklaringen der 
getuigen armtekening te houden geldt 
niet voo1· de in laatste aanleg 1'echtsp1'e
kende stmfgerechten ( 1). 

2° De rechter ove1' de g1·ond oordeelt soeve-
1'ein, gelet op de 1'eeds ingewonnen be-

(1) Verbr., 25 januari 1960 (st1p1•a biz. 
473). 

(2) Verbr., 30 november 1959 (Bull. en 
PAsrc., 1960, I, 381). 

(3) Verbr., 6 mei 1957 (Bull. en PAsrc., 

wijselementen, of een aanvullende ondM·
zoeksmaat1'egel noodzalcelijk of wenselijk 
is (2). 

3° De rechter behoeft niet de besch01twingen 
te wee1·leggen, vermeld in een verslag van 
de technische raadsman van een partij, 
dat bij wijze van inlichting bij pleidooi 
werd geproduceerd en waarop de door 
deze partij genomen conclusies niet zin
spelen. 

/l0 De rechter ove1' de grand beoordeelt soe
verein de d1·aagwijdte en dejuistheid van 
de verklaringen van de getuigen, mits hij 
aan dezen geen ande1·e VM'klaringen toe
sch!'ijf~ dan deze welke zij hebben afge
legd (3). 

S0 Wanneer een VM'oo1·deelde hager beroep 
instelt en het openbaar ministerie tegen 
een v1·~~gesp1·oken medebeklaagde hager 
be1·oep ~nstelt, moeten de kosten van het 
hager beroep van het open bam· ministerie 
tegen deze laatste, ingeval van bevestiging 
van de vrijspraak, de Staat ten laste blij
ven {ll). (Wet van 1 juni 1849, art. 3.) 

(QUENON, T. IGYARTO.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 november 1959 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Bergen; 

In zover de voorziening gericht is : 

I. Tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat de rechtbank, onder inroe
ping van de op de terechtzitting door de 
deskundige gegeven uitleg, oordeelt dat 
die uitleg toelaat verweerder wiens rij
wijze door de manamvre van aanlegger 
te verklaren is, vrij te spreken, dan wan
neer het zittingsblad niets inhoudt om
trent enige door de deskundige op de 
terechtzitting verstrekte uitleg, en dan 
wanneer het verslag van de deskundige 
niet geantwoord heeft op de vragen, ge
steld door het vonnis waarbij hij aange
duid is, waaruit volgt dat het vonnis niet 
naar de eis van de wet met redenen om
kleed is : 

1957, I, 1061) en 3 maart 1958 (A1·r. Verbr., 
1958, biz. 474). 

(4) Verbr., 8 october 1923 (Bull. en PAsrc., 
1923, I, 481). 
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Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit artikel 10 van de 

wet van 1 mei 1849 blijkt dat de verplich
ting van de verklaringen van getuigen 
aantekening te houden slechts geldt voor 
de in eerste aanleg rechtsprekende straf
gerechten; dat de rechter in hoger beroep 
geen verplichting heeft die deposities in 
zijn beslissing weer te geven; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de gerechtelijke des

kundige de opdracht diende te vervuilen 
welke hem gegeven was door dispositief 
van het vonnis waardoor bij benoemd 
was, en niet behoefde te antwoorden op 
andere vragen ; dat de feitenrechter soe
verein oordeelt of hij voldoende voorge
licht is en dat hij, bij ontstentenis van 
conclusies waardoor om een aanvullende 
onderzoeksmaatregel verzocht is, die be
oordeling niet behoeft te motiveren ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 97 van de Grand
wet, en schending van de rechter der ver
dediging, doordat de rechter verzuimde 
op de conclusies van aanlegger te ant
woorden, dan wanneer in die conclusies 
niet aileen gewezen is op de tekortkomin
gen van de deskundige, op de door hem 
begane feitelijke vergissingen, waardoor 
zijn gedachtengang nietig gebrekkig ge
maakt wordt, doch daarin technische be
merkingen naar voren gebracht waren 
waardoor aangetoond was dat het onmo
gelijk was dat de auto van verweerder te
gen die van een derde, de persoon Thau
lez, geworpen werd door het enkel feit van 
het tegen het trottoir botsen, buiten elke 
onbehendige manoeuvre en foutieve rij
wijze van verweerder, die elke overtre
ding bij aanlegger uitsluiten, en, althans, 
een gewichtig·e twijfel omtrent de werke
lijkheid van die overtreding doen ont
staan, welke twijfel de beklaagde ten 
goede moest komen : 

Overwegende dat de door aanlegger ge
nomen conclusies, na gewezen te hebben 
op de verschil!en tussen de door de rijks
wacht opgemaakte plans en het door de 
gerechtlijke deskundige opgemaakte, aan
voerden dat diens gevolgtrekkingen " op 
geen enkel zeker gegeven rustende, de bo
venhand niet kunnen krijgen op de ele
menten van de zaak "; 

Overwegende dat de feitenrechter, door 
erop te wijzen dat de in die conclusie voor
komende beweringen tegengesproken zijn 
door de uitleg welke de gerechtelijke des
kundige op de terechtzitting verstrekt 
heeft, aanduidt dat de door aanlegger ge-

dane verwijten niet in aanmerking kun
nen g·enomen worden en aldus voormelde 
conclusies passend beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten der verdediging, 
doordat het bestreden vonnis geweigerd 
he eft het verslag van de technische raads
man van aanlegger in beschouwing te ne
men, om de reden dat het niet aan de 
gerechtelijke deskundige voorgelegd 
werd, doch slechts bij het pleidooi gepro
duceerd werd, dan wanneer aanlegger van 
het gerechtelijk verslag pas na de neerleg
ging daarvan heeft kunnen kennis ne
men, en dan wanneer geen enkele partij 
haar opmerkingen en haar kritiek recht
streeks bij een deskundige mag aanbren
gen, en een partij deze opmerkingen en 
kritiek aileen op de terechtzitting kan 
doen gelden, zodat de rechtbank in staat 
gesteld is de deskundige met een aanvul
lende expertise te belasten ingeval voren
bedoelde opmerkingen pertinent geoor
deeld zijn ; dan wanneer het dus aan de 
rechtbank toebehoorde, hetzij het ver
slag van de deskundige van aanlegger na 
onderzoek te beantwoorden, hetzij elke 
beslissing tot verwerping van dat verslag 
te motiveren, hetzij de gerechtelijke des
kundige opnieuw met een onderzoek te 
belasten, de teclmische raadsman van de 
verdediging te doen dagvaarden en hem 
met eerstgenoemde te confronteren : 

Overwegende dat noch uit het bestre
den vonnis, noch uit enig ander stuk van 
de rechtspleging blijkt dat de rechtbank 
geweigerd heeft het door de technische 
raadsman van aanlegger opgemaakte ver
slag in beschouwing te nemen; 

Dat de feitenrechter, door erop te wij
zen dat bedoeld verslag aan de gerechte
lijke deskundige niet was voorgelegd ge
worden, doch aileen bij het pleidooi ge
produceerd werd, bedoelt te onderlijnen 
dat aanlegger de opmerkingen van zijn 
technische raadsman bij het verhoor van 
de gerechtelijke deskundige niet aan diens 
tegenspraak onderworpen heeft ; 

Waaruit volgt dat het middel, in zover 
het schending van de rechten der verde
diging doet gelden, feitelijke grondslag 
mist; dat het, in zover het schending van 
artikel 97 van de Grondwet doet gelden, 
naar recht faalt, vermits de door aanleg
ger genomen conclusies strekken, noch tot 
een confrontatie van de deskundige met 
zijn technische raadsman, noch tot een 
aanvuilende expertise, en vermits de 
rechtbank niet behoefde een bij wijze van 
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inlichting neergelegd verslag, waarop aan
legger zelve in zijn conclusies geenszins 
zinspeelde te weerleggen ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van de rechten der verdediging, 
doordat het bestreden vonnis zonder mo
tivering beslist heeft de formele erken
ning ter zijde te schuiven die door de ge
naamde Thaulez gedaan is in zijn exploot 
van dagvaarding van 3 september '1959, 
hetwelk aan aanlegger en verweerder be
tekend is en in een van de aangeziens 
waarvan gezegd is dat zijn wagen op het 
ogenblik van de botsing regelmatig stil
stond ; dan wanneer : 1° de getuige 
Fauviaux deze lezing van het stilstaan 
van het voertuig van evengenoemde 
Thaulez steunde ; 2° het de getuige Thau
lez geoorloofd is, zulks na onder ede gede
poneerd te hebben, naderhand zijn dwa
ling te erkennen ; 3° in elk geval, de 
andersluidende verklaring van Thaulez, 
na zijn verhoor in een authentieke akte 
afgelegd, althans zijn getuigenis moest 
ontzenuwen en omtrent het stilstaan of 
de " beweging " van zijn voertuig een 
twijfel doen rijzen die de beklaagde ten 
goede moet komen : 

Overwegende dat de feitenrechter de 
draagwijdte en de juistheid van de ver
ldaring van getuige Thaulez soeverein 
beoordeeld heeft ; dat het middel in dit 
opzicht niet ontvankelijk is; dat, aange
zien de rechter in zijn vonnis de reden 
opg:eeft waarom hij op het exploot van 
dagvaarding g·een acht slaat, het middel, 
in zover het beweert dat de beslissing 
niet met redenen omkleed is, feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van artikel' 3 van de 
wet van 1 juni 1849 : 

Overwegende dat verweerder Igyarto, 
die door de rechtbank van politie vrijge
sproken was, op hoger beroep door het 
openbaar ministerie opnieuw van vervol
ging ontslagen is; dat de kosten van dit 
hoger beroep tegen de definitief vrijge
sproken verweerder de Staat ten laste 
moesten blijven; dat het bestreden von
nis, door aanlegger tot de totaliteit der 
in hoger beroep gevallen kosten te ver
oordelen, artikel 3 van de wet van 1 juni 
1849 geschonden heeft; 

En overwegende dat, voor het overige, 
de substantiele of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen nage
leefd zijn en dat de bestreden beslissing 
geen onwettigheid inhoudt waarop, op de 
enkele voorziening van aanlegger, nader 
kan ingegaan worden ; 

II. Tegen de over de burgerlijke vorde
ring gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel doet gelden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover aanleg
ger daarbij veroordeeld is tot alle kosten 
in hager beroep van de publieke vorde
ring, met inbegrip van de kosten in hoger 
beroep van het openbaar ministerie tegen 
verweerder Igyarto ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; veroordeelt aanleg
ger tot vier vijfden van de kosten en laat 
het overblijvende vijfde de Staat ten laste; 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi, 
uitspraak doende in hoger beroep. 

29 februari 1960.- 2e learner.- Voor
:zittel', H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gel~jkluidende conclusie, H. "!l· De
lange, advocaat-generaal. - Pletter, H. 
Aubry (van de Balie te Bergen). 

2° KAMER. - 1 maart 1960 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP.
VERPLICRTING VOOR RET ROF VAN 
BEROEP OM DE WETTIGREID EN DE 
GRONDSLAG VAN DE AANSLAG TE BE
OORDELEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP.
MOGELIJKREID VOOR RET ROF OM DOOR 
ANDERE REDENEN DAN DEZE IN DE 
BESLISSING INGEROEPEN TE BESLISSEN 
DAT RET DISPOSITIEF ERVAN GERECRT
VAARDIGD IS. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE. - AANGIFTE VAN RECRTS
PERSONEN.- TERMIJN.- AARD VAN 
DIE TERMIJN. - GEVOLGEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGlFTE. - AANGIFTE VAN RECRTS
PERSONEN. - AANGIFTE GEDAAN BUI
TEN DE BIJ ARTIKEL 5!,, PARA
GRAAF 1, DER SAMENGESCRAKELDE 
WETTEN VOORZIENE TERMIJN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE. - AANGIFTE VAN RECRTS-
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PERSONEN. - AANGIFTE BUITEN DE 
WETTELIJKE TERMIJN GEDAAN. 
AANSLAG BINNEN DE BUITENGEWONE 
TERMIJN. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - BEDRIJFUIT
GAVEN.- BEWIJS VAN DE WERKELIJK~ 
HEID VAN HET BED RAG VAN DIE UIT
GAVEN TEN LASTE VAN DE BELASTING
SCHULDIGE. 

1° Binnen de grenzen van zijn kennisne
ming en zonde1' dom• de feitelijke en 
rechtskundige beschouwingen van de 
administ1·atie gehouden te zijn, moet het 
hof van be1·oep zelf de wettigheid en de 
gegrondheid van de aanslag beom·de
len (2). (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 66.) 

2° Zonde!' aan de fiscus iets mee!' toe te 
kennen dan wat de beslissing van de 
di1·ecteu1' behelsde, kan het hof van 
beroep om ande1·e redenen dan deze in 
gezegde beslissing ingeroepen beslissen 
dat ham· dispositief gerechtvaardigd 
is (3). (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 66.) 

3° De termijn binnen dewelke de rechtsper
sonen, alsmede de verenigingen, groe
pen en gemeenschap;pen zonder rechts
bestaan gehouden ziJn de aangifte van 
hunne inkomsten te doen is een fatale 
te1·mijn van openba!'e m·de, waarvan de 
administ1·atie wettig niet kan afzien (3). 
{Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, artikel 54, 
par. 1.). 

4° Het indienen van een aangifte buiten de 
bij artikel 54., paragraaf 1, van de 
samengeschakelde wetten bepaalde ter
mijn, dient behalve geval van overmacht, 
gelijkgesteld te worden met het gem is aan 
aangi(te (4). (Samengescbakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 54, par. 1.) · 

5° Het gemis vanwege een rechtspersoon, 
een vereniging, een groep of een gemeen
schap zonder rechtsbestaan om de aan
gifte van de belastbare inkomsten in te 

(1) (2) en (3) Verbr., 14 januari 1960 (sttp!·a, 
blz. 432). 

(4) Cf. verbr., 22 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 1010); 23 december 1958 (ibid., 
1959, I, 425). 

(5) en (6) Verbr., 11 april en 14 mei 1957 

dienen binnen de wettelijke termijn laat 
de administratie toe, buiten het geval 
van overrnacht, de aanslag te vestigen, 
zelf in geval de aangifte juist en volledig 
is, binnen de buitengewone te~·mijn be
paald bij artikel 74 van de samenge
schakelde wetten, zowel onder het !'egime 
van de bij besluit van de Regent van 
15 januari 194.8 samengeschakelde wet
ten als ten gevolge van de wijzigingen 
aan gezegde artikel gebracht door de wet 
van 8 maart 1951 (5). 

6° De belastingschuldige moet de werke
lijkheid en het bed1·ag van de beroeps
uitgaven die hij van zijn bruto-inkom
sten in zijn aangifte aftrekt bewijzen (6). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 26.) 

NAAMLOZE VENNOOTSCIIAP « ECO 
EN LORA », T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 februari 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste mid del,. afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 1318 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 54, paragraaf 1, 
en 74 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkoms tenbe1astingen, sa
mengeschakeld bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, doordat het 
bestreden arrest ten onrechte : eerste 
onderdeel, zijn dispositief rechtvaardigt 
door de te late indiening van de aan
giften van verzoekster, dan wanneer de 
administratie van deze te late indiening 
geen gewag maakte ; tweede onderdeel, 
de tekst van voormeld artikel 74 toepast, 
zoals hij door de wet van 8 maart 1951 
bij haar artikelen 30 en 34, paragraaf 1, 

. 3°, gewijzigd werd : 
Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de beslissing van 

de directeur, naar de redenen waarvan 
het bestreden arrest verwijst, blijkt dat 
aanlegster de vernietiging, wegens for
clusie, van de aanslagen, gevestigd in 
1952 bij navordering van rechten over 

(A1·r. Verb1·., 1957, I, 683 en 767); 7 october 
1958 (ibid., 1959, blz. 113); 28 april en 18 juni 
1959 (Bull. en PAsrc., 1959, I, 872 en 1067); 
raadpl. verbr., 17 september 1959 (ibid., 1960, 
I, 73). 

(6) Verbr., 12 november 1959 (Arr. Verb1·., 
1960, blz. 219). 
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de dienstjaren 1941 tot 1950 vorderde; 
dat deze grief door de directeur niet ge
grond verklaard werd, onder vaststelling 
dat aanlegster haar inkomsten voor ieder 
van voormelde dienstjaren op onjuiste 
wijze aangegeven had en dat de admi
nistratie derhalve de aanslagen had 
mogen vestigen binnen de termijn van 
drie jaar, gesteld bij artikel 74 van de 
samengeschakelde wetten, die door de 
wet van 30 juli 1947 tot 31 december 1954 
verlengd is, wat de dienstj aren 1941 
tot 1945 betreft, en die, krachtens de 
besluitwet van 17 december 1942, pas 
op 1 juni 1949 ingegaan is wat de vol
gende dienstjaren aangaat; 

Overwegende dat nit het bestreden 
arrest volgt dat aanlegster deze grief in 
haar beroep v66r het hof van beroep 
herhaald en dat dit hof de beslissing 
van de directeur bevestigd l1eeft om de 
reden dat, daar de aangiften over de 
aangeklaagde dienstjaren buiten de in 
artikel 54, paragraaf 1, van de samen
geschakelde wetten bepaalde termijnen 
ingediend werden, de administratie het 
recht had de aanslagen te vestigen in de 
buitengewone termijn, bepaald bij arti
kel 74 van dezelfde wetten; 

Overwegende dat het hof van beroep 
binnen de grenzen van zijn kennisne
ming en zonder door de feitelijke of 
rechtskundige beschouwingen van de 
administratie gehouden te zijn, zelf de 
wettigheid en de gegrondheid van de 
aanslagen client te beoordelen; 

Overwegende, enerzijds, dat, zonder 
aan de fiscus iets meer toe te kennen dat 
wat de beslissing van de directeur be
helsde, het hof van beroep derhalve om 
andere dan de in deze beslissing inge
roepen redenen heeft kunnen beslissen 
dat haar dispositief gerechtvaardigd was; 

Overwegende, anderzijds, dat, daar 
artikel 54, paragraaf 1, van de samenge
schakelde wetten een fatale termijn van 
openbare orde bepaalt, de administratie 
daarvan niet wettig kan afzien; dat dien
volgens het niet indienen van de aangifte 
in de wettelijke termijn voor de adminis
tratie behoudens ingeval van overmacht, 
het recht openstelt de aanslag te vestigen 
in de buitengewone termijn, bepaald bij 
artikel 74 van meergemelde samenge
schakelde wetten ; 

Over het tweede onderdeel 
Overwegende dat het indienen van een 

aangifte bij de controleur buiten de bij 
artikel 54, paragraaf 1, van de samenge
schakelde wetten bepaalde termijn, be
halve bij overmacht, met niet-aangifte 

VERBR., 1960. - 40 

moet worden gelijkgesteld en de buiten
gewone aanslagtermijn van drie jaar 
doet ingaan, zowel onder het regime van 
de bij besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948 samengeschakelde wetten als 
ingevolge de wijzigingen die aan arti
kel 74 van die wetten door de wet van 
8 maart 1951 aangebracht zijn ; dat de 
beslissing mitsdien wettig gerechtvaar
digd is; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel naar recht faalt en dat 
het tweede onderdeel ervan van belang 
ontbloot is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 26, para
graaf 1, 32, 3° en 4°, en 55, paragraaf 1, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 
97 en 112 van de Grondwet, 1318 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
van de bewijskracht der akten, doordat 
het bestreden arrest geen passend ant
woord verstrekt heeft op de door aan
legster v66r het hof van beroep ge
nomen conclusies, in zover daarin de 
reden van het forfaitair karakter van de 
terugbetalingen der gedane uitgaven en 
de reden van die uitgaven aangeduid 
waren, en dan wanneer de last van het 
bewijzen van de verwerping van uit
gaven die regelmatig geboekt zijn, rust 
op de administratie die ze wil afwijzen 
en de aangiften welke zij ontvangen heeft 
wil wijzigen : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat aanlegster bij con
clusies deed gelden dat de forfaitaire 
vergoeding die aan sommige van haar 
beheerders tot terugbetaling van hun 
uitgaven toegekend is, niet overdreven 
is, vermits zij slechts een percent van het 
zakencijfer bedraagt ; 

Overwegende dat, waar het erop wijst 
dat de vraag niet is te onderzoeken of er 
tussen de gedane uitgaven en het zaken
cijfer een verhouding bestaat, maar wei 
te bewijzen of de gedane betalingen de 
terugbetaling uitmaken van uitgaven die 
werkelijk gedaan werden ten einde de 
inkomsten te verkrijgen of te behouden, 
het hof van beroep op voormelde con
clusies een passend antwoord verstrekt; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de belastingschuldige 

de werkelijkheid en het bedrag van de 
bedrijfsuitgaven die hij in zijn aangifte 
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van zijn bruto-inkomsten aftrekt moet 
rechtvaardigen ; dat het hof van beroep, 
door aanlegster de verplichting op te 
leggen het bewijs ervan te leveren dat 
zij de litigieuze sommen als bedrijfsuit
gaven betaald heeft, de wettelijke orde 
van de bewijslevering niet omgekeerd 
heeft; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

1e maart 1960.- 2e kamer. - Voo1'
zittet·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Gelijkl11idende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleite1's, HH. Collon en Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 1 maart 1960 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - BEDRIJFSUITGA
VEN.- GEZINSUITGAVEN TIJDENS EEN 
PERIODE VAN BEDRIJFSINACTIVITEIT. 
- UITGAVEN DIE NIET MOGEN VER
MOED WORDEN VOORT TE KOMEN VAN 
AFNEMINGEN VAN NIET BESTAANDE 
BEDRIJFSINKOMSTEN OVER DIE PE
RIODE OFWEL VAN NOG NIET VERKRE
GEN INKOMSTEN OVER LATERE DIENST
JAREN. 

De sommen geb1'uikt voo1· gezinsuitgaven, 
gedaan tijdens een pe1·iode van bed1'ijfs
inactiviteit mogen niet wettig geacht 
wo1'den voo1·t te komen van af'nerningen 
van niet bestaande bedrijfsinkomsten 
over die pe1·iode ofivel van nog niet ver
kregen inkomsten over late1·e dienstjaren. 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 26.) 

(KALINSKI, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 februari 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van de artikelen 25, 32, 
paragraaf 1, en 55, paragraaf 1, lid 3, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, doordat 

het bestreden arrest, na vastgesteld te 
hebben dat « verzoeker verlangen zou 
dat uit het actief de som van 30.000 fr., 
betrekkelijk zijnde tot de gezinsuitgaven 
van 1 januari 1945 tot 30 april1946, zou 
verwijderd worden, om de reden dat zij 
hoegenaamd niet van de inkomsten uit 
een bedrijfsactiviteit kan voortkomen, 
vermits er niet betwist is dat hij zijn 
bedrijfsactiviteit pas vanaf 29 april 1946 
hervat heeft ))' het beroep niet gegrond 
verklaart, zonder in dit opzicht op de 
argumentatie van aanlegger te antwoor
den, hetgeen oplevert, enerzijds, een 
ontbreken van motivering, anderzijds, 
een schending van het beginsel van de 
annaliteit der belasting, hetwelk in arti
kel 32, paragraaf 1, vastgesteld is, en, 
ten slotte, een schending van artikel 55, 
paragraaf 1, lid 3, daar de v66r de be
lastbare periode gedane uitgaven geen 
hogere graad van gegoedheid aan het 
licht kunnen brengen dan die welke 
blijkt uit de in de loop van die periode 
aangegeven inkomsten : 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest en uit de stukken der procedure 
blijkt dat de administratie, om in 1953 
nate gaan of de door aanlegger voor zijn 
op 30 april 1946 begonnen bedrijf aange
geven inkomsten, juist waren, en om 
eventueel de belastbare grondslag te 
wijzigen, een vergelijking van de activa 
opgemaakt heeft, aan de hand van de 
feiten die het arrest vaststaand verklaart, 
ten deze de activa op 9 october 1944, 
het ontbreken van elke winstgevende 
bedrijvigheid tot op 29 april 1946 en de 
activa op 31 december 1952 ; 

Overwegende dat het arrest, na vast
gesteld te hebben dat de gezinsuitgaven, 
gedaan tijdens de periode van bedrijfs
inactiviteit, lopende van 1 januari 1945 
tot 29 april 1946, op 30.000 frank ge
raamd zijn, beslist dat deze uitgaven, in 
zover zij afnemingen vertegenwoordigen, 
tekenen of indicien van gegoedheid uit
maken op de voet waarvan de adminis
tratie, overeenkomstig artikel 55, para
graaf 1, lid 3, van de samengeschakelde 
wetten, het bestaan van belastbare in
komsten tot zodanig beloop kan ver
moeden; 

Overwegende dat de sommen die ge
bruikt zijn voor gezinsuitgaven, gedaan 
tijdens een periode van bedrijfsinactivi
teit niet wettig mogen geacht worden 
voort te komen van afnemingen van niet 
bestaande bedrijfsinkomsten over die pe
riode, ofwel van nog niet verkregen in
komsten over ]atere dienstjaren; dat, in 
onderhavig geval, bij gebreke van tegen-
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bewijs, de voor die gezinsuitgaven ge
bruikte sommen slechts wettig konden 
geacht worden voort te komen van in 
de maand october 1944 bestaande activa ; 

Dat eruit volgt dat het arrest, door 
krachtens vermoedens te achten dat de 
sommen die gebruikt werden voor de 
gezinsuitgaven over de periode van inac
tiviteit van 1 januari 1945 tot 29 april 
1946, voortkomen van belastbare inkom
sten uit het bedrijf hetwelk pas op 
30 april1946 een aanvang genomen heeft, 
om die sommen bij de belastbare in
komsten te voegen, de in het middel aan
geduide wetsbepalingen geschonden heeft ; 

Dat het middel gegroncl is; 
Over het tweede midclel, afgeleid uit 

de schending van artikel 9? van de Grond
wet, en van artikel 1320 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest verklaart dat « het onderzoek van 
de openingsboekingen van het bedrijf 
aangetoond heeft dat in het actief nog 
niet betaalde koopwaren en meubelen 
voorkwamen "• dan wanneer aanlegger 
bij conclusies deed gelden dat de koop
waren tussen 7 maart 1946 en 24 april 
1946 (zie stuk 1/8) gekocht waren, dat 
alleen de fakturen van 13 maart 1946 en 
16 april1946 (1.724 fr. 30 en 1.264 fr. 50) 
betaald zijn na 30 april 1946, namelijk 
op 9 en 11 mei, dat alle andere toenter
tijd door de administratie onderzochte 
fakturen gekweten waren zoncler vermel
ding van een datum (stuk 'l/8), dat een 
zonder datum gekweten faktuur geacht 
wordt contant betaald te zijn, dan wan
neer verzoeker vervolgens voorstelde de 
som van 2. 988 frank van zijn activa bij 
het begin van de belastbare periode af te 
trekken ; doordat het bestreden arrest, 
door deze argumentatie niet te behan
delen, de beslissing niet wettig met 
redenen omkleed heeft ; doorclat het, 
anderzijds, de bewijskracht van de alden 
miskend heeft ; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger, ter be

strijding van de stelling van de adminis
tratie onder de ge"investeerde activa 
slechts een som van 119.329 frank, voort
komende van de activa die aanlegger op 
9 october 1944 in zijn bezit had, op te 
nemen, in de voorziening betoogt dat 
hij in april 1946 in zijn bedrijf een som 
van 400.000 frank ge1nvesteerd had, 
welke onder meer een bezit aan koop· 
waren van 254.146 frank omvatte; 

Dat aanlegger, op die koopwaren 
zinspelende, bij conclusies verduidelijkte 
dat hij tussen 7 maart en 24 april 1946 

gekocht had en dat die goederen, op twee 
fakturen na voor een globaal bedrag van 
2. 988 frank, contant waren betaald ge
worden; 

Overwegende, enerzijds, dat het be
streden arrest, steunende op de feitelijke 
elementen die het releveert, beslist dat 
het onjuist is dat aanlegger in de maand 
april 1946 een som van 400.000 frank 
in zijn bedrijf ge1nvesteerd heeft; 

Dat anderzijds, het arrest nader be
paalt, eerst, dat geen bedrijfsinkomsten 
v66r 30 april 1946 is kunnen ver kregen 
worden, en vervolgens « dat slechts niet 
door het bedrijf opgeleverde gelden, die 
tussen de maand october 1944 en 29 april 
1946 ontvangen werden, als bestaande 
zijn kunnen aangemerkt worden''; 

Overwegende dat het arrest d'oor deze 
redenen de in het middel aangehaalcle 
conclusies van aanlegger passencl beant
woorclt, waar het beslist dat de bewe
ringen die zij inhouden betreffende het 
investeren, bij het begin van 1946, van 
gelden die tot het betalen van lcoop
waren gediend hebben, niet juist zijn ; 

Dat dit onderdeel van het middel fei
telijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegencle dat aanlegger noch de 

akten, waarvan volgens hem de bewijs
kracht zou zijn geschonden, aanduiclt, 
nocht te kennen geeft waarin die be
wijskracht zou zijn geschonden : 

Waaruit volgt dat dit onderdeel van 
het miclclel niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verbreekt het be
streden arrest, doch slechts in zover het 
beslist dat van belastbare inkomsten 
over de behandelde dienstj aren voort
komen, de sommen die gebruikt zijn 
voor de gezinsuitgaven over de periode 
van 1 januari 19!i5 tot 29 april 1946, 
en in zover het over de kosten uitspraak 
doet ; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; veroordeelt aanlegger tot de 
helft der kosten en verweerder tot de 
wederhelft ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

1 maart 1960. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1', H. Giroul, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Ve1'slaggeve1', H. de 
Waersegger. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleite1's, HH. Bours en Van 
Leynseele. 
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2• KAMER. - 1 maart 1960 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VERGOEDING 
VAN OVERDRACHT VAN DE VERZEKE
RINGSPORTEFEUILLE VAN EEN VRIJ 
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN. 
OVERDRACHT DIE EEN VERMEERDE
RING VAN ACTIVA LAAT KENNEN. 
VERGOEDING ONDERHEVIG AAN DE 
BEDRIJFSBELASTING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VRIJ MAKE
LAAR IN VERZEKERINGEN. - ELEMEN
TEN vVAARUIT DIE HOEDANIGHEID 
BLIJKT. 

1° Is onderhevig aan de bedrijfsbelasting 
de vergoeding van overdmcht van een ver
zekeringsportefeuille van een vr1j make
lam· in ve1·zekeringen, wanneer die over
dmcht een ve1·rneerdering van activa van 
in dit bedrijf gestoken activa laat kennen 
welke de bij a1·tikel 27 pamgmaf 1 van 
de sarnengeschalcelde wetten betreffende 
de inlcornstenbelastingen voorziene voor
waarden Ve?'vult (1). (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 25 par. 1, 1° en 27 par. 1). 

2° Het hof van beroep mag wettig af[eiden 
van de omstandigheid dat een verzeke
ringsagent, als tussenpe!'soon, verzeke
ringsverrichtingen voor 1·ekening van 37 
verschillende maatschappijen, welke hem 
comrnissielonen toekenden, gesloten heeft, 
dat die agent in hoedanigheid van vrij 
makelaar in Ve?'zekeringen handelde en 
dat hij, derhalve, onde1·worpen was aan 
het regime voorzien bij de artikelen 25, 
paragmaf 1, 1° en 27 paragraaf' 1 van 
de samengeschalcelde wetten bet!'effende 
de inkomstenbelastingen (2). 

(JAUMAIN, T. BELGISCHE STAAT,) 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 maart 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending· van de artikelen 97 van de 

(1) Raadpl. verbr., 19 maart 1959 (.Arr. 
Verb1"., 1959, biz. 560). 

(2) Raadpl. verbr., 10 maart 1959 (A1·r. 
Verbr., 1959, blz. 526). 

Grondwet, 25, paragraaf 1, 1 a en 27 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, en 
2, lid 5, van de wet van 15 december 1872, 
titels I tot IV van hoek I van het Wet
hoek van koophandel inhoudende, door
dat het bestreden arrest niet wettig zijn 
verklaring rechtvaardigt, volgens welke 
aanlegger op het tijdstip van de liti
gieuze overdracht van zijn verzekeringen
portefeuille een vrije makelaar, -en niet 
een verzekeringsagent - zou zijn ge
weest, dit wil zeggen eon handelaar die 
aan de belasting onderworpen kan zijn, 
hij toepassing van de artikelen 25, para
graaf 1, 1°, en 27 van de wetten betref
fende de inkomst.enbelastingen, samenge
schakeld bij het besluit van de Regent. 
van 15 januari 1948, en zijn dispositief 
niet wettig rechtvaardigt, door vast te 
stellen dat. aanleggers hoedanigheid van 
makelaar zou blijken : 1° hieruit dat hij 
op 20 december 1952 zijn akkoord zou 
kenbaar gemaakt hebben op een exem
plaar van fiscalc aangifte waarin hij vrij 
verzekeringsmakelaar genoemd wordt; 
2° uit de opgave (stuk 58 van het dossier) 
van de talrijke vennootschappen waarbij 
hij gelden t.rok, en ten aanzien waarvan 
het in dit opzicht onverschillig zou wezen 
vast te stellen dat het overgroot deel van 
de inkomsten voortkwam van een enkele 
vennootschap ; 3 uit het. contract van 
afstand, waarvan Mn artikel hem onder 
meer voor de toekomst elk soort van 
verzekeringscontract verbood; dan wan
neer deze elementen geenszins beslissend 
zijn voor de aangevoerde hoedanigheid 
van makelaar en, aangenomen dat zij 
echt zijn, daaruit evenwel niet blijken 
zou dat aanlegger makelaar zou geweest 
zijn, en geen niet handelaar zijnde ver
zekeringsagen t, zoals hij bij conelusies 
inriep dan wanneer, inzonderheid : 
1° het akkoord dat aanlegger op het aan
gifteformulier gegeven heeft aileen op 
het op dat formulier aangeduid bedrag 
van de belastbare grondsfag betrekking 
had ; 2° het stuk 58 van het dossier te 
kennen geeft dat de verzekeringscontrac
ten waarbij verscheidene maatschappijen 
betrokken zijn voor 85 t. h. van hun bedrag 
met dezelfde maatschappij aangegaan 
worden ; 3° de in de alde van afstand van 

·de portefeuille vervatte verbodsclausule 
niet van zullce aard is dat aanlegger daar
door eerder de hoedanigheid van make
laar verkrijgt, dan die van verzekerings
agent, loontrekkende lasthebber : 

Overwegende dat aanlegger het bestre
den arrest niet verwijt op de bedrijfsin-
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komsten van een verzekeringsmakelaar 
het belastingregime toegepast te hebben 
dat ingevoerd is voor de handelsbedrij
ven, bedoeld in de artikelen 25, para
graaf 1, 1° en 27, paragraaf 1, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen ; 

Dat hij aileen doet gelden dat het be
streden arrest hem onwettig de hoedanig
heid van vrij makelaar in verzekeringen 
toegeschreven heeft ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze hoedanigheid uit de drie in het mid
del aangeduide feiten afleidt; 

Overwegende dat, al heeft aanlegg·er 
zieh slechts uitdrukkelijk akkoord ver
klaard met het op het aangifteformulier 
aangeduid bedrag van de belastbare 
grondslag, deze grondslag evenwel bijna 
tot zijn totaal beloop de vergoeding van 
overdracht van de verzekeringenporte
feuille vertegenwoordigt, welke vergoe
ding niet belastbaar zou wezen indien 
aanlegger het op het formulier vermelde 
beroep van vrij makelaar in verzekerin
gen niet uitgeoefend had ; dat het be
streden arrest derhalve wettig heeft kun
nen overwegen dat dit akkoord mede voor 
de aard van het beroep gold ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aan de hand van stuk 58, volgens hetwelk 
aanlegger als tussenpersoon verzeke
ringsverrichtingen voor de rekening van 
37 verschillende maatschappijen, welke 
hem comrnissielonen toekenden, g·eslo
ten heeft, wettig heeft kunnen achten, 
hierbij aileen het aantal van die maat
schappijen in aanmerking nemende en 
zonder op het bedrag der contracten acht 
te slaan, dat aanlegger als vrij makelaar in 
verzekeringen optrad ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uit de door aanlegger in het contract van 
afstand van' zijn portefeuille aanvaarde 
clausule, waardoor hem verboden was 
« elke verzekering hoegenaamd, en in om 
het even welke vorm, dit wil zeggen als 
makelaar, agent of onderagent van een 
verzekeringsorganisme in Belgie, te slui
ten », heeft kunnen afleiden dat aanleg
ger bij de overdracht van zijn portefeuille 
het eerste van die beroepen uitoefende ; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen volgt dat de door het bestreden arrest 
ingeroepen feiten de gevolgtrekking die 
het daaruit afgeleid heeft mogelijk maak
ten; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

1 maart 1960. - 2e kamer. - Voor
zitter en Verslaggever, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. de Longueville en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 1 maart 1960 

1° VENNOOTSCHAPPEN. ~ PERSO
NENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID. - AKTEN DIE 
EEN VERANDERING BRENGEN IN EEN BE
PALING WAARVAN DE WET DE BEKEND
MAKING VOORSCHRIJFT. - GEMIS AAN 
BEKENDMAKING. - SANCTIE : AKTE 
NIET TEGENSTELBAAR AAN DERDEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- RECHSTREEKSE BELASTINGEN. -
VENNOOTSCHAPPEN. - PERSONENVEN
NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRA
KELIJKHEID. - VENNOOTSCHAP DIE 
NOCH EEN UITGIFTE VAN HAAR STATU
TEN NOCH EEN EXEMPLAAR VAN DE 
BIJLAGE BI.T HET BELGISCH STAATSBLAD 
WAARIN DE STATUTEN BEKENDGE
MAAKT WERDEN OVERLEGT. - GEEN 
BEWIJS DAT DE PERSOON DIE VOOR 
REKENING VAN DE VENNOOTSCHAP 
LASTGEVING HEEFT VERLEEND DE 
MACHT HAD OM EEN VOORZIENING IN 
VERBREKING IN TE DIENEN. - NIET 
ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

1° Uit artikel 12 van de samengeschakelde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 
9 juli 19.'35, blijkt dat de akten die veran
dering brengen in de bepalingen waar
van de wet de bekendmak~ng voorschl'ijft, 
de benoemingen, de ontslagnemingen en 
de afzettingen der behem·ders zaakvoer
ders in de personenvennootschappen met 
b~pe'l'kte aansp1·akelijkheid op stra ffe van 
met te kunnen tegengeworpen worden 
aan derden, moeten bekendgemaakt wor
den. 

2° vVanneer een personenvennootschap met 
bepe1·kte aansprakelijkheid tot staving 
van haa1' voorziening noch een uitgifte 
van haar statuten noch een exemplaar 
van de bijlage bij het Belgisch Staats
blad ove1·legt, in dewelke bekendgemaakt 
zijn geweest de statuten en de akten die 
een verande1·ing eraan hebben gebracht 
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en waaruit zou blijken dat de per soon die, 
voor rekening van de vennootschap, de 
machtiging ten einde .zich te voo!'zien 
heeft onde1·tekend, en die voor de feiten
rechter niet alleen de vennootschap verte
woordigde, wettig de macht had om zelf 
een voorziening namens de vennootschap 
in te dienen is die voorziening niet ont
vankelijk ( 1). 

(P. V. B. A. « VERVIERS TISSUS >>, T. 
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FI
NANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 juni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat de lasthebber van aan
legster de voorziening ingesteld heeft 
krachtens een door een enkele zaakvoer
der afgeleverde machtiging, dan wanneer 
er niet gebleken is dat een enkele zaak
voerder geldig in rechten kan optreden, 
en dan wanneer de vennootschap v66r 
het hof van beroep door twee zaakvoer
\lers vertegenwoordigd was : 

Overwegende dat naar luid van het 
bestreden arrest de aanleggende vennoot
schap v66r het hof van beroep verte
genwoordigd was door twee zaakvoer
ders die, bepaalt het arrest, " handelen 
overeenkomstig de statuten, welke op 
9 december 1944 onder nummer 12544 in 
het Belgisch Staats blad bekendgemaakt 
zijn >>; 

Overwegende dat de machtiging welke 
aan Mr Tasset verleend werd om onder
havige voorziening in te dienen, afgele
verd is op 19 september 1958 door Mn 
persoon. Armand Nadrin, handelende als 
zaakvoerder van de aanleggende ven
nootschap; 

Overwegende dat deze vennootschap 
tot staving van de ontvankelijkheid van 
haar voorziening een stuk neerlegt, met 
het opschrift " Buitengewone vergadering 
van 29 maart 1958 >>, waaruit blijkt dat 
Armand Nadrin met ingang van 1 april 

(1) Raadpl. verbr., 8 januari 1940 (Bull. 
en PAsm., 1940, I, 2) en de noot; 19 april1951 
(Arr. Verb?·., 1956, biz. 481); 6 januari 1956 
(ibid., 1956, biz. 344); 26 maart 1957 (ibid., 
1957, biz. 629). 

1958 aileen de functie van werkend ven
noot zal vervullen en dat Georges N adrin 
slechts een maatschappelijk aandeel als 
niet werkend vennoot zal behouden; dat 
aanlegster eruit afleidt dat, vanaf de
zelfde datum, Armand Nadrin, die de 
aan Mr Tasset afgeleverde machtiging· 
ondertekend heeft, het met de vertegen
woordiging van de vennootschap in rech
ten belaste orgaan is ; 

Overwegende echter dat, blijkens arti
kel 12 van de samengeschakelde wetten 
op de handelsvennootschappen, gewijzigd 
door artikel1 van de wet van 9 juli 1935, 
de alden die verandering brengen in de 
bepaling waarvan de wet de bekendma
king voorschrijft, de benoemingen, de 
ontslagnemingen en de afzettingen der 
zaakvoerders in de personenvennoot
schappen met beperkte aansprakelijk
heid, bekendgemaakt worden op straffe 
van niet te kunnen tegengeworpen wor
den aan derden ; 

Overwegende dat aanlegster tot sta
ving van haar voorziening noch een uit
gifte van haar statuten, noch een exem
plaar van de bijlage bij het Belgisch 
Staatsblad waarin de statuten, de akten 
die daarin verandering brengen en de 
ontslagneming van de zaakvoerder 
Georges N adrin bekendgemaakt zijn 
overlegt ; dat aanlegster mitsdien niet 
ervan doet blijken dat de persoon die 
de machtiging ondertekend heeft wettig 
de macht had om namens de aanleggende 
vennootschap een voorziening in cassa
tie in te dienen ; 

Waaruit volgt dat de grond van niet
ontvankelijkheid gegrond en dat de voor
ziening niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

1 maart 1960. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. 
·- Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. van Ryn en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 3 maart 1960 

1° REQUEST CIVIEL. - OORZAKEN. 
- ACRTERROUDEN VAN BESLTSSENDE 
STUKKEN. - ACRTERROUDEN WELKE 
RET FElT MOET ZIJN VAN DE PARTIJ DIE 
RET PROCES WINT. 
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2° MIDDEL TOT CASSATIE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL AF
GELEID UIT DE ONDEELBAARHEID VAN 
EEN VERBINTENIS. - 0NDEELBAAR
HEID DIE VOOR DE RECHTER IN BEROEP 
NIET WERD INGEROEPEN. - NIEUW 
MID DEL. 

S0 BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
CONCLUSIES. - GE'iNTIMEERDE DIE 
VERKLAARD HEEFT ZICH NAAR DE WIJS
HEID VAN HET HOF TE GEDRAGEN. -
BESLISSING GESTEUND OP DE HOUDING 
DOOR DIE PARTIJ AANGENOMEN VOOR 
DE EERSTE RECHTER. - GEEN SCHEN
DING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 
CONCL USIES. 

1° Het achterhouden van beslissende stuk
ken is slechts een oo1'zaak van request 
civiel indien ze uitgaat van de partij die 
het proces gewonnen /weft {1}. (Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, arti
kel 480, 10°.) 

2° Is nieuw en dienvolgens niet ontvanke
lijk het middel afgeleid uit de ondeel
baarheid van een verbintenis, wanneer 
die ondeelbaarheid voo1· de rechter in 
hoge1· beroep niet werd ingeroepen {2). 

so Schendt de bewijsk1·acht niet van de 
conclusies in hager beroep genomen door 
een der geintimeerde pa1·t~jen, welke ver
klaard heeft zich naar de wijsheid van 
het hof te gedragen, het a1'!'est dat, vast
stellende dat die pa1·tij in eerste aanleg 
tegen appellant niet heeft geconcludee!·d 
noch deze laatste tegen haar, eruit 
afleidt dat die partij zich tegen het 
ho ger beroep niet he eft will en verzetten. 

{GILAIN, T. CONSORTEN GILAIN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 mei 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat, volgens de stukken 
waarop het hof vermag acht te slaan, 
de oorspronkelijke vordering, die inge
steld werd door de medeerfgenamen 
Marie Gilain, echtgenote Werli, en Albert 

(1) GARSONNET en 0EZAR-BRU, 3• uitg., 
bd VI, biz. 790; Rep. p1•at. dr. belge, v 0 Re
quete civile, urs 223, 226 en 227. 

(2) Verbr., 3 maart 1955 (Arr. Verbr., 
1955, biz. 564). 

Gilain, thans overleden en vertegenwoor
digd door zijn dochter Gisele Gilain, bij
gestaan door haar echtgenoot Leon Du
reux, strekte tot vereffening en verde
ling van de nalatenschap van hun ouders 
en tot het inbrengen, door Henri Gilain, 
hier aanlegger, van een handelsfonds; 
dat, op bet hoger beroep van aanlegger, 
hetwelk tot de beslissing betreffende de 
vordering tot inbreng beperkt was, een 
arrest van het Hof van beroep te Brussel 
van 22 april 1953, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, de vordering tot 
inbreng toewees; dat aanlegger, op 
grondslag van een schriftelijke verkla
ring van de de cujus, welke op de debat
ten niet overgelegd is door de medeerf
genamen Laure Gilain en Denise Gilain 
en in de loop van een ander proces in 
juli 1956 ontdekt werd, bij wege van 
request civiel de in trekking van het arrest 
van 22 april 1953 vervolgt; dat het be
streden arrest deze eis verwerpt ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 480 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, 843, 850, 857, 1217, 1218, 1222, 
1223, 1224, 1317, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
de eis tot request civiel, die door aan
legger tegen het op 22 april 1953 door 
het Hof van beroep te Brussel gewezen 
arrest ingesteld werd, niet ontvankelijk 
verklaart om de reden dat Mn van de 
door artikel 480, 10°, van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering bepaalde 
vereisten zou wezen « dat de achterhou
ding geschied is door toedoen van de 
partij die het proces gewonnen heeft n, 
dan wanneer de tekst enkel eist dat de 
achterhouding « door toedoen van de 
partij " geschied is, dit wil zegg·en iedere 
bij het proces aanwezige of daarop ver
tegenwoordigde partij - andere dan de 
eiser tot request civiel- of, ten hoogste, 
iedere partij aan wie de gewezen beslis
sing ten goede komt, zelfs wanneer zij 
niet uitdrukkelijk ertoe geconcludeerd 
heeft dat de beslissing zodanig zou 
wezen als zij geveld is : 

Overwegende, gewis, dat, hij het aan
duiden als vereiste voor de ontvanke
lijkheid van het request civiel, hetwelk 
op de achterhouding van beslissende 
stukken gesteund is, dat deze achter
houding door toedoen van de partij ge
sehied zij, artikel 480, 10°, van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering 
niet uitdrukkelijk aanduidt welke deze 
partij is; 

Overwegende dat aanlegger, hoewel 
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erkennende dat de rechtsleer aanneemt 
dat deze tekst doelt op de partij die het 
proces gewonnen heeft, evenwel betoogt 
dat hij tevens moet gelden voor de par
tij welke bij het proces iets wint, dit wil 
zeggen aan welke de beslissing waarvan 
de intrekking gevorderd wordt zelfs 
onrechtstreeks ten goede komt; 

Overwegende, enerzijds, dat het karak
ter van buitengewoon rechtsmiddel het
welk, naar erkend wordt, het request 
civiel draagt, zich tegen dergelijke ver
ruimende uitlegging verzet; anderzijds, 
dat deze uitlegging indruist tegen de 
bepalingen van de artikelen 492 (arti
kel 23 van het koninklijk besluit n1' 300 
van 30 maart 1936) en 496 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering, 
welke bepalen dat het request civiel inge
diend wordt door een dagvaarding aan 
de pleitbezorger van de partij die het 
bestreden vonnis bekomen heeft, dit wil 
zeggen aan wie haar eis toegewezen werd 
en die bijgevolg het proces gewonnen 
heeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 843, 850, 
857, 1101, 1134, 1155, 1217, 1218, 1222, 
1223, 1224, 1317, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 480 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, 97 van de Grondwet : eerste onder
dee!, doordat het bestreden arrest de eis 
tot request civiel, door aanlegger tegen 
het op 22 april 1953 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen arrest inge
steld, niet ontvankelijk verklaart om de 
reden « dat het achterhouden van het 
litigieuze stuk van 15 januari 1946 ge
schied is door toedoen van Laure en 
Denise Gilain, welke dit proces niet ge
wonnen hebben, dat het request civiel 
dienvolgens niet ontvankelijk client ver
klaard te worden >>, dan wanneer het 
bestreden arrest vaststelt dat Laure en 
Denise Gilain met de andere partijen 
medeerfgenamen waren van de nala
tenschap van wijlen hun ouders, wijlen 
Henri Gilain en zijn echtgenote Laurence 
Gilon, vooroverleden, en dat het arrest 
van 22 april 1953 het inbrengen, door 
aanlegger, bij de te verkavelen massa 
gelast heeft, van het handelsfonds dat, 
naar deze beweerde, hem als eigen goed 
toebehoorde, in dier voege dat Laure 
en Denise Gilain voornoemd bij de ge
wezen beslissing voordeel genoten en 
het proces wonnen of, althans, bij het 
proces iets wonnen ; tweede onderdeel, 
doordat het bestreden arrest aldus be
slist zonder rekening ermede te houden 

dat de verbintenis en de schuldvordering 
tot inbreng van een derde aan de nala
tenschapsmassa ondeelbaar zijn, dan 
wanneer de vordering van een enkele 
erfgenaam tot terugverkrijging ten be
hoeve van de massa, van een ondeelbare 
verbintenis, ten goede komt aan alle 
andere erfgenamen welke mitsdien moe ten 
beschouwd worden als partijen die het 
proces winnen, waarin zij overigens ten 
deze opgeroepen en vertegenwoordigd 
war en 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het middel aan het 

arrest verwijt beslist te hebben dat de 
partijen Laure en Denise Gilain, die de 
achterhouding van de stukken verricht
ten, het proces niet gewonnen hadden, 
ofschoon de gewezen beslissing hun ten 
goede kwam; 

Overwegende dat, blijkens het op het 
eerste middel verstrekte antwoord, de 
ontvankelijkheid van het request civiel, 
hetwelk op voormeld artikel 480, 10°, 
steunt, hiervan afhangt dat de achter
houding van de stukken geschied is door 
toedoen van de partij die het proces 
gewonnen heeft, dit wil zeggen die de 
beslissing· bekomen heeft na ze gevraagd 
te hebben; 

Dat het dienvolgens van belang ont
bloot is te beweren dat het request civiel 
ontvankelijk is om de reden dat de be
slissing aan de partijen die de achter
houding van de stukken verricht hebben, 
ten goede gekomen is, hoewel zij die be
slissing niet gevraagd hebben ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat aanleg·ger v66r het 
hof van beroep niet doen gelden heeft 
dat de verbintenis en de schuldvorde
ring tot inbreng aan de nalatenschaps
massa ondeelbaar zijn ; 

Dat het aan de openbare orde vreemde 
middel nieuw is ; 

Dat ieder van beide onderdelen van 
het middel niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101, 1134, 
1165, 1217, 1218, 1222, 1223, 1224, 1317, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 480 van het W etboek van burger
lijke rechtsvordering, 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest, na 
vastgesteld te hebben dat, v66r het hof 
en op het door aanlegger ingestelde 
hoger beroep, Laure en Denise Gilain 
« zich aan 's hofs wijsheid gedragen heb
ben >>, en aldus « geconcludeerd hebben 
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tegen appellant (hier aanlegge1·) naar de 
vorm », evenwel beslist dat zij in feite
lijk opzicht niet zijn tegenstanders ge
weest zijn, doch << zich verzet hebben 
tegen de vordering van Albert en Marie 
Gilain, die het inbrengen van het handels
fonds door Henri Gilain vervolgden, en 
niet tegen het hoger beroep, ingesteld 
door de evengenoemde, die tot die in
breng veroordeeld was, van welk hoger 
beroep zij de inwilliging verlangden >>, 
dan wanneer het feit dat een gei:nti
meerde zich aan 's rechters oordeel ge
draagt, zoals, naar het op 22 april 1953 
gewezen arrest vaststelt, de echtgenoten 
Vlayen-Gilain en Adant-Gilain deden, 
verre van zijn berusting in de eis van 
appellant met zich te brengen, wel inte
gendeel betwisting van de eis welke aldus 
ter beslechting aan de rechter voorge
legd is met zich brengt, en dan wanneer 
de gei:n timeerde die zich a an 's rechters 
oordeel gedraagt in ieder geval niet ten 
gunste van de aanneming van de stelling 
van de appellant concludeert : 

Overwegende dat het middel aan het 
arrest verwijt de bewijskracht van de 
conclusies miskend te hebben die in 
hoger beroep door Laure en Denise Gilain 
genomen werden, en zoals zij in het 
arrest van 22 april 1953 aangehaald 
zijn; 

Overwegende dat dit arrest erop 
wijst dat << gei:ntimeerde, de echtgenoten 
Vlayen-Gilain en Adant-Gilain verklaren 
zich aan 's hofs wijsheid te gedragen >>; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na terecht aangenomen te hebben dat in 
eerste aanleg, aangezien Laure en Denise 
Gilain over de vordering tot inbreng 
niet geconcludeerd hadden tegen Henri 
Gilain die niet tegen hen geconcludeerd 
had zij het proces noch vervolgd noch 
gew~nnen hadden, noodzakelijkerwijze 
heeft moeten onderzoeken wat het voor
nemen van die partijen in hun conclusies 
op het hoger beroep van Henri Gilain 
geweest was; dat het arrest heeft kunnen 
beslissen, in de logische beschouwing van 
de houding die het aan Laure en Denise 
Gilain toeschrijft, dat deze partijen zich 
tegen het hoger beroep van ?enri. Gila~n 
niet verzet hadden; dat de mtleggmg d1e 
door het arrest verstrekt is van de v66r 
het hof van beroep door Laure en Denise 
Gilain genomen conclusies met de ter
men ervan niet onverenigbaar is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

3 maart 1960. - 1e kamer. - Voor
zittel·, H. Sohier, voorzitter. - Ve~·slag
gevel', H. Ansiaux Henry de Faveaux. -
Gel~jkluidende conclusie, H. Janssens de 
Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·s, HH. della Faille d'Huysse en 
VanRyn. 

1 e KAMER. - 3 maart 1960 

1° HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - VERZWARING, OP ZIJN ENIG 
HOGER BEROEP, VAN DE TOESTAND VAN 
APPELLANT. - GEi:NTIMEERDE CON
CLUDERENDE TOT BEVESTIGING VAN 
HET BEROEPEN VONNIS. - ONWETTIGE 
VERZWARING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN.
BETEI{ENING BIJ EEN AKTE DIE DE 
NAAlll, WONING EN INSCHRIJVING OP DE 
ROL VAN DE DEURWAARDER NIET BE
HELST.- NIET ONTVANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- NIETIGHEID DIE DAN ALLEEN KAN 
WORDEN AANVAARD WANNEER GEHLE
KEN IS DAT ZIJ AAN DE TEGENPARTIJ 
NADEEL HEEFT BEROKKEND. - REGEL 
NIET TOEPASSELIJK INGEVAL VAN GE
MIS IN HET EXPLOOT VAN BETEKE· 
NING VAN DE NAAM WONING EN 
INSCHRIJVING OP DE DEURWAARDERS· 
ROL VAN DE DEURWAARDER. 

4° CASSATIE.- OMVANG.- BURGER
LUKE ZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING OVER DE HOOFDVORDE· 
RING. - BRENGT VERNIETIGING MEDE 
VAN DE BESLISSING OVER DE VORDE
RING TOT VRIJWARING, WELKE HET 
GEVOLG ERVAN IS, NIETTEGENSTAANDE 
DE VERWERPING VAN DE VOORZIENING 
VAN DE IN VRIJWARING OPGEROEPENE 
PARTIJ. 

1 o W annee1· de eerste rechte1', bij dewelke 
aanhangig we~·d gemaakt een vordel'ing 
in verantwoordelijkheid ingesteld door 
de bouwhee1· tegen een aannemer en een 
op1·oeping tot vrijwal'ing door die laatste 
tegen een onderaannemer, na de hoofd
VO!'del'ing en de op1·oeping in vrijwari!!g 
ontvankelijk te heb ben vel'klaard ztch 
ertoe bepe~·kt heeft, alvorens over de 
g1·ond te beslissen, een expel'tise te beve
len, indien de verweerde~· op de hoofd
vo!·del'ing en de in vl'ijwaring opgeroe
pene partij alleen hoge~· beroep hebben 
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ingesteld, de eerste tegen de bouwheer en 
de tweede tegen die laatste en tegen de 
hoof'daannemM' en indien de gefntimeerde 
partijen op die beroepen tot bevestiging 
van het vonnis hebben geconclt~dee1·d, 
ve1•zwaart onwettig de toestand van appel
lanten het a1·rest welke beslist dat de 
beschadigingen aan de gebouwen vast 
staan, dat de aannemer en de onderaan
nemer aansprakelijk zijn en welke het 
voo1·we1'p van de expertise tot het vast
stellen 1Jan de schade beperkt ( 1). 

2° Is niet ontvankelijk de voorziening bete
kend bij een akte welke een handtekening 
dmagt die toelaat noch de naam van een 
tot optreden gequalificeerde pe1·soon te 
herkennen noch de hoedanigheid van de 
ondertekenam· te herkennen en die van 
geen authentieke vermelding voo1·zien is 
betref{'ende de naam, de waning en de in
schTijving op de dew·wam·dersrol van een 
te1'Tito1·iaal bevoegde deurwaarde1·, die 
laatste vermeldingen enkel te vinden zijn
de op een strook gompapie1', op de akte 
geplakt, zonder enige goedkeuring en zich 
vom·doende in zulke materiele vo1·m dat 
ze met de akte geen geheel uitmaken (2). 

3° De eindbepaling van artikel17bis van de 
wet van 25 {eb1·ua1'i 1925 bet1·effende de 
rechtspleging in cassatie in burger
lijke zaken (a1·t. 2 van de wet van 20 juni 
1953), volgens dewelke geen enkele nietig
heid van exploot of van akte van rechtsple~ 
ging kan wm·den aanvaard dan wanneer 
geblelcen is dat zij ann de tegenpm·tij na
deel heeft berokkend, is niet toepasselijk 
in geval van gemis in een exploot van de 
vermelding van de naam, waning en 
inschrijving op de rol van een dem·waar
der (3). (Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging art. 61.) 

4o De gedeeltelijke ve1·nietiging van de 
beslissing ove1· de hoofdvordering brengt 
in dezelfde mate, de ve1·nietiging mede 
van de beslissing over de vordering tot 
v1'ijwaring welke het gevolg ervan is (4), 
alhoewel de voorziening van de in vrij
waring opgeroepene partij verworpen 
wordt. 

(1) Verbr., 17 juni 1937 (Bull. en PASIC., 
1937, I, 190). Zekere arresten van het Frans 
hof van verbreking schijnen van die regei af te 
wijken (7 februari 1948, Dall., 1948, I, 311, 
16 januari 1952, Bull. civ., nr 22, blz. 18, 
17 maart 1952, ibid., nr 127, biz. 98). Raadpl. 
verbr., 12 juli 1951 (_Arr. Vm•br., 1951, 
blz. 683); 16 januari 1959 (ibid., 1959, biz. 
391); 17 december 1959 (supm, blz. 347). 
Zie ook verbr., 5 juni 1958 (A1·r. Verbr., 1958, 
biz. 795). 

{N. V. BEMAT, T. STAD LUIK EN « CRISTAL
LERIES DU VAL ST. LAMBERT J> EN 
N. V. << GRISTALLERIES DU VAL ST. 
LAMBERT J>, T. N. V. BEMAT EN STAD 
LUIK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 december 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat de zaken 2514 en 
2516 samenhangen; 

I. Over de voorziening van de N. V. 
Bernat: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1109, 1134, 
1135,1156,1157, 1158,1160,1350,inzon
derheid 1350, 2•', 1353, 1779, 1787, 1788, 
1790, 1791, 1792, 1798, 2270 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, doordat, hoewel bij het hof van be
roep door de conclusies van de partij 
Dedoyard regelmatig aanhangig gemaakt 
was een middel bij het inwilligen waarvan 
aanlegster het grootste belang had, en 
naar luid waarvan de stilzwijgende aan
neming van de litigieuze werken bleek uit 
verscheidene in dat middel aangeduide 
akten welke met een definitieve inont
vangstneming gelijkstaan, v66r het pro
ces-verbaal van inontvangstneming van 
12 april 1941 tot stand gekomen zijn en 
tot gevolg hadden de tienjarige verjaring 
te doen ingaan, zodat de vordering te laat 
ingesteld en dienvolgens niet ontvanke
lijk had dienen te worden verklaard, het 
bestreden arrest dit middel verwerpt on
der overweging dat « het nutteloos zou 
wezen nate gaan of sommige handelingen 
die de Stad na de voltooiing van de wer
ken verricht heeft met een stilwijgende 
erkenning kunnen gelijkgesteld worden J> 
om de reden dat « de inontvangstneming 
van de werken door verscheidene proces
sen-verbaal vastgesteld is en de uitdruk
kelijke wil in ieder geval op een stilzwij
gend voornemen de bovenhand moet krij
gen >>,dan wanneer de tienjarige verjaring 
ingaat vanaf de definitieve inontvangst-

(2) Verbr., 3 mei en 14 juni 1934 (Bull. en 
PASIC., 1934, I, 269 en 320); 12 mei 1949 
(Arr. Verbr., 1949, biz. 313). 

{3) Verbr., 25 september 1950 (Arr. Verbr., 
1951, biz. 21); 13 april 1953 (ibid., 1953, 
blz. 536) en 31 october 1957 (ibid., 1958, 
biz. 217). 

(4) Verbr., 14 november 1958 (.Arr. Verbr., 
1959, biz. 225). 
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neming van de werken, die stilzwijgend 
kan zijn en kan blijken uit aanneming 
implicerende akten welke hun uitwerking 
moeten hebben zodra die aanneming een 
feit geworden is, zelfs wanneer nadien en 
ten overvloede een proces-verbaal van 
inontvangstneming opgemaakt is, en dan 
wanneer bijgevolg het arrest niet zonder 
schending van de bovenaangeduide bepa
lingen kon nalaten te onderzoeken of de 
bij conclusies opgegeven alden al dan 
niet de aanneming van de werken impli
ceerden (schending van de bovenaange
duide bepalingen, op artikel 9? van de 
Grondwet na), dan wanneer deze reden 
althans dubbelzinnig is omdat zij de 
vraag in het onzekere laat of de feiten
rechters het bij conclusies voorgestelde 
middel afgewezen hebhen omdat zij be
doelde akten van aanneming aanzagen 
als vreemd aan het aanvangspunt van de 
tienjarige verjaring wegens het opmaken, 
naderhand, van een proces-verbaal van 
inontvangstneming, zorrder evenwel te 
betwisten dat zij akten van aanneming 
uitgemaakt hebben, dan wei of, integen
deel, zij oordeelden dat die alden geen 
aanneming impliceerden, aldus het hof in 
de onmogelijkheid stellende zijn controle 
uit te oefenen (inzonderheid schending 
van artikel 9? van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de termen van het 
arrest blijkt dat, volgens hetzelve er geen 
alcte welke een stilzwijgende aanneming 
behelst, l1eeft bestaan ; 

Dat het integendeel vaststelt « dat ten 
deze » de inontvangstneming van de 
werken door verscheidene processen-ver
baal vastgesteld is ; 

Dat de reden waarom het erop wijst 
« dat het nutteloos zou wezen )) nate gaan 
of sommige akten die de Stad na de vol
tooiing van de werken tot stand gebracht 
heeft met een stilzwijgende erkenning 
kunnen gelijkgesteld worden, is dat het, 
door een soevereine beoordeling van die 
akten overweegt dat zij geen stilzwij
g·ende aanneming uitmaken, doch de 
uiting van een eenvoudig stilzwijgend 
<< voornemen )) waarop een uitdrukkelijke 
wil de bovenhand moet krijgen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1? van de 
wet van 25 maart 18?6, de eerste titel 
van het voorafgaand hoek van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering in
houdende, 61, 4A3, 456 (gewijzigd door 
artikel 22 van het koninklijk besluit 

nr 300 van 30 maart 1936), 462 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest, op de enkele hogere beroepen die 
respectievelijk ingesteld zijn door de ven
nootschap Bernat tegen de Stad Luik op 
dezer hoofdvordering, en door de naam
loze vennootschap « Cristalleries du Val 
St. Lambert )) tegen aanlegster en de 
Stad Luik op de hoofdvordering en de 
vordering tot vrijwaring van aanlegster, 
na het beroepen vonnis bevestigd te heb
ben in zover het die vorderingen ontvan
kelijk verklaard en gezegd had dat de 
vrijwaringstermijn van de artikelen 1 ?92 
en 22?0 van het Burgerlijk Wetboek op 
12 april 1941 ingegaan was, in feitelijk 
opzicht over bedoelde vorderingen uit
spraak doende beslist dat de schade 
die aan het lichtgevend gewelf van 
het gehouw ontstaan is de ruwbouw 
betreft en door een ongeschiktheid 
van de grond en een ongeschikt
heid van de gebruikte materialen ver
oorzaakt is, en bijgevolg aanlegster op 
de voet van voormelde artikelen jegens de 
Stad en de naamlooze vennootschap 
« Cristalleries du Val St. Lambert)) je
gens aanlegster verantwoordelijk ver
klaart, de door de eerste rechter gelaste 
expertise beperkt tot het navorsen en het 
schatten van het nadeel en de zaak voor 
het overige naar de eerste rechter ver
wijst ; dan wanneer het beroepen vonnis 
omtrent deze tussen partijen betwiste 
pun ten en vooraleer recht te spreken over 
de feitelijke inhoud welke, naar het oor
deelde, nog niet geschikt was om onder
zocht te worden, enkel deskundigen aan
geduid had, metals opdracht het beschrij
ven van de beschadigingen, het navorsen 
van de oorzaken daarvan, het verschaffen 
van aile elementen die de rechtbank in 
staat zouden kunnen stellen zowel de 
respectieve verantwoordelijkheid van 
partijen te bepalen als te zeggen of er ter
men aanwezig waren tot toepassing van 
de artikelen 1 ?92 en 22?0 van het Burger
lijk VVetboek, en dan wanneer zowel de 
Stad als aanlegster in hun conclusies als 
gei:ntimeerden v66r het hof van beroep 
aileen verzochten om bevestiging van dat 
vonnis, onderscheidenlijk op de oorspron
kelijke vordering en de vordering tot vrij
waring, waaruit volgt dat, nu geen van 
hen tussenheroep ingesteld he eft, het be
streden arrest door voormelde beslis
singen miskend heeft de overbrengende 
werking van de hogere beroepen van aan
legster en van de naamloze vennoot
schap « Cristalleries du Val St. Lambert», 
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welke bij het hof van beroep aileen hun 
eigen grieven aanhangig maakten, on
rechtmatig aileen op hun hogere beroepen 
hun toestand verzwaard heeft door ten 
voordele van de ge'intimeerde partijen 
beschikkingen, waarvan deze bevestiging 
vroegen, te wijzigen, en zowel de bindende 
kracht van het gerechtelijk contract als 
de bewijskracht van de conclusies in ho
ger beroep van de Stad en van de ven
nootschap Bernat geschonden heeft : 

Overwegende dat, na ontvankelijk ver
klaard te hebben de hoofdvordering van 
de Stad Luik, hier eerste verweerster, 
tegen de naamloze vennootschap Bernat, 
hier aanlegster, en dezer vordering tot 
vrijwaring tegen de naamloze vennoot
schap « Cristaileries du Val St. Lambert "• 
hier tweede verweerster, het beroepen 
vonnis beslist heeft dat de in de artike
len 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wet
hoek omschreven vrijwaringstermijn ten 
aanzien van de ten geschille staande wer
ken 12 april 1941 als aanvangsdatum ge
had heeft, en, alvorens over de feiten 
recht te spreken, deskundigen benoemd 
heeft met als opdraeht « de beschadigin
gen te beschrijven, de oorsprong en de 
oorzaken daarvan na te vorsen, te zeggen 
hoe deze staat van zaken verholpen wor
den, de kosten van de reparaties te schat
ten, aile elementen te verschaffen die de 
rechtbank in staat kunnen steilen tot het 
bepalen van de respectieve verantwoor
delijkheid van de partijen ter zake en te 
zeggen of er termen aanwezig zijn tot toe
passing van de artikelen 1792 en 2270 van 
het Burgerlijk Wetboek ''; 

Overwegende dat aanlegster, onder 
intirnering van de Stad Luilc, van dit von
nisin hoger beroep gekomen is om de wij
ziging ervan te bekomen door verwerping 
van de oorspronkelijke hoofdvordering ; 

Dat harerzijds de naarnloze vennoot
schap « Cristaileries du Val St. Lambert" 
tegen hetzelfde vonnis hoger beroep inge
steld heeft door de Stad Luik en de ven
nootschap Bernat te intimeren; 

Overwegende dat, in hun hoedanigheid 
van ge'intimeerden, de Stad Luik, ener
zijds, op het hoger beroep van aanlegster 
betreffende de beslissing over de hoofd
vordering, en aanlegster, anderzijds, op 
het hoger beroep van de vennootschap 
« Cristaileries du Val St. Lambert" betref
fende de beslissing over de vordering tot 
vrijwaring, tot bevestiging van het be
roepen vonnis geconcludeerd hebben, de 
tweede ingeval zij van het hof van beroep 
de afwijzing van de hoofdvordering niet 
rnocht bekomen ; 

Overwegende dat het beklaagd arrest 
definitief in feitelijk opzicht beslist, ener
zijds, « dat het lichtgevend gewelf een 
hoofdgedeelte van het gebouw uitmaakt, 
dat de schade die eraan ontstaan is trou
wens aanzienlijk is, dat het dus vaststaat 
dat de artikelen 1792 en 2270 van het 
Burgerlijk Wetboek ter zake toepasselijk 
zijn "• en, anderzijds, dat de beschadi
gingen aan het gewelf veroorzaakt zijn 
door een ongeschiktheid van de grond en, 
een ongeschiktheid van de gebruikte ma
terialen, dat bijgevolg op de voet van 
voormelde wetsbepalingen aanlegster ve
rimtwoordelijk is jegens de Stad Luik, en 
de vennootschap « Cristalleries du Val 
St. Lambert " jegens aanlegster; dat het 
arrest de door het beroepen vonnis gelaste 
expertise beperkt tot het bepalen van het 
geleden nadeel en de zaak voor het overige 
naar de anders samengestelde rechtbank 
verwijst; 

Overwegende dat het zodoende, bij 
ontstentenis van evocatie en van elk tus
senberoep de toestand van de partijen 
die aileen in hoger beroep gekomen waren 
verzwaart, aangezien het aldus de over
brengende werking van het hoger beroep, 
hetwelk bij de rechter in de hogere aan
leg slechts de grieven van de appellant 
aanhangig maakt, miskent; 

Dat het bovendien, door het beroepen 
vonnis te wijzigen ten voordele van de 
gei:ntimeerde partijen, die evenwel tot de 
bevestiging van dit vonnis concludeerden, 
de terrnen van de conclusies van die par
tijen miskent; 

Dat het arrest mitsdien de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen schendt; 

II. Over de voorziening van de naam
loze vennootschap « Cristalleries du Val 
St. Lambert " : 

Over de exceptie van niet ontvankelijk
heid, tegen de voorziening opgeworpen 
door verweerders en hieruit afgeleid dat 
zo het origineel als de afschriften van de 
exploten waardoor de betekening daar
van vastgesteld is, het hof geen mogelijk
heid bieden na te gaan door wie de bete
kening verricht is : 

Overwegende dat elk exploot van bete
kening van de voorziening op straf van 
nietigheid de in artikel 61 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering be
paalde vermeldingen moet « behelzen "• 
onder meer de namen, de woning van de 
optredende deurwaarder en zijn inschrij
ving op de deurwaardersrol; 

Overwegende dat de << exploten " gehe
ten documenten, die verweerders bete-
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kend zijn, niet aileen slechts voorzien zijn 
van een handtekening waarin geen naam 
van een tot optreden gequalificeerde per
soon kan herkend worden, en waaruit de 
hoedanigheid van de ondertekenaar niet 
valt af te leiden, doch ook niet voorzien 
zijn van enige authentieke vermelding 
betreffende de woning en de inschrijving 
op de deurwaardersrol van een territo
riaal bevoegd deurwaarder ; 

Dat immers op het document een 
strook gompapier met de naam van deur
waarder Mouton, zijn inschrijving op de 
deurwaardersrol en zijn adres geplakt 
werd, en dat deze vermelding niet van 
enige goedkeuring voorzien is en zich 
voordoet in een zodanig·e materiele vorm 
dat deze met de alde geen geheel uit
maakt; 

Overwegende dat de regelmatige aan
duiding van de naam, de inschrijving op 
de deurwaardersrol en de woning van de 
ministeriele ambtenaar die een exploot 
betekent een substantiele formaliteit op
levert welke de openbare orde raakt en 
van die aard is dat zonder haar de akte 
geen deurwaarders exploot meer uit
maakt; dat dienvolgens de bepaling die 
in de wet van 25 februari 1925 ingevoegd 
is door artikel 2 van de wet van 20 juni 
1953 ter zake geen toepassing kan vinden ; 

Dat de exceptie van niet-ontvankelijk
heid gegrond is ; 

Om die redenen, voegt de voorzienin
gen samen; 

L Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap Bernat : verbreekt het be
streden arrest, doch slechts in zover 
daarbij definitief in feitelijk opzicht uit
spraak gedaan is over de in de voren
staande redenen nader aangegeven liti
gieuze pun ten, de door het beroepen von
nis aan de deskundigen gegeven opdracht 
gewijzigd is, een nieuwe deskundige be
noemd en de zaak tot voortzetting naar 
de Rechtbank te Luik verwezen is; 

IL Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap « Cristalleries du Val St. 
Lambert , : verwerpt de voorziening, 
doch, overwegende dat de op de voorzie
ning van de naamloze vennootschap 
Bernat uitgesproken verbreking· de ver
nietiging met zich brengt van de beslis
sing, gewezen op de oproeping tot vrij
waring van deze vennootschap tegen de 
naamloze vennootschap « Cristalleries du 
Val St. Lambert>>, behalve in zover zij 
deze oproeping tot vrijwaring ontvanke
lijk verklaart; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de kant 

van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de Stad Luik en de naamloze 
vennootschap « Cristalleries du Val St. 
Lambert , tot de helft van de kosten 
welke op de voorziening van de naamloze 
vennootschap Bernat gevallen zijn ; ver
oordeelt de naamloze vennootschap 
« Cristalleries du Val St. Lambert, tot de 
kosten van haar voorziening ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

3 maart 1960. - 1° kamer. - Voo1'
zitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bayot. - Gelijklnidende conclu
sie op eerste middel, strijdige beslissing 
op tweede middel, H. Janssens de Bist
hoven, eerste advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Van Ryn en Simont. 

1 e KAMER. - 4 maart 1960 

10 BESLAG.- ONROEREND BESLAG.
WET VAN 15 AUGUSTUS 1854, ARTI
KEL 71. - AKTE VAN HOGER BEROEP 
WELKE, OP STRAF VAN NIETIGHEID DE 
GRIEVEN VAN APPELLANT MOET VER
MELDEN.- AARD VAN DE NIETIGHEID. 

2o HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- WET VAN 15 AUGUSTUS 1854, 
ARTIKEL 71. - NIETIGHEID VAN DE 
AKTE VAN HOGER BEROEP DIE DE 
GRIEVEN VAN APPELLANT NIET VER
MELDT. - GE!NTIMEERDE DIE ZONDER 
VOORBEHOUD CONCLUSIES OVER DE 
GROND VAN DE ZAAK HEEFT GENOMEN. 
- NIETIGHEID WELKE NIET AMBTS
HALVE DOOR DE RECHTER MAG OPGE
WORPEN WORDEN. 

1o Artikel 71 van de wet van 15 augustus 
1854 op de ge1'echtelijke uitwinning, in 
zover het bedingt dat de akten van hoger 
be1·oep op straf van nietigheid de 
grieven van appellant moet vermelden, 
doet enkel een nietigheid ten aanzien van 
de vorm ontstaan en in het enkel belang 
van de ge'intimee1·de partij; de nietigheid 
mag door die partij worden gedekt (1). 

2° H et hof van beroep mag, inzake van 
onroerend beslag, de akte van hoge1' be-
1'oep niet ambtshalve nietig ve1·klaren 
om reden dat die akte de grieven van 

(1) Zie voetnoot 1, Bull. en PAsrc., 1960, 
I, 774. 
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appellant niet vermeldt, zoals artikel 71 
van de wet van 15 augustus 1851 het 
voorschrijft (1), wanneer ge'intimeerde, 
zondet• voorbehoud, zijn verdediging over 
de grond heeft voo1·gesteld (2). 

(N. V. << TRANSPORTS ROUTIERS EURO
PEENS », T. RIJKSDIENST VOOR MAAT
SCHAPPELIJKE ZEKERHEID EN BEL
GISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
GLEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest op 12 november 1958 gewezen 
door het Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen ?1 van de wet van 
15 augustus 1854, gewijzigd door arti
kel 34 van het koninklijk besluit nr 300 
van 30 maart 1936 en bevestigd door de 
wet van 4 mei 1936 betreffende het onroe
rend beslag, 173 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, gewijzigd 
door artikel 10 van voormeld koninklijk 
besluit nr 300 van 30 maart 1936 en 
6 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest het hoger beroep 
van ambtswege niet ontvankelijk ver
klaard heeft, in zover het op de van
waardeverklaring van het onroerend be
slag betrekking had op grond van de 
overweging dat eiseres in haar beroeps
akte " niet aanduidt door welke beschik
kingen van het bestreden vonnis zij zich 
geschaad acht, noch haar middelen daar
omtrent beknopt uiteenzet )) en dat" der
halve het hoger beroep omtrent dit ge
schil, ingevolge artikel ?1 van de wet 
van 15 augustus 1854 gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 30 maart 1936, 
nietig is en .mitsdien niet ontvankelijk 
dient verklaard te worden )), dan wan
neer de door artikel ?1 van de wet van 
15 augustus 1854, gewijzigd door arti
kel 34 van het koninklijk besluit nr 300 
van 30 maart 1936, voorziene nietigheid 
door het in regelmatig v66r het hof van 
beroep genomen conclusies opgeworpen 
verweer van verweerders over de grond 
van de zaak gedekt werd (schending van 
artikel173 van het W etboek van burger
lijke rechtsvordering) en niet van open
bare orde is, zodat zij niet ambtshalve 
door de rechter in beroep kon opgewor-

(1) Zie voetnoot 2, Bull. en PAsrc., 1960, 
I, 774. 

(2) Zie voetnoot 3, Btlll. en PAsrc., 1960, 
I, 774. 

pen worden (Burgerlijk Wetboek, arti
kel 6) : 

Overwegende dat het enig door het 
hof op te lossen vraagpunt dit is of de 
bij artikel ?1 van de wet op de gerechte
lijk uitwinning voorgeschreven nietig
heid, voortkomende van het gebrek aan 
vermelding van beroepers grieven in de 
akte van hoger beroep, ambtshalve door 
de rechter mag opgeworpen worden, zelfs 
wanneer de beroepenen zonder voorbe
houd conclusies over de grond van de 
zaak hebben genomen ; . 

Overwegende dat door aan de beroeper 
op te leggen, bij afwijking van artikel 462 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, zijn grieven in de akte van 
hoger beroep op te geven, de wetgever 
bedoeld heeft beroepene tegen een !outer 
dilatoir hoger beroep te beschermen ; 

Dat de nietigheid welke het gevolg is 
van het niet nakomen dezer rechtsvorm 
en tot beseherming van een privaat be
lang wordt voorgeschreven, gedekt is 
wanneer beroepene zonder voorbehoud 
conelusies over de grond van de zaak 
genomen heeft ; 

Overwegende dat uit de bij de voor
ziening gevoegde conclusies blijkt dat 
verweerders vermelde nietigheid niet 
v66r het hof van beroep hebben opge
worpen en over de grond geeoneludeerd 
hebben ; dat een nietigheid die vreemd is 
aan de openbare orde niet ambtshalve 
door de rechter mag worden ingeroepen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het be
streden arrest in zover het ambtshalve 
het hoger beroep niet ontvankelijk heeft 
verklaard in de mate waarin het op de 
vanwaardeverklaring van het onroerend 
beslag betrekking heeft en in zover het. 
aanlegster tot de kosten heeft veroor
deeld ; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eerste verweerder 
tot de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te BrusseL 

4 maart 1960. - 1 e kamer. 
Voo1·zittB1', H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,. 
H. Louveaux. Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termieourt,. 
procureur-generaal.- Pleiters, HH. Van 
Ryn en Van Leynseele. 
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1 e KAMER. - 4 maart 1960 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- LAND
PACHT. - BURGERLIJK WETBOEK, AR
TIKEL 1774, PARAGRAAF 2, II, ALI
NEA 2. - PERIODE VAN WETTELIJKE 
VERLENGING VAN NEGEN JAAR. -
BE GRIP. 

2o HUUR VAN GOEDEREN.- LAND
PACHT. - BEDING DAT DE VERHUUR
DER EINDE MAG MAKEN AAN DE PACHT 
TIJDENS DE EERS'l'E INGEBRUIKNE
MING OF TIJDENS DE PERIODE VAN DE 
WETTELIJKE VERLENGING VAN NEGEN 
JAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 1774, 
PARAGRAAF· 2, II, VAN HE1' BURGER
LIJK WETBOEK. - BEDING DE VER
PACHTER TOELATENDE DE PACHT TE 
ONTBINDEN VOOR HET EINDE VAN DE 
EERSTE EN DE TWEEDE PERIODE VAN 
INGEBRUIKNEMING VAN HET GOED. 

1° In m·tikel 1774, pa1'agraaf 2, II, ali
nea 2, van het BU?·gerlijk Wetboek, be
treffende de landpachten, is de periode 
geheten « wettelijke ve1'lengingste1·mijn 
van negen jam·» de nieuwe pe1·iode van 
negen jaa1' tijdens dewel!ce, na het ve1'
strijken van de eerste ingebruiknemi.ng 
van het landgoed (1) de ingeb1'Uikneming 
voortgaat doo1' dezelfde huurder hetzij 
k1'achtens de wet, hetzij krachtens een 
nie1twe ove1'eenkomst tussen partijen (2). 

2° Doo1' te bepalen dat partijen mogen 
overeenkomen in een landpacht dat de 
VB1'pachte1', bijaldien hij zich houdt aan 
de duu1' en de modaliteiten van opzeg
ging als bepaald bij mtikel 1775, het 
1'echt zal hebben einde te maken aan de 
pacht « in de loop van de eerste in ge
bruikneming >> of « in de loop van de 
wettelijke ve1'lengingste1'1nijn van negen 
jaa1· » om zelf het gepachte goed in be
drijf te nemen of' om het bed1·ijf e1'van 
over te dmgen aan zijn echtgenoot of' 
aan bepaalde f'amilieleden of bloedve1'
wanten, laten de alinea's 1 en 2 van arti
kel 177 4, pa1'ag1'aaf 2, II, van het 
Bu1'gerlijk Wetboek een ontbinding van 
de pacht toe v66r het verst1·ijken van 
hetzij de ee1·ste (a linea 1) het.zij de 
tweede periode van ingeb1·uikneming 
(alinea 2) (3). 

(1) Nopens het begrip van « eerste inge
bruikneming », raadpl. verbr., 27 maart 1947 
(Arr. Verbr., 1947, blz. 106), 

(2) Raadpl. HILBERT, Baux a jerme, blz. 59; 
Alg. practische rechtsverzameling, yo Land
pacht, nr 61 ; GOURDET en CLOSON, Le bail 

(NACHTERGAELE, T. 
« DE BOEK EN CONSORTEN ».) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 januari 1957 in hoger be
roep gewezen door de rechtbank van 
eerste aanleg te Oudenaarde ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 17 7 4, meer 
bepaald, paragraaf 2, II, eerste en 
tweede lid, 1775, 1776 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis de aan 
eiser door verweerders tegen 25 decem
ber 1959 gegeven opzegging geldig ver
klaard heeft, beslist heeft dat verweer
ders het recht hadden deze opzegging 
voor het einde der bedongen negen jaren 
pacht te geven, zulks overeenkomstig 
artikel 1774, paragraaf 2, II, lid 2, van 
het Burgerlijk W etboek, namelijk om 
de verhuurde goederen door hun neef, 
Etienne De Cock, te laten gebruiken en 
deze beslissingen gestaafd heeft op het 
feit dat tussen partijen bestaande pacht
overeenkomst, die op 30 november 1956 
v66r de bevoegde vrederechter afge
sloten werd, geen eerste ingebruilmeming 
was, en dat deze overeenkomst het recht 
tot opzegging overeenkomstig ge2'egd 
artikel aan verweerders toekende ; dan 
wanneer gezegd artikel1774, paragraaf ~. 
II, lid 2 bepaalt dat de partijen kunnen 
overeenkomen dat de verpachter onder 
zekere voorwaarden de pacht kan op
zeggen om het bedrijf aan een neef over 
te dragen, doch enkel en aileen « in de 
loop van de wettelijke verlengingster
mijn », dan wanneer. het feit dat het ten 
deze niet over een eerste ingebruikne
ming ging niet. van aard is om te bewijzen 
dat partijen zich in de loop van een wet
telijke verlengingstermijn bevonden, dan 
wanneer het, integendeel, uit de vast
stellingen van het vonnis en de bewoor
dingen van de door het vonnis aange
haalde overeenkomst dd. 30 novem
ber 1956 blijkt dat partijen een nieuwe 
pachtovereenkomst afgesloten hadden, 
hetgeen de wettelijke verlenging en bij
gevolg de toepassing van artikel 1774, 
paragraaf 2, II, lid 2, uitsloot, dan 
wanneer verweerders dus het recht niet 

a ferme, no 71; RoPPE, De pachtovereenkomst, 
nr 71; verbr., 20 juni 1958 (Arr. Verbr., 1958, 
blz. 850}. 

(3) Zie voetnoot 3, Bull. en PAsiO., 1960, 
I, 775, 
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hadd'en v66r het einde der bedongen 
negen jaar een einde aan de pacht te stel
len ; en dan wanneer alleszins het bestre
den vonnis, dat enkel en aileen gestaafd 
is op artikel 1774, paragraaf 2, lid 2, 
welk ten de~e niet toepasselijk was, niet 
wettelijk gemotiveerd voorkomt : 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben, zonder deswege gecritiseerd te 
worden, dat de nieuwe periode van 
negen jaar, waarvan sprake in de over
eenkomst van 30 november 1956, op 
25 december 1957 ingegaan is en volgt 
op een vroegere ingebruikneming van 
negen jaar welke op 27 .december 1948 
met ingang op 25 december 1948 tussen 
dezelfde partijen was overeengekomen 
geweest, en dat deze nieuwe periode dus 
geen eerste ingebruikneming is naar de 
zin van artikel 1774, paragraaf 2, II, 
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, het 
bestreden vonnis beslist dat deze periode 
een wettelijke verlengingstermijn is, naar 
de zin van artikel 1774, paragraaf 2, II, 
lid 2, van hetzelfde wethoek, in de loop 
waarvan de verpachter overeenkomstig 
de bepalingen van deze bepaling opzeg
ging kan geven ; 

Overwegende dat uit het context van 
paragraaf 2, I en II, lid 2, van arti
kel 17 n en van artikel 17 7 6 blijkt dat 
de genoemde « wettelijke verlengingster
mijn » de periode van negen jaar is tij
dens welke de ingebruikneming bij de 
verstrijking van de eerste ingebruikne
ming, wordt voortgezet; dat de wetgever 
geen onderscheid maakt tussen de krach
tens de wet voortgezette ingebruikne
ming en de ingebruikneming die door 
dezelfde pachter, krachtens een nieuwe 
overeenkomst met de verpachter, voort
gezet word t ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, van 
de bewijskracht der tussen partijen afge
sloten pachtovereenkomst dd. 30 novem
ber 1956 en van het proces-verbaal, van 
dezelfde datum, van de verschijning van 
eiser en verweerders voor de vrederechter 
van het kanton Sint-Maria-Horebeke, 
welk proces-verbaal gezegde pachtover
eenkomst inhoudt, van de artikelen 17 74, 
meer bepaald paragraaf 2, II, lid 1 en 2, 
1775, 1776 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis, na vastgesteld te heb
ben dat uit bedoelde overeenkomst blijkt 
dat verweerders het recht hehben opzeg
ging te geven overeenkomstig arti-

kel 1774, paragraaf 2, II, lid 2, van het 
Burgerlijk Wetboek, namelijk om de ver
huurde goederen door hun neef te laten 
gebruiken, beslist heeft dat deze over
eenkomst aan verweerders het recht toe
kent opzegging te geven twee volle j aren 
v66r de vervaldag voor de betaling van 
de jaarlijkse pachtprijs, dit is op 25 de
cember van ieder jaar, en deze interpre
tatie van de overeenkomst gestaafd heeft 
op de overweging dat indien door de 
woorden « de eigenaars mogen opzeg 
doen ... twee volle jaren v66r de verval
dag >> dient te worden verstaan « twee 
volle jaren v66r de laatste vervaldag 
van de nieuwe periode van negen jaar, 
het aldus verstaan beding totaal over
bodig was, vermits artikel 177 5 van het 
Burgerlijk W etboek aan de eigenaar toe
laat tegen het einde van de tweede 
periode van negen jaar opzegging te 
geven om de exploitatie van het ver
pachte goed onder andere aan een neef 
over te laten », dan wanneer de overeen
komst duidelijk bepaalt dat de opzeg
ging zal kunnen gegeven worden « zoals 
de wet het vereist >>en artikel1774, para
graaf 2, II, lid 2, te dien einde aanhaalt, 
dan wanneer door artikel 1774, para
graaf 2, II, lid 2, verwezen wordt naar de 
<< duur van opzegging als bepaald door 
artikel 1775 », zijnde twee jaar v66r het 
verstrijken van de pacht, dan wanneer 
de overeenkomst dus niet wettelijk kon 
bepalen dat verweerders twee volle jaren 
v66r ieder vervaldag voor de betaling· 
van de pachtprijs opzegging zouden 
kunnen geven, dan wanneer overigens 
het bestreden vonnis tegen de normale 
betekenis van de in de overeenkomst g·e
bruikte bewoordingen indruist, waar het 
deze overeenkomst interpreteert als een 
afwijking van de wet naar dewelke zij 
integendeel uitdrukkelijk verwijst, dan 
wanneer het alleszins intrinsiek tegen
strijdig is enerzijds vast te stellen dat de 
overeenkomst bepaalt dat de eigenaars 
opzegging zullen mogen geven zoals door 
de wet vereist wordt, en anderzijds te 
beslissen dat het beding over de opzeg
ging overbodig was indien partijen naar 
de wet hadden willen verwijzen en dat 
bijgevolg partijen een opzegging bedoeld 
hebben die door de wet niet voorzien 
was, dan wanneer de overeenkomst, die 
na een pachtperiode van rtegen jaar be
dongen te hebben, van « de vervaldag >> 
spreekt, de vervaldag van de pacht zelf 
bedoeld heeft en niet de verschillende 
vervaldagen waarop de pachtprijs ieder 
jaar moest betaald worden, dan wanneer 
de interpretatie die door het bestreden 
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vonnis van het woord « de « vervaldag >> 

van een pacht van negen jaar » ge('Jf't, 
dus onverenigbaar is met de normale en 
gebruikelijke betekenis van deze bewoor
dingen : 

Overwegende dat in de overeenkomst 
van 30 november 1956 bedongen wordt 
dat de verpachters op de bij de wet 
bepaalde wijze, opzegging mogen geven, 
dit is twee volle jaren « voor de verval
dag » en in dit opzicht naar artikel1774, 
paragraaf 2, II, lid 2, van het Burgerlijk 
Wetboek verwijst; 

Overwegende dat dit artikel bepaalt 
dat partijen in de pacht kunnen overeen
komen dat de verpachter, het recht zal 
hebben, mits naleving van de bepalingen 
van artikel 177 5 met be trekking tot de 
duur en de modaliteiten der opzegging, 
in de loop van de wettelijke verlengings
termijn van negen jaar een einde aan de 
pacht te maken om zelf het gepachte 
goed in bedrijf te nemen of het bedrijf 
ervan aan bepaalde personen over te 
dragen; 

Overwegende dat de wetgever, door 
aldus aan de verpachter het recht voor te 
behouden de pacht in de loop van die 
periode te verbreken, bedoeld heeft hem 
de mogelijkheid te verlenen een afwij
king van de verplichte duur van negen 
jaar van de pachtovereenkomst te bedin
gen, en bijgevolg de verbreking v66r het 
verschijnen van de termijn te veroor
loven, mits evenwel ten minste twee 
j aar te voren in de bij artikel 177 5 voor
geschreven vormen opzegging te doen ; 

Waaruit volgt dat het bestreden vonnis 
zonder strijdigheid en zonder de bewijs
kracht van de tussen partijen gesloten 
overeenkoms.t te schenden, vvettelijkheeft 
kunnen beshssen dat de overeenkomst 
aan verweerders het recht voorbehouden 
had ten minste twee jaar v66r de ver
valdag van de jaarlijkse pachtprijs opzeg
ging te doen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

li maart 1960. - 1e kamer. -
Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Delahaye. - Gelijkluidende conc'lusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleite1'S, HH. Struye 
en Van Ryn. 

VERBR., 1960. - 41 

2e KAJ\IER. - 7 maart 1960 

MILITlE. - UITSTEL EN VRIJLATING 
UIT DIENST OP 1\IORELE GROND. -
KOSTWINNER. - lNKOl\IEN WELK IN 
ACHT DIENT TE WORDEN GENOMEN. -
WETTELIJK MAXIMUM. - F AMILIE
TOESLAG. 

Om het maximum te bepalen van het inko
men van de ouders van de dienstplichtige, 
toegelaten voo1· het toekennen van een 
uitstel als kostwinner, dient b# de som 
van 20.000 fmnk gebeurlijk gevoegd te 
worden het bedrag van de kinderbijslag 
vrijgesteld van de bed1·ij{sbelasting voor 
de personen ten laste, voor dewellce dit 
bedmg 5.000 {1·ank overschrijdt. (Geco
ordineerde dienstplichtwetten van 
2 september 1957, art. 10, par. 1, 
1°, al. 6.) 

(KENNIS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 15 december 1959 gewezen 
door de Hoge Militieraad; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel10, paragraaf 1, 1o, van 
de op 2 september 1957 gecoordineerde 
dienstplichtwetten; doordat de bestreden 
beslissing, bij bevestiging van de beroe
pen beslissing, de door aanlegger op grond 
van voormeld artikel ingediende aan
vraag om uitstel afgewezen heeft omdat 
een van de door dit artikel bepaalde 
voorwaarden niet vervuld is daar, val
gens de aide van beroep, het in aanmer
king te nemen inkomen van de moeder
weduwe 32.731 frank bedraagt en dat het 
door de wet, in onderhavig geval, toege
laten maximum, rekening houdend met 
de personen ten laste, op 30.000 frank 
vastgesteld is ; dan wanneer de bestreden 
beslissing, bij het vaststellen van dat 
maximum, geen rekening gehouden heeft 
met de omstandigheid dat de moeder van 
aanlegger voor het ten laste zijnde kind 
een wezentoeslag, groot 8.190 frank, ont
vangen heeft en dat, bijgevolg, volgens 
gemelde wetsbepaling, dat bedrag bij de 
vaststelling van het maximuminkomen 
dit van 5.000 frank per persoon ten last~ 

· moest vervangen : 

Overwegende dat, volgens artikel 10, 
paragraaf 1, 1°, van de op .2 september 
1957 gecoordineerde dienstplichtwetten 
om een dienstplichtige als kostwinner t~ 
aanmerken, er onder meer vereist is dat 
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het samengevoegd inkom en van de vader 
en de moeder of van de daarmee gelijk
g.est.elde personen of van de grootouders, 
'of van de verwees.de broeders en zusters, 
niet meer bedraagt dan 20.000 frank, 
yerhoogd. met een vierde per persoon ten 
laste, overeenkomstig de wettelijke bepa
lingen inzake bedrijfsbelasting, of met het 
bedrag van de bij de bedrijfsbelasting 
yrijgestelde kinderbijslagen voor de per
s.onen ten laste waarvoor dit bedrag het 
'vierde overschrijdt; 

Overwegende dat blijkt uit de stukken 
·waarop het hof vermag acht te slaan, aan 
de ene zijde, dat .het door de beslissing 

·als inkomen van de moeder-weduwe van 
aanlegger opgegeven bedrag van 32.731 
.frank het totaal uitmaakt van : 938 fr. 
<voor kadastraal inkomen, 8.190 frank 
.voor kinderbijslagen en 23.603 frank 
voor bedrijfsinkomsten, en, aan de andere 
zijde, dat aangenomen werd dat twee per
sonen te haren laste zijn ; 

Overwegende dat, bij toepassing van 
gemelde wetsbepaling en met inachtne
ming van de hoger aangehaalde elemen
.ten, het in aanmerking te nemen maxi
muminkomen van. de moeder van aan
legger moest. vastgesteld worden als 
volgt : 20.000 frank, verhoogd met 

"5.000 frank voor de overleden echtge
noot, welke door artikel 25, paragraaf 7, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelasting·en, zoals 
'door artikel 5 van de wet van 8 maart 
1951 aangevuld, als ten laste zijnde per
soon ondersteld wordt, en met 8.190 fr. 
voor het kind waarvoor die kinderbij
slagen uitgekeerd werd, hetzij samen 
33.190 frank; 

, ,Dat dienvolgens de beslissing, door 
aan te nemen dat in het onderhavig g·eval 
het toegelaten maximum slechts 30.000 fr. 
bedraagt, de in het middel aangeduide 
wetsbepaling geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
'beslissing; beveelt dat melding van on
, derhavig arrest op de kant van de ver
, nietigde beslissing zal gemaakt worden j 
yerwijst de zaak naar de Hoge Militie-

, i'l;tad, uit andere led en sameng·esteld. 

7 maart 1960. - 2e kamer. - Voor
, zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve?', H. 
Belpaire. - Gelijkluidende conclusie, H. 

, J·anssens de Bisthoven, eerste advocaat
. generaal. 

2e KAMER. - 7 maart 1960 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - Mis-
'nmJF. - RIJKSWACHTERS OP OEFE
NING IN EEN BERGPLAATS WAAR HET 
HUN TOEGELATEN WASTE VERTOEVEN, 
TOEVALLIG DE AANWEZIGHEID VAN 
BOTER VASTSTELLENDE. - GELDIGE 
VASTSTELLINGEN. 

Zijn geldig de vaststellingen bet?'effende een 
sluikinvoer van bote?' gedaan door rijks
wachters die, op oefening, toevallig in 
een be?'gplaats waar ze toelating hadden 
gek?'egen te vertoeven, bater ontdekken die 
schijnt bedrieglijk ingevom·d te zijn ge
weest en van die ontdekking een proces
verbaal opmaken waarvan ze een af
schrift aan de administratie der douanen 
laten geworden (1). 

(PICAVET, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 october 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

, Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest, eiser 
veroordeeld heeft wegens poging tot slui
kinvoer van koopwaren aan beperkingen 
onderworpen, zonder de conclusies van 
eiser te beantwoorden in zoverre hij 
staande hield dat : " de huidig·e vaststel
lingen inderdaad niet gebeurden ter gele
genheid van een ander onderzoek (arti
kel 29 van het Wetboek van strafvorde
ring) maar enkel d'office opgesteld wer
den door de rijkswacht louter en alleen 
betreffende de overtreding in verband met 
de douanewetgeving », " de rijkswacht 
niet op onderzoek was voor een of andere 
zaak en geen enkel recht had e.en huis
zoeking te houden in dat verband » « de 
oorspronkelijke vaststellingen derhalve 
onwettig zijn >> ; eerste onderdeel : dan 
wanneer, om wettelijk gemotiveerd te 
zijn, de rechterlijke beslissingen al de 

(1) Verbr., 8 april 1946 (A1·r. Verbr., 1946, 
blz. 140); 29 november 1948 (Bull. en PASIC., 
1948, I, 683); 21 mei 1951 (A1·r. Verbr., 1951, 
blz. 538); 21 april 1958 (ibid., 1958, blz. 644; 
28 september 1959 (supra, Nz. 92); raadpl. 
noot 2 onder verbr., 25 mei 1959 (Arr. Verbr., 
1959, blz. 763). 
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door de partijen in regelmatig neerge
legde conclusies moeten beantwoorden; 
tweede onderdeel : dan wanneer de moti
vering van het bestreden arrest minstens 
door tegenstrij digheid is aangetast .':er
mits het enerzijds vaststelt dat de riJks
wacht van Lemey slechts toelating had 
bekomen om in de schuur te vertoeven, 
zonder vast te stellen dat de rijkswacht 
toestemming had bekomen om tot .~en 
huiszoeking over te gaan en anderziJds 
vaststelt dat het proces-verbaal van de 
rijkswacht van 25 maart 1958 melding 
maakt van gegevens die op rechtmatige 
wijze ter kennis van de rijkswacht kwa
men · derde onderdeel : dan wanneer de 
moti~ering tegenstrijdig is, daar het be
streden arrest na beslist te hebben dat 
de rijkswacht ~p eigen initiatief en aileen 
niet optreden lean wat betreft voormelde 
dad en van onderzoek (huiszoeking), ener
zijds vaststelt. dat in casu de :;ijkswach t, 
die met toelatmg van Lemey m de ber~~
plaats vertoefde een proces-verbaal opge
maakt heeft van feiten die zij << inciden
teel >> vastgesteld had, zijnde de aanwn
zigheid van de boter, hetg~.en er ?P n~eJ:
komt vast te stellen dat ZIJ op eigen mi
tiatief gehandeld heeft, en anderzijds 
vaststelt dat de rijkswacht aldus geen 
enkel initiatief heeft genomen met het 
oog op het vaststellen van inbreuken op 
de douanewetgeving ; vierde onderdeel : 
dan wanneer de motivering van het be
streden arrest alleszins onduidelijk en 
dubbelzinnig is in zoverre het overweegt 
dat de << gegevens op recht_l!latige wij~e 
ter kennis kwamen van de riJkswacht die 
van Lemey toelating had bekomen om in 
zijn bergplaats te vertoeven ))' omdat men 
hieruit onmogelijk kan opmaken, of de 
rechters in feite hebben beslist dat de 
rijkswachters de toelating hadden om 
tot een huiszoeking over te gaan, dan 
wei of zij in rechte hebben beslist dat het 
voor de wettelijkheid van de gedane 
vaststellingen en voor de geldigheid van 
een huiszoeking niet vereist is dat << toe
stemming tot huiszoeking >> wordt gege
ven en dat de toelating oin een bergplaats 
te betreden (er te v:ertoeven) noodzal~e
lijkerwijze de toelatmg. om. tot een hms
zoeking over te gaan, Impliceert : 

Overwegende dat uit het geh~el van de 
vermeldingen van het arrest dient afge
leid te worden dat de rijkswachters van 
het mobiel legioen de gecritiseerde vast
stellingen niet ter gelegenheid van het 
onderzoek van een an·dere zaak ·gedaan 
hebben noch dat zij bij Lemey tot een 
huiszoeking overgegaan zijn ; 

Dat het arrest herhaaldelijk erop wijst 

dat de aanwezigheid van de boter in de 
bergplaats van Lemey. << toeva~lig ~- of 
« incidenteel >> ter kenms van die l'IJks
wach ters kwam ; 

Overwegende dat het noch dubbelzin
nig noch tegenstrijdig is vast te stellen, 
aan de ene zijde, dat de rijkswachters van 
het mobiel legioen toelating van Lemey 
bekomen hadden om in zijn bergplaats te 
vertoeven en, aan de andere zijde, dat · 
zij van de tijdens dit vertoeven toevallig 
vastgestelde aanwezigheid van de boter. 
op rechtmatige wijze op de hoogte ge
bracht werden; 

Overwegende dat uit de toevallige vast
s telling van de aanwezigheid van de boter 
in de bergplaats niet kan afgeleid W?rden 
dat de rijkswachters van het mobiel le
gioen enig initiatief tot opsporing van een 
douanemisdrijf zouden genomen hebben ;' 

Overwegende dat uit het op het eerste' 
onderdeel van het middel gegeven ant
woord blijkt dat de rijkswachters van het 
mobiel legioen niet tot huiszoeking bij 
Lemey overgegaan zijn ; 

Waaruit volgt dat ieder van de onder
delen van het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste onderdeel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 10 van de 
Grondwet, 9, 29, 48, 49, 88, 89 van het 
Wetboek van strafvordering, 194 van de 
Algemene Wet van 26 augustus 1822, 
doordat het bestreden arrest, na vastge
steld te hebben dat het mobiel legioen 
der rijkswacht, wien~ zetel te ~tte~beek 
gevestigd is, op tactische oefenmg m de 
streek van Lillois was, van een zekere 
Lemey de toelating had bekomen om in 
zijn bergplaats te vertoeven, en er toe
vallig de aanwezigheid van de boter vast
stelde en na aldus impliciet doch duide
lijk v~stgesteld te hebben dat de rijks
wacht geen wettelijke opdracht had tot 
een huiszoeking, dat de huiszoeking even-, 
min gewettigd was door de toestemming 
van Lemey, aangezien deze slechts toela-. 
ting had verleend om in de bergplaats te 
vertoeven, beslist heeft dat de rijkswacht 
aldus geen enkel initiatief heeft genomen 
met het oog op het vaststellen van in-. 
breuken op de douanewetgeving, dat de 
aanwezigheid van de kwestieuze boter 
aldus op rechtmatige wijze ter kennis· 
kwam van de rijkswacht, dat het proces
verbaal van deze vaststellingen rechtma: 
tig was en derhalve terecht als basis voor 
de verdere instrur.tie vanwege de admi
nistratie kon gelden en, derhalve, de ·vol• 
ledige procedure volkomen :wettelijk was, 
dan wanneer het aan de administratie. der 
douanen en accijnzen in principe toekomt 
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inbreuken op de douanewetgeving op te 
sporen en vast te stellen, en de rijks
wacht in deze slechts een bijkomende rol 
kan spelen (cooperer), dan wanneer welis
waar de rijkswacht gerechtigd is de ad
ministratie der douanen en accijnzen op 
de hoogte te brengen van inbreuken op 
de douanewetgeving die zij in de uitoe
fening van haar gemeenrechtelijke op
dracht heeft vastgesteld, dan wanneer 
nochtans de rijkswacht slechts geldig pro
ces-verbaal kan opstellen en de adminis
tratie kan op de hoogte brengen van 
inbreuken die zij binnen het kader van 
een regelmatige opdracht in de uitoefe
ning· van deze opdracht en in haar rechts
gebied heeft vastgesteld, dan wanneer de 
vaststellingen door de rijkswacht gedaan 
buiten haar rechtsgebied en buiten de 
perken van een wettelijke opdracht door 
nietigheid zijn aangetast en, derhalve, de 
daaropvolgende instructie en veroorde
ling eveneens nietig zijn : 

Overwegende, aan de ene zijde, dat 
naar luid van artikel 15 van de wet van 
27 december 1957 op de rijkswacht, de 
!eden van de rijkswacht bevoegdheid 
hebben over het gehele grondgebied van 
het rijk; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
het arrest releveert dat de rijkswachters 
van het mobiel legioen op tactische oefe
ning waren, dat zij toelating van Lemey 
bekomen hadden om in zijn bergplaats te 
vertoeven waar zij toevallig de aanwezig
heid van de boter vaststelden, dat zij zich 
ertoe beperkten proces-verbaal van de 
feiten op te maken die zij incidenteel 
vastgesteld hadden en kopij ervan onder 
meer aan de administratie over te maken, 
dat de rijkswachtbrigade van Braine
l' Alleud het onderzoek voortgezet heeft 
en dat de administratie der douanen, ver
wittigd door de rijkswacht, de boter in 
beslag nam en het onderzoek hernam ; 

Overwegende dat uit die omstandighe
den voortvloeit dat het overeenkomstig 
de artikelen 22 van voormelde wet en 29 
van het Wetboek van strafvordering is 
dat de rijkswachters van het mobiel 
legioen, in de uitoefening van hun functie 
en binnen de grenzen van hun eigen be
voegdheden, in de bergplaats van Lemey, 
waar zij door deze vrijwillig toegelaten 
werden, ambtshalve de eerste vaststel
lingen wettig·, al zij het dan ook toevallig, 
gedaan hebben en dat zij de bevoegde 
administratie kennis ervan gegeven heb
ben · 

O~erwegende dat het arresi dienvol
gens te recht de aanvoering van aanleg
ger verworpen heeft waarbij staande ge-

houden werd dat de oorspronkelijke vast
stellingen van de rijkswacht op onwettige 
wijze geschied zijn zodat de daarop vol
gende procedure eveneens nietig is ; 

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 beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aan!egger tot de kos
ten. -

7 maart 1960. - 2e kamer. - Voor
zitte?', H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vm·slaggever, H. 
Belpaire. - Gel~ikluidende conclusie, H. 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaa t
generaal. - Pleiter, H. Struye. 

2e KAMER. - 7 maart 1960 

1° GENEESKUNDE.- 0RDE DER GE
NEESHEREN. - GEMENGDE RAAD VAN 
BEROEP WELKE DE SCHORSING UIT
SPREEKT. - BESLISSING WELKE DlENT 
GENOMEN BIJ MEERDERHEID VAN DE 
TWEE DERDEN DER AANWEZIGE LEDEN. 
- BESLlSSING DIE VASTSTELT DAT ZE 
GENOMEN WERD BIJ 1\'IEERDERHEID VAN 
STEMMEN. - VASTSTELLING DAT DE 
SCHORSING UITGESPROKEN WERD BIJ 
DE DOOR DE WET VEREISTE MEERDER
HEID. 

2° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
- VOORZIENING TEGEN EEN BESLIS
SING VAN DE GEMENGDE RAAD VAN 
BEROEP VAN DE 0RDE DER GENEES
HEREN. - MIDDEL WELKE OP EEN 
VERKEERDE INTERPRETATIE VAN DE 
BESLISSING STEUNT. - MIDDEL WELKE 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

3° GENEESKUNDE.- BEDRIEGELIJKE 
VERSTANDHOUDING TUSSEN EEN GE
NEESHEER, EEN APOTHEKER EN EEN 
LABORATORIUM VAN FARMACEUTISCHE 
PRODUCTEN. - lNBREUK OP DE GE
NEESKUNDIGE PLICHTENLEER. 

1° De beslissing van de gemengde ?'aad 
van be~·oep van de Orde dm· geneesheren, 
die de schoTsing van het recht om de 
geneeskunde uit te oefenen uitsp1·eekt, en 
welke vaststelt dat ze, uitgesp1·olcen werd 
bij meerdeTheid der stemmen van de aan-
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wezige leden, stelt aldus vast dat de 
schorsing uitgesproken werd bij meerder
heid van de twee derden, door de wet 
vereist indien de aanwezige leden ten 
getal van zes waren ('1). - (Wet van 
25 juli 1938, art. 15.) 

2° Mist feitelijke grondslag het middel, 
voorgesteld tot staving van een voorzie
ning tegen een beslissing van de gemeng
de 1·aad van be1·oep van de 01·de der 
geneeshe1·en, welke op een verkeerde inter
pretatie van de beslissing steunt. 

3° Overtreedt de geneeskundige plichtenlee1· 
de geneeshee1· die zijn pe1·soonlijk belang 
zoekt na te st1·even door zijn tussenkomst 
in de belangensfeer van een apotheker 

· en een labomtorium van farmaceutische 
producten. 

(BARBE, T. ORDE DEI\ GENEESHEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 februari 1959 gewezen 
door de Gemengde Raad van beroep, 
Nederlandse afdeling, van de Orde van 
de geneesheren ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 15, meer 
bepaald lid 6, van de wet van 25 juli 1938 
tot oprichting van een orde der genees
heren, 97 van de Grondwet, doordat de 
bestreden. beslissing, die aan eiser de 
schorsing oplegt van het recht hetzij 
welke tak ook van de geneeskunde uit 
te oefenen gedurende een termijn van 
twee jaar, uitgesproken werd « bij meer
derheid van stemmen "' dan wanneer de 
schorsing van het recht de geneeskunde 
uit te oefenen slechts kan worden uitge
sproken hij meerderheid van de twee 
derden der stemmen der aanwezige Ieden, 
dan wanneer minstens de bewoordingen 
van de bestreden beslissing aan het hof 
niet toelaten nate gaan of zij bij meerder
heid der twee derden uitgesproken werd, 
dan wanneer de hestreden beslissing dus 
niet wettelijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat uit de meldingen van 
de bestreden beslissing hlijkt dat deze 
genomen werd bij meerderheid van de 
twee derden van de aanwezige Ieden ; 

Dat inderdaad bij die beslissing wordt 
vastgesteld dat zij bij meerderheid van 
stemmen werd genomen en dat de Neder-

(1) Raadpl. verbr., 10 februari 1960, supm, 
biz. 538. 

Iandse afdeling· van de gemengde raad 
van beroep van de Orde van de genees
heren die ze uitgesproken heeft uit zes 
Ieden was samengesteld ; 

Dat in zulkdanig geval de meerderheid 
van de stemmen met de meerderheid van 
de twee derden van de aanwezige Ieden 
overeenstemt; 

Dat bijgevolg het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, ii, 13 
van de wet van 25 juli 1938 tot oprich
ting van een Orde der geneesheren, 1315 
van het Burgerlijk Wethoek, 283 en 28/i 
van het Wetboek van hurgerlijke rechts
plegi'lg, 97 van de Grondwet en van de 
rechten van de verdediging, doordat de 
hestreden beslissing, na vastgesteld te 
hebben dat « de telastlegging ten Iaste 
van eiser hoofdzakelijk neerkomt op de 
door hem toegepaste therapie - zijnde 
de becritiseerde methode Francotte "' na 
verder in rechte aangenomen te hebben 
dat de volgende beginselen << wellicht 
kunnen worden bijgetreden : namelijk 
dat eiser, als medicus, volkomen vrij is 
in het kiezen van de aan te wenden the
rapie, al weze deze niet algemeen aan
vaard en gesteund op omstreden stel
Iingen, en dat hij de toegepaste methode 
slechts aan haar resultaten moet heoor
delen en niet gehouden is er de weten
schappelijke waarde van te bewijzen en 
na in feite, vastgesteld te hebben dat 
eiser << zich op proefondervindelijke resul
taten beriep, die door enkele geneesheren 
en meerdere patii:inten bevestigd wer
den ,,, beslist heeft dat << de bedoelde 
methode Francotte, afgezien van haar 
verdacht karakter, in ieder geval althans 
de erkende wetenschappelijke waarde 
mist om, verantwoord, stelselrnatig te 
kunnen worden toegepast · in veralge· 
meende behandeling" dat <<in de huidige 
stand van zaken de wetenschappelijke 
erkenning der methode niet wordt voor
gelegd aan de hand van bevoegde door
gevoerde en veralgemeende klinische 
onderzoeken " en dat << noch tussengeko. 
men rechterlijke beslissingen noch ern· 
stige wetenschappelijke besprekingen en 
bewijsvoeringen de nodige overtuigende 
zekerheid aan eiser konden verstrekken "' 
eiser afgewezen Iweft van zijn eis, in zijn 
conclusies ingediend, tot een getuigen
verhoor waarin de heer Francotte, uit
vinder van de bedoelde methode << zou 
gehoord worden om hem de gelegenheid 
te geven aile vereiste gegevens te ver
schaffen die zouden toelaten om met 
kennis van zaken te oordelen over de 
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handelwijze van eiser >> en ook « dozijnen 
patienten zouden gehoord worden die 
door eiser genezen zijn geworden >>, voor 
recht gezegd heeft dat de aangewreven 
feiten verworven zijn, in zover eiser stel
selmatig een niet verantwoorde therapie 
heeft aangewend, en hem te dien hoofde 
een schorsing opg·elegd heeft van het 
recht hetzij welke tak ook van de genees
kunde uit te oefenen gedurende een ter
mijn van twee jaar, eerste onderdeel, 
dan wanneer de Raden der Orde slechts 
bevoegd zijn om de regelen van de genees
kundige plichtenleer, zijnde de eer, de 
kiesheid en de waardigheid van de leden 
van de Orde der Geneesheren te hand
haven, dan wanneer het aanwenden van 
een bepaalde therapie geen inbreuk op 
deze regelen kan uitmaken, dan wanneer 
de geneesheer heer en meester is over de 
behandeling· van zijn patienten, dan wan
neer de gemengde Raad in de bestreden 
beslissing zijn machten dus overschreden 
heeft, tweede onderdeel, dan wanneer 
alleszins de Raden der Orde een genees
heer niet kunnen bestraffen op grond van 
de aanweriding van een therapie wier 
wetenschappelijke waarde niet met een 
absolute zekerbeid bewezen is, dan wan
rleer de Raden der Orde, om. een genees
heer te bestraffen wegens het aanwenden 
van een bepaalde therapie, minstens zou
den moeten vaststellen dat het met zeker
heid weterischappelijk bewezen is dat 
deze therapie slecht of nadelig was, dan 
wanneer in casu de bestreden beslissing 
geenszins vaststelde dat het met zeker
heid wetenschappelijk bewezen is dat de 
door eiser toegepaste methode slecht of 
nadelig was, doch zich er toe beperkt 
vast te stellen dat het niet met zekerheid 
bewezen was dat zij een wetenschappe
lijke waarde had, dan wanneer de bestre
den beslissing aldus de bewijslast van het 
gebrek aan fout op eiser heeft doen wegen, 
en verweerder ontlast heeft van de be
wijslast der telastlegging, derde onder
dee!, dan wanneer het intrinsiek tegen
strijdig is enerzijds aan te nemen dat 
« eiser als medicus niet gehouden was de 
wetenschappelijke waarde van de door 
hem toegepaste methode te bewijzen >>, 
en anderzijds te beslissen dat hij een 
grove fout begaan had door een methode 
toe te passen die « althans de erkende 
wetenschappelijke waarde mist >>, dan 
wanneer deze tegenstrijdigheid in de 
rnotivering van de bestreden beslissing 
m.et het gebrek aan de door artikel 97 
van d\l Grondwet vereiste motivering 
gelijkstaat, vierde onderdeel, dan wan
neer het eveneens intrinsiek tegenst:rijdig 

is enerzijds aan te nemen dat eiser, als 
medicus, het recht had de toegepaste 
methode slechts aan haar resultaten te 
beoordelen en volkomen vrij was in het 
kiezen van· de aan te wenden therapie, 
al weze deze niet algemeen aanvaard 
en g·esteund op omstreden stellingen, en 
anderzijds te beslissen dat hij een grove 
fout begaan had door de methode Fran
cotte toe te passen, ondanks het feit dat 
door « enkele geneesheren en meerdere 
patienten >> bevestigd werd dat zij proef
ondervindelijke resultaten geboekt had, 
en dat een vonnis van vrijspraak van de 
Correctionele Rechtbank te Brussel van 
12 maart 1952 << lichtvaardigheid en on
verschilligheid ten overstaan van deze 
methode ongepast geacht had >>, vijfde 
onderdeel, dan wanneer, door te weigeren 
<< de dozijnen patienten te doen horen die 
voor allerlei kwalen bij meerdere genees
heren in bebandeling waren geweest en 
die door hem zijn genezen geworden >>, 
zulks op grond van de eenvoudige over
weg'ing dat « bijkomende onderzoeks
maatreg·elen overbodig zijn >>, en door 
eveneens te weigeren de heer Francotte, 
uitvinder van de toegepaste methode te 
onderhoren, op grond van de overweging 
dat « het niet opgaat en het volkomen 
ondienstig is genaamde Francotte te 
horen in eigen en al te belanghebbende 
voorstellingen >>, de bestreden beslissing 
eiser in de onmogelijkheid gesteld heeft 
de werkelijke resultaten en de weten
schappelijke waarde van de methode 
Francotte te bewijzen en aldus zijn ver
dedigingsrecbt geschonden, dan wanneer 
bovendien het afwijzen van de eis van 
eiser strekkende tot het getuigenverhoor 
niet wettelijk gemotiveerd voorkomt : 

Overwegende dat aanlegger, om de 
afzonderlijke grieven te gronden welke 
hij in de vijf onderdelen van het middel 
aanvoert, de bestreden beslissing onjuist 
uiteenzet door bepaalde beschouwingen 
van hun context af te zonderen en door 
na te laten acht te slaan op de breed
voerig ontwikkelde en onderscheiden 
motieven waarop de gevolgtrekking 
steunt « dat de aangewreven feiten ver
worven zijn, in zover appellant Barbe 
stelselmatig een niet verantwoorde the-
rapie heeft aangewend » ; . 

Dat uit die motieven en de eruit afge
leide gevolg'trekking blijkt dat de wijze 
waarop aanlegger zijn beroep uitgeoefend 
heeft strijdig met de regelen van de 
geneeskundige plichtenleer beoorde'eld 
wordt, niet omdat hij, in iedere van de 
onderzochte gevallen, een geneesmiddel 
voorgeschreven heeft waarvan de we ten-. 
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schappelijke waarde met zekerheid niet 
bewezen is, maar wel omdat, zowel voor 
het opmaken van de diagnose van de 
ziekten als voor het voorschrijven van 
geneesmiddelen, hij zonder onderscheid 
volhardt, en beslist verklaart te willen 
volharden, een methode toe te passen 
waarbij « hij ten slotte zich de toe te 
passen behandeling door Francotte liet 
voordragen na een bloedonderzoek, waar
omtrent de ernst van de aangewende 
methode zich niet verantwoorde » zodat 
« de behandeling door de onderzoekende 
physicus - de genaamde Francotte -
weliswaar, onder de verantwoordelijkheid 
van de behandelende. geneesheer werd 
voorgesteld, hetgeen in casu echter op de 
praktische onveran twoording van deze 
laatste moest beeinden >> ; 

Dat er ook erop gewezen is « dat het 
deontologisch niet te rechtvaardigen is 
de te behandelen patient proefondervin
delijk in dergelijke voorwaarden bloot te 
stellen aan niet te ontkennen risico's >>; 

Overwegende dat het middel dat op 
een onjuiste interpretatie van de bestre
den beslissing steunt, feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat de bestreden beslissing de 
conclusies van eiser niet beantwoord 
heeft in zover zij staande hielden dat de 
Raad der Orde aan eiser een schorsing 
van twee jaar niet kon opleggen « wegens 
een verschil van opvatting omtrent de 
toepassing van een geneeskundige me
thode- die door de rechtbank volledig toe
laatbaar is verklaard geworden >>, dan 
wanneer de rechterlijke heslissingen al 
de door de partijen in regelmatig neer
gelegde conclusies ingeroepen middelen 
of excepties moeten beantwoorden, dan 
wanneer alleszins uit de bewoordingen 
van de bestreden beslissing onmogelijk 
kan uitgemaakt worden of de rechters 
over de grond in feite hehhen willen 
heslissen dat het onjuist was dat het 
bedoeld correctioneel vonnis beslist had 
dat de door eiser toegepaste methode 
« toelaatbaar >> was, dan wei of zij in 
rechte hebben willen beslissen dat bet 
aanwenden van een methode die door 
een correctioneel vonnis toe.laatbaar ver
klaard wordt, toch door de Raad der 
Orde als een grove fout tegen de deonto
logie kan beschouwd worden en door een 
zware schorsing bestraft worden, dan 
wanneer deze onduidelijkheid in de moti
vering aan bet hof van verhreking niet 
toelaat zijn controlerecht uit te oefenen 
over de wettelijkheid van de hestreden 

beslissing en met :hetgebrek aan d'e door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering gelijkstaat : 

Overwegende dat de vvijze waarop aan
legger in conclusies deed gelden « dat bet 
dan ook verbijsterend is dat wegens een 
verschil van opvatting omtrent .de toe
passing van een geneeskundige methode, 
die door de rechtbank volledig· toelaat
baar is verklaard geworden, aan een 
geneesheer een schorsing van twee jaar 
uitoefening van zijn beroep wordt opge
legd >>, laat hlijken dat hij hierdoor noch 
een eis, noch een afzonderlijk verweer
middel noch een exceptie heeft opge
worpen maar aileen een feitelijke gevolg
trekking heeft afgeleid uit voorafgaande 
heschouwingen die erto~ strekten de we
tenschappelijke waarde van de aange
wende therapie aan te tonen en waarin 
hij onder meer deed opmerken dat bet 
<< vonnis van 12 maart 1952, erop wijst 
dat het niet past pogingen, zoa}s degene 
van de l1eer Francotte, met lichtvaardig
heid of onverschilligheid · te heoordelen 
(avec desinvolture ou indifference) >>; 

Overwegende dat de bestreden heslis
sing, die ieder van de stellingen waaruit 
bet besluit wordt getrokken weerlegt, het 
middel op gepaste wijze beantwoordt; 

Dat zij, wat de ingeroepen strafrechte
lijke heslissing betreft, uitdrukkelijk ver
klaart << dat het vonnis van vrijspraak 
van 12 maart 1952 evenmin wettig kan 
worden ingeroepen >> en << dat, indien te 
dier gelegenheid lichtvaardigheid en on
verschilligheid ten overstaan vap de me
thode Francotte ongepast werd geacht, 
zulks in genen dele de wetenschappelijke 
erkenning van deze methode in zich 
sluit >>; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11 van bet 
koninklijk hesluit van 31 mei 1885 tot 
goedkeuring van de nieuwe onderrichtin
gen voor de geneesheren, apothekers en 
drogisten, 4 van de wet van 29 juli 1938 
tot oprichting van de Orde der genees
heren, 97 van de Grondwet, doordat de 
bestreden heslissing· beslist heeft dat eiser 
een strafbare fout hegaan had wegens 
collusie met apotheker Moreau, zonder 
vast te stellen dat de weerhouden collusie 
<< er toe strekte dat de ene of de andere 
zich rechtstreeks of onrechtstreeks win
sten of profijten zou verschaffen >>, en 
zonder de conclusies van eiser te beant
woorden in zover zij staande hielden dat 
de zogezegde collusie met een apotheker 
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« die hij persoonlijk niet kent en rtooit 
heeft gezien >> hem '' rechtstreeks of on
rechtstreeks geen winsten of profijten had 
doen verschaffen » : 

Overwegende dat de gemengde raad 
van beroep van de Orde der geneesheren 
geen uitspraak had te doen over straf
rechterlijk beteugelde inbreuken op arti
kel 20 van de wet van 12 maart 1818 of 
op artikel 11 van het koninklijk besluit 
van 31 mei 1885, maar te oordelen had 
of de herhaalde tussenkomsten van aan
legger in verband met de afzet van de 
door het Instituut Francotte vervaar
digde producten, welke hij voorschreef, 
niet in strijd waren met de kiesheid en 
de waardigheid waarvan de leden van de 
Orde der geneesheren de plicht hebben 
te getuigen in de uitoefening of naar 
aanleiding van de uitoefening van het 
beroep; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing waarbij vastgesteld wordt dat « een 
aaneenschakeling van belangen is tot 
stand gekomen » en dat aanlegger « zich 
afhankelijk heeft gesteld om op de in
schakeling in de belangsfeer van apothe
ker Moreau en van het Instituut Fran
cotte de bevordering van eigen belang te 
zoeken » wettig het bestaan van een in
breuk op de plichtenleer en bijgevolg de 
toepassing van een tuchtmaatregel recht
vaardigt; 

Dat zij aldus noodzakelijk aangenomen 
heeft dat, gelet op de vastgestelde feiten, 
de door aanlegger in conclusies ingeroe
pen omstandigheid, dat hij " nooit iets 
heeft on tvangen » en " zelfs apotheker 
Moreau persoonlijk niet kent en hem 
nooit heeft g·ezien », ten deze onverschil
lig was, zodat die conclusies niet onbeant
woord zijn gebleven ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorg·eschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

7 maart 1960. - 28 kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggevm·, H. van 
Beirs.- Gelijkluidende conclusie, H. J ans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. Struye en Van 
Ryn. 

28 KAMER. - 8 maart 1960 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- VORM VAN DE VOORZIENING.- GE
MEENTEBELASTINGEN. - BESLISSING 
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN 
DE PROVINCIALE RAAD. - MEMORIE 
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING. -
NEDERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET 
HOF MEER DAN TWEE MAANDEN NA DE 
INSCHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE 
ALGEMENE ROL~ - ME!IWRIE NIET 
ONTV ANKELIJK. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIALE
TAXES.- DIRECTEUR VAN DE RECHT
STREEKSE BELASTINGEN DIE DE GROND
SLAG GEWIJZIGD HEEFT VAN EEN 
RECHTSTREEKSE BELASTING TEN BATE 
VAN DE STAAT OP GROND WAARVAN DE 
OPCENTIEMEN EN ANDERE PROVIN
CIALE EN GEMEENTELIJKE BELASTIN
GEN GEVESTIGD WERDEN. -WET VAN 
6 SEPTEMBER 1895, ARTIKEL 21. -
0NTLASTING AMBTSHALVE BEVOLEN 
DOOR DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN 
DE PROVINCIALE RAAD, WAT DE PRO
VINCIALE OF GEMEENTELIJKE BELAS· 
TINGEN BETREFT. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- BESLISSING TEGEN DEWELKE EEN 
VOORZIENING MOGELIJK IS. - PRO· 
VINCIALE EN GEMEENTETAXES. - BE
SLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
BESLISSENDE DAT ER GEEN AANLEI
DING IS TOT ONTLASTING VAN AMBTS
WEGE BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 21 
VAN DE WET VAN 6 SEPTEMBER 1895.
RECHT VAN DE BELASTINGSCHULDIGE 
ZICH TEGEN DIE BESLISSING TE VOOR· 
ZIEN. 

4° PROVINCIALE EN GEMEE-NTE
TAXES. - GEMEENTELIJKE WEGE
NISTAXE. TAXE GEVESTIGD OP 
DE BELASTBARE GRONDSLAG VAN DE 
GRONDBELASTING BEREKEND TERZELF· 
DERTIJD OP HET KADASTRAAL INKO
MEN VAN EEN ONROEREND GOED EN 
OP EEN BEDRAG GELIJK AAN HET EXCE
DENT TUSSEN HET WERKELIJK NETTO
INKOMEN EN HET KADASTRAAL INKO
MEN. - DIRECTEUR DER BELASTINGEN 
DIE HET DEEL VAN DE BELASTBARE 
GRONDSLAG BEREKEND OP DAT EXCE
DENT HEEFT VERMINDERD. - WET 
VAN 6 SEPTEMBER 1895, ARTIKEL 21.
BESTENDIGE DEPUTATIE DIE AMBTS
HALVE DE ONTLASTING VAN DE ERMEDE 
OVEREENKOMENDE ONTLASTING BE
TREFFENDE DE GEMEENTETAXE MOEST 
BEVELEN. 
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1° Is niet ontvankelijk de mem01·ie tot sta
ving van een voorziening tegen een be
sluit van de bestendige deputatie van 
de p1'ovinciale mad beslissende inzake 
rechtstreekse gemeentetaxes, die tel' g1'if
fie van het Jwf mee1' dan twee maanden 
na de inschrijving van de zaak op de 
algemene rol nee1·gelegd werd (1). (Wet
ten van 22 januari 1849, art. 4; 
22 juni 1865, art. 2; 18 rnaart 1874, 
art. 2 en 22 juni 1877, art. 16; besluit 
van de Soevereine Vorst van 15 rnaart 
1815, art. 53, gewijzigd door de wet 
van 20 juni 1953, art. 6.) 

2° De beslissing van de di1·ecteur del' !'echt
streekse belastingen, die de grondslag 
verminde!'t van de rechtstteekse belasting 
ten bate van de Staat op g1·ond wam·
van de opdeciemen en ande1'e p1'ovin
ciale en gemeentebelasti1igen gevestigd 
zijn geweest, moet medegedeeld wo1·den 
aan de bestendige deputatie van de pro
vinciale mad, die ambtshalve ontlasting 
ve1·leent van die p1'ovinciale of gemeente
belasting, op welke de ten on1'echte 
belaste belastingplichtige recht heeft (2). 
(Wet van 6 september 1895, art. 21.) 

3° lJegene ten laste van wie een gemeente
taxe gevestigd is geweest op g1·ondslag 
van een 1'echtst1'eekse belasting ten bate 
van de Staat, is ontvankelijk om zich in 
cassatie te voo1·zien tegen het beshtit 
van de bestendige deputatie welke be
slist dat e1· geen tennen zijn om een 
gehele of gedeeltelijke ontlasting betref
fende die gemeentetaxe, bij toepassing 
van a1·tikel 21 de1· wet van 6 september 
1895 (3). 

4° TVannee1· een wegenis gemeentetaxe 
gevestigd is geweest op grand van de 
g1'ondbelasting, steunende tegelijke1·tijd 
op het kadast!'aal inkomen en op een 
excedent van het werkelijk netto-inkomen 
van het om·oe1'end goed op het kadas
t!'aal inkomen, moet de ontlasting toege
staan door de diTecteut der rechtstTeekse 
belastingen op het gedeelte van de grond
belasting steunende op het werkelijk 
inkomen, bij toepassing van artikel 21 
van de wet van 6 september 1895, een 
overeenkomende ontlasting medebrengen 

(1) Raadpl. verbr., 10 julli 1912 (Bull. en 
PAsiC., 1912, I, 337) en noot. 

(2) Volgens artikel 21 van de wet van 
6 september 1895 moeten de definitieve beslis
singen van de hoven van verbreking en van 
beroep, ten zelfden einde, insgelijks medege
deeld worden door de directem• der belastingen 
aan de bestendige dep"\ltatie. 

van de gemeentetaxe, ambtshalve bevolen 
door de bestendige deputatie van de pro
vinc·iale raad, zelfs indien die laatste 
taxe onwettig op g1·ond van dit werkelijk 
inkomen gevestigd is geweest (4). 

(N. V. « LES COKERIES DU BRABANT >>, 
T. DE GEMEENTE GRIMBERGEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 28 juni 1957 gewezen door 
de bestendige deputatie der provincie 
Brabant; 

Overwegende dat, daar de voorziening 
van aanlegster door de griffier op de rol 
van het hof op 17 september 1957 ge
bracht geweest is, de memorie tot sta
ving van de voorziening ter griffie op 
16 januari 1958 en de tweede memorie 
op 25 october 1958 neergelegd, hetzij 
beide na het verstrijken van de termijn 
van twee maanden, bepaald bij artikel 53 
van het besluit van de Soevereine Vorst 
van 15 maart 1815, vervangen door arti
kel 6 van de wet van 20 juni 1953, niet 
ontvankelijk zijn; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, afgeleid hieruit dat waar de besten
dige deputatie van ambtswege outlas
ting v:an een gemeentebelasting verleent 
bij toepassing van artikel 21 van de wet 
van 6 september 1895, zij een adminis
tratieve beslissing· velt die voor voorzie
ning in cassatie niet vatbaar is en dat 
« aanlegster rnitsdien wettelijk het hof 
niet kan verzoeken zijn toezicht uit te 
_oefenen over de toepassing die gedaan 
werd van· artikel 21 der wet van 6 sep
tember 1895 >>; 

Overwegende dat voorrneld artikel 21 
een recht op outlasting aan de belasting
schuldige van gemeente en provinciale 
belastingen toekent; dat, al moet de 
bestendige deputatie die outlasting van 
ambtswege toestaan, de aanvraag ervan 
door de belastingschuldige niettemin ont
vankelijk is ; 

Overwegende dat artikel 16 van de 

(3) Raadpl. verbr., 27 februari 1957 (A1·r. 
Verb1•., 1957, biz. 510); 7 mei 1957 (Bull. en 
PASIC., 1957, I, 1070); 7 mei 1957 (A1·r. Verb1·., 
1957, biz. 750) en Les ?'eclamations en matiil1·e 
d'imp/Jts directs, rede uitgesproken ter plech
tige terechtzitting van het hof op 1 september 
1958, biz. 44. 

(4) Zie voetnoot 4, Bttll. en PASIC., 1960, 
I, 794. 
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wet van 22 juni 1877, naar artikel2 van 
de wet van 22 juni 1865 verwijzend, 
bepaalt dat een beroep in cassatie kan 
ingesteld worden tegen de beslissingen 
van de bestendige deputaties gewezen in 
zaken van andere gemeentebelastingen 
dan die welke bij artikel 14 van de be
doelde wet van 1877 vermeld zijn; 

Dat die wetten geen enkel onderscheid 
maken tussen de beslissingen die op een 
reclamatie geveld zijn en deze die, zoals 
degene door artikel 21 van de wet van 
6 september 1895 aangeduid, zelfs van 
ambtsweg·e dienen getroffen ; 

Overwegende, mitsdien, dat de door 
de bestendige deputaties, bij toepassing 
van voormeld artikel, gewezen beslis
sing·en voor een beroep in cassatie vat
baar zijn; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan aangenomen worden ; 

Over de middelen in de voorziening 
aangevoerd en afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 en 110 van de Grand
wet, 141 en 470 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, 1315, 1316, 
1317 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 8 en 13 van de wet van 5 juli 1871, 
5 en 21 van de wet van 6 september 1895, 
4 en 83 (meer bepaald 83, paragraaf 3) 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij het 
koninklijk besluit van 12 september 1936 
en bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 3 van de wet van 
28 juli 1938 tot verzekering van de juiste 
hefting van belastingen, 1 van het regle
ment op de straatbelasting van de ge
meente Grimbergen : het eerste, doordat 
de bestreden beslissing de reclamatie, 
als te laat ingediend, niet ontvankelijk 
heeft verklaard, dan wanneer er zelfs 
krachtens artikel 21 van de wet van 
6 september 1895, geen enkel rekwest 
met dit bljzonder oogmerk aan de be
stendige deputatie had dienen te worden 
toegestuurd, vermits de reclamaties op 
21 september 1939 en 5 december 1939 
ingediend bij de directeur der belastingen 
te Brussel daartoe strekten; het tweede, 
doordat de bestreden beslissing de vraag 
tot bijkomenden titel van de hand heeft 
gewezen dan wanneer de gedeeltelijke 
outlasting van de aanslagen zich in ieder 
geval, krachtens artikel 21 van de wet 
van 6 september 1895, opdrong in de 
mate dat de kwestige aanslagen in de 
straatbelasting berekend werden op het 
gedeelte van het hoofdbedrag van de 
bijkomende grondbelasting waarvan de 
directeur der directe belastingen te 
Brussel de ontheffing had toegestaan 

bij zijn beslissing nr 85.960 van 20 de~ 
cember 1940 : 

Overwegende dat, uit de bestreden be
slissing en uit de stukken waarop het hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat de admi
nistratie der directe belastingen, toepas
sing makend van artikel 3 van de wet 
van 28 juli 1938, hetwelk artikel 13, 
paragraaf 1, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen aangevuld had, ten laste van de 
aanleggende vennootschap een bijko
mende grondbelasting gevestigd had op 
basis van het excedent door die wetsbe
paling voorzien tussen het kadastraal 
inkomen en het werkelijk netto-inkomen 
van een door aanlegster in huur gegeven 
onroerend goed en tot bedrijfsdoeleinden 
gebruikt; dat, echter, de directeur der 
directe belastingen op de reclamatie door 
aanlegster ingediend, op 20 december 
1940 besliste dat een deel van de aan
vullende aanslag· tot on tlasting moest 
aanleiding g·even en zulks in zover ge
zegde aanvullende aanslag berekend was 
geweest op inkomsten die niet uit de ver
huring van het onroerend goed voort
kwamen; 

Overwegende dat ook uit de bestreden 
beslissing· en uit voornoemde stukken 
blijkt dat voor de dienstjaren 1938 en 
1939 de gemeente Grimbergen ten laste 
van aanlegster aanslag·en in de straatbe
lasting gevestig·d had van een bedrag 
van drie zesden van het hoofdbedrag van 
de Staatsgrondbelasting en dat die ge
meentebelastingen berekend werden op 
die belasting welke terzelfdertijd op het 
kadastraal inkomen en op voormeld 
excedent van het netto-inkomen van 
het onroerend goed gegrond was ; 

Overwegende dat het bestreden besluit 
beslist dat de door de aanleggende ven
nootschap op 11 december 1944 inge
diende reclamatie te laat geschiedde en 
bijgevolg· niet ontvankelijk is, voor zoveel 
aanlegster outlasting van de gemeente
lijke straatbelastingen aanvraagt in zover 
deze gevestigd werden op het verschil 
tussen het kadastraal inkomen en het 
werkelijk netto-inkomen van het onroe
rend goed; dat zij te dien opzichte hierop 
wijst dat, daar de aanslag·biljetten op 
4 februari 1940 en 1 maart 1941 afgele
verd werden, de wettelijke termijn om 
bezwaar in te dienen verstreken was ; 

Overwegende dat dit dispositief wette
lijk is ; 

Overwegende dat het eerste middel te 
vergeefs aanvoert dat, bij toepassing van 
artikel 21 van de wet van 6 september 
1895, de bestendige deputatie verplicht 
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was van ambtswege, en ondanks het ver
strijken van de termijn tot reclamatie, 
voormelde outlasting te verlenen; 

Overwegende dat dit artikel bepaalt 
dat, op mededeling door de directeur der 
directe belastingen, de bestendige depu
tatie « van ambtswege de ontslaging be
veelt waarop de ten onrechte aangeslagen 
belastingschuldigen recht hebben » wan
neer die directeur de grondslag gewijzigd 
heeft van de directe belastingen op grond 
waarvan de opcentiemen of andere pro
vinciale en gemeentelijke belastingen "ge
vestigd zij n ; 

Overwegende dat de directeur der 
directe belastingen op 20 december 1940 
niet beslist heeft dat de grondslag van 
de grondbelasting tot het bedrag van het 
kadastraal inkomen diende teruggebracht 
te worden; 

Overwegende dienvolgens dat arti
kel 21 van de wet van 6 september 1895 
aan de bestendige deputatie de macht 
niet verleende om van ambtswege out
lasting te verlenen van het gedeelte der 
gemeentelijke straatbelastingen dat ge
vestigd werd op grond van het gehele 
excedent tussen het kadastraal inkomen 
en het werkelijk netto-inkomem van het 
onroerend goed ; ' 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat aanlegster, op bijko

mende wijze, en bij toepassing van arti
kel 21 van de wet van 6 september 1895, 
outlasting der gemeentebelastingen aan
gevraagd had naar mate van de outlas
ting van de belastbare basis in de grond
belasting door de directeur der belas
tingen beslist ; 

Overwegende dat het bestreden be
sluit beslist dat die bijkomende aanvraag 
niet gegrond is om de enkele redenen : 
1° « dat de voorwaarde sine qua non voor 
de toepassing der bepalingen van arti
kel 21 dezer wet, de gelijkheid is van de 
belastbare basis voor de Staats- en 
gemeentelijke belastingen ''; 2° dat de 
straatbelastingen van de gemeente slechts 
wettelijk konden gevestigd zijn op basis 
van het kadastraal inkomen en niet op 
het werkelijk netto-inkomen van het 
onroerend goed dat dit kadastraal in
komen te hoven gaat; 

Overwegende dat die beslissing niet 
wettelijk gerechtvaardigd is ; 

Overwegende, inderdaad, dat de kwes
tieuze belastingen in feite gevestigd zijn 
niet aileen op het bedrag van de grond
belasting in zover deze geheven werd op 
het kadastraal inkomen maar ook in 
zover ze steunde op het excedent tus-

sen dit inkomen en het werkelijk netto
inkomen van het onroerend goed; dat 
dienvolgens die gemeentebelastingen de
finitief zijnde, de outlasting die de direc
teur der directe belastingen toegestaan 
had op het deel van de grondbelasting 
berekend op het werkelijk inkomen, bij 
toepassing van gemeld artikel 21, de 
ermede overeenkomende outlasting van 
de gemeentelijke straatbelastingen moest 
medebrengen ; 

Dat het tweede middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt de bestre

den beslissing" doch enkel voor zoveel het 
uitspraak doet over de bijkomende vraag 
van een outlasting die overeenkomt met 
die Welke door de directeur der directe 
belastingen verleend was geweest ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
bestendige deputatie der provincie Ant
werpen ; veroordeelt iedere partij tot de 
helft der kosten. 

8 maart 1960. - 2e kamer. - VooT
zitte~·, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter.- VeTslaggeve1·, H. Rut
saert. - Gelijkluidende conclusie, H. Du
mont, advocaat-generaal. - PleiteTs, 
HH. Van Bastelaer en Veldekens. 

2e KAMER. - 8 maart 1960 

1° VENNOOTSCHAPPEN. - NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP. - RECHTSPER
SOONLIJKHEID VERSCHILLEND VAN 
DEZE VAN DE VENNOTEN. - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKKING VAN DE BEDRIJFSVER
LIEZEN. - BEDRIJFSKARAKTER VAN 
HET VERLIES. - BEGRIP. 

1° Miskent niet het p1·incipe van de rechts
pe~·soonlijkheid van een naamloze ven
nootschap ve1·schillend van deze van de 
vennoten, de feitem·echte?' die vaststelt 
dat die vennootschap, welke de quasi-tota
liteit van de aandelen van een andere 
vennootschap, wam·van ze eigenares was, 
verkocht heeft in zulke omstandigheden 
dat enkel hare eigene aandeelhoude1·s ze 
hebben kunen aankopen, hare pe?·soon
lijke positie in die laatste vennootschap 
heeft behouden, de oTganen van beide 
vennootschappen aldus blijvende samen
gesteld uit dezelfde physische pe1·sonen, 
welke de belangen van de beide vennoot
schappen, die dezelfde aandeelhouders 
hebben moeten vTijwaren. 
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2° De feitenrechter, die vaststelt dat een 
naamloze vennootschap, eigenares van 
de quasi-totaliteit van de aandelen van 
een naamloze vennootschap, ze verlcocht 
heeft in zulke omstandigheden dat enlcel 
hare eigene aandeelhouders ze hebben 
lcunnen aankopen en dat ze aldus aan 
hare aandeelhouders een voo1·deel heeft 
willen verschaffen, mag daaruit a fleiden 
dat het door die vennootschap ondergaan 
verlies, wellce voortspruit uit het ve1·schil 
tussen de prijs mits dewelk,e ze die aande
len heeft aangekocht en de verlcoopp1·ijs 
geen bedrij fslcaraktM' vertoont we lice toe
laat het van het bruto-inlcomen af te 
trelcken. 

{N. V. <<SOCIETE ANONYME DE WAREGEM "' 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 maart 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, 39 van de wetten op de 
handelsvennootschappen samengescha
keld bij koninklijk besluit van 30 novem
ber 1935, 25, 26, 27 en 32 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen 
samengeschakeld bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 1315, 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, doordat het bestreden arrest 
niet antwoordt op de conclusies waarbij 
aanlegster deed geld en dat 1° « artikel 39 
van de samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen bepaalt dat de 
formaliteiten van publiciteit voorzien 
door de voorgaande artikelen, niet van 
toepassing zijn op de verkopingen perio
disch ingericht door de Commissies der 
handelsbeurzen >>; 2° « ... in strijd met de 
redenen van de directoriale beslissing·, de 
verkopingen gebeurd zijn mits inachtne
ming van de wettelijk vereiste puhlici
teit >>; 3° « het de administratie niet 
behoort als wetgever op te treden door 
bestaande wettelijke vereisten uit te brei
den of in te korten, ten deze artikel 39 
van de samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen als niet be
staand te beschouwen >>; en 4° « uit het 
vaststaand feit dat de titels verkocht 
werden op de periodisch ingerichte open
bare verkopingen der beurs van Ant
werpen afleiden dat de realisatieprijs de 
werkelijke waarde der titels al dan niet 
uitdrukt, niet het minste belang ver-

toont; doordat de hestreden beslissing 
minstens tegenstrijdige redenen voorop
zet waar zij vaststelt enerzijds dat « de 
titels regelmatig te koop werden aangebo
den bij de periodisch openbare effecten
verkopingen ter beurs te Antwerpen >>, en 
anderzijds « dat geen degelijke publici
teit voor de verkoop werd gevoerd >>, daar 
de natuur zelf van een openbare verko
piJlg << in se >> publiciteit veronderstelt en, 
wat meer is, de publiciteit door de beurs
commissie zelf werd gevoerd ; doordat het 
de rechterlijke macht niet behoort meer 
te eisen dan de wet, ten deze artikel 39 
van de sameng·eschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen noch buiten of 
hoven de wet een belastbare stof vast te 
stellen en aldus een belasting te scheppen; 
doordat, de bestreden beslissing de be
wijskracht van de conclusies van aanleg
ster geschonden heeft waar zij vaststelt 
dat aanlegster voorhoudt dat de bij de 
openbare verkoping·en « behaalde lwop
prijs de werkelijke waarde zou vertegen
woordigen >>, terwijl aanlegster, verre van 
zulks te beweren, heeft vooropgezet dat 
zulks niet het minste belang vertoonde : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

nag·aat of het verschil tussen de aankoop
prijs van aandelen van de naamloze ven
nootschap « Tissage de Hamme >> en de 
prijs van hun realisatie op de heurs door 
aanlegster tegen lage koers tussen juni en 
december 1950 een van haar belastbare 
winsten aftrekbaar bedrijfsverlies ople
vert; 

Overwegende dat het die vraag ontken
nend beantwoordt namelijk om de vol
gende redenen : dat weliswaar de titels 
te lwop werden aangeboden bij de perio
dische openbare effectenverkopingen ter 
beurs te Antwerpen, maar dat aanleg
ster achtereenvolgens slechts pakken van 
die titels verkocht die het belang van geen 
enkele andere aankopers konden verwerk
ken dan dit van haar eigen aandeelhou
ders en dat aanlegster bovendien geen 
« degelijke >> publiciteit inrich tte ; 

Overweg·ende dat het arrest aldus de 
in het eerste onderdeel van het middel 
bedoelde conclusies beantwoordt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overweg·ende dat het arrest op de be

wering van aanlegster dat de bij arti
kel 36 van de samengeschakelde wetten 
op de handelsvennootschappen bepaalde 
publiciteit ten deze niet vereist was, ver
mits de effecten te lwop werden aang·ebo
den bij de periodisch door commissie van 
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de beurs ingerichte verkopen, antwoordt 
dat de ontstentenis van een « degelijke 
publiciteit », gevoegd bij de andere ~m
standigheden waarop het arrest WIJSt, 
Iaat blijken dat de bewerking in werk~
lijkheid een onverantwoorde begunsti
ging ten bate van de aandeelhouders van 
aanlegster uitmaakt; 

Overwegende dat het arrest door 
« degelijke publiciteit >> een bijzond~re 
publiciteit bedoe~~; dat het ge_enszms 
beslist dat de biJ voormeld arhkel 36 
bepaalde publiciteit wettelijk vereist was; 

Overwegende dat er overigens geen 
tegenstrijdigheid is in het vaststellen 
eensdeels dat de effecten ter beurs ver
handeld werden, met de aan dergelijke 
verkoop verbonden publiciteit en, ander
deels, dat geen bijzondere publiciteit ge
maakt werd; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest het prir,t

cipe niet vooropzet dat de aandelen, die 
verkocht worden op de door de commis
sie van de beurs ingerichte verkopen, het 
voorwerp moeten uitmaken van een bij 
de wet niet voorgeschreven publiciteit; 

Dat, bij het nagaan van de omstandig
heden in dewelke voormelde aandelen ver
kocht werden, het namelijk wijst op de 
ontstentenis van elke bijzondere publici
teit om er uit af te leiden dat de aanleg
gende vennootschap haar aandeelhouders 
heeft willen begunstigen ; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat de aanleggende ven

nootschap, bij het beantwoorden van de 
conclusies van de Staat, voorzeker ver
klaard had dat het niet het minste belang 
vertoonde te weten of de realisatieprijs 
van de op de beurs verkochte titels hun 
werkelijke waarde al dan niet uitdrukte ; 

Overwegende echter dat het arrest 
vaststelt, zonder hieromtrent bestreden 
te worden, dat de aanspraak van de ven
nootschap strekte tot het aftrekken als 
bedrijfsverlies van het verschil tussen de 
aankoopprijs van de aandelen van de 
naamloze vennootschap « Tissage de 
Hamme>> in 1947 en de prijs van hun 
verkoop ter beurs tussen juni en decem
ber 1950; 

Overwegende dat wanneer het arrest er 
op wijst dat aanlegster vergeefs voor
houdt dat, wijl de titels regelmatig te 
koop werden aangeboden bij de perio
dische openbare effecten-verkopingen ter 
beurs te Antwerpen de behaalde koop
prijs de werkelijke waarde zou vertegen-

woordigen, het er zich toe beperkt, om 
de redenen die het vervolgens aanduidt, 
de grond van de aanspraak van aanleg
ster af te wijzen; dat het .aid us de aan 
de conclusies te hechten bewijskracht 
geenszins heeft geschonden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, en 2 van de samengescha
kelde wetten op de handelsvennootschap
pen, doordat het arrest vaststelt eens
deels, dat aanlegster, na de verkoop van 
de titels der zustervennootschap die zij 
in portefeuille had haar persoonlijke posi
tie in laatstgenoemde kon handhaven en, 
anderdeels, dat enkel de groep aandeel
houders van aanlegster de titels der zus
tervennootschap kon aanwerven, dan 
wanneer aanlegster geen bepaalde per
soonlijke positie kon handhaven, dank zij 
titels, die aan derden met een totaal on
derscheiden persoonlijkheid toebehoren, 
indien niet verondersteld worden en de 
totale afhankelijkheid van de aandeel
houders van de vennootschap, en de 
onvervreemdbaarheid van bedoelde titels 
door die aandeelhouders : 

Overwegende dat wanneer het arrest 
vaststelt dat aanleggende vennootschap, 
door bij bedoelde bewerking voor haar 
aandeelhouders aileen het mogelijk te 
maken de aandelen van de naamloze ven
nootschap « Tissage de Hamme » aan te 
kopen, tevens haar persoonlijke positie in 
laatstgenoemde kon handhaven, het noch 
steunt op tegenstrijdige overwegingen, 
noch de van de vennoten onderscheiden 
rechtspersoonlijkheid van een naamloze 
vennootschap miskent, noch het principe 
stelt dat de aldus aangekochte aandelen 
onvervreemdbaar werden ; 

Dat immers het arrest aldus in feite 
vaststelt dat, wijl na de bewerking de 
aandeelhouders van de aanleggende ven
nootschap in de naamloze vennootschap 
« Tissage de Hamme >> de meerderheid 
houden, beide vennootschappen zullen 
kunnen beheerd worden door organen 
welke uit dezelfde personen bestaan, en 
dat dezen de belangen van beide ven
nootschappen, waarvan de aandeelhou
ders dezelfde zijn, te vrijwaren hebben; 

Dat het middel, dat op een verkeerde 
interpretatie van het arrest rust, feite
lijke grondslag mist ; 

Over het derde micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Gronclwet, 1315, 1317, 1319, 1320, 
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,1322, 13t.9, 1350, 1352 en 13p3 van het 
Burgerlijk Wetboek, 25, 26, 27, 32 en 55 
:van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen samenge
.schakeld bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 2 van de wetten op de 
handelsvennootschappen samengescha
keld bij koninklijk besluit van 30 novem
ber 1935 doordat het arrest beslist dat de 
litigieuz~ bewerking door generlei nood
zaak opgedrongen werd en aldus geen 
bedrijfsverlies mede~ren.gt; dat aa~leg
ster immers de reahsahe van de htels 
aan dergelijke deficitaire koers door geen 
enkele verantwoorde beheersdaad in het 
belang der maatschappij kan rechtvaa~
digen, dan wanneer de wet aan de a~I_rn
nistratie evenmin als aan de rechterhJke 
macht de bevoegdheid geeft het nut of de 
noodzaak van bepaalde beheersdaden te 
beoordelen en dan wanneer opdat het 
verlies aftrekhaar zij het volstaat dat het 
verlies werkelijk weze, dat het de in het 
bedrijf gei:nvesteerde elementen treft en 
dat het geleden werd gedurende het be
lastbaar dienstjaar of in de twee voor
g·aande dienstjaren, dan wanneer het van, 
belang ontbloot is na te gaan of het door 
aanlegster geleden verlies haar aandeel
houders zou hebben kunnen baten : 

Overwegende dat het arrest de aange
vraagde aftrekking niet weigert omdat 
het een verlies zou uitmaken dat het 
gevolg is van een ontoereikende ma:;tt

. schappelijke organisatie of van een met 
te verantwoorden bewerking; 

Dat het arrest de aftrekking weigert 
omdat, na de werkelijke toestand nage
gaan te hebben, het vaststelt, op grond 
van de door de rechter soeverein beoor
deelde feitelijke elementen, d~~ het ~en 
deze gaat, niet om een bedrrJfsverhes, 
maar om een begunstiging dewelke door 
de vennootschap aan haar aandeelhou
ders vrijwillig werd verleend; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

8 maart 1960. - 2e kamer. - Voo!'
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. 
Neveu. - Gelijkluidende conclusie, H. 
Dumon, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Belpaire en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 10 maart 1960 

INKOMSTENBELASTINGEN. - Mo
BILIENBELASTING. - VENNOOTSCHAP 
IN VEREFFENING. - VERDELING VAN 
HET MAATSCHAPPELIJK ACTIEF.- TAXE 
GEVESTIGD OP I:IET GEZAMENLIJK BE
DRAG DER SOJvllviEN UITGEKEERD, NA 
AFTREK VAN HET WERKELIJK GESTORT 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL DAT NOG 
TERUGBETAALBAAR IS NA REVALORISA
TIE. - EERSTE UITDELING DIE DAT 
KAPITAAL EVENAART OF OVERTREFT.
GEDANE AFTREK. - LATERE UITDE
LINGEN. - GEEN AFTREKKING MEER 
ZELFS INDIEN DE WETTELIJKE REVALO
RISATIECOEFFICIENTEN VERMEERDERD 
ZIJN. 

vVanneer de sornrnen, die uitgekeerd werden 
ten einde het rnaatschappelijk actief te 
verdelen aan de vennoten van een in 
verefTening zijnde vennootschap, bij een 
eerste uitdeling, het bedmg v~n het '!l!er
kel~jk volstor~e rnaatschappeltJk kapttaal 
welke nag dtent terugbetaald te worden 
evena1·en ?f overtrefTen en .dat .de rnobi
lienbelasttng slechts gevesttgd ts geweest 
op het bedmg van de uitdeling, onde1' 
aftrek van het bedrag van. dit !>aJJitaal, 
rnag ingeval van latere uttdeltng, geen 
a(t1·ek m'eer gedaan wo!·.den, zelfs i!Ldi~n 
intussentijd de wetteltJke re1-'alonsatte
coiifficiiinten van het lcapitaal vennee1·derd 
zijn geweest ( 1). (Samengeschakelde 
wetten betreffencle de inkomstenbelas
tingen, art. 15, par. 2). 

(« S. A. AUXILIAIRE CHIMIQUE ET INDUS
TRIELLE, EN LIQUIDATION "• T. BEL
GISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 december 1958 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
dino· van de artikelen 97 van de Grand
wet" 14 15, inzonderheid paragraaf 2, 
34 ~an de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengesc~akeld ):Jij be
sluit van de Regent van 15 Januan 1%8, 
doordat het bestreden arrest, steunende 
op de beschouwing volgens welke de 
mobilienbelasting· onmiddellijk verschul
digd is op elke terugbetaling bewerkstel
ligd hoven het werkelijk gestort maat-

(1) Raadpl. verbr., 19 mei 1959 (A1T. Verb1·., 
1959, blz. 738) en noten. 
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schappelijk kapitaal, en hierop dat het 
releveert dat de na de onthinding van 
een vennootschap gedane terughetalingen 
steeds moeten heschouwd worden als hij 
voorrang op het kapitaal aan te rekenen, 
overwegende, van de andere kant, dat 
een vroegere verdeling van het maat
schappelijk vermogen met helasting
vrijdom ten helope van voormeld kapi
taal aangenomen werd, daaruit hesluit 
dat het kapitaal hij die vroegere verde
ling integraal was terughetaald en dat 
derhalve elke latere verdeling noodzake
lijkerwijze aan de mohilii:inhelasting on
derworpen was; dan wanneer, hij zelfs 
gedeeltelijke verdeling van het maat
schappelijk vermogen ten gevolge van 
liquidatie, de helasting op het totaal van 
de verdeelde sommen geheven wordt, na 
aftrek van het werkelijk gestort kapitaal 
dat nog terughetaalhaar is, bet nog terug
hetaalhaar kapitaal zijnde, naar de zin 
van artikel 15, paragraaf 2, van de 
samengeschakelde wetten, het gezamen
lijk hedrag van de gestorte inhrengen, 
eventueel verminderd met de op dat 
kapitaal gedane aftrekkingen of terug
hetalingen, zodat bet nog terughetaalhaar 
kapitaal het kapitaal is zoals het hestaat 
hij de opening van de liq_uidatie ; en dan 
wanneer de omstandighe1d dat de mohi
lHinhelasting onmiddellijk verschuldigd is 
op elke terughetaling hewerkstelligd ho
ven het kapitaal, geenszins impliceert dat 
hedoelde terughetalingen, die in werke
lijkheid verdelingen van het rnaatschap
pelijk vermogen zijn, op het kapitaal of 
hoe dan ook dienen aangerekend te 
worden: 

Over beide · onderdelen : 
Overwegende dat, voor bet geval van 

verdeling van bet maatschappelijk ver
mogen ten gevolge van liquidatie of om 
enige andere reden, artikel 15, para
graaf 2, van de wetten betreffende de 
inkomstenhelastingen, samengeschakeld 
hetzij bij bet besluit van 12 september 
1936, hetzij bij datgene van 15 januari 
1948, bepaalt dat de mobilienbelasting 
geheven wordt op bet gezamenlijk bedrag 
der sommen uitgekeerd in specie, in 
effecten of anderszins, na aftrek van het 
werkelijk gestort maatschappelijk kapi
taal dat nog terughetaalbaar is, dit kapi
taal, alsmede de verminderingen of ge
deeltelijke terugbetalingen van het kapi
taal welke daarvan moeten afgetrokken 
worden, vermenigvuldig·d zijnde met de 
revalorisatiecoefficienteii voor de jaren 
waarin die stortingen, verrninderingen of 
terugbetalingen werden hewerkstelligd; 

Dat het insgelijks bepaalt dat de mobi-

lienhelasting onmiddellijk verschuldigd:is 
op elke terugbetaling, bewerkstelligd ho~' 
ven bet aldus gerevaloriseerd kapitaal; 

Overwegende dat uit deze hepalingen 
hlijkt dat, hij verdeling van het maat~ 
schappelijk vermogen, de mohilienhelas-' 
ting verschuldigd is op al wat, in. het 
gezamenlijk hedrag· van de verdeelde 
waarden, het werkelijk gestort kapitaal 
dat nog terughetaalhaar is te hoven gaat, 
dit kapitaal heschouwd zijnde zoals bier~ 
hoven gezegd is, en dat, wanneer de 
waarden van een eerste verdeling het·nog 
terughetaalhaar kapitaal, aldus be
schouwd, geevenaard of overtroffen heh
hen, dit niet mag afgetrokken worden hij 
de latere verdelingen voor bet herekenen 
van de in de mohilienhelasting helasthare 
grondslag, naardien de hij verdeling van 
het maatschappelijk vermogen gedane 
terughetalingen dienen te worden aange
zien als hij voorrang op het maatschappe
lijk kapitaal aan te rekenen ; 

Dat anders te heslissen erop zou uit
lopen, in strijd met het voorschrift van 
voorrneld artikel15, paragraaf 2, bewuste 
helasting niet te heffen op gans het honi 
dat de vennoot ten goede komt, dit wil 
zeggen gans het excedent van wat hij 
uit de verdeling van het maatschappelijk 
vermogen verkrijgt ten opzichte van zijn 
werkelijke inhreng of het gedeelte van 
zijn werkelijke inhreng dat op het tijd
stip van het feit waardoor de verdeling 
veroorzaakt is nog terughetaalhaar is, 
vermits de aftrekking welke door arti
kel 15, paragraaf 2, voor het herekenen 
van de helasthare grondslag hedoeld is 
alsdan zou slaan op sommen welke die 
werkelijke inhreng of het saldo hiervan 
te hoven gaan ; 

Overwegende dat uit het heklaagd 
arrest hlijkt dat het werkelijk gestort 
maatschappelijk kapitaal van aanlegster 
dat nog terughetaalhaar was, 1.250.000 fr. 
hedroeg toen zij in 1935 in liquidatie 
trad; dat hewust kapitaal geheel gestort 
was in driemaal door in 1933, 1934 en 
1935 gedane stortingen ; dat de liquida~ 
toren in 1936 een eerste verdeling ten 
belope van 1.350.000 frank verricht heh
ben ; dat, daar de revalorisatiecoefficient 
toentertijd, krachtens artikel 2 van het 
koninklijk hesluit nr. 277 van 31 maart 
1936 aan de eenheid gelijk was voor de 
in de j aren 192 7 en volgende gestorte 
kapitalen, het totaal bedrag van het wer
kelijk gestort maatschappelijk kapitaal 
van aanlegster dat nog terugbetaalbaar 
was, dit is 1.250.000 frank, in mindering 
aangenornen is voor het berekenen van 
de mohilienhelasting welke rnitsdien hij 
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deze eerste verdeling slechts op het exce
dent van 100.000 frank geheven is; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door onder deze voorwaarden te beslissen 
dat er sedert de verdeling van 1936 geen 
rnaatschappelijk kapitaal rneer bestond 
dat in aanrnerking kwarn voor revalorisa
tie volgens de coefficiiinten van de wet 
van 20 augustus 1947, orn van de in 1950 
verdeelde sorn van 750.000 frank afge
trokken te worden, geen van de in het 
rniddel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

Dat het rniddel naar recht faalt; 

Orn die redenen, verwerpt de voor
ziening· ; veroordeelt aanleg·ster tot de 
kosten. 

'10 rnaart 1960.- 1" karner.- Voor
zitter, H. Sohier, voorzitter. - Vel'slag
gever, H. Moriarne.- Gelijkluidende con
clusie, H. Depelchin, advocaat~generaal. 
- Pleiters, HH. Delhez en Van Leyn
seele. r 

1 e KAMER. - 11 maart 1960 

MIDDELEN TOT CASSATIE.- Bun
GEHLIJKE ZAKEN. - MIDDEL WELKE 
DE BESTREDENE BESLISSING VEHWIJT 
DE BEWI.TSKRACHT VAN EEN AKTE TE 
HEBBEN GESCHONDEN.- GEEN NIEUW 
MID DEL. 

Is niet nieuw, en derhalve ontvankelijk, het 
middel welke de bestredene beslissing 
verwi.jt de bewijskracht van een akte, 
deweike aan de feitenrechter onderworpen 
werd, te hebben geschonden: 

{MEYFROID, T, NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
DER BELGISCHE SPOORWEGEN.) 

HET HOF; -- Gelet op de bestreden 
sententie, op 8 september 1958 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep te 
Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
'1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, van de bindende kracht en van 
de bewijskracht van het op 19 april 1945 
door verweerster aan haar personeel rne
degedeeld advies nr. 34 P, doordat de 
bestreden beslissing verklaard heeft dat 
het onnodig was nate gaan of het statuut 
van het personeel aan verweerster des
gevallend toeliet zonder exarnen tot de 

betrekking van assistent te benoemen, 
orn reden dat gans de inrichting van het 
statuut van verweerster steunt op de 
werkzaarnheid van de paritaire commis
sie welke gedurende de bezetting niet kon 
vergaderen, dan wanneer bij voormeld 
advies nr. 34 P van '19 april1945 slechts 
die na 16 rnei 1940 gedane benoemingen, 
aanstellingen, dienstverbintenissen en be
vorderingen te bewarende titel werden 
ingetrokken, welke in afwijking van de 
bepalingen van het statuut en van het 
reglernent doorg·evoerd werden, dan wan
neer verweerster aldus haar recht tot het 
intrekken van de benoemingen, welke 
onder de bezetting gebeurden, door ge
zeg·d advies heeft beperkt, en dan wan
neer dienvolgens de onrnogelijkheid, 
waarin de paritaire cornmissies zich be
vonden om onder de bezetting te verga
deren, geen reden kan zijn om alle benoe
mingen, welke onder de bezetting gebeur
den, als onregelmatig te beschouwen, 
daar zulks de in voormeld ad vies nr. 34 P 
duidelijk uitgedrukte beperking te niet 
zou doen : 

W at de opgeworpen gronden van niet
ontvankelijkheid betreft : 

Overwegende dat verweerster de niet
ontvankelijkheid van het middel opwerpt 
op grond van de beschouwingen 1 o dat 
aanlegger zijn vordering niet op het aan
gehaald bericht 34 P van 19 april 1945 
zou gesteund hebhen; 2° dat het dispo
sitief van de hestreden sententie wette
lijk gerechtvaardigd zon zijn door de niet 
g·ecritiseerde heweeg·reden dat eiser ak
koord ging om de hevestiging van ZIJn 
henoeming· van het slagen in het door 
verweerster ingestelde examen afhangig 
te maken; 

Overwegende enerzijds dat, in strijd 
met de hewering van verweerster, het 
rniddel ontvankelijk is in zover het de 
hestreden heslissing verwijt de bewijs
kracht van meervermeld hericht ge
schonden te hebhen ; 

Overwegende anderzijds, dat, indien de 
sententie weliswaar vaststelt dat « aan
legger zich zonder protest of voorbehoud 
aan de verplichting een examen af te 
leggen heeft onderworpen "• zij geens~~ns 
hieruit afleidt dat aanlegger derWIJZe 
wettelijk zijn recht zou verzaakt hebben 
de regelmatigheid en de wettelijkheid van 
zijn vroegere benoemingen in te roepen; 

Dat de opgeworpen gronden van niet
ontvankelijkheid niet kunnen aangeno
men worden; 

Wat het rniddel zelf betreft : 
Overwegende dat verweerster bij het 
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tot toepassing van de bepalingen van de 
besluitwet van 8 mei 1944 getroffen be
richt nr. 34 P van 19 april1945, volgende 
beslissing aan haar personeel mededeelde 
« de benoemingen, aanstellingen, dienst
verbintenissen en bevorderingen gedaan 
na 16 mei 1940, hetzij ten gevolge van 
een maatregel van algemene aard, hetzij 
ten individuele titel worden ten bewa
rende titel ingetrokken, wanneer zij in 
afwijking van de bepalingen van het 
statuut en van het reglement doorgevoerd 
werden ; de maatschappij onderzoekt de 
individuele gevallen en de nationale pari
taire commissie zal uitspraak doen over 
de tijdens de bezetting uitgevaardigde 
maatregelen van algemene aard " ; 

Overwegende dat de termen van deze 
beslissing klaarblijkelijk de intreding 
beogen niet van alle benoemingen en 
bevorderingen na 16 mei 1940 om reden 
dat de paritaire commissie tijdens de 
vijandelijke bezetting de haar toegewezen 
rol niet kon vervt1llen, doch aileen van 
die benoemingen en bevorderingen die, 
hetzij ten gevolge van een maatregel van 
algemene aard hetzij ten individuele 
titel, in afwijking van de bepalingen van 
het statuut en het reglement werden 
doorgevoerd ; 

·overwegende dat de bestreden senten
tie dienvolgens de bewijskracht van de 
bij bericht nr. 34 P van 19 april 1945 
bekendgemaakte beslissing van de Natio
nale l\1aatschappij der Belgische Spoor-, 
wegen geschonden heeft ; 

Dat het middel te dien opzichte ge
grond is; 

Om die redenen, verbreekt de bestre
den sententie; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster tot de kosten ; 
yerwijst de zaak naar de Werkrechters
raad van beroep, kamer voor bedienden 
te Antwerpen. 

11 maart 1960. - 1 e kamer. - Voo1'
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
le1's,, HH. Struye en Van Ryn. 

1 e KAMER. - 11 maart 1960 

1° BEROEPSGEHEIM. - DrENSTVER
SLAGEN VAN AMTENAREN VAN DE ADMI
NISTRATIEVE ORDE. - VERSLAGEN 

VERBR., 1960. - 42 

TOEBERORENDE AAN DE STAAT EN 
WELKE EEN VERTROUWELIJK KARAK
TER KUNNEN REBBEN. 

2° BEWIJS. - DIENSTVERSLAGEN VAN 
AMBTENAREN VAN DE ADMINISTRATIEVE 
ORDE. - BEZIT DOOR DERDEN. -
0VERLEGGING VOOR DE RECRTER. 

3° OVEREENKOJ\1ST. - DWALING 
BETREFFENDE DE SUBSTANTIE VAN DE 
ZAAK, VOORWERP VAN RET CONTRACT. 
- BEWIJS DOOR ALLE RECRTSMIDDE
LEN. - ARTIKEL 1341 VAN RET BUR
GERLIJK WETBOEK NIET TOEPASSELIJK. 

1° De dienstverslagen tussen ambtenaren 
van de administratieve orde gewisseld 
in de uitoefening van hun ambt of dom· 
hen naar hun departement toegestut~rd, 
behoren de Staat toe en kunnen een ve1'
trouwelijk km·akter hebben. 

2° Uit geen wetsbepaling blijkt dat een 
de1·de nooit, op geoorloofde wijze, het 
bezit lean verkrij gen van een dtenstver
slag van ambtenaten van de administ1'a
tieve otde, · noch dat die ve1·slagen altijd 
uit de debatten dienen te wm·den ge
weetd wannee~· ze door de~·den voo1' de 
reclder worden inge~·oepen (1). 

3° A1·tilcel1.341 van het Burgerlijk Wetboek 
is zondet toepassing wanneer een con
tracterende partij de dwaling bet1'effende 
de substantie van de zaak, die het voo1'
werp is van de ove~·eenkomst, inroept; de 
dwaling mag door alle rechtsmiddelen 
wo1·den bewezen (2). 

(N. V. EUGENE RERBOSCH, T. BELGISCRE 
STAAT, MINISTER VAN OPENBARE WE
GEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juli 1958 gewezen doorhet 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1156, 1162, 
1163, 1315 tot 1320, 1322, 1341, 1347 tot 
1349, 1353 en 1354 van het Burgerlijk 
Wetboek, 34, 253, 254 en 1036 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
alsmede 97 van de Grondwet, doordat het 

(I) Raadpl. VALERY, Lett?·e-missive, nr 82; 
JARDEL, Lettre-missive, nr 55; F. GENY, Des 
d1·oits sur la lett1·e-missive, bel. I, nr 11, 
bd. II, nrs 199 en 203. 

(2) Raaelpl. H. DE PAGE, bel. I, nr 44 
en bd. III, nr 713, Iitt. D. 
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hof van beroep kennis te nenien hebbend 
van conclusies waarbij de aanleggende 
vennootschap, met afschrijving van de 
tekst van bestuurlijke stukken die, naar 
zij met aanbod van bewijs stelde, door de 
diensten zelf van het Bestuur aan haar 
rechtsvoorganger medegedeeld werden, 
deze stukken deed gelden als te haren 
voordele het bewijs opleverend van de 
draagwijdte van de tussen die rechtsvoor
ganger en de Belgische Staat, verweerder, 
overeenkomsten gesloten alsmede van de 
voorwaarden waaronder die overeenkom
sten tot stand waren gekomen en die tot 
gevolg gehad hadden haar te misleiden, 
-beslist heeft dat bewuste passus van de 
conclusies diende te worden geschrapt, 
en dat de inhoud der aangehaalde stuk
ken niet in beschouwing mocht worden 
genomen, om de rechtsreden dat « admi
nistratieve verslagen aan het Bestuur 
toebehoren en niet in het bezit van parti
culieren mogen komen "• dan wanneer, 
eerste onderdeel, (schending van alle 
bovengemelde bepalingen van het Burger
lijk Wetboek en van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering), geen enkele 
algemene regel zich ertegen verzet dat de 
pleiter het op hem rustende bewijs levert 
door inroeping van bestuurlijke stukken 
die hem ter kennis staan ; tweede onder
dee!, (schending van dezelfde wetsbepa
lingen), di t het geval is telkens als er niet 
in concreto bewezen is dat die stukken op 
een onrechtmatig·e wijze meegedeeld of 
gekend zijn geworden, en tenslotte, derde 
onderdeel, (schending van artikel 97 van 
de Grondwet}, in de onderstelling dat het 
hof in deze zaak bijzondere redenen had 
om de ingeroepen bewijselementen te ver
werpen, ofschoon het regelmaiig· karakter 
van de mededeling ervan (door de ambte
naren zelf van de betrokken dienst) door 
de aanleggende vennootschap aangevoerd 
was, het arrest die redenen niet geuit 
heeft en aldus zijn beslissing niet recht
vaardigt : 

Over de drie onderdelen samen : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

beslist dat de door aanlegster voorge
brachte afschriften van verslagen uit
gaande van staatsambtenaren en gericht 
tot hun oversten of hun minister onrecht
matig in handen van aanlegster zijn geko
men omdat administratieve verslagen aan 
het bestuur toebehoren en niet door par
ticulieren in bezit mogen worden geno
men· 

ov'erwegende dat, hoewel dienstversla
gen, welke beambten van de administra
tieve orde in de uitoefening van hun ambt 
elkaar mededelen of naar het departe-

ment toesturen, een vertrouwelijk karak
ter vertonen en hoewel zij het eigendom 
van de administratie blijven, daaruit niet 
voortvloeit dat een derde persoon nooit 
op geoorloofde wijze het bezit van hetzij 
het origineel, hetzij een afschrift ervan 
kan bekomen, noch dat die verslagen in 
elk g·eval uit de debatten zouden moeten 
geweerd worden, wanneer zij door die 
derde voor het gerecht ingeroepen wor
den; 

Dat het middel geg-rond is; 
Over het tweede middel en het tweede 

onderdeel van het derde middel, afgeleid 
het tweede middel, eerste onderdeel, uit 
de schending van de artikelen 131? tot 
1322, van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest de in fine van 
haar derde conclusies door aanlegster 
voorgebrachte eis ertoe strekkende << te 
bevelen dat beroepene de bundels van de 
aanneming Desmedt en van de aanneming 
Eugene Herbosch, bij de debatten zal 
voegen "• beschouwd heeft als doelende 
op een bevel dat zou moeten gegeven 
worden aan de firma Desmedt, die geen
szins in het proces betrokken was, om 
« de documenten van haar bundel voor 
te brengen "• en deze aldus begrepen eis 
verworpen heeft, dan wanneer het voor 
de hand ligt dat hetgeen aanlegster be
doelde niet de overlegging was door be
wuste firma van wat dan ook, doch de 
overlegging door de Belgische Staat van 
het bestuurlijk dossier betreffende die 
firma, doordat het bestreden arrest aldus 
de bewijskracht van de conclusies van 
aanlegster geschonden heeft; tweede on
derdeel uit de schending van de artike
len 131? tot 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat, om het middel te verwer
pen dat door aanlegster afgeleid werd uit 
de onjuistheid van de door het bestuur in_ 
het eerste deel van de in 1948 door de 
genaamde Verg·eynst overhandig·de schrif
telijke nota aangenomen cijfers, die vol
gens het arrest zelf door het bestuur aan
genomen en als zodanig medegedeeld Wer
den, zijnde de cijfers welke overeenstem
men met de hoeveelheid materialen die 
reeds door de vorige aannemer - het 
bedrijr Desmedt- gelicht werd door de 
aannemel'S bij het onderbreken der wer
ken in 1944 verstrekte en door de ge
naamde Verg·eynst aanvaarde gegevens, 
het bestreden arrest verklaart dat « appel
lante niet stellig bewijst noch aanbiedt te 
bewijzen dat eerste g·enoemde nauwkeu
rige gegevens onjuist waren "• dan wan
neer, juist, de door haar verzochte doch 
in de in het eerste onderdeel omschre
ven voorwaarden geweigerde overlegging 



-659-

van het bestuurlijk dossier van de aan
neming Desmedt, het mogelijk moest 
maken dit punt te onderzoeken, doordat 
het bestreden arrest bijgevolg de bewijs
kracht van de conclusies van aanlegster 
geschonden heeft ; derde onderdeel, uit 
de schending van de artikelen 1317 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, om de eis van aanleg
ster af te wijzen die ertoe strekte te doen 
.aannemen dat zij door de haar gedane 
mededelingen betreffende de hoeveelheid 
materialen die nog moest gelicht worden, 
onder meer door de mededeling betref
fende de omvang van de reeds door de 
.vorige aannemer, de firma Desmedt, op
geruimde hoeveelheid misleid was gewor
den, het bestreden arrest zegt dat « zelfs 
indien appellante op het tijdstip van hare 
inschrijving, de tonnemaat van het gezon
ken schip gekend had, de verschafte in
Iichtingen nopens het g·eborgen deel van 
bet wrak niet voldoende waren om de 
omvang van het nog uit te voeren werk te 
vermoeden, daar hierdoor nog niet voor
zien kon worden in welke maat, tenge
volge van de natuurlijke bewegingen van 
de bedding van de stroom, de stukken 
van het wrak meer of min moeilijk te 
bereiken zouden zijn '' ; dan wanneer het 
wel duidelijk is dat, hoewel het, wegens 
omstandigheden die aan de hoeveelheid 
op te ruimen materialen vreemd waren, 
onmogelijk geweest was zich juist reken
schap te geven van de omvang van het te 
verrichten werk, bewuste hoeveelheid 
materialen desniettemin een als zodanig 
door aanlegster ingeroepen hoofdelement 
bleef waarop het hof diende acht te slaan, 
bij gebreke waarvan het de bewijskracht 
van de conclusies van aanlegster geschon
den en zijn beslissing niet met redenen 
omkleed heeft op een wijze waardoor die 
conclusies gepast beantwoord worden; 
en het derde middel, tweede onderdeel, 
uit de schending van de artikelen 1315, 
1341, 1348 en 1353 tot 1355 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest, ter verwerping van de midde
len en bewijsaanbiedingen die aanlegster 
voorstelde om aan te tonen dat de Staat 
een fout in contrahendo begaan had, in 
zover hij betreffende de omvang van de 
te ondernemen werken aan de rechts
voorganger van aanlegster onjuiste of 
onvolledige aanduidingen verstrekt had, 
op het duidelijk en nauwkeurig karakter 
van de geschriften gesteund heeft, dan 
wanneer, in zover aanlegster het bewijs 
niet meer van de inhoud van het con
tract, doch van de dwaling waarin zij 

vervallen was of van de fout in contra
hendo die begaan was geworden, poogde 
te leveren, zij uitging van de onderstel
ling dat, welke de bewoordingen van de 
geschriften waar in het contract vastge
legd was ook waren, het er enkel om ging 
feiten te bewijzen, waarvan het bewijs 
door alle rechtsmiddelen, onder meer door 
getuigenissen, vermoedens, bekentenissen 
en niet contractuele documenten, mocht 
geleverd worden : 

Overwegende dat de aanleggende ven
nootschap v66r de rechter staande ge
houden had dat zij onvoorzienbare lasten 
had te· dragen gehad en dat haar rechts
voorganger bij het sluiten van het con
tract een dwaling had begaan ; 

Overwegende dat het arrest beslist 
<< dat de dwaling slechts geldt wanneer zij 
op de substantie van het contract slaat; 
dat de substantie van het contract ter 
zake in het materieel voorwerp der uit 
te voeren werken bestaat; dat appellante 
- hier aanlegster - wist dat dit voor
werp, zijnde het overblijvend gedeelte 
van een op te lichten schipswrak, onbe
kend was in zijn afmetingen en in zijn 
Jigging onder het water en desgevallimd 
onder de grond " ; 

Overwegende dat het arrest die beslis
sing op de volgende redenen steunt : 
1° dat aanlegster niet stellig bewijst noch 
aanbiedt te bewijzen dat de nauwkeurige 
gegevens, die v66r de aanbesteding om
trent het reeds gelichte deel van het 
wrak aan haar rechtsvoorganger door de 
administratie verstrekt werden, onjuist 
waren ; 2° dat, zelfs indien aanlegster de 
tonnenmaat van het gezonken schip ge
kend had, de verschafte inlichtingen no
pens het geborgen deel van het wrak niet 
voldoende waren om de omvang van de 
nog uit te voeren werken te vermoeden, 
daar hierdoor nog niet voorzien lean wor
den in welke maat ten gevolge van de 
natuurlijke bewegingen van de stroom, 
de stukken van het wrak min of meer 
moeilijk bereikbaar zouden zijn ; 3° dat, 
vermits geen bewijs tegen de inhoud van 
het besproken geschreven contract kan 
geleverd worden, het aangevraagd getui
genverhoor niet dienend is ; 4° dat het 
hof van beroep de macht niet heeft om 
aan een derde, zijnde de firma Desmedt 
te bevelen haar bundel over te leggen ; 

Overwegende dat de door de aanlegster 
aangevoerde dwaling er uit zou voort
vloeien dat de administratie haar v66r de 
aanbesteding gemeld had dat de onder
nemer Desmedt, die de lichtingswerken 
met betrekking tot het wrak had aange
vangen, reeds 7675 ton uit de Schelde 
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gelicht had, terwijl in de loop van de door 
aanlegster uitgevoerde werken bewaar
heid werd dat het door die aannemer 
gelichte aantal tonnen veel geringer was; 

Overwegende dat aanlegster tot bewijs 
van die dwaling, welke uit de door de 
administratie verstrekte inlichtingen ont
staan was, het hof van beroep aangezocht 
had een getuigenverhoor te bevelen, des
gevallend deskundigen aan te stellen en 
de administratie te gelasten de bundel 
van de aannemer Desmedt over te leg
gen; dat, in strijd met hetgeen thans door 
verweerder wordt voorg·ehouden, uit de 
conclusies van aanlegster duidelijk blijkt 
dat het overleggen van die bundel tot het 
leveren van dat bewijs moest strekken ; 

Overwegende, dienvolgens, dat door te 
verklaren dat aanlegster niet bewijst 
noch aanbiedt te bewijzen dat de door de 
administratie verstrekte inlichtingen on
juist waren, en door de aanvraag tot over
legging van de bundel van aannemer 
Desmedt te verwerpen om de reden dat 
aanlegster het hof zou verzocht hebben 
aan die aannemer zelf te bevelen zijn 
eigen bundel over te leggen, het arrest de 
bewijskracht van de conclusies van aan
legster geschonden heeft ; 

Overwegende dat, zo artikel 13H van 
het Burgerlijk W etboek bepaalt dat geen 
bewijs door g·etuig·en toegelaten word t 
tegen en hoven de inhoud van de alden 
en evenmin omtrent hetg·een men zou 
heweren v66r, tijdens, of sedert het op
maken van de akten gezegd te zijn, die 
wetsbepaling het bewijs door alle rechts
middelen niet verbiedt van de dwaling 
omtrent de zelfstandigheid van de zaak 
die het voorwerp van het contract uit
maakt; 

Overwegende ten slotte dat de heweeg
reden, waarbij het arrest gewag maakt 
van moeilijkheden voortkomende van de 
ligging van het wrak in de bedding van 
de stroom, het door aanlegster ingeroepen 
middel niet op passende wijze beant
woordt; 

Dat het tweede middel en het tweede 
onderdeel van het derde middel gegrond 
zijn; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding vail 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde heslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar het Hof van berciep 
te Gent. 

11 maart 1960. - 1 e kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, H. 

N even. - Gelijkluidende conclusie, H. 
Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Demeure en De Bruyn. 

ze KAMER. - 14 maart 1960 

1° TAXE OP DE SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN. - OVERNE
MING VAN EEN BESTAANDE SLIJTERIJ. 
- BEGRIP. - OVERNEMING NIET 
ONDERGESCHIKT AAN DE OVERDRACHT 
VAN HET HANDELSFONDS. - 0VER
NEMING OP PROEF. 

2° TAXE OP DE SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN. - ExPLOI
TATIE VAN EEN SLIJTERIJ VOOR REKE
NING VAN EEN DERDE DOOR EEN ZAAK
VOERDER OF AANGESTELDE. - BE
GRIP. - 0VERNEMING OP PROEF ZON
DER OVERDRACHT VAN HET HANDELS
FONDS. 

1° Artikel 19, 2°, van de wetsbepalingen 
betl'effende de slijterijen van geg'iste 
dranken, samenge01·dend bij lr.oninklijk 
besluit van 3 april 1.9.53, wellce als nieuwe 
exP.loitant beschouwt diegene die, zonde1· 
sltjte1· te zijn, een bestaande sz.ijterij 
overneemt, bedoelt om het even wel/ce 
overneming van een bestaande slijte~·ij 
door een pe1·soon die zelf geen sl~jter 
is ( 1) : die overneming is niet ondel·ge
schilrt aan de ove~·dmcht van het handels
fonds en kan bestaan alhoewel ze slechts 
op pl'oef geschiedde. 

2° De overneming op proef t'an een dmnk
slijterij van gegiste dranken, zonder 
overdracht van het handelsfonds, impli
ceert niet noodzakelijk de exploitatie 1Jan 
de s liJ'teriJ' voor l'ekening van de eige
naar van het fonds, in hoedanigheid van 
zaakvoerder of aangestelde in de zin van 
de artikelen 21 en 22 van de wetsbepa
lingen betre ffende de sliJ'ter~jen van 
gegiste dmnken, samengeordend bij 
koninklijk besl1•it van 3 ap1·il 1953. 

(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCJEN, DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
T. UNGER.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het hestreden 
arrest, op 5 mei 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

(1) Verbr., 4 november 1957, redenen (Arr. 
Verbr., 1958, biz. 119). 
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Over beide middelen, afgeleid, het 
eerste, uit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet, 17, paragraaf 1., 
en 21 van het koninklijk besluit van 
3 april 1953, tot samenordening van de 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van 
gegist.e dranken, doordat het bestreden 
arrest verweerder ontslaat van de ver
oordelingen welke door de eerste rechter 
uitgesproken zijn ter zake van " een 
slijterij van gegiste dranken om ter 
plaatse te worden gebruikt geexploiteerd 
te hebben, waarvoor zij de vereiste aan
gifte op het kantoor van accijnzen van 
het ressort niet gedaan, noch de daartoe 
hetrekkelijke openingsbelasting gekwe
ten had », om de reden dat het handels
fonds niet aan verweerster overgedragen 
is, doch dat deze een soort zaakvoerder
schap bij wijze van " proef " uitoefende, 
terwijl dame Sprumont, die jegens het 
bestuur in regel was, de exploitante van 
de slijterij bleef, dan wanneer deze vast
stellingen niet volstaan om te bewijzen 
dat verweerster de slijterij voor de reke
ning· van een aanstelster hield ; het 
tweede, uit de schending van arti
kel19, 2°, van het koninklijk hesluit van 
3 april 1953, doordat het arrest, om zijn 
dispositief te rechtvaardigen de overne
ming van een slijterij van dranken door 
een persoon die daarin voor zijn eigen 
rekening verkoopt, zelfs bij wijze van 
proef, afhankelijk stelt van de overne
ming van het handelsfonds van de ge
wezen slijter van dranken : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat op het tijdstip van het 
opmaken van het proces-verbaal geen 
overdracht van het aan dame Sprumont 
toebehorende handelsfonds plaats gehad 
had tussen haar en verweerster welke 
een soort zaakvoerderschap uitoefende, 
in deze zin dat zij op proef de handel 
dreef; dat het eruit afieidt dat dame 
Sprumont de exploitante van de slij
terij bleef en dienvolgens verweerst.er 
van de tegen haar ingebrachte telastleg
ging vrijspreekt ; 

Overwegende, enerzijds, dat de over
neming van de drankslijterij, door het 
bestuur van douanen en accijnzen aan 
verweerster ten laste gelegd en in arti
kel19, 2°, van het koninklijk besluit van 
3 april 1953 bedoeld is, niet van de over
dracht van het handelsfonds afhanke
lijk gesteld is en kan bestaan hoewel zij 
slechts op proef geschiedt; dat deze wets
bepaling doelt op gelijk welke overne
ming van een bestaande slijterij door 
een persoon die zelf geen slijter is ; 

Overwegende, anderzijds, dat de ont-

stentenib van overdracht van het han
delsfonds en de proef die verweerster 
verricht heeft niet noodzakelijk impli
ceren dat de drankslijterij gehouden was 
door verweerster voor de rekening van 
dame Sprumont, in de hoedanigheid van 
zaakvoerder of aangestelde, in de zin 
van de artikelen 21 en 22 van het konink
lijk besluit van 3 april 1953; 

Dat eruit volgt dat het arrest zijn 
dispositief niet wettig gerechtvaardigd 
heeft; 

Dat de middelen gegrond zijn; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de· vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerster tot de kosten ; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

14 maart 1960. - 2e kamer. - Voor
zitte?', H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve?', H. de \Vaer
segger.- Gelijlcluidende conclusie, H. Ma
haux, aC!voc'aat-generaal. - Pleiter, 
H. Laurent. 

2e KAMER. - 14 maart 1960 

1° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
STI\AFZAKEN. - MIDDEL WELKE EEN 
BESLISSING BEDOELT WAARTEGEN GEEN 
VOORZIENING GERICfJT IS.- NIET ONT
VANKELIJK 1\IIDDEL. 

2° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAKEN. - 0PPORTUNITEIT VAN 
EEN ONDERZOEKSMAATREGEL DIE GE
VORDERD WORDT. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
NIET GERECH1'VAARDIGDE VRAAG OM 
AAN EEN GETUIGE EEN VRAAG TE STEL
LEN. - BESLISSING DE VRAAG NIET 
'fE STELLEN. - VERWERPING VAN DE 
VRAAG GENOEGZAAM GEMOTIVEERD. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - 0PNEMEN VAN DE 
GETUIGENISSEN. -· VERPLICHTING NIET 
TOEPASSELIJK OP DE RECHTSMACHTEN 
DIE IN LAATSTE AANLEG WIJZEN. 

1° Is niet ontvankelijk, bij gem is aan 
voo?'werp, het middel welke enkel een 
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beslissing betreft tegen dewelke geen 
voo!'Zien·ing we~·d gericht {1). 

20 De feitenrechte!' beoordeelt soeve~·ein de 
opportuniteit van een onderzoeksmaat
regel die gevorderd wordt {2). 

3° Bij gemis aan ellce rechtvaardiging van 
een vordering om een V!'aag aan een 
getuige te stellen, motivee~·t de rechte!' 
voldoende de verwerping van die vorde
ring door te beslissen dat de V!'aag niet 
;.;a( worden gesteld, daar hij aldus laat 
kennen dat hij die V!'aag als nutteloos 
beschouwt {3). 

qo De ve!'plichting O'f!l' aantekening te !~au
den van de verklar~ngen van de getu~gen 
is slechts toepasselijk op de st!'a(rechts
machten die in laatste aanleg wijzen ( !•). 

(SCORY, T. GEORGES.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis op 21 mei 1959 in hoger beroep 
gewez~n door de Correctionele Recht
bank te Charleroi ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2 van 
het decreet van 20 juli 1951 en 97 'an 
de Grondwet, doordat de feitenrechter, 
eerste onderdeel, g·eweigert heeft de bur
gerlijke partij in hoger beroep opnieuw 
als getuige te laten dagvaarden en deze 
weigering niet gemotiveerd heeft; tweede 
onderdeel, geweigerd heeft aan de burger
lijke partij die persoonlijk verscheen 
zekere vragen te stollen en nagelaten 
heeft de conclusies van aanlegster te 
beantwoorden die tot doel hadden dat 
bedoelde vragen zouden worden gesteld ; 
derde onderdeel, geweigerd heeft aan de 
getuige Bogaert een door de verdediging 
voorgedragen vraag te stellen, zonder 
de reden van deze wijgering op te geven : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat deze grief doelt op 

de beslissing van 30 april 1959 waardoor 
de correctionele rechtbank het persoon
lijke verschijnen van de burgerlijke par
tij gelastte, bij voorkeur op het dag
vaarden ervan als getuige, zoals he
klaagde verzocht ; dat, aangezien tegen 

(1) Verbr., 29 september 1958 (A1'1', V erbr., 
1959, blz. 88). 

(2) Verbr., 11 maart 1957 (Arr. Verb1·., 
1957, blz. 560); raadpl. verbr., 23 maart 1959 
(ibid., 1959, blz. 571). 

deze beslissing geen voorziening inge
steld is, dit onderdeel van het middel 
niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende, enerzijds, dat de fei

tenrechter soeverein oordeelt of de hem 
gevraagde onderzoeksmaatregelen oppor
tuun zijn; 

Overwegende, anderzijds, dat de door 
aanlegster genomen conclusies niet ertoe 
strekten dat zekere vragen zouden ge
steld worden doch dat haar aide zou 
worden verle~nd hiervan dat zij, onder 
inroeping van haar verdedigingsrecht, 
gevraagd heeft dat aan de burgerlijke 
partij zekere vragen zouden ge~teld wor
den hiervan dat de rechtbank met geacht 
heeft dit verzoek te moeten inwilligen 
en hiervan dat de concludente in dit 
opzicht alle voorbehoud maakt; 

Dat de eerste grief niet kan aange
nomen worden en dat de tweede feite
lijke grondslag· mist; 

Over het dt>rde onderdeel : 
Overwegende dat de feitenrechter, 

door te belissen dat de vraag welke aan
leo·ster verlangde aan de getuige Bogaert 
teb doen stellen niet zou gesteld wordfm, 
bedoeld heeft te zeggen dat hij die vraag 
voor het onderzoek van de zaak als nut
teloos beschouwde ; 

Overwegende dat, vermits de fei~el!-
rechter soeverein over de opportumte1t 
van een onderzoeksmaatregel oordeelt, 
dit antwoord aan het voorschrift van 
artikel 97 van de Grondwet voldoet; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan ingewilligd worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat de feitenrechter, door impliciet 
de beslissing van de eerste _rechter te 
bevestigen, waardoor deze wmgerde aan 
de burgerlijke partij opnieuw een vraag 
te stellen om de reden dat het bij het 
eerste verhoor gegeven antwoord helder 
o·enoeg was van dat antwoord een inter
pretatie gegeven heeft die met de ge
bruikelijke zin van de termen van ~at 
antwoord en van de vraag onveremg
baar is : 

Overwegende dat noch uit het bestre-

(3) Raadpl. verbr., 11 maart 1957 (A1'1'. 
Vm·br., 1957, blz. 560); zie noot 1, Bull. en 
PAsrc., 1960, I, 819. 

(4) Verbr., 29 februari 1960 (supm, blz. 
621) en noot 1. 
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den vonnis, noch uit enig stuk van de 
rechtspleging blijkt dat de feitenrechter, 
door aan de burgerlijke partij de vragen 
niet te stellen welke aanlegster ver
langde dat hij zou stellen, de reden van 
de eerste rechter overgenomen heeft ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging en van artikel 97 van de Grand
wet, doordat de rechter in hoger beroep, . 
in strijd met het verzoek van beklaagde, 
beslist heeft dat de door de getuigen 
gegeven antwoorden in het proces-ver
baal van de terechtzitting niet zouden 
opgetekend worden daar de rechtsple
ging mondeling plaats had, dan wanneer 
dit beginsel uitzondering lijdt en aan
legster bij conclusies deed gelden dat er 
ter zake termen aanwezig waren om een 
uitzondering erop te maken : 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep, door te beslissen dat de verkla
ringen van de getuigen in het proces
verbaal van de terechtzitting niet zouden 
opgetekend worden, op impliciete doch 
vaststaande wijze aangeduid heeft dat er 
ter zake geen termen aanwezig waren 
om een uitzondering te maken op bet 
voorschrift van artikel 10 van de wet 
van 1 mei 1849, volgens hetwelk de ver
plichting van de getuigenverklaringen 
aantekening te houden slechts geldt voor 
de in eerste aanleg uitspraak doende 
strafrechtbanken; 

Dat de feitenrechter, door te onder
lijnen dat de rechtspleging mondeling 
geschiedt, aangeduid heeft dat hij zijn 
overtuiging steunde op het v66r hem op 
de terechtzitting ge(!ane onderzoek; 

Dat het middel ten aanzien van de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet feitelijke grondslag mist en, in zover 
het de miskenning van de rechten der 
verdediging doet gelden, niet kan inge
willigd worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis geen 
antwoord verstrekt op de conclusies van 
aanlegster waardoor deze de waarde van 
de getuigenissen en de waarschijnlijk
heid van de telastlegging in twijfel 
wilde trekken : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zijn dispositief steunt op de beschou
wing dat de getuigen bevestigd hebben 
dat de belediging door aanlegger was 
geuit en wei degelijk tot de burgerlijke 
partij gericht was; dat mitsdien de 

feitenrechter aan het oordeel van aan
legster betreffende ·de bewijswaarde van 
de getuigenissen en de waarschijnlijk
heid van de telastlegging een anderslui
dend oordeel tegengesteld heeft ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 234 van het 
\V etboek van strafvordering en 1M van 
de wet van 18 juni 1869 op de rechter
lijke inrichting, doordat het bestreden 
vonnis niet ondertekend is door rechter 
Rousseaux, toegevoegd advocaat : 

Overwegende dat, volgens de uitgifte 
van het bestreden vonnis, dit voorzien is 
van de handtekening van de H. Leon 
Rousseaux, Belgisch advocaat, meer dan 
vijfentwintig jaar oud, toegevoegd bij 
ontstentenis van een rechter titularis 
of een plaatsvervangend rechter, die 
wettig belet zijn, en bij ontstentenis van 
op de terechtzitting aanwezige Belgische 
advocaten die ouder zijn in de orde van 
de Iijst; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende, in zover de voorzie
ning gericht is tegen de beslissing over 
de publieke vordering, dat de substan
tilile of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen nageleefd zijn en 
dat de beslissing overeenkomstlg de 
wet is; 

In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vordering 
gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanlegster geen bij
zonder middel doet gelden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

14 maart 1960. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Lou
veaux.- Gelijkluidende conclusie, H. Ma
haux, advocaat-generaal.- Pleite!', H. G. 
Frere. 

2• KAMER. - 14 maart 1960 

1° PUBLIEKE VORDERING. - IN 
WERKING BRENGEN ERVAN, - RECHT
STREEKSE DAGVAARDING DOOR DE 
SCHULDEISER GEDEELTELIJK IN DE 
PLAATS GESTELD VAN HET SLACHTOF
FER VAN HET MISDRIJF. - RECHT
STREEKSE DAGVAARDING INGELIJKS IN-
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GESTELD DOOR RET SLACRTOFFER VAN 
RET MISDRIJF. -· BETWISTING BE
TREFFENDE RET IN WERKING BRENGEN 

.VAN DE PUBLIEKE VORDERING;- BE
TWISTING VAN BELANG ONTBLOOT. 

2° BURGERLIJKE VORDERING. -
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING.- BE
TWISTING NOPENS DE ONTVANKELlJK
REID VAN DE DAGVAARDING. - STEL
LING VAN BURGERLIJKE PARTIJ HER
NIEUWD, IN CONCLUSIES, VOOR DE 
RECHTER OVER DE GROND. - BE
TWISTING VAN BELANG ONTBLOOT. 

1° De betichte }weft e?' geen belang bij het 
1'echt te betwisten vanwege een schuld
eiser, gedeeltelijk gesubrogeerd in de 
1'echten van het slachto ffe1' van een mis
drijf, om de publieke vo1·dering in bewe
ging te brengen, wannee1' die vordering 
insgelijks in beweging werd gebmcht 
door een rechtstreekse dagvaarding van
wege het slachtoffe1' van het misdrijf (1). 

2° De betichte heeft e1· geen belang bij te 
betwisten dat een sclmldeise1· gedeeltelijk 
gesubrogee1·d in de Techten van het 
slachtoffer van een misdrijf, het 1'echt 
heeft de burgerlijke vordering uit te oefe
nen bij middel van een rechtstreekse dag
vaaTding, wannee1· die schuldeise1' zijn 
vm·klaTing van stelling van btt1'gerlijke 
partij heeft hernieuwd, zelfs op impli
ciete wijze, voo1· de rechter ovm· de 
grand (2). 

(DEPUYDT EN 1\UJ· VOOR INTERCOM-
MUNAAL VERVOER, T. PLOS EN CON
SORTEN.) 

ARREST. 

HET IIOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 october 1959 in boger he
roep gewezen door de Correctionele 
Rechthank te Brussel; 

I. Over de voorziening van Depuydt, 
beklaagde, en van de Maatschappij voor 
Intercommunaal Vervoer te Brussel, bur
gerlijk verantwoordelijke partij : 

A. In zover deze voorzieningen gericht 
zijn tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 154 en 189 
van het Wetboek van strafvordering en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den vonnis, om de aan aanlegger Depuydt 

(1) en (2) Zie noot, Bttll. en PAsiO., 1960, 
I, 823. 

ten laste gelegde feiten bewezen te ver
klaren, ten aanzien van de burgerlijke 
belangen de verantwoordelijkheid voor 
het ongeval tussen evengemelde aanleg
ger en de medebeklaagde Polt te verdelen, 
en dienvolgens aanlegster slechts de helft 
van de door haar gevorderde schadever
goeding toe te kennen en haar met aanleg
ger te veroordelen tot betaling van de 
helft van de door de verwerende partijen 
gevorderde schadevergoeding·, erop wijst 
dat « in strijd met wat appellanten De
puydt en de Maatschappij voor Inter
communaal Vervoer te Brussel bij con
clusies aanvoerden, het onmogelijk is uit 
de localisatie van de beschadigingen af 
te leiden dat de tram op het ogenblik van 
de botsing reeds ten dele v66r de tractor 
reed; dat deze bewering van alle grond 
onthloot is en de stellige constataties van 
g·etuigen waarop de rechtbank onder meer 
haar overtuiging steunt niet kan ontze
nuwen "• dan wanneer aanleggers in hun 
conclusies betoogd hadden « dat Pols 
niets deed om aan het spoorvoertuig de 
verkeersvoorrang te laten die het genoot 
en dat hij de fout beging tot alle prijs te 
willen doorrijden tussen de tram en langs 
de Bergensesteenweg stationerende voer
tuigen ; dat in dit opzicht een belangrijk 
feitelijk element ... datgene is dat uit de 
vaststelling, gedaan door de politie
commissaris van Anderlecht, Raymond 
Arickx, die, de kwestleuze tram onder
zoekende, constateert dat de schade daar
aan gelegen was achter de ingangsdeur 
van het balkon en op een hoogte van 
slechts 0,45 m. "; dat aanleggers, door 
naar de door een politiecommissaris ge
dane vaststellingen te verwijzen, geen van 
alle grond ontblote bewering geuit heh
ben, doch een element dat het bewijs van 
een bepaald feit opleverde ingeroepen 
hebben, waaruit volgt dat de feitenrech
ters de bewijskracht van de conclusies 
van aanleggers geschonden hebben 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burg·erlijk Wetboek), het 
wettelijk begrip van het hewijs in correc
tionele en politiezaken, dit bewijs onder 
andere door processen-verbaal of versla
gen mogende geleverd worden, miskend 
hebben (schending van de artikelen 154 
en 189 van het Wetboek van strafvorde
ring, en, in elk geval, op voormelde con
clusies geen passend antwoord verstrekt 
hebben (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat de feitenrechter, door 
erop te wijzen dat de gevolgtrekking die 
aanlegger uit de localisatie van de bescha
digingen wil afleiden, van alle grond ont-



-665-

bloot is, de plaats van de heschadigingen, 
zoals zij uit het door de politie opge
maakte proces-verbaal blijkt, niet be
twist dat uit die localisatie generlei ge
volgtrekking valt af te leiden, tenzij op 
een van aile grond ontblote wijze; 

Waaruit volgt, enerzijds, dat de rech
ter aanleggers conclusies passend beant
woordt en, anderzijds, dat het middel op 
een onjuiste interpretatie van het vonnis 
rust; 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 ; 

B. In zover voormelde voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing over de 
vordering van de naamloze vennootschap 
" La Patriotique » : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 3 en ~ van de wet 
van 17 april1878, de voorafgaande titel 
van het Wetboek van rechtspleging in 
strafzaken inhoudende, 145 en 182 van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
de feitenrechters de burgerlijke vorde
ring, door een rechtstreekse dagvaarding 
van verweerster, de vennootschap "La 
Patriotique » in haar hoedanigheid van 
de in de rechten getredene schuldeiseres 
ingesteld ontvankelijk en ten dele ge
grond verklaard hebben, dan wanneer de 
dagvaarding die door de burgerlijke par
tij aan de beklaagde gedaan wordt ·de 
rechtbank de kennisneming opdraagt van 
de onder haar bevoegdheid vallende over
tredingen en dan wanneer aileen het 
slachtoffer, dit wil zeggen hij die door het 
misdrijf persoonlijk nadeel geleden heeft, 
de publieke vordering zodoende vermag 
in werking te brengen, wat niet het geval 
is voor de in de rechten getredene schuld
eiser : 

Overwegende dat het middel, in zover 
het aan een in de rechten getredene 
schuldeiser het recht de publieke vorde
ring in werking te brengen ontzegd, van 
belang ontbloot is, naardien de recht
streekse dagvaarding van aanleggers be
tekens is niet aileen door de naamloze 
vennootschap " La Patriotique », in de 
rechten getreden schuldeiseres, doch ook 
door de naamloze vennootschap «West
Friesland », slachtoffer bij het ongeval; 

Overwegende dat, in zover het betoogt 
dat de burgerlijke vordering van de naam
loze vennootschap " La Patriotique » niet 
ontvankelijk was omdat zij door een 
rechtstreekse dagvaarding ingesteld was, 
het middel van belang ontbloot is, daar 

voormelde burgerlijke partij door haar 
v66r de feitenrechters genomen conclu
sies impliciet maar zonder mogelijke 
twijfel haar verklaring van stelling van 
burgerlijke partij hernieuwd heeft ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

C. In zover voormelde voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing over de 
burgerlijke vordering van de naamloze 
vennootschap <<West-Friesland» : 

Overwegende dat aanlegger geen mid
del doet gelden ; 

II. Over de voorziening van de Maat
schappij voor Intercommunaal vervoer 
te Brussel, in haar hoedanigheid van bur
gerlijke partij : 

Overwegende dat aanlegster geen bij
zonder middel doet gelden ; 

III. Over de voorziening van Pols, be
klaagde : 

A. In zover deze voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering ge
wezen beslissing : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. In zover deze voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de bur
gerlijke vordering van de Maatschappij 
voor Intercommunaal vervoer te Brussel : 

Overwegende dat aanlegger geen mid
del doet gelden ; 

IV. Over de voorzieningen van de 
naamloze vennootschap <<West-Fries
land », burgerlijk verantwoordelijke en 
burgerlijke partij, en de naamloze ven
nootschap << La Patriotique ll, burgerlijke 
partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat aanlegsters hun voorzieningen 
betekend hebben aan de partijen tegen 
welke zij gericht zijn; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt elke van aanleggers 
tot de kosten van zijn voorziening. 

14 maart 1960. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gel~ikluidende conclusie, H. Mahaux, 
advocaat-generaal.- Pleiters, H. Simont 
en Struye. 
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2e KAMER. - 15 maart 1960 

1° OORLOG.- 1-IANDELSVENNOOTSCHAP 
DIE HAAR MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
HEEFT IN HET BIJ DUITSLAND WEDER
RECHTELIJK IN MEI 1940 INGELJJFDE 
GRONDGEBIED. - STATUTEN GEWIJ
ZTGD BIJ TOEPASSTNG VAN DE DUITSE 
WETGEVING.- STATUTEN IN OVEREEN
STEJVIlVIING GEBRACHT MET DE BELGI
SCHE WETGEVING VAN AF DE BEVRJJ
DING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKKING DER BEROEPSUITGAVEN. 
- BEGRIP. 

so INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKKING VAN DE BEROEPSUITGA
VEN. - SOMMEN UITGEKEERD DOOR 
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCIIAP VER
OORDEELD WEGENS ECONOMISCIIE ME
DEWERKING MET DE VIJAND, GEPLEEGD 
DOOR HARE ORGANEN DIE HAAR RECHT
STREEKSE VERANTWOORDELIJKHEID 
MEDEGEBRACHT HEEFT. - UTTGAVEN 
NIET VEREIST DOOR DE UITOEFENING 
VAN liET BEDRIJF EN NIET AFTREKBAAR 
VAN DE BELASTBARE WINSTEN. 

1° lV anneer een handelsvennootschap, die 
haa!' zetel /weft in het gedeelte van het 
g1·ondgebied wellce wederrechtelijk bij 
Duitsland we1·d ingelijfd in rnei 1910, 
hm·e statuten heeft gewijzigd, gedurende 
die inlijving orn zich naa1· de D1titse wet
geving te gedragen en, te !'ekenen van de 
bevrijding, ze opnieuw in overeenstern
rning rnet de Belgische wetgeving heeft 
gebracht, is die wijziging zonder invloed 
gebleven op het bestaan en op de natio
naliteit van die vennootschap en heeft 
niet het oprichten van een onderscheidene 
vennootschap naar het Duits recht rnede
gebracht, wam·van het behee!', de winsten 
e~ de ve;liezen V!'eernd zouden z~jn aan 
dte Belgtsche vennootschap. (Besluitwet 
van 5 mei 1944, art. 1, C; wet van 
27 juli 195S, artikelen 1, 2 en 6.) 

2° Zijn enkel aftrekbaar van de bruto
beroepsinkornsten de uitgaven die een 
beroepskarakter vertonen, d.w.z. welke 
noodzakelijk verband houden rnet de uit
oef'ening van het beroep (1). (Samen
geordende wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 26 en SO.) 

(1) Raadpl. verbr., 17 februari 1959 (.Arr. 
Verbr., 1959 biz. 471); 17 november en 8 
december 1959 en 2 februari 1960 (supra, 
biz. 246, 313 en 499). 

S0 Zi,in geen uitgaven genoodzacikt door,de 
uitoefening van het bedrijf en zijn der
halve van de bruto-winsten niet aftrek
baar de sornrnen uitbetaald door een 
naarnloze vennootschap in uitvoering van 
een veroordeling tot schadevergoeding en 
tot verbeurdverkla1·ing van de gedane 
winsten ten haren laste uitgesproken uit 
hoof de van econornische rnedewerking rnet 
de vijand, door hare organen gepleegd 
en welke haar !'echtstreekse en pm·soon
lijke verantwoordelijlcheid heef~ me de ge
b!'acht (2). (Samengeordende wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 26.) 

(N. V. FILATURE DE LAINE PEIGNEE 
« KAMMGARNWERKE », T. BEJ,GISCliE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 3, 25, 97 
van de Grondwet, 4S van het reglement 
dat gevoegd is bij het vierde verdrag van 
Den Haag van 18 october 1907, goed
gekeurd door de wet van 25 mei 1910, 
1, 2, S, 70, 196, 197, 198 van het konink
lijk besluit van 30 december 1935 tot 
samenschakeling van de wetten op de 
vennootschappen, 1, 2, 6 van de wet van 
27 juli 195S tot bepaling van de gevolgen 
van de toepassing van de Duitse wet in 
het gedeelte van het Belgisch grondgebied 
hetwelk in mei 1940 wederrechtelijk bij 
Duitsland werd ingelijfd, 25, 26, inzon
derheid paragrafen 1 en 3, 30 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, doordat het be
streden arrest, om te beslissen dat de 
sommen welke door aanlegster aan de 
Belgische Staat gestort werden in het 
raam van de tenuitvoerlegging van een 
door het militair gerechtshof op 23 ja
nuari 1948 uitgesproken veroordelend 
arrest, niet in mindering mochten komen 
als bedrijfslasten over de litigieuze dienst
jaren (dienstjaren 1950, 1951 en 1952), 
hoewel tegelijkertijd verklarende, ener
zijds, dat het onjuist is te beweren dat 
de wet van 27 juli 195S de wettigheid 

(2) Verbr. 4 december 1951 (_Arr. Verbr., 
1952, biz. 160); 26 october 1954 (ibid., 1955, 
blz. 116); 23 september 1955 (Bull. en PASIC., 
1956, I, 32) en noot 2 onder verbr., 8 october 
1957 (ibid., 1958, I, 112). 
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en het bestaan van de vennootschap naar 
Duits recht, die in de omstandigheden 
van de zaak tijdens de oorlog gevormd 
werd, zou erkend hebben, en, anderzijds, 
dat de wetgever zou bedoeld hebben door 
deze wet in zulke mate als hij omschrijft, 
de gevolgen van nietige akten gedurende 
de oorlog gesloten, geldig te maken, over
wogen heeft dat, ten aanzien van onder
scheiden feitelijke elementen, zoals de 
gelijkheid van de aandeelhouders, het 
behouden van dezelfde beheersraad en 
het aanhoudend bestaan van de onder
neming, de omzetting van de vennoot
schap naar Belgisch recht, zoals zij op 
10 mei 19!.0 bestond, in een « vennoot
schap naar Duits recht », slechts een door 
hetzelfde rechtswezen aangenomen veran
dering naar de vorm geweest is, zodat, 
daar de !eden van de beheersraad, wier 
schuldige handelingen tijdens de periode 
der vijandelijke bezetting tot de kwes
tieuze veroordelingen geleid hebben, de 
organen van hetzelfde rechtswezen ge
bleven zijn, de last van die veroordelingen 
een eigen en persoonlijke last van aanleg
ster bleef en dienvolgens niet als een 
l;ledrijfslast kon behandeld worden; dan 
wanneer de beschouwingen nopens de 
wet van 27 juli 1953, r.oals zij hier te 
voren aangehaald zijn, die door de feiten
rechters gegeven werden, tegenstrijdig en 
in ieder geval door dubbelzinnigheid aan
getast zijn, in zover zij niet verduidelij
ken in welke mate juist de omzetting 
van de Belgische vennootschap in een 
vennootschap naar Duits recht door de 
wet van 27 juli 1953 geldig gemaakt is 
(inzonderheid 97 van de Grondwet en 
1, 2 en 6 van de wet van 27 juli 1953); 
dan wanneer .de aanneming van een 
nieuwe juridische vorm en de onderwer
ping, gezagshalve, aan een onder een 
vreemd recht vallend juridisch statuut, 
krachtens de maatregelen die tijdens de 
oorlog door de bezettende macht geno
men en door de wet van 27 juli 1953 
geldig gemaakt werden in de door deze 
wet bepaalde mate, naar recht de tot
standkoming van een nieuw rechtswezen 
impliceerden en geenszins uitmaakten een 
door hetzelfde rechtswezen aanvaarde 
gewone vormverandering, die op de iden
titeit van dit wezen zonder invloed was, 
zonder dat overigens de door de feiten
rechters in aanmerking genomen feite
lijke elementen- gelijkheid van de aan
deelhouders, behoud van dezelfde be
heersraad, voortduring van de onderne
ming - enige weerslag hebben kunnen 
hebben, zodanig dat de stelling welke in 
hoofdorde door het bestreden arrest ge-

huldigd is door haar grondslag zelve de 
miskenning oplevert van de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen en inzonder
heid van de artikelen 1, 3, 25 van de 
Grondwet, 43 van het reglement gevoegd 
bij het vierde verdrag van Den Haag 
van 18 october 1907, 1, 2, 3, 70, 196, 197, 
198 van het koninklijk besluit van 30 de
cember 1935 tot samenschakeling van de 
wetten op de vennootschappen, 1, 2, 6 
van de wet van 27 juli 1953 en, gevolglijk 
25, 26, 30 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin~ 
gen: 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest blijkt, aan de ene kant, dat inge~ 
volge een verordening van de vijand van 
3 september 1940 de aanleggende venc 
nootschap, welker maatschappelijke zetel 
te Eupen gevestigd was, zich naar de 
Duitse wetgeving heeft moeten voegen 
daar Eupen gelegen was in het Belgisch 
grondgebied hetwelk in mei 1940 weder
rechtelijk bij Duitsland ingelijfd werd, 
dat het de vooroorlogse beheersraad, 
zonder de minste wijziging, is die beslist 
heeft de statuten aan het Duitse recht 
aan te passen, dat dezelfde raad, op twee 
!eden na die naderhand hun ontslag in
gediend hebben, de vennootschap gedu
rende gans de oorlog· beheerd heeft, dat 
na de bevrijding van het grondgebied de 
statuten van v66r mei 1940 opnieuw van 
kracht verklaard werden ; aan de andere 
kant, door het militair gerechtshof bij 
arrest van 23 januari 1948 de aanleggende 
naamloze vennootschap burgerlijk en 
hoofdelijk verantwoordelijk verklaard 
heeft voor de tegen twee van haar beheer
ders uitgesproken veroordelingen, ten
slotte dat de administratie niet aangeno
men heeft de eis van de vennootschap 
dat van haar belastbare inkomsten als 
bedrijfsuitgaven zouden afgetrokken wor
den de sommen die zij tot tenuitvoerleg
ging van evenbedoelde veroordelingen 
betaald heeft; 

Overwegende dat artikel 1, letter C, 
van de besluitwet van 5 mei 1944 de 
nietigheid van rechtswege vastgesteld 
heeft van alle daden van welke aard ook 
die gesteund zijn op de feitelijke wijzi
gingen door de vijand aan de grenzen 
van 's lands grondgebied aangebracht; 

Overwegende dat de wetgever door de 
wet van 27 juli 1953, tot bepaling van de 
gevolgen van de toepassing der Duitse 
wet in het gedeelte van het Belgisch 
grondgebied dat in mei 1940 wederrechte
lijk bij Duitsland werd. ingelijfd, de ge
volgen van deze nietigheid heeft willen 
verzachten om te vermijden dat private, 
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eerhiedwaardige en rechtmatige belangen 
gekrenkt worden; dat te dezen einde 
artikel 2 van die wet, behalve de daarin 
bepaalde uitzondering'en en afwijking'en, 
de krachtens de Duitse wetgeving geldig 
gesloten rech tsakten en de verworven 
uitwerking van die wetgeving geldig ver
klaard heeft, op voorwaarde dat die akten 
geen gevolgen hebben die strijdig zijn 
met de Belgische openbare orde; 

Overwegende dat artikel 6 van dezelfde 
wet de gevolgen van deze g'eldigmaking, 
ten aanzien van de handelsvennootschap
pen welker maatschappelijke zetel g'eves
tifs is in het in artikel '1 hedoelde gebieds
deel en welker statuten gewijzigd werden 
met toepassing van de Duitse wetgeving, 
beperkt heeft door hun, op straffe van 
ontbinding, de verplichting op te leggen 
binnen Mn jaar, voor zover zij dit nog 
niet gedaan hebben, hun statuten in 
overeenstemming te brengen met de 
Belgische wet ; 

Dat uit deze bepaling niet hlijkt dat 
de door de vijand aan dergelijke vennoot
schap opgelegde verplichting haar statu
ten te wijzigen om zich naar de Duitse 
wetgeving te voegen, tijdens de periode 
van wederrechtelijke inlijving van het 
grondgebied waar haar maatschappelijke 
zetel gevestigd was, enige weerslag gehad 
heeft op haar bestaan en haar nationali
teit indien }1aar statuten na de hevrijding 
opnieuw in overeenstemming gebracht 
zijn met de Belgische wet; dat het dus 
uitgesloten is dat een zodanige wijziging 
de oprichting mt>t zich gebracht heeft 
van een onderscheiden vennootschap 
naar Duits recht, waarvan het beheer, 
de winsten of de verliezen aan de aanleg
gende vennootschap vreemd zouden 
wezen; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door te beslissen dat de wet van 27 juli 
1953 ten deze de wettigheid en het be
staan van een van aanlegster onderschei
den vennootschap naar Duits recht niet 
erkend had, de bepalingen van deze wet 
juist toegepast heeft ; dat het zich niet 
tegengesproken heeft door erop te wijzen 
dat bedoelde wet, in de door haar bepaal
de mate, de gevolgen van nietige akten, 
in de periode van iPlijving gesloten, 
geldig gemaakt had ; dat, aangezien het 
de stelling van aanlegster, welke uit
sluitend op het bestaan van een onder
scheiden vennootschap gedurende de 
periode van inlijving gesteund was, af
gewezen heeft, het hof van beroep niet 
behoefde omstandiger te verduidelijken 
in hoever de wijzig'ing, tijdens deze 
periode, van· de statuten van aanlegster, 

door de wet van 27 juli 1953 geldig was 
gemaakt; · 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan ingewilligd worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet., 25, 26, inzonderheid para
grafen 1 en 3,. 30, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen; doordat het hestreden arrest, 
om te beslissen dat de sommen welke 
door aanlegster aan de Belgische Staat 
gestort werden in het raam van de ten
uitvoerleg'ging van een door het militair 
gerechtshof op 23 januari 1948 uitgespro
ken veroordelend arrest, niet in minde
ring mochten komen als bedrijfslasten 
over de litigieuze dienstj aren ( dienst
jaren 1950, 1951 en 1952), overwogen 
heeft dat, zelfs aannemende dat aanleg
ster de (( opvolgster " geweest is van een 
onderscheiden vennootschap naar Duits 
recht, de enige in hoofde waarvan de 
betwiste last als een eigen en persoonlijke 
last kon aangezien worden, aanlegster, 
door het patrimonium van de Duitse 
vennootschap over te nemen, (( dezelfde 
verbintenissen, zowel :met hun natuur als 
met hun omvang op zich had genomen '' 
en slechts (( gronden zou gehad hebben 
om de betwiste sommen als bedrijfslasten 
af te trekken in de mate dat de beweerde 
Duitse vennootschap dit zelf zou kunnen 
doen hebben "; dan wanneer de ePnvou
dige verklaring (( dat verzoekster slechts 
gronden zou hebben om de hetwiste som
men als bedrijfslasten af te trekken in 
de mate dat de beweerde Duitse vennoot
schap dit zelf zou kunnen doen hebben "• 
geen genoegzaam en passend antwoord 
oplevert op het bij conclusies voorge
brachte middel, luidende dat de betalin
gen, aan de Belgische Staat gedaan inge
volge de veroordelingen, in hoofde van 
cJ e Duitse vennootschap, schuldige feiten 
tot oorsprong hatiden waaraan de aan
leggende vennootschap vreemd gebleven 
was, door aanlegster verricht waren ter 
voorkoming van de sequestratie van de 
vennootschap die opnieuw Belgische ven
nootschap geworden was en ten einde de 
aandeelhouders toe te laten hun inkom
sten normaal te verkrijgen en te behou
den, wat deed uitkomen dat de oorzaak 
van de schuld bij elke van de vennoot
schappen verschillend bleek, in dier voege 
dat de feitenrechters verplicht waren 
concreet te onderzoeken of, ten deze, het 
bij uitstek persoonlijk karakter van de 
last, welke opgeleverd werd door een 
veroordeling die aan een eigen en persoon
lijke fout van de organen van de vennoot-
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schap te wijten was, onveranderd bleef 
wanneer deze last door een ander rechts
wezen gedragen werd (artikel 97 van de 
Grondwet) ; dan wanneer, in het geval 
van het opeenvolgend bestaan van twee 
onderscheiden vennootschappen, het ka
rakter van aftrekbare last aan de door 
aanlegster gedragen last niet mocht ont
zegd worden om de enkele reden aat hij 
voortvloeide uit veroordelingen die zij 
door haar eigen schuld wegens bet op
treden van haar organen opgelopen had, 
vermits de organen, wier handelingen tot 
die veroordelingen geleid hadden, bij 
onderstelling, de organen van een van 
haar onderscheiden vennootschap uit
maakten, in dier voege dat het karakter 
van bedrijfslast - aile andere vereisten 
als vervuld beschouwd zijnde - moest 
toegekend worden aan een last welke in 
hoofde van ae Belgische vennootschap, 
onderscheiden rechtswezen van de Duitse 
vennootschap, noodzakelijkerwijze niet 
meer het karakter kon hebben van een 
eigrn en persoonlijke last, voortvloeiende 
uit een eigen en persoonlijke fout, welk 
karakter die last niet kon hebben dan 
in hoofde van de Duitse vennootschap 
(artikelen 97 van de Grondwet, 25, 26, 
inzonderheid paragrafen 1 en 3, 30 van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen) : 

Overwegenae dat, naar luid van het 
antwoord op bet eerste middel, het arrest 
wettig beslist dat er tijdens de oorlog 
geen van de Belgische vennootschap on
derscheiden D uitse vennootschap bestaan 
heeft, doch dat dezelfde vennootschap 
haar exploitatie voortgezet heeft; · 

Overwegende dat het arrest derhalve 
door ten overvloede gegeven rr.denen de 
onderstelling onderzoekt waarin een ven
nootschap naar Duits recht gedurende 
de periode van inlijving wettig zou be
staan hebben; 

Dat het middel, dat tegen Jaatstbe
doelde redenen opkomt niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, 26, inzonderheid paragra
fen 1 en 3, 30, van de samengeschakelde 
wet ten betreffende de in komstenbelastin
gen, doordat het bestreden arrest, door 
zich te heperken tot de verklaring dat 
« aile sommen, die door een vennootschap 
uit hoofde van de veroordeling van haar 
organen tengevolge van een misdrijf be
taald zijn, van de bedrijfslasten zijn uit
gesloten >> en « dat geen sprake ervan kan 
wezen aan uit de veroor~elingen voort
vloeiende uitgaven een bedrijfskarakter 

toe te kennen », zonder te onderzoeken 
of de aldus hetaalde sommen met de 
hedrijfsactiviteit van aanlegster enig ver
band hielden, gesteund heeft op het crite
rium van absoluut karakter, dat de be
drijfsuitgaven, om deswege te mogen 
worden afgetrokken, hun oorzaak niet 
mogen vinden in d.e schending van een 
wet van openbare orde; dan wanneer de 
redenen van het arrest het niet mogelijk 
maken met nauwkeurigheid te bepalen 
of geen « sprake ervan kon wezen aan 
uit de veroordelingen voortvloPiende uit
gaven een bedrijfskarakter toe te ken
nen », hetzij omdat dergelijke uitgave 
haar oorzaak in de schending van een 
wet van openbare orde vond, hetzij 
omdat zij met de bedrijfsactiviteit van 
aanlegster generlei verband hield (inzon
derheid 97 van de Grondwet) ; dan wan
neer voor het aftrekken van de bedrijfs
uitgaven uitsluitend vereist is aat de uit
gaven aan de uitoefening van het bedrijf 
eigen zijn en geen persoonlijk karakter 
hebben, naardien de wetsbepalingen 
waarbij de materie geregeld is het crite
rium niet huldigen dat die uitgaven hun 
oorzaak niet vinden in de schending van 
een wet van openbare orde (anikelen 26, 
26, inzonaerheid paragrafen 1 en 3, 30 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen) : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
in strijd met rte in het middel naar voren 
gebrachte bewering, niet gesteund heeft 
op het criterium van absoluut karakter 
dat de uitgaven van de bedrijfsinkomsten 
niet mogen afgetrokken worden indien 
zij hun oorzaak vinden in de schending 
van een wet van openbare orde; dat het 
de aftrekking daarvan geweigerd heeft 
omdat zij ten deze geen bedrijfskarakter 
hadden; 

Overwegende, zoals uit de verwerping 
van het eerste middel blijkt, dat het 
arrest wettig beslist heeft dat de sommen 
om aftrekking waarvan aanlegster ver
zocht door haar betaald werden tot ten
uitvoerlegging van de veroordeling die 
te haren laste uitg·esproken werd uit 
hoofde van de misdrijven begaan door 
haar organen, waardoor zij persoonlijk 
en rechtstreeks verantwoordelijk stond; 

Overwegende dat uit het combineren 
van de paragrafen 1, 2 en 3 van artikel26 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenhelastingen blijkt dat 
« de hedrijfsuitgaven aileen » van de be
drijfsinkomsten mogen afgetrokken wor
den, en dat geen bedrijfskarakter hebben, 
de uitgaven << welke tot het uitoefenen 
van het bedrijf niet noodzakelijk zijn » ; 
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dat artikel RO van dezelfde wetten, waarin 
van sommige helastbare baten sprake is, 
dezelfde draagwijdte heeft wanneer het 
voorziet in de aftrekking van de « uit
gaven, die aan het uitoefenen van het 
bedrijf eigen zijn >>; 

Overwegencle dat het arrest vaststelt 
dat de sommen welke aanlegster van haar 
beclrijfsinkomsten wil aftrekken door 
haar betaald zijn tot tenuitvoerlegging 
van de veroorclelingen tot schadevergoe
clingen en tot verbeurclverklaring van de 
gemaakte winst, die te haren laste uit
gesproken werden wegens haar misdadige 
activiteit van medewerking met de 
vijand; 

Dat het arrest uit deze vaststelling·en 
wettig heeft kunnen atleiden dat de beta
~ing van bewuste sommen niet viel te 
peschouwen als een uitgave welke tot bet 
uitoefenen van het beclrijf noodzakelijk 
of aan dtt uitoefenen eigen was ; 

Dat het micldel niet kan ingewilligd 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroorcleelt aanlegster tot de 
kosten. 

15 maart 1960.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever-, H. Neven. -
Gelijkluidende conclusie, H. Delange, ad
vocaat-generaal.- Pleiter, H. Van Ryn. 

1 e KAMER. - 17 maart 1960 

BELGISCH CONGO. - ONROEREND 
GOED. - EIGENDOMSRECHT VASTGE
STELD DOOR EEN BEWTJSSCHRIFT VAN 
REGISTRATIE OPGESTELD DOOR DE BE
WAARDER DER GRONDTlTELS. - ON
SCHENDBAAR EIGENDOMSRECHT. 
UrTZONDERING. 

Het bewijsschrift van 1·egistmtie opgesteld 
door de bewaardm· van de grondtitels, 
vaststellende dat het eigendomsrecht van 
een in Congo gelegen onroerend goed aan 
een zekere pe1·soon toebehoort heeft volle 
bewijsk1·acht en het aldus vastgestelde 
eigendomsrecht is onschendbam'. Onder 
het enig voorbehoud van het geval voor
zien b~j artikel 49 van het boek van het 
Congolees Butgerlijk Wetboek « Ovet de 
goederen en de ve1·schillende wijzigingen 
van de eigendom », geven de oorzaken van 
ontbinding of van nietigheid van de ver
V1'eemdingsoveteenkomst en de missing 

van het bevel van investituur slechts aan
leiding tot rechtsvorderingen tot schade
vergoeding (1). (Congolees Burgerlijk 
W ethoek, hoek « Over de goederen en 
de verschillende wijzigingen van de 
eigendom » art. 40, 42, 44, 49 en 50.) 

(CAMPION, T. DANDOIS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 februari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Elisabethstad ; 

Over het middel, afgeleid ui~ de scherr
ding van de artikelen 44 en 49 van het 
hoek « de goederen en de verschillende 
wijzigingen van de eigendom >> van het 
Congolees Burgerlijk Wetboek (decreet 
van 6 februari 1920, gewijzigd door de 
wetgevende verordening van 29 augustus 
1941 en door het decreet van 28 maart 
1949), doordat het bestreden arrest, na 
vastgesteld te hebben dat verweerder de 
eigendom van de litigieuze gronden op 
naam van aanlegger liet registreren de 
4e juli 1949, heslist dat « Zo juridisch 
appellant (hier aanlegger) krachtens de 
registratie van 4 juli 1949 eigenaar van 
de litigieuze onroerende goederen gewoi'
den is en zo men streng· genomen, kan 
staande houden dat gei:ntimeerde (hier 
verweerder) zich op artikel 49 van het 
Burgerlijk W etboek, hoek II, niet kan 
beroepen om die registratie te laten ver
nietigen, zelfs wanneer hij de verkoop
akte van 28 juni 1949, krachtens welke 
die registratie geschied is, nietig laat ver
klaren, vermits hij, strikt gesproken, de 
vervreemder niet is van de eigendom van 
bet onroerend goed, welke eigendom hif 
niet bezat krachtens de akte van 14 sep
tember 1948 tot overdracht door appel
lant van de rechten die deze toentertijd 
op het onroerend goed had, appellant 
evenwel ertoe gehouden is aan gei:nti
meerde bewuste eigendom terug te geven 
omdat hij geen recht heeft ze te behouden, 
in ieder geval sedert het uitspreken van 
de echtscheiding tussen hemzelf en de 
dochter van gei:ntimeerde », en bovendien 
verduidelijkt « dat er zelfs blijkt dat 
appellant slechts als naamlener moest 
dienen >> en « dat hij, door het onroerend 

(1) NoVELLEs, Droit colonial, bd. II, 
biz. 103 ; STENMANS, Transmission de la proc 
priete innnobilic1·e, n°8 113 en voig.; raadpl. 
JENTGEN, noot onder bestreden arrest (J. T., 
d'Out1·e-rner, 1957, biz. 69), 



- 671 ,-,-

goed te bebouden, zicb ten nadele van 
ge1ntimeerde zou verrijken »; dan wan
neer het bewijsscbrift van registratie van 
4 juni 1%9 op zichzelve volledig bewijs 
van bet eigendomsrecht van aanlegger 
gaf, welk recht, zoals bet daarin was vast
gesteld, onaantastbaar was, naardien 
de oorzaken van ontbinding slechts op 
persoonlijke vorderingen tot schadever
goeding recbt geven, aangezien ter zake 
niet vervuld waren de wettelijke voor
waarden waaronder de vervreemder ver
mag op te treden tot wederoverdracbt 
van een onroerend goed waarover een 
bewijsschrift van registratie bestaat; 
zodanig dat geen enkele van de door de 
feitenrechter gegeven overwegingen een 
recbtvaardiging oplevert van zijn beslis
sing, waardoor aan aanlegger bevolen is 
« bet litigieuze onroerend goed, ingeschre
yen ter bewaring van de grondtitels te 
Elisabetbstad, boek LXXXI, folio 57, 
terug te geven, onder registrering ervan 
op naam van ge1ntimeerde » ; 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger eigenaar van bet 
litigieuze onroerend goed geworden is 
door de registratie ervan op 4 juli 1%9 ; 

Overwegende dat bet arrest aanlegger 
veroordeelt tot het " teruggeven » van het 
·onroerend goed aan verweerder, " onder 
registrering ervan » op diens naam ; 

Overwegende dat, in strijd met de stel
ling van verweerder, het arrest aldus niet 
de uitvoering tot stand brengt, door aan
legger, van een immobilaire verkoop 
welke deze bij een private overeenkomst 
toegestaan heeft; dat, zo bet arrest wijst 
op bet bestaan tussen partijen van een 
overdracht van rechten van aanlegger 
aan verweerder op 14 september 1948, 
bet daar geen vervreemding van de eigen
dom geldt en bet arrest trouwens de uit
voering van die overeenkomst niet ge
last; 

Overwegende dat bet arrest beslist dat 
aanlegger, gezien betrekkingen van fami
liale aard tussen partijen, " geen recht 
heeft om de eigendom van het onroerend 
goed te bebouden », << dat hij, door bet 
onroerend goed te behouden, zicb zonder 
oorzaak ten nadele van ge1ntimeerde zou 
verrijken >>, dat aanlegger <<bet bestuur 
in kennis ervan gesteld beeft dat bij voor 
het onroerend goed geen belangstelling 
had>>; 

Dat bet bestreden arrest, door aanleg
ger te bevelen bet onroerend goed aan 
verweerder << terug te geven », impliciet 
beslist dat dit goed aan verweerder toe
beb9ort; 

Overwegende dat het arrest hierdoor 

aanlegger bet recht van eigendom op }let 
onroerend goed ontzegt; dat even'wel dit 
recbt vastgesteld is door het door de be
waarder van de grondtitels opgemaakte 
bewijsschrift van registratie, hetwelk het 
voile bewijs daarvan geeft, naar luid van 
artikel 44 van titel III van het boek << de 
goederen en de verschillende wijzigingen 
van de eigendom >> van het Burgerlijk 
Wetboek; dat, naar hetzelfde artikel, dit 
eigendomsrecht onaantastbaar is; dat, 
behalve in het geval van het ten deze 
vreemde artikel 49, de oorzaken van out
binding of nietigheid van de overeen
komst van vervreemding of de missing 
van het bevel slechts tot persoonlijke 
rechtsvorderingen tot schadevergoeding 
aanleiding geven ; 

Overwegende mitsdien dat het arrest, 
door om de redenen welke het opgeeft 
bet eigendomsrecht van aanlegger niet te 
erkennen, het in het middel aangeduide, 
evengemelde artikel 44 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerder. tot de kosten ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Leo
poldstad. 

17 maart 1960.- 1e kamer.- Voor
zitte~·, en Verslaggever, H. Sohier, voor
zitter. Gelijkluidende conclusie, 
H. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. Pleite~·s, HH. Van Ryn en 
Demeur. 

1e KAMER. - 17 maart 1960 

REGISTRATIERECHT. VERMIN-
DERING VAN DE RELFT VAN RET REGIS
STRATIERECRT OP DE EERSTE OVER
DRACRT ONDER BEZWARENDE TITEL 
VAN ZEKERE GEBOUWDE ONROERENDE 
GOEDEREN. - AANKOOPAKTE VER
LEDEN TIJDENS DE PERIODE ZICR 
UITSTREKKENDE VAN 1 JULI 1948 TOT 
DE INVOEGETREDING VAN DE WET VAN 
30 MEI 1949. - ARTIKEL 2 VAN DIE 
WET.- BEWIJS DAT RET TERREIN NIET 
BEBOUWD WAS DOOR ALLE RECHTSMID
DELEN TE LEVEREN. - TOEPASSINGS
VELD VAN DIE BEPALING. 

Alinea 3 van het artikel 2 van de wet van 
30 mei 1949, volgens hetwelke voo1· de 
ve~·mindering van het 1'egist1·atie1·echt, het 
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bewijs dat een terrein, op het ogenblik 
van zijn aankoop, niet bebouwd was mag 
doOl' alle rechtsmiddelen van het gemeen 
recht worden geleverd, is toepasselijk 
niet enkel op de aankoopakten van een 
terrein, verleden tussen 1 juli 1948 en de 
invoegetreding van die wet, doch insge
lijks op de akte van eet·ste overdracht ten 
bezwarende titel van het op dit tert·ein 
opgetrokken gebouw, op voorwaat·de dat, 
in beide gevallen, de opbouw begonnen 
werd voot• de inwerkingtreding van de 
wet en voltooid werd voot· 1 januari 1952. 
(Code van de registratierechten, hypo
theek en griffierechten, art. 291, 293, 
294, 297, 298 en 299.) 

(CATTEAU EN JOACHIM T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 november 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen H, 291 (g·ewijzigd 
door de wet van 23 augustus 194?), 293, 
296, 29? (gewijzigd door de wet van 
23 augustus 1947), 298, 299 van het 
koninklijk besluit nr 64 van 30 november 
1939, het Wetboek van de registratie
rechten inhoudende, 1, 2 van de wet van 
30 mei 1949 tot wijziging van sommige 
bepalingen van dit wetboek, doordat het 
bestreden arrest beslist dat het kopen, 
door aanleggers bij notariele aide van 
8 januari 1951, van een gebouwd onroe
rend goed, waarvan het blote terrein door 
hun verkoper bij notariele akte van 18 oc
tober 1948 was gekocht, aanleiding geeft 
tot het heffen van het registratierecht 
tegen de volle voet van 11 t. h. en niet 
tegen de met de helft verminderde voet 
welke op deze akte gei'nd werd, en bijge
volg niet gegrond verklaart het verzet van 
aanleggers tegen het te hunnen laste afge
leverde dwangbevel tot betaling van de 
andere helft van het recht, en doordat het 
in dier voege beslist om de reden dat arti
kel 2 van de wet van 30 mei 1949 aan 
het regime van de artikelen 29? tot 299 
van het Wetboek van de registratierech
ten geen wijziging toebrengt en het onont
beerlijk was, om onder dit regime te val
len, in een door de ontvanger opgemaakt 
proces-verbaal te laten vaststellen dat het 
terrein vrij was van elk gebouw alvorens 
een bouw te beginnen, zoals het ten deze 
het geval was, in de periode begrepen 
tussen 1 juli 1948 en 15 juli 1949, de 

datum van de inwerkingtreding van de 
wet van 30 mei 1949, zodat het afschrift 
van dat proces-verbaal bij de akte van 
verkoop van het bebouwd onroerend 
goed kan gevoegd worden, wat het geval 
niet geweest was, dan wanneer, naar luid 
van artikel 2 van de wet van 30 mei 1949, 
voor de akten van verkrijging van blote 
terreinen, die met ingang van 1 juli 1948 
tot 15 juli 1949 verleden zijn, en wanneer 
de bouw begonnen werd v66r laatstver
melde datum, wat, naar de feitenrechters 
bevinden, ten deze het geval geweest is, 
het in de laatste alinea van artikel 293 
van het Wetboek der registratierechten 
bedoelde verval niet van toepassing is, 
noch bijgevolg het verval van artikel 298 
van hetzelfde wetboek, en het bewijs dat 
de verkregen grond onbebouwd was door 
alle middelen van het gemeen recht mag 
geleverd worden; waaruit volgt dat, aan
gezien het arrest niet betwist dat derge
lijk bewijs geleverd was en dat de andere 
vereisten, bepaald bij de artikelen 297 
(gewijzigd door de wet van 30 mei 1949) 
tot 299 van voormeld wetboek vervuld 
waren, het aanleggers onwettig geweigerd · 
heeft de vermindering met de helft van 
het registratierecht van 11 t. h. op hun 
koop van 8 januari 1951, welke de eerste 
overdracht onder bezwarende titel voor 
1 januari 1955 uitmaakt van een onroe
rend goed hetwelk, enerzijds, door de ver
koper gebouwd was op een grond waar
van de verkrijging door hem tussen 1 juli 
1948 en 15 juli 1949 viel in het bepaalde 
bij artikel 291 van meergemeld wetboek 
(gewijzigd door de wet van 30 mei 1949), 
en waarvan, anderzijds, de bouw begon
nen was tussen deze twee data door de 
verkrijger van die grond na de datum 
van de notariele akte van de verkrijging 
ervan en door hem v66r de verkoop op 
8 januari 1951 voltooid was : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zijn beslissing· rechtvaardigt door de 
gronden dat : 1° het door de artikelen 291 
tot 296 van het Wetboek van de registra
tierechten ingevoerde en het door de arti
kelen 29? en volgende geregelde regime 
onderscheiden « en van elkander onafhan
kelijk " zijn; 2° voor de bij artikel 29? 
ingevoerde vermindering van het regis
tratierecht, er geen reden bestond om in 
de wet van 30 mei 1949 een overgangs
of tijdelijke bepaling op te nemen, ver
mits dit regime ten dage van de inwer
kingtreding van de wet nog steeds van 
toepassing was, terwijl op die datum het 
door artikel 291 ingevoerde regime opge
houden had toepassing te vinden ; 3° de 
tekst van artikel 2 van de wet van 30 mei 
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1949, al wijkt hij af van de artikelen 291, 
293, en 294 van het Wetboek, daarente
gen de artikelen 297, 298 en 299 geens
zins vermeldt; 4° de Minister van finan
cHin, indiener van het amendement dat 
dit artikel 2 geworden is, slechts op het 
oog gehad heeft, volgens het beknopt ver
slag van de zitting van de kamer van 
5 april1949, de toestand te verhelpen die 
ontstaan was doordat artikel 291 van het 
Wetboek sedert 1 juli 1948 opgehouden 
had van toepassing te zijn ; 

Overwegende dat, al mogen de regimes, 
ingevoerd door de artikelen 291 en 297 
van het Wetboek van de registratie-, 
hypotheek- en griffierechten, onafhanke
lijk van elkaar toegepast worden, in deze 
zin dat de bij artikel 297 bepaalde ver
mindering van het recht ook mag ver
leend worden bij een eerste overdracht 
onder bezwarende titel van een onroe
rend goed dat gebouwd is op een grond 
welke niet in het bepaalde bij artikel 291 
valt, er desniettemin blijft dat er tussen 
die regimes nauwe banden bestaan; 

Dat allebei onderstellen dat de bouw 
voltooid is v66r een bepaalde datum 
welke voor beide dezelfde is : 1 januari 
1950 v66r de wet van 30 mei 1949, 1 ja
nuari 1952 sedert deze wet; dat de wet
gever, juist om deze gelijkheid van tijds
bepaling in acht te nemen, eveneens voor 
artikel 297 de datum van 1 januari 1952 
deed gelden die aanvankelijk slechts voor 
artikel 291 bepaald was ; 

Dat de artikelen 293 en 298 tot toepas
sing van ieder der regimes eisen dat, 
voordat met de bouw een aanvang wordt 
gemaakt, de ontvanger der registratie de 
plaats bezocht heeft ten einde vast te 
steilen dat de grond niet bebouwd is ; 

Dat uit de artikelen 294 en 299 blijkt 
dat het bewijs van dit feit aileen lean 
blijken uit een proces-verbaal, opgemaakt 
door de ontvanger en medeondertekend 
door de belanghebbende, ofwel, in geval 
van onenigheid, uit het verslag van de 
gerechtelijke deskundige; 

Dat, tot toepassing van de twee regi
mes, dus hetzelfde proces-verbaal of ver
slag het enige toelaatbare bewijs van de 
niet bebouwde staat van de grond uit
maakt; 

Dat uit deze beschouwingen volgt dat 
een wettelijke wijziging van de datum van 
vol~ooiing van het gebouw noodzal,elijk 
en m dezelfde mate op de twee regimes 
een weerslag heeft; 

Overwegende dat, in strijd met wat het 
bestreden arrest verklaart, een overgangs
bepaling in de wet van 30 mei 1949 haar 
rechtvaardiging, wat het regime van de 

VERBR,, 1960. - 43 

artikelen 29? en voigende aangaat, vindt 
in het feit dat de wijziging welke door 
artikel1 van de wet van 30 mei 1%9 aan 
meergemeld artikel 297 toegebracht is de 
vermindering van het recht toepasselijk 
maakte op gebouwen die men aan het 
optrekken was en waarvoor het voordeel 
van het vroegere wettelijke regime niet 
kon ingeroepen worden ; 

Dat immers daar het optrekken van 
een onroerend' goed n?odzakelijkerw~jz~ 
een zekere tijd vergt, Ieder voor 15 JUh 
1949 begonnen geboUW niet noodzake
lijk v66r 1 ja:nuari 1950 behoefde vol
tooid te zijn ; 

Overwegende dat, evenals het y66r ·de 
wet van 30 mei 1949 voor somm1ge ver
krijgers van gronden van belang ontbloot 
zou geweest zijn de bij de artikelen 291, 
2°, 293, laatste lid en 294 voorgeschreven 
formaliteiten te ~ervuilen, was het ver
vullen van diegene onder bewu?te forma
liteiten, naar Welke door de arbkelen 298 
en 299 verwezen is, van belang en zelfs 
van voorwerp ontbioot ten aanzien van 
dezelfde verkrijgers die een gebouw op
trokken waarvan het voltooien slechts in 
het vooruitzicht gesteld was tegen een 
datum na 31 december 1949; 

Overwegende dat Jid 2 van artikel 2 
van de wet van 30 mei 1949 niet toepas
selijk verklaart " het jn de laatste alinea 
van artikel 293 bedoelde verval ,, wan
neer het gaat om akten van verkrijging, 
verleden tussen 1 juli 1948 .en 15 jl:'li 1949, 
de datum van de inwerlnngtredmg van 
de wet van 30 mei 1949, en de bouw v66r 
deze datum begonnen -werd; 

Dat niet aileen het aJdus bedoelde ver
val geldt zowel voor de vermindering van 
het recht dat op de verkrijging van een 
grond geheven wordt als voor de vermin
dering van het recht betreffende de eerste 
overdracht onder bez-w-arende titel van 
het gebouwd onroerend goed, doch dat, 
in zover bewust verval op laatstbedoelde 
vermindering· slaat arti"Kel 298 het slechts 
onder verwijzing n~ar artikel293 invoert.; 

Dat derhalve, in zo-v-er het doo:; arb
kel 293 ingevoerde verV al door arhkel 2, 
lid 2, van de wet van 30 111ei 1949 ophoudt 
toepasselijk te zijn, he-t verval ~at arti
kel 298 door verwijzing naar arbkel 293 
invoert wegvalt; 

Overwegende dat de oplossing welke 
uit de bovenstaande beschouwingen 
voortvloeit gestaafd wo:rdt door de ver
klaringen die de minister van financien 
afgelegd heeft tot reclJ. tvaardiging van 
het door hem in de ka:Jller voorgestelde 
amendement, welke ve.eklaringen in de 
parlementaire handelin gen aangehaald 
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zijn en volgens welke bepalingen met 
terugwerkende kracht geboden waren, 
zowel tot toepassing van de artikelen 297 
en volg·ende als tot toepassing van de 
artikelen 291 en volgende; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder tot de kosten ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

17 maart 1960. - 1 e kamer. - Voo7'
zitter, H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slag-

, gever, H. Valentin. - Gelijkluidende con
clusie, H. Hayoit de 'l'ermicourt procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Pirson 
en Van Leynseele. 

1° KAMER. - 18 maart 1960 

WISSELBRIEF. - AFWEZIGHEID VAN 
VERMELDING VAN DE TREKKER.- CON
CLUSIES BEWERENDE DAT DIE BRIEF, 
NlETIG ZIJNDE, HE'l' BEWIJS NIET MAG 
LEVEREN VAN ENIGE ZELFS NIET CAM
BIAIRE VERBINTENIS, VAN DE BETROK
KENE AANVAARDER. - AHREST BE
SLISSENDE DAT DE AANVAARDING HET 
BEGIN VAN BEWIJS DOOR GESCHRIFT 
MAG OPLEVEREN VAN EEN LENING, IN
DIEN DE PARTIJEN NIET ENKEL HET 
IN/liCHT HEBBEN GEHAD EEN WISSEL
BRIEF OP TE MAKEN. - PASS END ANT
WOORD. 

Het arrest dat beslist dat de aanvaarding 
van een wisselbrief, zonder ve1·melding 
van de trekke1·, een begin van bewijs 
door geschrift mag opleveren van een 
lening, wanneM' de partijen het inzicht 
niet hebben gehad enkel die brief, ter 
uitzondering van elk andere titel, op te 
maken, beantwoo1·dt op passende wijze 
de conclusies welke staande hielden dat 
zullee ongeldige wisselb1·ie{ het bewijs 
van geen, zelfs niet cambiaire verbin
tenis, rnag leveren (1). 

(1) NoVELLES, Droit comme1•cial, bd. II; 
Lettre de change, nr 171 ; VAN RYN, P1•incipes 
de droit commercial, bd. II, nrs 1473 en 1474; 
FREDERICQ, bd. X, nr 30 ; DALLOZ, Repert. 
dr. comm. et des societes, 1957, yo Lettre de 
change, no 67. 

(ALEXIS, T. VAN DE WALLE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest op 2 5 j uni 19 58 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikelen 1107, 113t., 1135, 
1319, 1320, 1322 en 134o7 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet 
van het gerechtelijk contract en van d~ 
bewijskracht van de door aanlegO'ers : 
v66r het hof van beroep genomen gon
clusies, doordat het bestreden arrest, 
vaststellende dat aanlegg·ers een formu
lier van wisselbrief, gedagtekend van 
22 mei 1951, ten bedrage van 100.000 fr., 
met melding van aanlegger als getrok
kene, doch zonder aanduiding van be
gunstigde en zonder melding of handteke
ninjl>' van de trekker " voor acceptatie >> 

ondertekend hebben en in handen van 
de rechtvoorganger van verweerster ge
laten hebben, beslist heeft dat bedoelde 
acceptatie de door verweerders ingeroe
pen lening van 100.000 frank als waar
schijnlijk, in de zin van artikel134o7 van 
het Bmgerlijk W etboek, doet voorkomen, 
en derhalve als begin van schriftelijk be
wijs van de ingeroepen lening dient weer
houden te worden, en dat dit begin van 
schriftelijk bewijs door verschillende ele
menten der zaak bevestigd wordt, en, 
door aldus zonder beweegredenen uit te • 
spreken, de conclusies heeft miskend en 
verworpen welke door aanleggers v66r 
het hof van beroep regelmatig genomen 
werden en waarbij deze laatsten tegen 
de aanspraken van verweerders als .ver
weer aanvoerden : a) << dat de << aanvaar
ding >> ... wat naar haar vorm en naar de 
bedoeling van partijen als een wissel 
voorkwam, geen andere betekenis ... kon . 
hebben dan ene cambiaire verbintenis 
te doen ontstaan; dat door hun << aan
vaarding >> de aanvaarders ene voorwaar- ' 
delijke verbintenis aangingen, namelijk · 
deze de in de wissel vermelde som te 
betalen indien, op de vervaldag, voor 
dit bedrag provisie zou voorhanden 
zijn ... ; dat de trekker niet vermag deze 
voorwaardelijke verbintenis in ene ge
wone en onvoorwaardelijke verbintenis 
om te zetten; dat, Sj)ijts het feit dat de 
wissel nooit door de trekker ondertekend 
werd, ... de door de aanvaarders in rand 
van de wissel neergepende handtekening 
steeds een cambiaire verbintenis is ge
bleven, dit is dat de trekker of, ter zake, 
zijn erfgename niet aan de verplichting 
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kan ontkomen het bewijs aan te voeren 
dat er op de vervaldag provisie of dele
king bestond ; dat er dus ... g·een spraak 
kan zijn in de « aanvaarding " ... het be
wijs van ene burgerlijke schuldbeken
tenis en evenmin van een begin van 
schriftelijk bewijs te vinden; dat de 
geldig aangegane cambiaire verplichting 
haar formeel karakter is blijven behou
den en dat er anderzijds ter zake van 
geen « declassement " kan worden gewag 
gemaakt, waar het gebleken is dat par
tijen het werkelijk inzicht hadden een 
wisselbrief op te maken, ter uitsluiting 
van een andere titel"; b) « dat appel
lanten (hier verweerders) ten onrechte 
betwisten dat ge'intimeerde door de 
« aanvaarding " ... een loutere cambiaire 
verbintenis zouden aangegaan hebben ; 
dat de natuur van deze verbintenis niet 
door latere omstandigheden kan worden 
be'invloed of gewijzigd; dat de « aan
vaarder " wei vermag ene cambiaire ver
bintenis aan te gaan spijts het feit dat 
bij de ondertekening voor « aanvaar
ding " de titel niet volledig en regelmatig 
was ... ; dat tot bewijs mag aangestipt 
dat hij die dergelijke titel « voor aan
vaarding " ondertekent, niet meer aan 
de uit zijn aanvaarding volgende ver
plichting kan ontkomen ... dat de « aan
vaarder " ... door zijn handtekening « voor 
aanvaarding " geen andere verbintenis 
aangaat dan deze de overeengekomen 
som op de vervaldag te betalen, mits er 
steeds op de vervaldag provisie zou 
voorhanden zijn ; dat het de trekker ... 
niet kan toegelaten worden deze zuiver 
cambiaire verbintenis in een burgerlijke 
verbintenis om te zetten of de « aanvaar
ding " van de wissel als een begin van 
schriftelijk bewijs in te roepen ; dat hier
uit noodzakelijk moet volgen dat, zo, 
door de fout van de trekker, de wissel
brief ongeldig blijft, de ongeldigheid van 
de wisselbrief meteen de ongeldigheid 
van de uit de « aanvaarding '' voort
vloeiende verbintenis tot gevolg heeft; 
zonder geldige wissel, is er geen cam
biaire verbintenis, voorzeker, maar ook 
geen verbintenis hoegenaamd; ... dat 
de cc aanvaarding" niet als een cc begin 
van bewijs bij geschrift "• mag ingeroe
pen worden, omdat de aanvaarders nooit 
enig ander doel hadden dan dit te betalen 
indien op de vervaldag nog steeds dele
king voorhanden was ; dat waar deze 
dekking ... niet meer bestond, de omvor
ming van hun cc aanvaarding " in een 
cc schuldbekentenis "• althans in een cc be
gin van bewijs van ene schuldbeken
tenis "• blijkbaar de rechten van ge'inti-

meerden zou schenden; en doordat het 
bestreden arrest aldus het gerechtelijk 
contract en de bewijskracht van de hier
boven aangehaalde conclusies miskend 
heeft (schending van de artikelen 1107, 
1134, 1135, 1319, 1320, 1322 en 1347 
van het Burgerlijk W etboek) en nage
laten heeft zijn beslissing wettelijk te 
motiveren (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 1347 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Overwegende, enerzijds, dat door te 
verklaren dat de acceptatie door de aan
leggers van een wisselbrief, die wegens 
de niet-aanduiding van de trekker onvol
ledig is - acceptatie welk door hen aan 
Theophile Van de Walle, rechtsvoor
ganger van verweerders, overhandigd 
werd -· een begin van schriftelijk be
wijs van een door g·ezegde Van de \Valle 
aan aanleggers toegestane lening kan 
uitmaken, het arrest een passend ant
woord heeft verstrekt op de conclusies 
waarbij, na erop gewezen te hebben dat 
wie een wisselbrief voor acceptatie onder
tekent slechts een cambiaire verbintenis 
aangaat, die van het bestaan van de 
nodige dekking op de vervaldag afhanke
lijk is, aanleggers aanvoerden dat indien 
de wisselbrief niet geldig is er geen om 
het even welke verbintenis, bestaan kan; 

Overwegende, anderzijds, dat tegen
over de in de conclusies vervatte bewe
ring, dat de acceptatie van aanleggers 
in geen geval in de onderhavige zaak als 
begin van schriftelijk bewijs van een 
lening gelden kan, omdat de partijen 
slechts de bedoeling gehad hebben een 
wisselbrief op te maken, met uitsluiting 
van om het even welke andere titel, het 
arrest verscheidene vaststellingen stelt, 
namelijk dat Van de Walle cc de vaste 
gewoonte had, bij het aangaan van lenin
gen, blanco-wissels voor acceptatie te 
laten tekenen en ze tot bewijs van de 
lening onder zich te houden >> en dat uit 
een op de rugzijde van de door aanleg
gers geaccepteerde wissel voorkomende 
interestenrekening blijkt dat zulks wel 
het geval is geweest met de do'or verweer
ders ingeroepen lening van 100.000 fr.; 

Dat het middel bijgevolg feitelijke 
grondslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

18 maart 1960. - 1 e kamer. 
VoMzittel', H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vetslaggevet, 
H. Rutsaert. - Gelijlcluidende conclusie, 
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H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleiters, HH. De 
Bruyn en della Faille d'Huysse. 

1 e KAMER. - 18 maart 1960 

1° ARBEIDSONGEVAL.- WEG NAAR 
HET WERK.- NORMALE WEG.- BE
GRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - WEG NAAR 
HET WERK. - FOUT VAN IIET SLA CRT
OFFER DIE HET RECHT OP DE FORFAI
TAIRE VERGOEDINGEN UITSLUIT. -
FOUT WELKE ZONDER ENIG VERBAND 
MOET ZIJN MET DE NORMALE WEG. 

3° ARBEIDSONGEVAL. - WEG NAAR 
HET WERK. - FOUT DIE VERBAND 
HOUDT MET DE NORMALE WEG. 
BEG RIP. 

1° Is wettig de beslissing dat een fietser, 
alhoewel hij op de openba1·e weg welke 
op de normale weg gelegen is, in de 
.ztn van de besluitwet van 13 december 
1945, de rij baan en niet het rijwielpad 
volgde dat hij reglementair diende te 
gebruiken, niettemin de no1·male weg 
benuttigt ( 1). 

2° De fout van het slachtoffet van een 
ongeval gebeurd op de weg naar het werk, 
welke, luidens artikel 2, 2e lid, van 
de besluitwet van 13 decembet 1945, het 
recht op de forfaitai?'e ve1·goedingen uit
sluit, is de fout welke, alhoewel ze ver
band houdt met het ongeval, (2) zonder 
verb and is met de norm ale weg ( 3). 

3° Het slachtoffe7' van een ongeval gebeurd 
op de weg naar het werk die, een fiets 
berijdende, op de openbare weg, zijn 
no1·male weg, niet het fietspad doch de 
rijweg volgt en die zich vastklampt aan 
een camion, pleegt aldus geen fout welke 
geen verband houdt met de no1·male 
weg (!i). 

(N. V. « GENERAL ACCIDENT, FIRE AND 
LIFE ASSURANCE CORPORATION LTD "• 
T. BROECKX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 16 juli 1958 in hoger beroep 

(1) Zie noot 1, Bull. en PAsrc., 1960, I, 840. 
(2) Verbr., 4 februari 1960 (sup1·a, biz. 509). 
(3) Verbr., 4 juni 1959, twee arresten 

gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen; 

Over de twee middelen samen, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1 en 2 
van de besluitwet dd. 13 december 19115 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit ongevallen die zich op 
de weg naar of van het werk voordoen, 
12 van de wet dd. 10 juli 1951 tot wijzi
ging van de wet op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, 53, 1, van het koninklijk besluit 
dd. 8 april1954 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, en 
97 van de Grondwet, het eerste, doordat 
het bestreden vonnis, na te hebben vast
gesteld dat de minderjarige zoon van 
verweerder zich per fiets van huis naar 
zijn werk begaf en het slachtoffer van een 
dodelijk verkeersongeval werd ten ge
volge van het feit, dat hij, in overtreding 
van artikel 53 van het koninklijk besluit 
dd. 8 april1951i, het rijwielpad had verla
ten dat hij verplicht was te volgen, en 
zich met de hand aan een in dezelfde 
richting met een snelheid van ongeveer 
60 km. per uur over de autorijbaan rij
dende vrachtwagen had vastgeklampt, 
nochtans beslist dat het ongeval aan een 
aan de weg naar de arbeid verbonden 
risico te wijten is en ten voordele van 
verweerder, recht zou geven op de ver
goedingen die door de wetten op de ver
goeding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen voorzien worden, en 
dit om de redenen dat niet betwist wordt 
dat, onder topografisch opzicht be
schouwd, de gevolgde baan zich op de 
door het slachtoffer normaal af te leggen 
weg bevindt om zich van zijn verblijf 
naar de plaats waar hij gaat werken te 
begeven ; dat, zo het verslag aan de 
Regent, welk aan de besluitwet dd. 13 de
cember 1945 voorafgaat, opmerkt dat er 
geen recht op vergoeding zou kunnen 
bestaan ingeval de arbeider zich bloot
stelde aan een gevaar dat de gewone weg 
niet oplevert, deze opmerking slechts 
blijkt te wijzen op risico's welke tijdens 
of door een oponthoud of verfrissing of 
een omweg opgelopen worden wanneer 
de gewone weg dergelijke gevaren niet 
biedt; dat de opstellers van de besluit
wet de gevaren zouden beoogd hebben 
welke uit het feit van zijn verplaatsing 

(A1-r. Verb1•., 1959, biz. 807 en 810) en noot 2, 
biz. 811, onder het tweede arrest. 

(4) Of. verbr., 14 maart 1946 (Arr. Verbr., 
1946, biz. 105); 30 october 1947 (ibid., 1947, 
biz. 339). 
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van of naar de arbeid voor de arbeider 
spruiten, zelfs indien deze risico's door 
zijn schuldige of foutieve wijze van ver
plaatsing ontstaan en dat, ter zake, het 
ongeval gebeurde wegens het feit dat het 
slachtoffer zich per fiets verplaatste op 
de topografisc h normale weg naar de 
arbeid en in zijn wijze van verplaatsing 
een fout beging, dan wanneer de besluit
wet dd. 13 december 1945 slechts de on
gevallen betreft welke overgekomen zijn 
op de norm ale weg welke de arbeider moet 
afleggen om zich naar de ene of andere 
bedoelde plaats te begeven, en welke te
vens aan een aan de normale weg inhe
rent risico te wijten zijn, dan wanneer 
aanlegster, in onderhavig geval, het be
staan van die tweede voorwaarde be
twistte omdat voor het slachtoffer het 
feit aan een camion te gaan hangen niet 
het minste verband heeft met de noodza
kelijkheid om zich naar zijn werk te bege
ven, en dan wanneer, zo een arbeider, die 
de weg naar of van het werk aflegt, een 
fout begaat welke hem blootstelt aan een 
risico dat de gewone weg niet oplevert, 
ware het zelfs gedurende de overtocht en 
op deze weg zelfs, die fout en dat risico 
niet als inherent aan de normale 
weg kunnen beschouwd worden, ten
zij het bewezen is dat zij enig verban<l 
hebbim met de noodzakelijkheid, voor 
die arbeider, zich te verplaatsen om zich 
naar de plaats van zijn werk te begeven 
en om er van terug te komen, wat niet 
hierin gesloten is dat de arbeider op het 
ogenblik van het ongeval zich op de topo
grafisch normale weg naar de arbeid ver
plaatste en door zijn wijze van verplaat
sing een fout beging, en doordat, dus, de 
bestreden beslissing op redenen steunt 
welke ze niet wettelijk kunnen rechtvaar
digen ; het tweede, doordat het bestreden 
vonnis, dat vaststelt dat de minderjarige 
zoon van verweerder, zich per fiets van 
huis naar zijn werk begevende, het slacht
offer van een dodelijk verkeersongeval 
werd ten gevolge van het feit dat hij in 
overtreding met artikel 53 van het ko
ninklijk besluit dd. 8 april 1954, het rij
wielpad had verlaten dat hij verplicht 
was te volgen, en zich met de hand aan 
een met een snelheid van ongeveer 60 km. 
per uur over de autorijbaan in dezelfde 
richting rijdende vrachtwagen had vast
geklampt, en dat eiseres voorbrengt dat 
men ten deze niet van de normale weg 
spreken kan, vermits het slachtoffer zich 
op een wettelijk verboden weg bevond 
daar het niet het verplichte rijwielpad 
doch wei de autorijbaan volgde, niette
min beslist dat het ongeval op de nor-

male weg van het werk zou voorgekomen 
zijn, om reden dat de normale weg, waar
van de wet gewaagt, een topografisch be
grip is, en dat het, buiten hoger besproken 
voorwaarden, volstaat dat het ongeval 
zich op deze aldus begrepen weg voordoet, 
zelfs al zou de arbeider hierbij een straf
rechterlijke afwijldng of een overtreding 
van de W egcode begaan hebben, dan 
wanneer de woorden " normale weg "' in 
de besluitwet dd. 13 december 1945, hun 
gewone betekenis hebben ; dan wanneer 
die betekenis niet enkel tot een topogra
fisch begrip beperkt is; dan wanneer door 
het woord normaal verstaan wordt wat 
overeenkomstig de regel, de gewoonte is, 
en dus de weg niet als wettelijk normaal 
zou kunnen erkend worden wanneer de 
arbeider vrijwillig een weg neemt welke 
hem verboden was, althans wanneer hij 
het niet gedaan heeft om een reden welke 
enig verband houdt met de noodzakelijk
heid voor hem zich te verplaatsen om zich 
naar de bedoelde plaatsen te begeven en 
om er van terug te komen, wat het bestre
den vonnis in onderhavig geval niet vast
stelt : 

Wat betreft het tweede middel : 
Overwegende, aan de ene zijde, dat het 

bestreden vonnis zich er niet to~ beperkt 
te verklaren dat de Bosuilbaan, waar het 
ongeval zich had voorgedaan, topogra
fisch gelegen was op de norm ale weg welke 
het slachtoffer moest afleggen om zich naar 
de plaats te begeven waar het zijn werk 
verrichtte; dat bovendien uit de vaststel
lingen van het vonnis blijkt dat niet be
twist werd dat de Bosuilbaan wei dege
lijk op deze normale weg gelegen was, 
aanlegster enkel staande houdend dat 
enkel het rijwielpad dat op die openbare 
weg is aangelegd als normale weg kon 
aangezien worden ; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
door te overwegen dat het slachtoffer, 
hoewel het op het ogenblik van het on
geval de rijbaan van die openbare weg 
volgde, dit is een plaats welke, gelet op 
het door het slachtoffer gebruikte ver
keersmiddel, niet de plaats was die krach
tens het reglement opgelegd wordt, niet
temin de normale weg volgde, het bestre
den vonnis het begrip van de normale 
weg, in de zin van artikel1 van de besluit
wet van 13 december 1945, niet miskend 
heeft; 

Wat betreft bet eerste middel : 
Overwegende dat, volgens artikel 2 

van de besluitwet van 13 december 1945, 
de fout, oorzaak van het ong·eval, begaan 
door het slachtoffer, dat zich op de nor-
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male af te Ieggen weg bevindt om zich 
van zijn verblijfplaats naar de plaats te 
begeven waar het zijn werk verricht, 
slechts de toepassing van artikel1 van ge
zegde besluitwet uitsluit wanneer zij « geen 
enkel verb and '' met die weg houdt; 

Overwegende dat, door er op te wijzen 
dat de door het slachtoffer begane fouten 
er aileen in bestonden zijn reglementaire 
plaats op de Bosuilbaan, zijnde de nor
maal te volgen weg, niet te hebben inge
nomen en zich op die baan aan een vracht
wagen te hebben vastgeklam pt, het bestre
den vonnis vaststelt dater tussen de fou
ten van het slachtoffer en de normaal te 
volgen weg enig verb and bestaat; 

Dat door daaruit af te leiden dat deze 
fouten in het aan die weg onafscheidelijk 
verbonden risico begrepen zijn het enkel 
toepassing van voormeld artikel 2 ge
maakt heeft; 

Dat geen van beide middelen gegrond 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

18 maart 1960. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1', H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleiters, HH. Ansiaux en 
De Bruyn. 

'1 e KAMER. - 18 maart 1960 

'1° WETTEN EN BESLUITEN. 
TERUGWERKENDE KRACHT. - NIEUWE 
WET WELKE DE VERJARINGSTERMIJN 
VAN EEN VORDERING VERLENGT. -
GEEN TERUGWERKENDE KRACHT, BE
HOUDENS STRIJDIGE WIL VAN DE WET
GEYER. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. 
TERUGWERKENDE KRACHT.- NIEUWE 
WET DIE DE VERJARINGSTERMIJN VER
LENGT. - WIL VAN DE WETGEVER DAT 
DE WET ZOU WORDEN TOEGEPAST OP 
VERJARINGEN DIE KRACHTENS DE VO-

(1) Verbr., 7 mei 1953 (A1·r. Vm·br., 1953, 
biz. 607). 

(2) Raadpi. verbr., 18 januari 1924 (Bull. 
en PAsrc., 1924, I, 141); 9 november 1956 
(Arr. Verbr., 1957, biz. 166) en noten 1 en 2 
onder verbr., 21 september 1956 (Bull. en 
PAsiC., 1957, I, 30); zie ook DE PAGE, bd. I, 

RIGE WET VERKREGEN WAREN. 
WIJZE VAN VEROPENBARING VAN DIE 
WIL. 

S0 BELASTING OP HET KAPITAAL. 
- VERJARING VAN DE VORDERING 
TOT BETALING VAN DE BELASTING. -
TERMlJN VAN VIJF JAAR GEBRACHT OP 
ZEVEN JAAR DOOR DE WET VAN 2 DE
CEMBER 1950. - BEPALING TOEPAS
SELIJK OP DE VORDERINGEN WAARVAN 
DE VERJARING, OP DE DAG VAN DE 
INWERKINGTREDING VAN DIE WET, 
REEDS VERKREGEN WAS KRACHTENS 
DE WET VAN 17 OCTOBER 1945. 

1° Een wet die de vmjaringstermijn van 
een vo1·dering ve1·lengt, welke door een 
vo1·ige wet vastgesteld was, heeft, behou
dens strijdige wil van de wetgever, geen 
t81'U gwerkende kracht ( 1). 

2° De wil van de wetgever dat een wet die 
de ve1jaringstennijn van een vordering 
ve1'lengt toepasselijk zou zijn, zelfs op de 
vorde1·ingen wa.arvan de vetjm·ing reeds 
verkregen was k!-achtens een vorige wet 
moet zeke1· zijn, hij moet nochtans niet 
uitd1·ukkelijk wo1·den geuit (2) en kan 
onde1'1nee1· blijken uit de 1·eden waarom de 
nieuwe wet gestemd wetd en uit de om
standigheid da.t, bij gemis van zulke 
terugwe1·kende lcmcht, die wet van ellw 
draagwijdte ontbloot zijn (S). 

S0 Artikel 3 pamgmaf 1 van de wet van 
2 december 1950, welke de verjm·ingster
mijn voorzien bij attikel 28 paragraaf 1 
van de wet van 17 october 1945 voor de 
ve1jm·ing van de vm·dering tot betaling 
van de belasting op het lcapitaal, van 
vijf tot zeven jaa1· brengt, is toepasselijk 
zelfs op de vo1·deringen die op de dag 
van het in voege t1·eden van de wet, lui
dens de wet van 17 october 1945, ver
jaard waren (-±). 

(CHRISTIDES, T. BELGISCHE STAAT, MI
NISTER VAN FINANCIEN EN CONSOR
TEN. 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 'iS october '1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

nr 230) en Fr. verbr., 28 april 1922 (Sirey, 
1922, I, 377). 

(3) Raadpi. verbr., 21 september 1956, 
hierboven vermeid. 

(4) Zie noot 4, Bttll. en PASIC., 1960, I, 844. 
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Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 26, 97 van de 
Grondwet, 2 van het Burgerlijk Wetboek, 
28, paragraaf 1, S0 , van de wet van 17 oc
tober 194S, tot invoering van een belas
ting op het kapitaal, 3 en 4 van de wet 
van 2 december 19SO, tot wijziging van 
de artikelen 4, 17 en 28 van de wet van 
17 october 194S tot invoering van een 
belasting op het kapitaal, doordat het 
bestreden arrest, om te beslissen dat er 
termen aanwezig waren tot het toepassen 
met terugwerkende kracht van de wet van 
2 december 19SO, welke op 16 december 
19SO in werking getreden was, overwegen 
heeft dat zulks de bedoeling van de wet
gever was geweest, naar blijkt en uit de 
parlementaire voorbereiding; en uit de 
tekst zelve van de wet van 2 december 
19SO, dan wanneer, enerzijds, de tekst 
van de wet, door een termijn van zeven 
jaar te stellen in de plaats van de termijn 
die aanvankelijk door de wet van 17 oc
tober 194S op vijf jaar bepaald was, geen 
aanwijzing omtrent de bedoeling van de 
wetgever verschaft, en, anderzijds, de 
parlementaire voorbereiding evenmin toe
laat nauwkeurig te bepalen wat de zekere 
bedoe~ing van de wetgever is geweest, 
naard1en een gedeelte van die voorbe
reiding, gezien de datums zelve daarvan 
betrekking heeft op een on twerp dat, hoe~ 
wei geheel met de tekst van de definitief 
aangenomen wet overeenstemmende 
geen terugwerkende kracht behelsde en 
normaal behoefde te behelzen : 

Overwegende dat uit bet bestreden 
arrest blijkt dat de bevoegde ontvanger 
op 1S october 1 9S2 een dwangbevel ver
leend heeft tot inning van een som als 
belasting op het kapitaal ten bezware van 
aanlegger, en dat hij hem op 28 october 
19S2 een bevel tot betaling heeft laten 
notificeren ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel28, paragraaf 1, van de wet van 17 oc
tober 194S, « er verjaring is voor de vor
~ering ... S0 van de sommen, in hoofdsom, 
mteresten en geldboeten ... na vijf jaar 
met ingang van de dag van het van 
kracht worden van onderhavige wet»; 
dat deze wet, welke op 28 october 194S 
in het Belgisch Staatsblad bekend ge
maakt is, van kracht geworden is op 
28 noveil)ber 194S; 

Overwegende dat de door evenaange
haalde bepaling ingevoerde termijn van 
vijf jaar verstreken was toen in het Bel
gisch Staatsblad van 6 december 19SO 
bekend gemaakt werd de wet van 2 de
cember 19SO, waarvan artikel 3, para
graaf 1, in voormeld artikel 28, para-

graaf 1, so, de woorden « vijf jaar » ver
vangen heeft door « zeven jaar »; 

Overwegende dat, zoals het middel 
aanvoe.rt,_ een wet waarbij de termijn van 
de verJarmg van een vordering verlenad 
wordt in beginsel slechts voor de to"e
komst beschikt en geen terugwerkende 
kracht l1eeft; 

Overwegende evenwel dat de wetgever 
van dit beginsel mag afwijken en dat in 
dit geval zijn wil, hoewel hij dient vast 
te staan, nochtans niet noodzakelijk in 
uitdrukkelijke termen in de wet behoeft 
geuit te zijn ; 

Overwegende, enerzijds, dat uit de 
parlementaire voorbereiding waartoe de 
wet van 2 december 19SO aanleiding o·e
geven heeft, zowel in de Kamer vban 
Volksvertegenwoordigers als in de Senaat 
blijkt dat de wetgever de door de wet va~ 
17 october 194S ingevoerde termijn van 
vijf jaar verlengd heeft omdat onder 
meer, het onderzoek van aile dossiers door 
de administratie niet kon beeindigd wor
den op 28 november 19SO en omdat het 
ministerieel besluit van 18 januari 1949 
toegestaan had, onder zekere voorwaar
den, de laattijdige aangifte van de Bel
giselle en Congolese effecien, waarop de 
belasting verschuldigd was, en het van 
belang was dat die belastingplichtio·en 
niet aan de belasting zouden ontsnapp~n; 

Overwegende, anderzijds, dat, zo arti
kel 3, paragraaf 1, van de wet van 2 de
cember 19SO diende te worden uitgelegd 
als geen terugwerkende kracht hebbende 
dat artikel van draagwijdte ontbloot zo~ 
wezen, vermits de termijnen die het ver
lengt verstreken waren v66r de datum 
van de afkondiging van de wet en zelfs 
v66r de datum van de aanneming ervan 
door een van de wetgevende Kamers · 

Overwegende dat uit deze beschou~in
gen valt af te leiden dat het bestreden 
arrest wettelijk beslist heeft dat de eis 
tot betaling van de belasting op het kapi
taal niet verjaard was ten dage toen 
tweede verweerder een dwangbevel aan 
aanlegger notificeerde ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

18 maart 1960. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter:. ----;- Ve1·slaggever, 
H. N even. - GeltJklutdende conclusie 
H. Hayoit de Termicourt procureur~ 
generaal. - Pleiters, Van Ryn en Van 
Leynseele. 
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2e KAMER. - 21 maart 1960 

10 VERKEER. ~ VOORRANGEN. 
WEGCODE VAN 10 DECEMBER 1958. -
ARTIKELEN 15 EN 16. - DRAAG· 
WIJDTE VAN DIE BEPALINGEN. 

2° VERKEER. - VOORRANGEN. -
WEGCODE VAN 10 DECEMBER 1958, 
ARTIKELEN 15 EN 16-1-d. - BESTUUR
DER KOMENDE VAN RECBTS OP EEN 
WEG VOORZIEN VAN 'l'EKEN Nr 1-a. -
BESTUURDER KOMENDE VAN LINKS OP 
EEN WEG NIET VOORZIEN VAN TEKEN 
Nr 2. - VOORRANG TOEBEBORENDE 
AAN DIE LAATSTE BESTUURDER. 

S0 VERKEER. - VERKEERS'!'EKENS. -
TEKENS Nrs 1-a EN 2. - WEGCODE 
VAN 10 DECEMBER 1958, ARTIKEL 95-1, 
ALINEA 1, EN 122b. - DRAAGWIJDTE 
VAN DIE OVERGANGSBEPALING. 

q0 VERKEER.- WEGCODE VAN 10 DE
CEMBER 1958. - TEKEN Nr 1-a. -
BINDENDE KRACHT. - VOORWAAR· 
DEN. 

1° Artikel 15 van de Wegcode van 10 de
cember 1958 stelt een algemene regel van 
voon·ang op dewelke artikel 16 van die 
code, onde1' vo1'm van een speciale 1·egel, 
uitzonderingen brengt. 

2° Bi.i afwijking van artilcel 15 v0n de 
Wegcode van 1.0 decembe1· 1958, ts een 
bestuurde?' niet verplicht de doo1·gang 
V1'1;j te laten voo1· de van rechts komende 
bestuunle~·, wanneer de weg waaruit 
deze laatste komt gereden voorzien is 
van het teken nr 1-a, zelfs indien, in 
strijd met artikel 95-1, de weg waarop 
de bestuu1·ders aan wie de doorgang 
lc1·achtens het telcen nr 1-a, dient te W01'· 
den vr~jgelaten r~jden, niet voorzien is 
van het telcen nr 2 {1). 

S0 De m·tikelen 95-1, alinea 1, en 122b 
van de Wegcode van 10 decembe1' 1958 
hebben tot enig V001'WM'p de signalisatie 
te rcgelen bij middel van de telcens 
nrs 1.-a en 22 eensdeels en 2 anderdeels 
doch niet het gedrag van de bestuw·de?·s 
ten opzichte 1Jan die signalisatie, zoals 
ze in feite bestaat, dit ged!'ag zijnde ge!'e
geld bij artilcel 7-2 van gezegde code (2). 

(1) en (2} Raadpl. verbr., 20 october 1958 
(_Arr. Verbr., 1959, blz. 149) en noot 1; 
raadpl. verbr., 19 januari 1959 (ibid., 1959, 
blz. 401). 

(3} Raadpl. verbr., 31 october 1955 (Arr. 
Verbr., 1956, blz. 150). 

qo H et telcen nr 1-a, voo1·zien bij arti
Jcel 95-1, alinea 1, van de Wegcode van 
10 december 1958, is bindend voor de 
bestuurde~·s zod1·a het naar de vorm 
regelmatig en voldoende zichtbam· is en 
ieder ve1·warring belet, zelfs indien, na 
31 december 1958, het teken nr 2 niet 
geplaatst is geweest op de weg die hij 
nadert, op het kruispunt (S). 

(MOYERSOON EN DE BRANDT, 
T. ROOMS EN PLASSCHAERT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, in hoger beroep gewezen op 
6 october 1959 door de correctionele 
rechtbank te Gent; 

I. Over de voorzieningen van Moyer
soen, beklaagde, en van De Brandt, han
delende in zijn hoedanigheid van bur
gerlijke partij : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 16, 1-a, 
7-2, 15, 95 en 122, gewijzigd door arti
kel 55 van het koninklijk besluit van 
8 juni 1958, van het algemeen verkeers
reglement van q april 195q, doordat het 
hestreden vonnis na te bebhen vastge
steld dat het kwestieuze ongeval aan het 
kruispunt der Colemansbrug en de Kruis
straat, te Moerbeke-Waas zich had voor
gedaan op 9 februari 1959, dat de open
bare weg door eerste eiser gevolgd voor
zien was van het verkeersteken nr 1-a 
zoals aangeduid in de bijlage 1 van het 
koninklijk besluit van q juni 1958 en dit 
verkeersteken regelmatig was naar de 
vorm en voldoende zichtbaar, en na 
anderzijds te hebben vastgesteld dat de 
openbare weg gevolgd door tweede ver
weerder, niet voorzien was van het ver
keersteken nr 2 noch van enig ander, 
op strafrechtelijk gebied eerste eiser ver
oordeelde op basis van artikel 16-1-a 
van de vVegcode, en de volledige verant
woordelijkheid van het overkomen onge
val opdroeg aan eerste eiser in verbre
king, en beide eisers veroordeelde aan 
tweede en vierde verweerder schadever
goedingen te betalen, om red en dat eerste 
eiser, in afwijking van de algemene regel 
van artikel 15 van de W egcode, tweede 
verweerder, die reed op de weg genaderd 
door eerste eiser· had moeten laten voor
gaan, ongeacht de ontstentenis van ver
keersteken nr 2 op de baan gevolgd door 
gezegde verweerder, en om reden dat 
dienvolgens eerste eiser ingevolge arti-
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kel 16-1-d aan hogergenoemd kruispunt 
tweede verweerder had moeten laten 
voorgaan, dan wanneer artikel 16-1-d 
van het verkeersreglement slechts van 
toepassing kan zijn wanneer de verkeers
tekens overeenkomstig al de desbetref
fende wetsbepalingen werden geplaatst, 
dan wanneer artikel 122 van het ver
keersreglement gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 4 juni 1958 uitdrukkelijk 
voorschrijft dat de verkeerstekens nr 1-a, 
wanneer het verkeersteken nr 2 niet op 
het hcdoelde kruispunt is aangebracht, 
slechts mogen aangebracht of gehand
haafd worden tot 31 december 1958 : 

Overwegende dat het best.reden vonnis 
heeft beslist dat, luidens artikel 16-1-d 
van het algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer, als bijlage ge
voegd bij het koninklijk besluit van 
10 december 1958, aanlegger Moyersoon 
verplicht was verweerder Willy Rooms 
te laten voorgaan, vermits aanlegger uit 
een weg voorzien van het teken nr 1-a 
gereden kwam ; 

Overwegende dat aanleggers opwerpen 
dat dit teken niet bindend was, omdat 
de door verweerder gevolgde weg niet 
voorzien was van het teken nr 2, en dat, 
luidens artikelen 95-1, lid 1, en 122-b 
van gezegd reglement het teken nr 1-a, 
na 31 december 1958, niet meer mocht 
gehandhaafd worden, bij ontstentenis 
van voormeld teken nr 2 ; 

Overwegende dat, krachtens artikel 7-2 
de weggebruikers de met het oog op de 
regeling van het verkeer geplaatste 
tekens in acht moeten nemen, zodra deze 
laatste regelmatig naar de vorm en vol
doende zichtbaar zijn; 

Overwegende dat uit artikel 115 blijkt 
dat die regelmatigheid naar de vorm 
enkel bedoelt de overeenstemming met 
de modellen die in de bijlagen van het 
reglement op de politie van het wegver
keer voorkomen; 

Dat de voorschriften van artike
len 95-1, lid 1, en 122b slechts de open
bare overheden betreffen, die met het 
aanbrengen van de verkeerstekens be
last zijn; 

Overwegende dat aanleggers beweren 
dat, bij ontstentenis van het verkeers
teken nr 2 op de door hen gevolgde weg, 
Willy Rooms, krachtens artikel 15 van 
de Wegcode, de doorgang had moeten 
vrijlaten aan Moyersoon die van rechts 
kwam; 

Doch overwegende dat artikel 16-1-d 
een uitzondering op die regel voorziet en 
dat uit de hiervoren vermelde redenen 

blijkt dat die uitzondering ten deze toe
passelijk was ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
eerste eiser op strafrechterlijk gebied 
veroordeelde op grond van artikel16-1-d 
van de W egcode en hem sam en met 
tweede eiser veroordeelde tot het ver
goeden der volledige schade veroorzaakt 
door het kwestieus ongeval, aan tweede 
en vierde verweerder en zijn motivering 
beperkte tot de overweging dat eiser in 
afwijking van de algemene regel van 
artikel 15 van de Wegcode, verweerder 
had moeten laten voorgaan ongeacht de 
ontstentenis van het verkeersteken nr 2 
op de Kruisstraat; eerste onderdeel, 
zonder te antwoorden op de middelen 
door eisers in regelmatig neergelegde 
conclusies ingeroepen in zover zij staande 
hielden dat krachtens artikel 55 van het 
koninklijk besluit van 4 juni 1958 het 
teken 1-a slechts mocht geplaatst wor
den wanneer de andere baan voorzien 
was van het prioriteitsteken 2, dat vol
gens artikel 55 van het koninklijk be
sluit van 4 juni 1958 het teken 1-a niet 
gecompleteerd door het teken 2 enkel 
mocht behouden blijven tot 31 decem
ber 1958 en dat vanaf 31 december 1958 
de beide tekens als een geheel moeten 
heschouwd worden, zodat Mn ervan niet 
gecompleteerd door het andere, als 
onwettig moest beschouwd worden en 
als hebbende geen hindende kracht; 
tweede onderdeel, doordat deze motive
ring door dubbelzinnigheid is aangetast 
aangezien zij aan het hof niet toelaat 
uit te maken of de rechter, door te 
beslissen dat " de ontstentenis van het 
verkeersteken 2 » geen invloed had op 
de toepasselijkheid van de algemene 
regel van artikel 15 van de Wegcode, 
heeft willen zeggen : dat ongeacht de 
afwezigheid van het verkeersteken 2, 
het teken 1-a, afzonderlijk geplaatst, nog 
volledige wettelijke waarde had, ook na 
de datum van 31 december 1958, dan 
wel of ter zake geen invloed had voor 
wat betreft de niet toepasselijkheid van 
artikel 15 van de Wegcode het feit dat 
verweerder niet wist dat hij op een 
hoofdbaan reed vermits op de baan die 
hij bereed het teken 2 niet was aange
bracht en vermits hij evenmin wist dat 
op de baan die eiser hereed, het teken 1-a 
wei was aangebracht, dan wanneer, om 
wettelijk gernotiveerd te zijn de rechter
lijke heslissingen al de door partijen in 
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regelmatig neergelegde besluiten inge
roepen middelen en except.ies moeten 
beantwoorden, en een tegenstrijdigheid 
of dubbelzinnig·heid in de motivering het 
hof niet toelaat zijn controlerecht uit t.e 
oefenen en gelijk dient gesteld met elke 
afwezigheid van motivering : 

Over het. eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanleggers in hun 

conclusies beweerden dat het teken nr 1-a, 
behouden na 31 december 1958, zonder 
dat tegelijkertijd het t.eken nr 2 aange
bracht werd, als onwettig en niet bin
dend diende te worden beschouwd; 

Overwegende dat het vonnis die con
clusies op passende wijze beantwoordt 
door aan te stippen dat, luidens een 
arrest van het hof van verbreking van 
20 october 1958, de ontstentenis van 
het verkeersteken nr 2 niet voor gevolg 
had aanlegger Moyersoon te ontslaan het 
regelmatig naar de vorm teken nr 1-a, 
op de door hem bereden weg geplaatst, 
in acht te nemen ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit het antwoord op 

het eerste onderdeel volgt dat het vonnis 
het verweermiddel van aanleggers heeft 
afgewezen om reden dat de ontstentenis 
van het teken nr 2 niet voor gevolg had 
dat het teken nr 1-a voor aanlegger niet 
bindend was ; 

Dat die beweegreden geen dubbelzin
nigheid vertoont ; 

Dat. beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen; 

En overwegende, wat betreft de be
slissing over de publieke vordering teg·en 
Moyersoon ingesteld, dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

IL Over de voorziening van De Brandt, 
handelende als burgerlijk verantwoorde
lijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het hof acht vermag te slaan niet 
blijkt dat de eis tot verbreking betekend 
werd aan de partijen tegen dewelke hij 
gericht is; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke
lijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

21 :maart 1960. - 2e kamer. - Voo!'
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve~·slaggeve1·, H. De 

Bersaques. - Gel~jkluidende condu.sie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal.- Plei
ter, H. Struye. 

2e KAMER. - 21 m.aart 1960 

1° BEROEP.- STRAFZAKEN.- VONNIS 
BIJ VERSTEK TEGEN HETWELK IIET 
OPENBAAR MINISTERIE GEEN BEROEP 
HEEFT INGESTELD. - VERZET VAN DE 
VEROORDEELDE.- VONNIS OP VERZET 
DEZELFDE STRAF UITSPREKENDE ALS 
HET VONNIS BIJ VERSTEK. - BEROEP 
VAN HET OPENBAAR JVIINISTERIE TEGEN 
HET VONNIS DAT OP VERZET UITSPRAAK 
HEEFT GEDAAN. ONTVANKELUK 
BEROEP. 

2° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
- STRAFZAKEN.- lYIIDDEL GESTEUND 
OP EEN GEMIS VAN ANTWOORD OP DE 
CONCLUSIES. - ONDUIDELiJKHEID. -
NlET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - BEROEP. - BEKLAAG· 
DE WELKE SLECHTS DE LAATSTE HET 
WOORD ~TOET VOEREN INDIEN HIJ HET 
VRAAGT. 

4° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - NOTA GE
ZONDEN AAN DE RECHTER DOOR EEN 
PARTIJ NA HET SLUITEN DER DEBATTEN. 
- GEBEURLI.JKE HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN. - SOEVEREINE BEOORDE
LING VAN DE RECHTER. - VERWER· 
PING VAN DE NOTA INDIEN DE DEBAT
TEN NIET HEROPEND WORDEN. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
CORRECTIONELE- EN POLITIEZAKEN. -
0NDERZOEKS1V!AATREGEL GEVRAAGD.
JYIACHTEN VAN DE RECHTER. 

1o Het openbaM minister1:e rnag beroep 
instellen tegen het vonnis gewezen op het 
ve1·zet van de beklaagde, bij verstek ver
oordeeld, zelfs indien het geen beroep 
heeft ingesteld tegen het vonnis bij ver
stek en indien het vonnis op verzet de
zelfde straf uitspreekt als het vonnis bij 
verstek (1). 

(1) R. HAYOIT DE TERJIIICOURT, « Etude 
sur !'opposition », Rev. de dr. pen. et de crim., 
1932, biz. 1005; verbr., 8 mei 1950 en 13 octo
ber 1952, irnpliciete oplossing (A1·r. Verbr., 
1950, blz. 565 en 1953, blz. 56) ; raadpl. 
noot 2 onder verbr., 16 maart 1937 (Bull. en 
P ASIC., 1937, I, 97), Contra: dit laatste arrest. 
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2° Is niet omvankelijk het middel dat een 
gemis van antwoord op de conclusics 
im·oept, wanneer hct de V1'aag, ve1·wee1' 
of exceptie niet aanduidt waarop niet 
werd geantwoord ( 1). 

so V 66r de 1'echter in hager bet•oep dient 
de beklaagde slechts de laatste het woord 
te voertm, indien hij zulks V1'aagt (2). 
(Wetboek van strafvordering, art. 210 
gewijzigd bij artikel 4 van het konink
lijk besluit nr. 258 van 24 maart 1936.) 

4° W annee1' een partij een nota of' een 
bescheid wenst ove1' te leggen na het 
sluiten van de debatten, dient ze te dien 
einde .het heropenen van de debatten te 
vragen, maat1·egel waarvan de 1'echtcr de 
gepastheid oo1·deelt. Indien de rechter 
ooi·deelt dat de debatten niet dienen he1'
opend te worden moet hij van de 1'echts
pleging de sw,kken We?'en die hem ove1'
gernaakt we1·den wanneer de zaak reeds 
in beraad gehouden was (3). 

5o De con·ectionele- en politierechtbanken 
.zijn niet gehmt.den tot een doo1' een 
11a1·tij voorgestelde maatregel van onder
zoek over te gaan, indien ze ztllks nutte
loos achten ( 4). 

(HOLLEVOET, T. ,TANSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten door het Hof van beroep te 
Gent gewezen, respectievelijk op 4 juni 
1958, 2 februari 1959 en 27 mei 1959 ; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest van 4 juni 1958 het hoger 
beroep ontvankelijk verklaarde, aange
tekend door het openbaar ministerie 
tegen bet vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Brugge van 25 februari 
1958, dan wanneer dit vonnis op verzet 
van huidige aanleg·ster gewezen werd 
tegen een vonnis bij verstek tegen aan
legster op 22 october 1957 door dezelfde 
rechtbank uitgesproken, en waartegen 
het openbaar ministerie geen bcroep had 
aangetekend ; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
het openbaar ministerie geen hoger be
roep aantekende tegen het vonnis bij 
verstek tegen beklaagde gewezen, zijn 
beroep tegen het vonnis uitgesproken op 

(1) Verbr., 7 september 1959 (Bull. en 
PASIC., 1960, I, 14). 

(2) Verbr., 26 october 1959 (sup1•a, blz. 161). 

verzet van de veroordeelde niet onontvan
kelijk maakt, zelfs wanneer, zoals ten 
deze, door beide beslissingen dezelfde 
straf uitgesproken werd ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, hieruit afge

leid dat het arrest van 27 mei 1959 het 
beroepen vonnis bevestigt, dan wanneer 
dit vonnis nietig was daar het, zoals ver
meld in het tussenarrest van 4 juni 1958, 
steunde op een nietig stuk dat uit de 
bundel had moeten geweerd worden : 

Overwegende dat door het, op dit punt 
definitief vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Brugge van 3 april 195?, 
de verwijdering uit de debatten bevolen 
was van het nietig verslag van de des
kundigen Beuls, Cock en Wyffels; dat 
het beroepen vonnis van 25 februari 1958, 
bevestigd door het arrest van 2? mei 
1959, de kosten van dit verslag ten laste 
van de Staat heeft gelaten; dat, wanneer 
het arrest van 4 juni 1958 releveert dat 
" de eerste rechter steunt op een stuk, 
namelijk het deskundig verslag Cock, 
Wyffels en Beuls, welk uit de bundel 
werd geweerd ''• deze beschouwing enkel 
tot voorwerp had te onderlijnen dat, naar 
de mening van het hof van beroep, me
ning die ze trouwens kwam uit te drukken 
in een eerste beschikking, bedoeld verslag 
materieel uit de bundel hoefde verwijderd 
te worden; 

Dat het middel steunt op een onjuiste 
interpretatie van het arrest van 4 juni 
1958 en derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
onvoldoende motivering van het arrest 
van 2? mei 1959, doordat dit arrest in 
genen dele de conclusies door aanlegster 
genomen in eerste aanleg, uitdrukkelijk 
hernomen in hoger beroep, alsook deze 
ter terechtzitting van 2? april 1959 van 
het hof van beroep neergelegd, beant
woordt: 

Overwegende dat het middel, dat niet 
preciseert op welke vraag, verweer of 
exceptie er niet zou geantwoord geweest 
zijn, niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
krenking van de rechten van de verde
diging, doordat, eerste onderdeel, ver
schillende leemten in het onderzoek voor
komen, die door het arrest niet worden 

(3) Verbr., 25 mei 1959 (A1·r. V&bJ·., 1959, 
blz. 771}. 

(4) Verbr., 23 maart 1959 (A1·r. Vm·br., 
1959, blz. 571). 
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aangevuld; tweede onderdeel, spijts de 
grote twijfel, er om verzocht werd het 
pleidooi in te korten, het verzoek van 
aanlegster de zaak op acht dagen uit te 
stellen voor sluiting van de dehatten ten 
einde het antwoord van professor Besse
marrs aan het hof te kunnen mededelen, 
geweigerd werd dat het Iaatste woord 
aan de verdediging en aan aanlegster 
eveneens geweigerd werd en het hof plot
seling--de dehatten sloot na het horen van 
het openhaar ministerie en van de hurger
lijke partij ; derde onderdeel, het hof de 
nota door aanlegster, samen met het 
antwoord van professor Bessemans, een 
paar dagen na het sluiten van de dehatten 
toegezonden, verwierp als stukken na het 
sluiten van de dehatten ingehracht, dan 
wanneer veroorloofd was na het sluiten 
van de dehatten nota's in te dienen daar 
het arrest slechts weken nadien geveld 
'Nerd; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de feitenreehter niet 

gehouden is een onderzoeksmaatregel, die 
hij onnodig acht, te hevelen, zelfs wan
neer de beklaagde erom verzoekt; 

Dat het onderdeel niet kan aangeno
men worden; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit geen van de stuk

ken waarop het hof acht vermag te slaan 
blijkt dat het hof van heroep de verdedi
ging zou verzocht hebben, het pleidooi in 
te korten, noch dat aanlegster zou ge
vraagd hebben de zaak uit te stellen of 
de laatste het woord te voeren; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat wanneer, na het slui

ten van de debatten, een partij wenst een 
nota of stukken voor te brengen, ze enkel 
vermag om heropening, te dien einde, 
van de debatten te verzoeken; dat de 
rechter die, gedurende de beraadslaging, 
een derg·elijke nota of dergelijke stukken 
ontvangt, soeverein de gepastheid beoor
deelt een heropening van de dehatten te 
hevelen en dat, zo hij meent hiertoe niet 
te moeten overgaan, hij enkel vermag 
gezegde nota of gezeg·de stukken uit de 
rechtspleging te verwijderen; 

Dat het onderdeel niet kan aange
nomen worden ; 

Over het vijfde middel, hieJ•uit afge
leid dat het hof aanlegster aan een psy
chiatrisch onderzoek niet onderwierp dan 
wanneer niet aan te nemen is dat een 

normaal persoon, kort na een veroorde
ling, feiten van dezelfde aard als deze 
die aanleiding gaven tot de eerste veroor
deling zou plegen, wanneer haar heroep 
van onderwijzeres op het spel stond, 
zoals aanlegster, in haar conclusies v66r 
het hof van beroep, deed opmerken : 

Overwegende dat de feitenrechter soe
verein in feite de gepastheid beoordeelt 
van het bevelen van een onderzoeks
maatregel zelfs wanneer deze gevraagd 
wordt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het zesde middel, hieruit afgeleid 
dat geen van de arresten aan het hof 
toelaat na te gaan welke geschriften in 
eerste aanleg of in hoger beroep als eer
rovend aangezien werden zodat zulks aan 
de controle van het hof ontsnapt : 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
conclusies nopens dit punt, het hof van 
beroep niet gehouden was aan te duiden 
welke geschriften het als eerrovend aan
gezien heeft ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegende dat voor het overig·e, 
aanlegster enkel feitelijke elementen 
voorstelt, die aan het onderzoek van 
het hof ontsnappen; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; dat, 
ten aanzien van de heslissing gewezen 
over de vordering van de hurgerlijke 
partij, aanlegster geen bijzonder middel 
inroept; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster in de 
kosten. 

21 maart 1960. - 2" kamer. - Vo01'
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Hallemans.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 22 maart 1960 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
FlSCALE COMMISSIE. - GEMOTIVEERD 
ADVIES. 

2° BEWIJS. - BEWTJSKRACHT VAN DE 
AK'l'EN. - lNZAKE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - VERKLARING DOOR DE 
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RECHTER VAN HET PROCES-VERBAAL 
VAN DE BERAADSLAGING VAN DE 
Frsr.ALE Coi\nnssrE. VERKLA-
RING NIET VERENIGBAAR ME1' DE TER
MEN VAN DI1' PROCES-VERBAAL. -
SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DE AKTEN. 

1° Het ad vies van de Fiscale Commissie, 
voorz.ien bij artikel 58, pamgmaf 3, van 
de sarnengeschakelde wetten betreffende 
de inkornstenbelastingen moet wo1'den 
gemotiveerd (1). 

2° Schendt de bewijskl'acht van de alcten, 
het arrest dat ·van hct proces-verbaal van 
de beraadslaging van de Fiscale Com
missie een vel'klm·ing geeft die met de 
te1·men ervan niet vel'enigbaal' is. (Ar
tikelen 1319 en 1322 van bet Burger
lijk Wetboek.) 

(DIBBAUT, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCiitN.) 

ARREST. 

BET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 februari 1959 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 en 1349 
van het Burgerlijk Wetboek, 55, para
graaf 3, alinea 3, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, doordat het bestreden arrest 
beslist dat het' advies van de fiscale com
missie gemotiveerd is, om reden dat die 
commissie « verklaart haar advies te 
steunen op deter zaak voorhanden zijnde 
vergelijkingspunten en, aldus, de bruto
winst uit de handel in boter te berekenen 
tegen 7 ten honderd van de gemiddelde 
aankoopprijs van de door requestrant 
zelf aangegeven aankopen, waaruit een 
meerwinst blijkt, groot 146.8112 frank, 
naar de berekening hernomen in hoofde 
van haar advies ,, dan wanneer volgens 
het proces-verbaal, de fiscale commissie 
niet verklaarde haar advies te steunen 
op vergelijkingspunten maar zei : « De 
fiscale commissie, na kennis genomen te 
hebhen van de stukken van het dossier 
en de voorhanden zijnde vergelijkings
punten, en na belanghebbende in zijn 
verweer te bebben gehoord, is, na beraad-

(1) Raadpi. verbr., 23 maart 1954 (A1'1'. 
Vm•b1•., 1954, biz. 507) en 5 november 1957 
(ibid., 1958, biz. 125). 

slaging, van mening dat de belastbare 
inkomsten op volgende basissen dienen 
vastgesteld : 1 o bedrijfsinkomen, bere
kend zoals hierboven : 146.842 frank; 
2° globaal inkomen, berekend zoals hier
boven : 130.043 frank"; dan wanneer 
bet aldus door de fiscale commissie uit
gedrukt advies op geen redenen is ge
steund en het arrest bijgevolg de bewijs
kracht van het proces-verbaal van die 
commissie schendt : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 55, paragraaf 3, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, het advies van de fiscale 
commissie met redenen omkleed dient te 
worden; 

Overwegende dat het arrest aanneemt 
dat de fiscale commissie haar advies op 
voldoende en passende wijze gemotiveerd 
heeft; dat die beoordeling hierop berust 
dat de commissie verklaart haar advies 
te steunen op de ter zake voorhanden 
zijnde vergelijkingspunten en, aldus, de 
brutowinst uit de handel in boter te 
berekenen tegen 7 ten honderd van de 
gemiddelde aankoopprijs van de door 
aanlegger zelf aangegeven aankopen, 
waaruit een meerwinst blijkt, groot 
146.842 frank, naar de berekening her
nomen vooraan haar ad vies; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de beraadslaging van de fiscale com
missie aan de berekening van de belast
bare bedragen herinnert, zoals deze in 
het bericht van wijziging opgenomen 
waren, alsook aan het. antwoord van aan
legger op dat bericht; dat het de in het 
middel overgenomen passus vermeldt, 
waaruit blijkt dat de fiscale commissie 
kennis genomen heeft van de stukken 
van het dossier en van de voorhanden 
zijnde vergelijkingspunten, dat zij de 
belanghebbende in zijn verweer heeft 
gehoord en dat zij beraadslaagd heeft; 
dat het eigenlijk advies daarop volgt en 
slechts deze woorden omvat : " de helast
bare inkomsten op volgende basissen 
dienen vastgesteld : 1° hedrijfsinkomsten, 
berekend zoals hierboven, 146.842 frank; 
2° globaal inkomen, berekend zoals hier
boven, 130.043 frank''; 

Overwegende dat het aldus door de 
fiscale commissie uitgehrachte advies de 
verklaring niet inhoudt die het arrest 
aangeeft als in het advies voorkomende, 
welke verklaring, naar luid van het arrest 
de redenen van het ad vies zou opleveren; 
dat dienvolgens het hof van heroep de 
bewijskracht van het proces-verbaal van 
de heraadslaging van de fiscale commissie 
heeft miskend ; 
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Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest op de kant van de ver
nietigde beslissing zal gemaakt worden; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luilc 

22 maart 1960. - 28 kamer. - Voo1'
zitte~·, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. N even. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

28 KAMER. - 22 maart 1960 

1° GERECHTSKOSTEN. - RECHT
STREEKSE BELASTINGEN. - 0GENBLIK 
WAAROP DE KOSTEN VERSCHULDIGD 
ZIJN. - GEEN lNTERESTEN OPBREN
GENDE. 

2° 1 GERECHTELIJKE INTERESTEN. 
- GERECHTSKOSTEN. - MORATOIRE 
INTERESTEN.- VERTREKPUNT VAN DIE 
INTERESTEN. 

1° De ge1'echtslcosten zijn slechts verschul
digd te relcenen van de veroo1'deling en 
b1·engen geen interesten op v661· die 
datum (1). (Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging art. 130; WeLboek van 
strafvordering art. 162 en 194.) 

2° De gerechtelijlce moratoi1·e interesten op 
de gerechtslcosten zij n slechts ve1'sch1il
digd vanaf de aanmaning om gezegde 
kosten te betalen (2). (Burgerlijk Wet
hoek, art. 1153.) 

(HOUVENAEGHEL, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 11 maart 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 tot 132~ van het Burger
lijk Wetboek, :28, 55 van de wetten be
treffende de Inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij het besluit van de 
Reg·ent van 15 januari 19~8, doordat het 

(1) en (2) Verbr. 24 september 1953 (A1•r. 
Verb1•., 1954, biz. 28); zie noten 1 en 2, Bttll, 
en PAsiC., 1960, I, 857. 

bestreden arrest verklaart : « dat het 
bestuur oordeelkundig de aanslag heeft 
gevestigd bij vergelijking met de winsten 
door soortgelijke schatplichtigen, die hun 
beroep in hetzelfde gewest uitoefenen, 
behaald; dat de bij vergelijking aangeno
men winstpercentages ter berekening van 
onderwerpelijke aanslagbasissen matig 
en billijk voorkomen, dat namelijk voor 
iedere categ·orie van de door requestrant 
verkochte waren, het bestuur slechts het 
minimum of het gemiddelde winstcijfer 
heeft aangenomen ; dat de aldus verkozen 
vergelijkingspunten doBlmatig en verant
woord voorkomen en dat ze redelijker
wijze ter bepaling van de bruto-winst van 
requestrant buiten aile willekeur werden 
toegepast », dan wanneer, aanlegger 1° in 
het algemeen opwierp : a) dat met netto
percentages werd gewerkt en niet uit te 
maken was hoe die netto-percentages be
komen werden, wat gelijk staat met een 
tekort aan geg·evens; b) dat het onkos
tenelement, een zeer belangrijk en varia
bel gegeven uitmaakt, en in de verge
lijkingspunten hierover niets wordt ge
zegd, en dit verzuim ten deze des te meer 
beslissend wordt, daar aanlegger ver uit
eenlopende zaken doet (vlascommissio
nair, handelaar in meststoffen, veevoe
ders, zaaigranen, zaailijnzaad en herber
gier) en zodoende moet werken met per
soneel en proportioneel meer kosten moet 
doen, terwijl de verg·elijkingspunten, 
kleine handelaars blijken te zijn zie : 
geringe netto-winsten - die blijkbaar 
geen personeel hebben en weinig kosten ; 
en het bestreden arrest, op deze opwer
pingen geen adekwaat antwoord geeft, en 
zodoende artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 2° in het bijzonder in zijn con
clusies bladzijde 2 onder punt 3 opwierp 
dat geen enkel vergelijkingspunt werd 
aangevoerd inzake zaden, onder punt ~ 
hetzelfde opwierp inzake zoete drank, en 
onder punt 2 voor dienstjaar 19~8 het
zelfde opwierp ; en het bestreden arrest 
in algemene en vage bewoordingen be
weert : « dat namelijk voor iedere cate
gorie der door requestrant verkochte 
waren, het bestuur slechts het minimum 
of het gemiddelde winstcijfer heeft aan
genomen » wat een inadequaat en onvol
doende antwoord is op de preciese opwer
pingen van aanlegger in dit verband, 
vooral waar de genoemde zinsnede dan 
nog in een andere gedachtengang is opge
nomen (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) ; en het bestreden arrest in 
elk geval de bewijskracht van de stukken 
narnelijk de conclusies van aanlegger en 
de stukken welke de vergelijkingspunten 
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inhouden heeft geschonden (artikelen 
1317 tot 132~ van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Overwegende dat uit de motieven van 
het arrest waarvan het middel zolf ge
wag maakt blijkt dat het hof van beroep 
de door aanlegger in conclusies opgewor
pen feitelijke omstandigheden onderzocht 
heeft en dat het aangenomen heeft, in 
strijd met de bewering dat de vergelij
kingstypes ontoereikend waren en de no
dige gegevens niet verstrekten om op de 
wettigheid van de betwiste aanslagen een 
daadwerkelijke controle te kunnen oefe
nen, dat de verkozen vergelijkingspunten 
doelmatig en verantwoord voorkomen; 

Overwegende dat de rechter, door te 
beslissen dat de administratie oordeel
kundig de aanslagen gevestigd heeft bij 
vergelijking met de winsten behaald door 
soortgelijke schatplichtigen die hun be
roep in hetzelfde gewest uitoefenen, en 
door erop te wijzen dat namelijk voor 
iedere categorie van de door aanlegger 
verkochte waren de administratie slechts 
het minimum op het gemiddelde winst
cijfer heeft aangenomen, eveneens de 
aanvoering afgewezen heeft dat al de 
nodige vergelijkingselementen niet voor
handen waren; 

Overwegende, derhalve, dat het arrest 
niet aan de verplichting ieder verweer
middel te beantwoorden tekort is geko
men; 

Overwegende dat het middel niet be
paalt waar het arrest aan de conclusies 
van aanlegger of aau de stukken van de 
procedure een zin of een draagwijdte zou 
verleend hebben die met de bewoordingen 
ervan overenigbaar zou zijn ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 28, 55, 61, paragraaf 3, 
62, 65 en 66 van de wetten betreffende de 
inko mstenbelastingen sam engeschakeld 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 19~8, doordat het bestreden arrest 
verklaart : << dat zo het bestuur zekere 
elementen van de aangifte heeft gebruikt, 
het evenwel de taxatie bij vergelijking 
heeft vastgesteld ,,. « •.. dat requestrant 
de aldus na vergelijking uitgemaakte 
winst betwist; dat hij in gebreke blijft 
te bewijzen dat er gevallen van dubbel 
gebruik of vergissingen in de verhandelde 
hoeveelheden zouden geslopen zijn ; dat 
hij tijdens het onderzoek door de inspec-

teur, alhoewel herhaaldelijk hiertoe uit
genodigd, steeds naliet de gewenste in
lichtingen of bescheiden ter staving van 
zijn reclamatie voor te leggen ; dat de 
door requestrant in dit verband voor het 
hof neergelegde losse fakturen beslist niet 
van aard zijn, de vergelijkingsmethode 
in enige mate te ontkrachten; dat deze 
aankoopfakturen immers opgenomen wer
den in een behoorlijk gehouden faktuur
boek, en niet bevestigd werden door 
andere regelmatige handelsboeken ; dat 
ze niet vergezeld zijn van de dubbels der 
uitgangsfakturen die ermede verband 
houden, zodat deze losse bescheiden op 
zichzelf geen voldoende waarborgen van 
volledigheid en rechtzinnigheid bieden, 
en hoe dan ook de vergelijkingsprocedure 
niet aantasten; dat het aan het hof van 
beroep ook niet behoort de taak speciaal 
aan het beheer opgedragen, te hervat
ten " ; dan wanneer, 1° de in verband met 
« de gevallen van dubbel gebruik of ver
gissingen " v66r het hof van beroep neer
gelegde fakturen, evenals de aanvoering, 
voor dienstjaar 19~7, dat ~.000 kg. vlas 
per gemet te hoog zou zijn en deze hoe
veelheid niet uit vergelijking bleek, niet 
tot het « ontkrachten der vergelijkings
methode " strekten, maar tot het bewij
zen der « vergissingen in de verhandelde 
hoeveelheden ,, zodat het bestreden 
arrest, ofwel, de draagwijdte van de con
clusies niet begrepen heeft, waar, eens
deels, opgeworpen werd op grond van de 
gemiddelde opbrengst per hectaar, dat 
4.000 kg. per gemet zeker te hoog was en 
waar, anderdeels, gewag werd gemaakt 
van de fakturen 116, 118, 119, 126, 130 
en 132 ter griffie neergelegd, daar deze 
juist werden neerg·elegd om te bewijzen 
dat in de hoeveelheden meststoffen welke 
aan een hoog netto-winstpercentage wer
den aangerekend, hoeveelheden kalk 
werden opgenomen, welke aan een veel 
lager netto-winstpercentage werden aan
gerekend, ofwel, artikel 97 van de Grond
wet heeft geschonden, door niet adequaat 
te antwoorden op de conclusies van aan
legger in dit verband, of door tegenstrij
digheid van de motieven; 2° wel bewezen 
werd dat in de 653.520 kg. meststoffen 
er 221.500 kg. werden opgenomen die 
kalk vertegenwoordigen, zodat, de bewijs
kracht van de stukken, namelijk van de 
conclusies, van de fakturen genummerd 
116,118,119,126,130, 131 en 132, en van 
de stukken waaruit blijkt dat de taxatie 
steunt op 653.520 kg. meststoffen, dit is 
namelijk het bericht van wijziging 
(st. 26) en tenslotte van de aan de grond 
van het bericht van wijziging liggende 
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berekeningen namelijk de stroken van de 
telmachine (st. 32 tot 38) werd geschon
den ; 3° het feit dat aan het bestuur de 
vereiste bewijsstukken niet zouden ver
strekt zijn in de fase van het adminis
tratief onderzoek, niet belet dat het hof 
van beroep, de taak en de plicht heeft, 
wanneer dit in conclusies wordt opge
worpen, de voorgebrachte bewijsstukken 
die niet uit de debatten, om een of andere 
reden, werden verwijderd, te onderzoe
ken vooral wanneer de administratie de 
bewijslast draagt (artikelen 55, 6'1, para
graaf 3, 62, 65 en 66 van de samengescha
keldo wetten betreffende de inkomsten
belastingen) : 

Overwegendo dat uit de stukkon van 
de procedure blijkt dat, voor het dienst
jaar 1947, de aclministraLie, om het be
drag van het door aanlogg·er, als vlas
commissionair, bohaalcl eommissieloon 
te bepalen, rekening hr,elt gehouden met 
de opbrengst. van 150 gemeten en in aan
merking heeft genomen, eensdeels, dat or 
een opbrengst van 4.000 kg. per gemet is 
en, anderdeels, dat, bij vergelijking, het 
hoogste winstpereent::tge op 0,08 frank 
per kg. wordt vastgestelcl; 

Overweg·ende dat aanleggor, op grond 
van een door hem ingeroepen bewijsele
ment, aangevoerd heeft dat eon gemet 
gelijk is met 44 aren en dat de gemiddelde 
opbrengst per hectaar 5.000 kg. is zodat 
met inachtneming van het door de admi
riistratie vastgestelde winstpercen tage, 
de betwiste winst 26.400 frank in plaats 
van 48.000 frank zou belopen; 

Overwegende dat aanlegger ook aange
voerd heeft dat, uit de door hem ter 
inzage voorg·elegde aankoopfakturen de 
administratie afgeleid heeft dat de door 
hem gedurende het jaar 1946 verhandelde 
meststoffen een gewicht van 653.520 kg. 
vertegenwoordigden, waar dat zij, bij 
vergissing, zoals uit bedoelde aankoop
fakturen blijkt, een hoeveelheid kalk, te 
wetten 221.500 kg., erin begrepen heeft 
die in rekening moet gebracht worden 
met de 315.150 kg. kalk die het voor
werp is van een andere post van de bere
kening van de belastbare winsten voor 
het dienstj aar 194 7 ; 

Overwegende dat de rechter zo hij ver
klaart dat aanlegger << in gebreke blijft te 
bewijzen dat er gevallen van dubhe! ge
bruik of vergissingen in de verhandelde 
hoeveelheden zouden geslopen zijn », 
nochtans in het midden laat, zoals uit zijn 
verdere overwegingen blijkt, of hij be
slist ofwel dat de door aanlegger ingeroe
pen elementen onvoldoende zijn om de 
overtuiging van het hof van beroep mede 

te brengen ofwel dat zij aan het hof van 
beroep niet wettelijk mogen voorgelegd 
worden, zodat belanghebbende in ge
breke blijft zijn aanvoeringen met bewijs 
te staven, ofwel nog dat zij niet in aan
merking kunnen genomen worden daar 
zij « beslist niet van aard zijn de verge
lijkingsmethode in eniger mate te ont
krachten », alhoewel beide betwiste be
standdelen van de berekening van de 
belastbare winsten niet bij vergelijking 
werden bepaald ; 

Waa'ruit volgt dat het middel dat 
_steunt op de schending van artikel 97 
van do Grondwet, gegTond is ; 

W at betreft de kosten : 
Overwcgende dat aanlegger vordert dat 

verweercler zou worden voroordeeld tot 
de kosten van het gelding« met de wette
lijko in teres ten » ; 

D:1t de alclus gequalificeercle wette
lijke interesten hicr sleehts de moratoire 
interesten kunnen hedoelcn; 

Overwcgende dat de g·erechtskosten 
slechtf, vanaf de veroordoling verschul
digd zijn ; 

Dat zij als zoclanig· v66r die datum geen 
interest kunncm opbrongen; 

Overwcgcnde dat, rlaar do wet de inte
rosten op de gerechtskosten niet van 
rechtswege doe t lopen, die in teres ten 
slechts verschuldigcl zijn to rekenen van 
de clag van de aanmaning om gezegde 
kosten te hetalen ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover claarbij het beroep 
van aanlegger tegen de beslissing van de 
directeur van de directe belastingen van 
27 maart 195!, betrekking hebbende op 
de aanslag over het dienstjaar 1950, bij 
navordering van rechten over het dienst
jaar 1947, afgewezen wordt, wat betreft 
de betwiste hoeveelheden van vlas, mest
stoffen en kalk in de herekening van de 
belastbare winsten ; verwerpt de voor
ziening voor bet overige ; beveelt dat van 
onderhavig arrest melding zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ieder 
der partijen tot de helft der kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

22 maart 1960. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', H. de Clippele, raadsheer vvaarne
mend voorzitter. - VeTslaggever, H. van 
Beirs. - Gelijkluidende conclusie, H. 
Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 
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1e KAMER. - 24 maart 1960 

1° NATUURLIJK KIND.-- VORDERlNG 
'fOT UITKERlNG VAN ONDERHOUD TOT 
18 JAAR GESTEUND OP DE WAARSCHIJN
LIJKHEID VAN VADE.RSCHAP. - NA
TIONALITEIT VAN RET KIND ElSER VER
SCHILJ,END VAN DEZE VAN DE VER
WEERDER, DIE MET DE lV!OEDER GEDU
RENDE HET WETTELIJK TI.JDPERK DER 
BEVRUCHTING GEl\IEENSCHAP !IEEFT GE
HAD. - \iVETSCONFLICT. - TOEPAS
SING, ONDER VOORBEHOUD VAN DE 
BEPALINGEN VAN INTERNATIONALE 
BEI GISCHE OPENBARE ORDE VAN DE 
PERSOONLIJKE WET VAN !lET lUND. 

2° OPENBARE ORDE. - OPENRARE 
INTERNATIONALE ORDE. - VREE'ITDE 
WET DIE AAN ITET NA'I'UURUJK KIND 
DE VORDERING TOT UITl\ERING VAN ON
DERHOUD VOORZIEN BIJ ARTIKEL 340 b 
VAN HET I3URGERLIJK \iVETBOEK NIET 
TOEKENT, DOCH DIE DE VORDERING 
TOT RECHTERLIJKE VERKLARING VAN 
V ADERSCHAP OP EEN BRED ERE WI.JZE 
AANNEEMT.- \VET DIE MET DE INTER
NATIONALE BELGISCim OPENBARE ORDE 
NIET STRIJDIG IS. 

1° lngeval van wetscon flict tussen de per
soonl?:jke wet van het kind, eiser in een 
vo1·der·ing tot uitkering van onderho11.d 
tot 18 jam en de persoonlijlw wet van 
degene die met de moeder, ged1<1'ende het 
wettelijk tijdperk van de bevruchting, 
gemeenschap lweft gehad, moet de Bel
gische rechter, onder voor beho1<d van de 
bepalingen van Belgische internationale 
open bare or de, de persoonlijlce wet van 
het kind toepassen \1). (I3urgerlijk Wetb., 
art. 3<!0, b; ·wet van 6 april 1908.) 

2° De V!'eemde wet, die aan het natuurlijk 
kind de bij artikel 310, b, van het Bw·
gerl~ik Wetboek voorziene 1J07'dering tot 
ondcrho-ud niet toekent, maar die op een 
b1·ede1·e w1jze dan de Belgische wet een 
v01'dering tot ge1·echtelijke verlclm·ing 11an 
vaderschap aanneernt, is niet, als zoda
nig, strijdig met de intemationale Bel
gische openbare orde (2), 

(1) Raadpi. verbr., 22 october 1953 (A1'1·. 
Vm·b1·., 1954, biz. 112; Rev. m·it. ju1·. belge, 
1954, biz. 100 en voig., noot Dekkers); 
Gent, 11 maart 1954 (J. T., 1955, biz. 159); 
Brussei, 1 maart 1954 (Ann. not., 1955, 
biz. 105). 

(2) Nopens het begrip internatwnaie open
bare orde, raadpi. verbr., 4 mei 1950 

I 

VERBR., 1960. - 44 

(EIFELING, T. GAGNY.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 april 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 3, 3<!0 b, c, d, e, 
341 c en 31,2 a van het Burg·erlijk Wet
hoek, deze laatste artikelen gewijzigd 
door de wet van 6 april 1908, doordat 
het bestreden arrest ontvankelijk ver
klaart, de vordering welke verweerster, 
van Franse nationaliteit, tegen aanlegger, 
van Belgische nationaliteit, ingesteld 
heeft als moeder en voogdes van haar 
natuurlijk kind van Franse nationali
teit, tot betaling van een uitkering voor 
het onderhoud en de opvoeding van dit 
kind, en, in haar persoonlijke naam, tot 
hetaling van de bevallings- en onder
houdskosten gedurende vier weken, op 
de voet respectievelijk van de artike
len 340 b en 340 c van het Burgerlijk 
\ill etboek, hoewel vaststellende dat geen 
van deze beide vorderingen bestaat vol
gens de Franse wet die voor het persoon
lijk statuut van het kind en de moeder 
geldt, en in dier voege beslist om de 
reden, enerzijds, dat, aang·ezien de door 
artikel 3<!0 b van het Burgerlijk vVet
boek aan het kind toegekende vordering 
tot bekoming van onderhoudskosten de 
afstamming· niet aanwijst en zonder 
weerslag op de staat van dat kind blijft, 
zij niet tot het persoonlijk statuut van 
het kind behoort en dat, daar de Bel
giselle wetgever bedoeld heert in inlands 
recht ten behoeve van het natuurlijk 
kind de in artikel 340 b omschreven 
rechten te lmldigen, zijn wil dient in 
acht genomen te worden wanneer een 
conflict tussen wetten de rechter ver
plicht eventueel een vreemde wet toe te 
passen, naardien het miskennen door 
deze wet van de rechten welke door de 
Belgische wetgever aan het natuurlijk 
kind verleend zijn indruist tegen de 
internationale Belgische openbare orde, 
wat het geval zou wezen met de Franse 
wet welke niet, als de Belgische wet, aan 
dat kind een vordering tot onderhouds
kosten gesteund op een waarschijnlijk
heid van vaderschap toekent, doch 

(A1'1', Vm·b1·., 1950, biz. 557); 22 october 1953 
(A1'1'. Ve~•b1·., 1954, biz. 112, Rev. crit. jur. 
belge, 1954, 100); 16 februari 1955 (A1·r. 
Verbt., 1955, biz. 497). 
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slechts een vordering tot rechterlijke aan
wijzing van vaderschap, en om de reden 
anderzijds, dat, vermits de vordering 
van de rnoeder op grondslag van arti
kel 340 c van het Burgerlijk Wetboek 
uitsluitend een karakter van schadeloos
stelling heeft, zij geen rechtsvordering 
van staat uitmaakt, niet aan haar per
soonlijk statuut kan verbonden worden, 
en, op een bepaling van inlands recht 
gesteund zijnde, ontvankelijk is ten 
opzichte van aanlegger die van Bel
giselle nationaliteit en in Belgie gehuis
vest is; dan wanneer, enerzijds, de vor
dering· van het natuurlijk kind tot beta
ling van een onderlloudsgeld tegen hem 
die gedurende het wettelijk tijdperk van 
de hevruchting met zijn moeder in ge
meenschap heeft geleefd onder de voor
waarden, omschreven in voormeld arti
kel 340 b - die een persoonlijke vorde
ring van het kind is, op deszelfs erfge
namen niet kan overgedragen worden, 
onverenig·baar is met deszelfs erkenning· 
door een andere dan verweerder en niet 
toelaatbaar is tegen hem die met de 
moeder overspelige of bloedschendige 
gemeenschap gehad lleeft, - gesteund is 
op een naar de eis van die bepaling be
wezen afstamming, welke, benevens het 
recht op een uitkering voor het onder
houd en de opvoeding van het kind, 
dezelfde uitwerking voortbrengt als de 
erkenning wat de beletselen van het 
huwelijk betreft, en welke mitsdien de 
elementen van een staat uitmaakt, hoe 
beperkt de gevolgen daarvan ook zijn, 
die de persoon zelve van het kind be
heersi; de wet welke toepasselijk was 
om llet bestaan en de vereisten tot in
stelling van die vordering te bepalen, 
wat de verhlijfplaats van het kind ook 
was, die van deszelfs persoonlijk statuut 
was, dit is ten deze de Franse wet, die 
llet kind dergelijke rechtsvordering niet 
toekent, en dan wanneer, daar de bepa
lingen van de vreemde wet in llet door 
geregelde statuut van het natuurlijk 
kind niet voorzien in de bij artikel 340 b 
van het Belgiscll Burgerlijk Wetboek be
paalde vordering, bewuste bepaling·en niet 
strijdig zijn met de internationale 
Belgisclle openbare orde; en dan wanneer, 
anderzijds, de vordering, door artikel340 c 
van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve 
van de moeder ingesteld, slechts toege
laten wordt in de bij artikel 340 b be
paalde g·evallen en niet van die van het 
kind kan afgescheiden worden, zodanig 
dat, opdat de moeder zich op persoon
lijke rechten kan beroepen, het vereist is 
dat het kind die bepaling kan inroepen, 

hetgeen om de uiteengezette redenen ten 
deze wettig niet het geval kon wezen, 
zelfs ten opzichte van een Belgische en 
in Belgie gehuisveste verweerder : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat blijkens de stukken 

waarop het hof vermag acht te slaan, de 
vordering, ingesteld door de minder
jarige France Gagny, geboren in Belgie 
en er verblijvende bij het instellen van 
de vordering, en vertegenwoordigd door 
verweerster, haar moeder en wettelijke 
beheerster, strekt tot het bekomen van 
de veroordeling van aanlegger om haar 
een jaarlijkse uitkering voor haar onder
hond en haar opvoeding te betalen totdat 
zij de leeftijd van achttien jaar heeft be
reikt, op grondslag van artikel 3r,o b van 
het Burgerlijk Wetboek (wet van 6 april 
1908); 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerster en haar minderjarig kind 
van Franse nationaliteit zijn, terwijl 
aanlegger van Belgische nationaliteit is; 

Overwegende dat, daar de partijen in 
de zaak van verschillende nationaliteiten 
zijn, de Belgische rechter onder de natio
nale wetten van die partijen cliegene moet 
kiezen welke geldt voor het statuut van 
de partij in welke het overheersend be
lang, waarvan de Belgische wetgever de 
vrijwaring heeft willen verzekeren, gele
gen is; 

Overwegende dat, zoals het beklaagd 
arrest erkent, de Belg·ische wetgever 
van 1908, bij het invoeren van arti
kel 340 b van het Bnrgerlijk Wetboek 
tot doel gehad heeft in zodanige mate 
als hem rechtmatig leek het helang van 
het natuurlijk kind t.e vrijwaren; 

Dat het noodzakelijk gevolg is, onder 
voorbehoud van de internationale Bel
giselle openbare orde, dat de rechter de 
persoonlijke wet van het natuurlijk 
kind, ter zake de Franse wet, moet toe
passen, niet omdat, in casu, deze wet 
voor het belang van het natuurlijk kind 
meer of minder gunstig is, doch omdat, 
nit het oogmunt van het internationaal 
privaat recht, deze wet normaal de enige 
bevoegde is voor het bepalen van wat 
door het belang van het natuurlijk kind 
kan g·everg·d worden; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om ter zake aan de Belgische wet be
voegdheid toe te kennen, ten onrechte 
beslist " dat, daar de Belgische wetgever 
van 1908 bedoeld heeft, in het raam van 
het inlands recht, ten behoeve van het 
natnurlijk kind tegen de vermoedelijke 
vader ervan de in artikel 340 b omschre
ven rechten te huldigen, zijn wil client 
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in acht genomen te worden wanneer een 
.conflict tussen wetten de rechter ertoe 
verplicht eventueel een vreemde wet toe 
te passen, naardien het miskennen door 
deze wet van de rechten die door de Bel
gische wetgever aan het natuurlijk kind 
verleend zijn indruist tegen de interna
tionale Belgische openbare orde » ; 

Dat zo, gelijk het beklaagd arrest vast
stelt, het Franse recht slechts rechtsvor
dering tot rechterlijke aanwijzing van 
vaderschap buiten het huwelijk (Burgeri. 
Wetb., art. 340) aanneemt, trouwens 
onder voorwaarden die de feitenrechter 
voor het natuurlijk kind gunstiger ver-
1daart dan die van de Belgische wet 
(Burgeri. Wetb., art. 340 a), zonder ten 
voordele van dit kind een rechtsvorde
ring tot levensonderhoud in te voeren als 
die in laatstgenoemde wet hepaald (Bur
gerlijk vVetboek, art. 340 b), deze toe
stand tegen de internationale Belgische 
openbare orde niet indruist ; 

Dat toch .artikel 340 b geen bepaling 
is welke voor de zedelijke, staatkundige 
of economische orde van de Belgische 
gemeenschap van een zo wezenlijk be
lang is dat zij de toepassing in Belgie 
van iedere vreemde, daartegen ingaande 
·of daarvan verschillende wet, zelfs wan
neer deze volgens de gewone rege1en van 
de conflicten tussen wetten toepasselijk 
is, noodzakelijk moet uitsluiten : 

Dat uit het vorenstaande volgt dat 
het bestreden arrest, door onder deze 
voorwaarden de vordering van het min
d.erjarig kind France Gagny, van Franse 
nationaliteit, op de voet van artikel 340 b 
van het Burgerlijk W etboek ontvanke
lijk te verklaren, de in het middel inge
roepen artikelen 3, 340 b, 341 c en 342 a 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest niet aan

:gevallen is in zover het h eslist da t de 
vordering tot levensonderhoud van het 
kind en de vordering van de moeder in 
haar persoonlijke naam een enige en 
DDsplitsbare grondslag bebben, en tot 
dezelfde beslissing moeten leiden, zo een 
strijdigheid tussen beslissing wil ver
meden worden ; 

Dat eruit volgt dat de verbreking van 
de beslissing waarbij de ontvankelijk
heid van de eerste aangenomen wordt de 
vernietiging met zich brengt van de 
beslissing waarbij de tweede als ontvan
}{elijk aangezien is ; 

Dat beide onderdelen van het middel 
gegrond zijn ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerster persoonlijk en qu.alitate 
qu.a tot de kosten ; verwijst de zaak naar 
het Hof van beroep te Luilc 

24 maart 1960. - 1e kamer.- VooT'
zittel', I-I. Sohier, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Moriam<3. - Gelijlclu.i
dende conclu.sie, H. Delange, advocaat
generaal. Pleiters, HH. Pirson en 
Ansiaux. 

1 e KAMER. - 24 maart 1960 

1° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL AAN 
DE RECHTER IN BEROEP NIET ONDER
WORPEN MAAR WAAROVER HIJ AMBTS
HALVE HEEFT BESLIST.- GEEN NIEUW 
MID DEL. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
ARREST BESLISSENDE DAT DE MOBI
LIENBELASTING NIET GEDRAGEN WORDT 
DOOR DE SCHULDENAAR TEN ONTLASTE 
VAN DE WERKGEVER VAN DE INKOMST. 
- BESLISSING BINDEND VERKLAARD 
VOOR DE VERKRIJGER VAN DE INKOMST, 
TOT TUSSENKOMST OP GEROEPEN, TEN 
EINDE HET VONNIS BINDEND TE HOREN 
VERKLAREN. - BESLISSING WELKE 
KRACHT VAN GEWIJSDE HEEFT TUSSEN 
DE SCHULDENAAR EN DE VERKRIJGER. 

1° Is niet onontvanlcelijk, als nieuw, het 
middel dat bij de rechter in hoge1· be1·oep 
niet aanhangig werd gemaalct doch wam·
over bij ambtshalve he eft beslist ( 1). 

2o 1Vanneer het m'1'est van een hof van 
betoep, wijzende inzake rechtstl'eekse be
lastingen, beslist he eft dat de mo bilien
belasting niet wo1·dt ged1·agen doD!' de 
schuldenam· ten ontlaste van de vetktij
gel' van de inkomst en dat dit a1'1'est 
tegenoverstelbaar ve~·klaard is geweest 
aan die verkrijge1·, tot tussenkomst op
getoepen ten einde de beslissing bindend 
te lwten ve1·kla1'en (2), heeft die beslissing 
k1·acht van gewijsde en dringt zich op 

(1) Verbr., 12 maart 1959 (Ar1·. Yerb1·., 
1959, biz. 534). 

(2) Over het principe van niet-ontvanke
lijkheid van de tussenkomst inzake recht
streekse beiastingen, raadpi. verbr., 17 ja
nuari 1956 (An·. Ym•br., 1956, biz. 381) en 
8 januari 1957 (ibid., 1957, biz. 317). 
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aan de burgerlijke rechtbank bij dewelke 
naderhand dezelfde betwisting tussen de 
schuldenaar en de verkrij ger aanhangig 
wordt gemaalct ( 1). 

(VANDE VELDE EN HOUSSA, T. KASHY.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 mei 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Gelet op het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 13/d, 1350, 
1351, 1352 van het Burgerlijk Wetboek 
en, voor zoveel als nodig, 14, paragraaf 2, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, doordat 
het bestreden arrest, om het beroepen 
vonnis te niet te doen en niet gegrond te 
verklaren de vordering van aanleggers 
die strekte tot terugbetaling van de mo
bilienbelasting betreffende de concessie 
van een handelsfonds, na vastgesteld te 
hebben dat het hof van beroep een vroe
ger arrest van 12 maart 1957, tussen par
tijen gewezen, overwogen had dat aan
legster « slechts de belastingen in verband 
me~ het handelsfonds, ~ie uit de exploi
tatie daarvan voortvlomen, te haren laste 
g·enomen had, ... niet die welke de enkele 
opbreng·st van de concessie ervan bezwa
ren, wat het geval is met de mobilienbe
lasting )), evenwel beslist dat dit arrest 
« de gewijsde zaak ten opzichte van de 
partijen aan welke het kan tegengewor
pen worden niet kan uitmaken dan 
uitsluitend in de grenzen van zijn voor
werp, hetwelk door het dispositief in een 
concrete vorm gelegd en in de redenen 
besproken is ))' en dat er geen gewijsde 
zaak aanwezig is om de reden dat dit 
arrest aileen een uitspraak gegeven heeft 
over het fiscaal beroep van aanlegster 
hetwelk tot vernietiging van bepaalde 
aanslagen strekte, dat de aldus voorge
brachte eis slechts tegen de Belgische 
Staat g·ericht was en had kunnen zijn 
dat bijgevolg· het arrest van 12 maart 
1957 niet, zonder ultra petita uitspraak 
te doen, zelfs impliciet had kunnen beslis
sen over de vraag op wie ter nakoming 
van de overeenkomst tussen partijen de 
mobilienbelasting rustte, en dat boven
dien het arrest, waarbij over het fiscaal 
beroep van aanlegster uitspraak gedaan 
was, niet kon gelden als veroordeling van 

(1) Zienoot3 (Bull. enPAsrc., 1960, I, 863). 

verweerder om haar de mobilienbelasting 
en de verwijlinteres~en terug te betalen; 
dan wanneer : 1° mt de vasts telling dat 
de oorzaak en het voorwerp van een de fi
nitief berechte vordering en de oorzaak 
en het voorwerp van een naderhand tus
sen dezelfde partijen ingestelde vordering 
niet identiek zijn, niet valt af te leiden 
dat de gelijkheid van oorzaak en voor
werp bestaat ten opzichte van geen en
kele bewering· of betwisting die door een 
partij in een van beide gedingen opge
worpen is; het een principe is dat het 
g.e~ag van het gew~js~e niet tot het dispo
~ltief .~an de beshssmg beperkt is, doch 
msgehJkS geldt voor de redenen die de 
n.~odzake~ijke steun van het dispositief 
ZIJn en d1t verklaren (schending van de 
a,rtikelen 1350, 1351 en 1352 van het 
Burgerlijk Wetboek); 2° het bestreden 
arrest niet kon beslissen, zonder misken
ning van de bewijskracht van de beslis
sing waarvan het de draagwijdte beoor
deelde, dat het arrest van 12 maart 1957 
geen zelfs impliciete uitspraak g·egeven 
had over de vraag op wie ter nakoming 
van de overeenkomst tussen partijen de 
mobilienbelasting rustte (schending van 
de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1341 van 
he~. B_ur.gerlijk Wetboek); 3° het tegen
striJdig IS vast te stellen, aan de ene zijde, 
dat het arrest van 12 maart 1957 over
wogen had dat aanlegster « slechts de 
belastingen in verband met het handels
fonds, die uit de exploitatie ciaarvan 
voortvloeiden, te haren laste genomen 
had, niet die welke de enkele opbrengst 
van de concessie ervan bezwaren, wat het 
geval is met de mobilienbelasting ))' en te 
beslissen, aan de andere zijde, dat betzelf
de arrest « niet, zonder ultra petita uit
spraak te doen, zelfs impliciet had kunen 
beslissen over de vraag ... of de mobilienbe
lasting en de verwijlin teres ten ... per slot 
van rekening moeten gedragen worden 
door. appellant (huidige verweerder) 
Hah1m Kashy, of door gei:ntimeerde 
Yvonne VandeVelde (thans aanlegster) 
en zulks ter nakoming van hun overeen~ 
komst van 26 mei 1947 ))' doordat een 
dergelijke tegenstrijdigheid in de redenen 
met een ontbreken van redenen gelijk
staat en het hof van cassatie in de on
mogelijkheid stelt zijn controle uit te 
oefenen (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat, volgens de stukken 
waarop het hof vermag acht te slaan de 
op 16 juli 1952 door aanlegster ingest~lde 
vordering strekt tot het bekomen van 
verweerder van de terug·betaling van de 
som welke zij aan de Staat betaald heeft 
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als bij de bron af te houden mobilii:inbe
lasting; dat aanlegster haar vordering 
steunt op de op 26 maart 1947 tussen par
tijen gesloten overeenkomst, waardoor 
verweerder aanlegster het materieel van 
een bioscoop verkocht en haar voor negen 
jaar het genot van het handelsfonds con
cedeerde; 

Dat het Hof van beroep te Brussel, 
door een arrest van 12 maart 1957 over 
een beroep van aanlegster uitspraak 
doende, en na het in de zaak stellen van 
verweerder gelast te hebben, beslist heeft 
dat, aangezien de mobiliiinbelasting door 
aanlegster niet gedragen werd met ant
lasting van de verkrijger van de inkom
sten, bedoelde mobilienbelasting niet bij 
het bedrag dier inkomsten behoefde ge
voegd te worden voor het berekenen van 
het bedrag van de basis waarop zij diende 
te worden berekend ; 

Over de aan het middel tegengestelde 
exceptie van niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat verweerder betoogt 
dat, in burgerlijke zaken, het uit het ge
zag van het gewijsde afgeleide middel, 
niet van openbare orde zijnde, voor de 
eerste maal niet v66r het hof mag inge
roepen worden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
over de door het middel opgeworpen 
vraag uitdrukkelijk uitspraak gedaan 
heeft; dat, al had het die vra,ag van 
ambtswege opgelost, het middel ontvan
kelijk is; 

Dat de exceptie van niet-ontvankelijk
heid niet gegrond is ; 

Over het middel : 
Overwegende dat het Hof van beroep 

te Brussel bij zijn arrest van 12 mei 1957, 
op het beroep van aanlegster gewezen, 
deze beslissing tegenwerpbaar aan ver
weerder, opgeroepene tot vrijwaring, ver
klaard heeft ; 

Overwegende dat uit de door het be
streden arrest gedane vaststelling, dat het 
fiscaal g·eschil slech ts liep over het beg·in
sel van de belastbaarheid in de mobiliiin
belasting en over de hoogte van de belast
bare grondslag, en dat het dispositief van 
het arrest van 12 maart 1957 slechts deze 
twee punten beslecht heeft, niet valt af 
te leiden dat de gelijkheid van oorzaak 
en voorwerp bestaat ten opzichte van 
geen enkele bewering of betwisting die 
door een partij in een van beide gedingen 
mocht opgeworpen zijn; 

Overwegende dat het arrest van 
12 maart 1957 in de uiteenzetting van de 
redenen uitdrukkelijk beslist dat de op 

26 maart 194 7 tussen aanlegster en ver
weerder gesloten overeenkomst de mobi
liiinbelasting niet gelegd heeft op eerstge
noemde, met outlasting van de tweede; 

Overwegende dat het om deze reden 
is dat voormeld arrest de toepassing van 
artikel 14, paragraaf 2, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen uitsluit en de aanslag 
welke ten bezware van aanlegster gelegd 
en door de beslissing van de directeur der 
belastingen rechtgezet werd gedeeltelijk 
vernietigt ; 

Overwegende dat het gezag van het 
gewijsde niet tot het dispositief van de 
beslissing beperkt is, doch insgelijks geldt 
voor de redenen die de noodzakelijke 
steun van het dispositief zijn en dit ver
klaren; 

Dat derhalve het bestreden arrest, door 
het inwilligen van verweerders stelling, 
welke met de door het arrest van 12 maart 
1957 gewijsde zaak niet verenigbaar is, 
het voordeel dat uit deze beslissing voort
vloeit te niet doet en het in het mid
del ingeroepen artikel 1351 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den 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 Luilr. 

24 maart 1960.- 1e kamer.- Voor
zittel', H. Sohier, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Anciaux Henry de Fa
veaux. - Gelijkluidende conclusie, H. De
lange, advocaat-generaal. - Pleite!'s, 
HH. Ansiaux en Simont. 

1° KAMER. - 25 maart 1960 

1° ARBEIDSONGEVALLEN. - WEG 
NAAR HET WERK.- VERBLIJF VAN DE 
WERKMAN. - VERBLIJF DAT NIET 
NOODZAKELIJK ENIG MOET ZIJN. 

2o ARBEIDSONGEVALLEN. - WEG 
NAAR HET WERK. - NORMALE WEG. 
- BEGRIP. 

1° In a!'tilcel 1 van de besluitwet van 
13 decembe!' 1945 betl'effende de vel'goe
ding van de schade voo!'tspruitende uit 
ongevallen die zich op de weg naal' het 
we1·k voordoen, impliceren de woo1·den 
" ve1·blij{ van de a1·beide1' " niet dat de 
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arbeide1· slechts een vet·blijfplaats mag 
hebben (1). 

2° De weg do01' de arbeide1' afgelegd houdt 
niet op de normale weg te zijn, naar de 
zin van de besluitwet van 13 decembe1· 
1945, om de reden dat de arbeider een 
omweg heeft gedaan, die een wettige 
oo1·zaak heeft (2). 

(N. V. «ASSURANCES GENERALES "• 
T. J. BAUWENS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 mei 1959 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, in het bijzonder 
alinea's 2 en 3, en 2 van de besluitwet 
van 13 december 1%5 betreffende de 
vergoeding van de schade voortsprui
tende uit ongevallen die zich op de weg 
naar of van het werk voordoen, en, bij 
wijze van gevolg, van de artikelen 1, 2, 3 
en 9 van de wetten betreffende de arbeids
ongevallen samengeordend bij het ko
ninklijk besluit van 28 september 1931, 
zoals vermelde artikelen gewijzigd en 
aangevuld, werden, het artikel 1 door 
het artikel1 van de besluitwet van 9 juni 
1945 en het artikel 26, 3°, van de wet 
van 1 juni 1%9, het artikel 2, door het 
artikel 1 van de wet van 10 juli 1951, 
en het artikel 3, door het artikel 2 van de 
wet van 10 juli 1951 ; doordat, na in 
feite vastgesteld te hebben dat verweer
der, die zijn normale verblijfplaats te 
Kortrijk had, te Brussel, waar hij tewerk
gesteld was, een tijdelijke verblijfplaats 
genomen had om aldaar in de week te 
eten en te slapen, en zonder te betwisten 
dat, zoals door het beroepen vonnis 
wordt vastgesteld, verweerder op de dag· 
der feiten, tengevolge van het stilleg·gen 
van het werk door de vorst, eerst naar 
zijn verblijfplaats te Brussel is gegaan 
om enkel daarna in de auto van een werk
gezel de terugreis naar Kortrijk aan te 
vangen, gedurende dewelke het verkeers
ongeval zich voordeed, het bestreden 
vonnis beslist dat terzake de weg tot de 
verblijfplaats te Brussel en deze tot 

(1) Verbr., 9 maart 1956 (Arr. Verbr., 1956, 
biz. 536); 26 februari 1960 (supm, blz. 607). 

(2) Raadpl. verbr., 30 januari 1958 (A1·1·. 
Verb1·., 1958, blz. 355); 3 december 1959, 
(sttpra, blz. 298). 

Kortrijk, al dan niet via de tijdelijke 
verblijfplaats te Brussel evenzeer de nor
male weg van het werk bleven, dan 
wanneer, indien de arbeider twee ver
scheidene verblijven kan hebben en in
dien in zulk geval de weg van het ene 
of van het andere naar de plaats waar 
hij zijn werk verricht en omgekeerd, ten 
opzichte van de besluitwet van 13 de
cember 1945 de weg van de arbeid blij
ven, de weg van een der verblijven naar 
het andere buiten dit laatste begrip valt 
en de slachtoffers van de op zulke weg 
overgekomen ongevallen dus niet meer 
het voordeel van vermelde besluitwet 
kunnen genieten : 

Overwegende dat uit de feitelijke vast
stellingen van de rechter blijkt dat ver
weerder, die het beroep van plafonneerder 
uitoefent, een dubbel verblijf had, name
lijk zijn normale verblijfplaats te Kort
rijk, en een tweede, op de werkdagen te 
Brussel waar hij zijn werk verrichtte, en 
dat het ongeval zich op 1 februari 1956 
heeft voorgedaan, terwijl verweerder ten 
gevolge van het stilleggen van het werk 
wegens vorst, naar zijn verblijfplaats te 
Kortrijk terugreisde, na " een oponthoud 
voor opschik in zijn tijdelijke verblijf
plaats te Brussel >>; 

Overwegende dat de rechter geen 
enkele van de in het middel vermelde 
wetsbepalingen geschonden heeft, door 
te beschouwen dat laatstvermelde om
standigheid niet belette dat verweerder 
het slachtoffer geweest was van een onge
val op de normale weg die hij moest 
afleggen om zich van de plaats waar hij 
zijn werk uitvoerde naar zijn verblijf
plaats te Kortrijk te hegeven; 

Dat de weg inderdaad niet ophoudt 
de normale weg· te zijn naar de zin van 
arLikel 1 van de besluitwet van 13 de
cember 1945, wanneer de werkgever een 
omweg doet, die, zoals in het onderhavig 
geval, een wettig·e oorzaak heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

25 maart 1960.- 18 kamer.- Voor
zitte!', H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggevm·, 
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleiters, HH. Demeur en 
della Faille d'Huysse. 
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26 KAMER. -- 28 maart 1960 

1° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
- 8TRAFZAKEN. - VERVOLGING TEN 
LASTE VAN EEN RIJKSWACRTER. -
MlDDEL AFGELEID UIT DE ONBEVOEGD
RElD VAN RET JVIILI'l'AIR GERECRT. -
MIDDEL GESTEUND OP DE AANVOERING 
DAT DE INBREUKEN DE AD~IIJ\'ISTRA

TIEVE POLITIE BETROFFEN. - MIDDEL 
ZONDER STEUN IN RET ARREST NOCH 
IN DE RECHTSPLEGING. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2° VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954, ARTIKEL 37.- 8PECIAAL SIGNAAL 
BESTEMD OM HET IN AANTOCTIT ZI.TN 
VAN ZEKERE VOERTUIGEN KENBAAR TE 
MAKEN.- GELUIDTOESTEL. 

1° Mist feitelijke grondslag het middel af
geleid uit de onbevoegdheid 11an het mili
tair ger·echt om een rijkswachter· te be
rechten om reden dat de ten laste van 
beklaagde gelegde inbr·euken de adminis
tratieve politie betr·effen, terwijl die aan
voering geen steun vindt noch in het 
arrest noch in de stukken van de techts
pleging wam·op het hof acht vennag te 
slaan {1). (Wet van 15 juni 1899, 
art. 25.) 

2° Het speciaal signaal waatvan artikel 37 
van de Wegcode van 8 apr·il 195i het 
gebruik voorziet om het in aantocht zijn 
van de voert1tigen die het opsomt kenbaar· 
te malcen is een geluidtoestel (2). (Weg
code van 8 april1954, art. 37 en 83-3.) 

(LAMBERT, T. DI SALVO EN CIRRI.) 

ARREST. 

HET HOF; -- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 april1959 door het militair 
gerechtshof gewezen ; 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25 en 26 van 
de wet van 15 juni 1899, titel I van het 
W etboek van strafrechtspleging voor het 
leger inhoudende, 14, 22 en 27 van de wet 
van 2 december 1957 op de rijkswacht, 

(1) Verge!. verbr., 17 november 1954 (Arr. 
Verb1•., 1955, biz. 177) en 13 december 1954 
(Bttll. en PAsiC., 1955, I, 361). 

(2) Zie noot 2, Bull. en PAsro., 1960, I, 869. 

doordat het bestreden arrest aanlegger, 
rijkswachter, veroordeelt uit hoofde van 
overtredingen van de artikelen 418 en 42 
van het Strafwetboek en van het ver
keersreglement, dan wanneer het militair 
gerechtshof ter zake onbevoegd was daar 
de ten laste gelegde feiten plaats gehad 
hebben in de loop van een door aanlegger 
vervulde opdracht van administratieve 
politie : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het H of vermag acht te slaan blijkt 
dat aanlegger, wachtmeester van de 
rijkswacht, zich 's morgens van 29 juli 
1958 te Bierset bevond met de rijks
wachters-motorrijders die met de orde
dienst op de luchtvaartmeeting belast 
waren ; dat hij tegen het einde van de 
voormiddag aangeduid was om voor de 
gouverneur van de provincie Luik aan 
het paleis van de prins-bisschoppen als 
escorte te fungeren ; dat, to en het ongeval 
zich voordeed hij Bierset reeds verlaten 
had, doch zijn escorte-opdracht nog niet 
aangevangen had ; dat hij zieh naar de 
Caserne Saint-Leonard begaf om zijn 
rijtuig van benzine te voorzien; dat der
halve de stelling van aanlegger da.t " hij 
het wanbedrijf waarvoor hij veroordeeld 
is in de uitoefening van zijn functies van 
administratieve politie zou begaan heb
ben "• noch in de bestreden beslissing, 
noch in de stukken van de rechtspleging 
steun vindt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 37 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 hou
dende het algemeen reglell_lent op de 
politie van het wegverkeer, doordat het 
bestreden arrest beslist heeft dat de in de 
Franse tekst van dit artikel bepaalde 
« avertisseurs speciaux" uitsluitend ge
luidtoestellen zijn, dan wanneer arti
kel 37 in de Franse tekst van voormeld 
koninklijk besluit niet verduidelijkt waar
in deze " avertisseurs speciaux:" bestaan, 
zij derhalve kunnen duiden op alle toe
stollen die dienen om te verwittigen, het
zij door middel van g·eluids-, hetzij door 
middel van lichtsignalen, zoals datgene 
dat aanlegger gebruikte : 

Overwegende dat artikel 83-3 in de 
Franse tekst van het koninldijk besluit 
van 4 april1954, krachtens hetwelk som
mige voertuigen, waaronder die van de 
rijkswaeht, benevens de in het 1° van 
dit artikel omschreven toestellen tot het 
geven van signalen een " ave:rtisseur spe
cial» mogen voeren, slechts doelt, zoals 
de titel van clit artikel aangeeft, op geluid-
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toes~ellen, naardien het oranjegeel knip
perhc?t w~~rvan die voer~uigen mogen 
voorz1en ZIJn toegestaan IS door arti
kel 76-~ van hetzelfde koninklijk besluit; 
dat ermt volgt dat" l'avertisseur special >> 

waarvan door de Franse tekst van arti
kel 76-7 van hetzelfde besluit het gebruik 
voorgeschreven is voor het signaleren van 
de d:<arin vermelde voertuigen slechts een 
gelmdtoestel kan zijn; 

Dat het middel naar recht faalt · 
En overwegende dat de substan'tiele 

of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vordering 
gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanleg·ger geen bij
zonder middel doet gelden ; 
. O!ll die redenen, verwerpt de voor

Zienmg; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

28 maart 1960. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer ,vaarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. de Waer
segger. Gel~jkluidende conclusie, 
H. Janssens de Bisthoven, eerste advo
caa t-generaal. 

2e KAMER. - 28 maart 1960 

MILITIE. - UITSTEL EN AANWIJZING 
VOOR HET SPECIAAL CONTINGENT. -
KOSTWINNER. - IN AANMERKING TE 
NEMEN INKOMEN. - PENSIOEN VAN 
OORLOGSWEDUWE. - BEDRAG IN ACHT 
TE NEMEN. 

De inkomsten welke in acht dienen geno
m.en te .wor_den om '(!a te gaan of een 
d~enstpltchttge een uttstel of een aanwij
ztng voo1' het speciaal contingent mag 
bekomen, als kostwinner, begrijpen name
lijk het pensioen van oorlogswedt~we aan 
de moeder van de dienstplichtige toege
kend, doch dat pensioen moet slechts in 
1'ekening worden gebmcht voor zijn netto
bed1·a_g, . na aftr~~ van de werkelijke of 
fo~'{attatre bedrtJfslasten ( 1 ). (Dienst
phchtwetten gecoordineerd op 2 sep
tember 1957, art. 10, par. 1, 1 o, en 
13, par. 1, 4o.) 

(1) Cf, verbr., 20 april 1953 (A?'?', Verbr., 
biz. 564); 21 januari 1959 (ibid., 1959, biz. 
408), noot 2, biz. 409, 

(PEQUET.) 

ARREST. 

H_E'!' HOF; - Gelet op de bestreden 
beshssmg, op 2 december 1959 gewezen 
door de Hoge Militieraad; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
van de artikelen 10, paragraaf 1, 1o ~an 
de wetten op de diensplicht, gecdordi
neerd op 2 september 1957, 25, para
graaf 1, 2°, a, 25, paragraaf 1, en 29, 
paragrafen 1, 3 en 4, van de samenge
schakelde wetten betreffende inkomsten
belastingen, gewijzigd door de wet van 
8 maart 1951, 1157, 1158 van het Burger
lijk W etboek, doordat de bestreden be
slissing als een netto-inkomen aangezien 
heeft het pensioen van oorlogsweduwe dat 
de moeder van vertoger genoot en daar
van niet het vierde afgetrokken heeft als 
bedrijfslast, zoals bij artikel 29, para
graaf 3, van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
voorgeschreven is, dan wanneer de renten 
en vergoedingen welke door artikel 29, 
paragraaf 4, van de samengeschakelde 
wetten .. van de bedrijfsbelasting vrijge
steld ZIJn, slechts als " netto n inkomsten 
besc~.ouwd worden na aftrekking van de 
bedn]fslasten welke, bij gebrek aan 
bewijskrachtige elementen, op 25 t. h. 
van de bezoldigingen vastgesteld zijn : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing laat ~elden, enerzijds, dat, al maakt 
een penswen van oorlogsweduwe een 
inkomen in de zin van artikel 10, para
graaf 1, 1°, van de gecoordineerde wet ten 
uit, het geen inkomen is dat kan worden 
gelijkgesteld met een bedrijfsinkomen dat 
belastbaar is in de zin van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, naardien het niet door 
middel van stortingen gevestigd is en 
geen « verlies van bedrijfsinkomsten >> 

vertegenwoordigt, en, anderzijds, dat het 
moet worden aangenomen als een netto 
inkomen, daar geen enkele uitgave nodig 
geweest is om het te verkrijgen en te be
houden; 

Overwegende dat, volgens paragraaf 1 
van artikel 29 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, de renten en pensioenen van alle 
aard, ongeacht de omstandigheden en de 
modaliteiten die er de toekenning van 
regelen, met uitzondering slechts van de 
krachtens de bepalingen van het Burger
lijke Wetboek verschuldigde alimenta
tierenten, begrepen zijn onder de inkom-
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sten welke bij het 2° van paragraaf 1 van 
artikel 25 van die wetten vermeld zijn ; 

Overwegende, derhalve, dat een pen
sioen van oorlogsweduwe een bedrijfsin
komen uitmaakt; dat artikel 29, para· 
graaf 4, van de samengeschakelde wet
ten, gewijzigd door artikel 13 van de wet 
van 8 maart 1951, door dat inkomen van 
de bedrijfsbelasting vrij te stellen, daar
aan het karakter van bedrijfsinkomen 
niet ontneemt ; 

Overwegende dat de inkomsten, be
doeld door artikel 10, paragraaf 1, 1°, 
van de gecoordineerde dienstplichtwetten 
onder meer die bedrijfsinkomsten omvat
ten welke niet belastbaar zijn in de be
drijfsbelasting, noch netto-inkomsten 
zijn in de zin van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing erop wijst dat tot het verkrijgen en 
het behouden van het pensioen van oor
logsweduwe geen enkele uitgave nodig 
geweest is en dat dit pensioen deswege 
moet beschouwd worden als een netto
inkomen in de zin van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen ; 

Overwegende echter dat krachtens arti
kel29, paragraaf 3, lid 2, van deze wetten, 
de bedrijfslasten van de person en, bedoeld 
bij artikel 25, paragraaf 1, 2° letter a, 
onder meer de verkrijgers van pensioe
nen, bij gebreke van bewijskrachtige ge
gevens forfaitair bepaald worden op Mn 
vierde van de bezoldigingen, onder de 
daarin nader omschreven voorwaarden ; 

Waaruit volgt dat, in de zin van de 
artikelen 29, paragraaf 1, paragraaf 3, 
lid 2, en 25, paragraaf 1, 2°, van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen de door het voordeel van 
een pensioen opgeleverde bedrijfsinkom
sten, slechts als netto-inkomsten worden 
beschouwd na het aftrekken van de 
bedrijfslasten welke, bij gebreke aan 
bewijskrachtige gegevens, op Mn vierde 
van die bezoldigingen vastgesteld wor
den; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt dd bestre
den beslissing; beveelt dat melding van 
dit arrest moet gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar de Hoge Militieraad, 
anders samengesteld. 

28 maart 1960. - 2e learner. - Voo1'
zittm·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Louveaux. 

Gelijkluidende conclusie, H. Janssens 
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 

2 6 KAMER. - 28 maart 1960 

MILITIE. - MILITIERAAD. - RECHTS
PLEGING. - GENEESKUNDIGE EXPER· 
TISE BEVOLEN DOOR DE AHLITIERAAD. 
- EED VAN DE DESKUNDIGE.- VAST· 
STELLING. 

Artikel 28, pamgmaf 3 van de op 2 sep
tembe1' 1957 gecoiirdineerde dienstplicht
wetten, dat voorziet dat het verslag van 
de geneesheer aangewezen om de gezond
heidstoestand van een familielid van de 
dienstpliclztige na te gaan voorafge
gaan is dom• het eed{o1·mulier in t;lie 
bepaling ve1·meld, vereist niet dat dit 
formulim· gescMeven en ondertekend zou 
zijn, op afzonderlijke wijze, door de 
geneesheer; het volstaat dat het verslag, 
geacteerd en ondertelcend dom· de genees
heer, voorafgegaan zou zijn door het 
vom·gescMevene formulier. 

{LENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 29 december 1959 door de 
Hoge Militieraad gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending· van artikel 37, lid 4, van de 
dienstplichtwetten, gecoordineerd op 
2 september 1957, doordat de bestreden 
beslissing, zonder in dit opzicht met rede
nen omkleed te zijn, het middel verwerpt 
hetwelk door vertoger in zijn schriftelijk 
verzoekschrift in hoger beroep voorge
steld is, namelijk dat zijn vader voort
durend de bijstand van een derde per
soon behoeft, vermits in dezer voege op 
23 juni 1955 beslist is door de Commisie 
voor de pensioenen van de burgerlijke 
oorlogsslachtoffers, die bevonden heeft 
dat hij door een definitieve invaliditeit 
van 85 t. h. aangedaan is en hem een 
aanvullende vergoeding voor voortdu
rende bijstand door een derde persoon 
toegekend heeft dat deze bestuurlijke 
beslissing, waarmee de Belgische Staat 
ingestemd heeft, niet geldig kan krachte
loos gemaakt worden door het verslag 
van een geneesheer welke, naar duide
lijk is, van het voorwerp van zijn op
dracht geen genoegzame kennis had, zoals 
blijkt uit het getuigschrift dat hij on-
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langs opgemaakt heeft en dat bij het 
dossier gevoegd is : 

Overwegende dat uit de procedure 
blijkt dat aanlegger als kostwinner ver
zocht om aanwijzing voor het speciaal 
contingent, bij toepassing· van artikel 13 
van de gecoiirdineerde dienstplichtwet
ten ; dat de militieraad van Henegouwen 
dit verzoek bij beslissing van 12 novem
ber 1959 afgewezen heeft, om de reden 
dat de medische expertise, welke krach
tens artikel 28, paragraaf 3, van de 
gecoiirdineerde wetten door de raad ge
last werd geen mogelijkheid biedt de 
vader van aaulegger te beschouwen als 
verloren voor het gezin, in de zin van 
artikel 17, paragraaf 2, van deze wetten; 

Overwegende dat, in strijd met het in 
het middel gestelde, de alde van hoger 
beroep van aanlegger tegen de verwer
pende beslissing in dit opzicht aileen doet 
gelden dat zijn vader totaal onbekwaam 
is tot arbeiden, « zoals blijkt uit een 
beslissing van de Minister van volksge
zondheid van 23 juni 1955, waarbij be
vonden is dat hij door een blijvende inva
liditeit van 85 t. h. aangedaan is wegens 
afzetting van de linkerarm en vastg·esteld 
is dat hij de bijstand van een derde per
soon nodig heeft >> ; dat mitsdien in de 
akte van beroep niet ingeroepen is de 
erkenning, door de Staat, welke afgeleid 
is uit de beslissing van 23 juni 1955 van 
de comissie voor de pensioenen van de 
burgerlijke oorlogss}achtoffers, van de 
behoefte voor de vader van aanlegger aan 
de « voortdurende >> bijstand van een 
derde persoon, welke precies bedoeld is 
in artikel 17, paragraaf 2, van de gecoiir
dineerde dienstplichtwetten ; 

Overwegende dat de hoge militieraad 
erop wijst dat uit het verslag van de door 
de militieraad aangeduide geneesheer-des
kundige niet blijkt '' dat de vader aange
daan is door een van de in artikel 17, 
paragraaf 2, vermelde ziekten, of door 
andere ziekten of gebrekkigheden van 
dezelfde ernst, welke een voortdurende 
bedlegerigheid of bijstand van een derde 
persoon vergen " ; 

Dat het hierdoor de stelling van de 
aide van hoger beroep passend beant
woord en zijn beslissing regelmatig met 
redenen omkleed heeft ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 28, lid 3, van de 
gecoiirdineerde dienstplichtwetten van 
2 september 19 57, in zover de als des
kundige aangeduide geneesheer zijn ver
slag niet laten voorafgaan heeft door de 
door hem geschreven en ondertekende 
eedformule ; 

Overwegende dat artikel 28, 3°, van 
de gecoiirdineerde dienstplichtwetten be
paalt dat het expertiseverslag van de ge
neesheer die door de militieraad aange
duid is om de gezondheidstoestand van 
een lid van het gezin na te gaan, vooraf
g·egaan wordt door de in deze bepaling 
gegeven eedformule; dat bewuste bepa
ling niet eist dat die formule door de 
geneesheer geschreven en ondertekend is ; 
dat aan het door de aangeduide genees
heer gedateerde en ondertekende experti
severslag ten deze de voorgeschreven for
mule voorafgaat; dat het middel naar 
recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

28 maart 1960.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Perrichon. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Janssens 
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER, - 28 maart 1960 

VOORLOPIGE HECHTENIS. - ON
REGELMATIGHEID IN DE RECHTSPLE
GING BETREFFENDE DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS. - ZONDER INVLOED OP 
DE WETTELIJKHEID VAN HET ARREST 
DAT DE INTERNERING VAN DE VER
DACHTE BEVEELT, BIJ TOEPASSING VAN 
DE WET TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPlJ. 

Een omegelmatigheid begaan in de 
?'echtspleging betreffende de vom·lopige 
hechtenis is zonde?' invloed op de wettelijk
heid van het an·est dat de internering van 
de verdachte, bij toepassing van de wet 
tot besche1·ming van de maatschappij, 
beveelt ( 1). 

(POTELBERG.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 februari 1960 gewezen door 
de Kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen-

(1) Of, verbr., 10 november 1952 (Arr. 
Verbr., 1953, biz. 134); 18 mei 1953 (Bull. en 
PABIC,, 1953, I, 725). 
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ding van artikel 7 van de Grondwet, door
dat het tegen aanlegger verleende bevel 
tot aanhouding hem niet in de termijn 
van 24 uren vanaf zijn arrestatie zou bete
kend zijn geworden ; 

Overwegende dat de onregelmatighe
den die begaan zijn in de rechtspleging 
betreffende de voorlopige hechtenis geen 
weerslag hebben op de wettigheid van het 
arrest, waardoor, bij toepassing van de 
wet tot bescherming van de maatschappij 
van 9 april 1930, de internering van de 
verdachte gelast is ; 

Dat het middel van belang ontbloot en 
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 voor
ziening. 

28 maart 1960. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Perrichon. 

Gelijkluidende conclusie, H. Janssens 
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 28 maart 1960 

VERKEER. - HET OPKOMEN OP EEN 
KRUISPUNT VAN EEN RIJTUIG KOMENDE 
UIT EEN WEG OPDEWELKE HET IN EEN 
GESLOTEN RIGHTING REED, l(AN, GELET 
OP DE OMSTANDIGHEDEN, EEN ONVOOR
ZIENBARE OMSTANDIGHEID UITMAKEN 
VOOR DE BESTUURDER DIE OP DE OP 
TE RIJDEN WEG REED. 

Het opkomen, op een lcruispunt, van een 
rijtuig komende uit een 1·ij baan waa1·op 
het in gesloten richting reed, kan, gelet 
op de omstandigheden, een onvoorzien
bare omstandigheid uitmalcen voor de 
bestuU1·de1· die op de op te rijden weg 
reed (1). 

{LELEU, T. GEAIRIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 mei 1959 in hoger beroep 

(1) Raadpl. verbr., 23 januari 1950 (.Arr. 
Verbr., 1950, biz. 328), noot 2; 5 januari 1959 
(Bull. en PAsrc., 1959, I, 445), en noten I 
tot 4. 

gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 15 en 16-4 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954, hou
dende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, genomen ter uitvoe
ring van de wet van 1 augustus 1899, van 
de artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis de verantwoordelijkheid 
voor de botsing gelegd heeft ten laste van 
hem die de voorrang van het van rechts 
komende verkeer genoot, wijl, <<in een ge
sloten richting rijdende, de Dourletstraat 
snel te zijn genaderd en zodoende voor 
de gebruiker van de Dourletstraat een 
onvoorzienbare hindernis te hebben opge
leverd », dan wanneer artikel 15 van het 
verkeersreglement de voorrang van het 
van rechts komende verkeer tot een alge
mene regel maakt en artikel16-4 aan de 
bestuurder die een andere moet laten 
voorgaan verbiedt verder te rijden indien 
hij zullcs niet kan doen zonder gevaar 
voor ongevallen, of althans doordat de 
redenen een opvallende tegenstrijdigheid 
inhouden : 

Overwegende dat de litigieuze feiten 
zich voorgedaan hebben op 19 september 
1958 ; dat de in het middel aangehaalde 
bepalingen van artikelen 15 en 16-4 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954 
vervangen zijn door artikel 5 van het in 
de zaak toepasselijke koninklijk besluit 
van 4 juni 1958, en de artikelen 15 en 
17 bis van het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer geworden zijn ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de ten 
laste van aanlegger ingestelde publieke 
vordering : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden von

nis aanlegger tot een enkele straf veroor
deelt uit hoofde van een gecontraven
tionaliseerd wanbedrijf van onvrijwillige 
verwondingen en van overtreding van 
artikel 7-2 voormeld reglement; 

Dat de door het middel voorgestelde 
grieven slechts op de laatstbedoelde over
treding betrekking hebben ; 

Dat, daar de ten laste van aanlegger 
uitgesproken veroordeling wettig gerecht
vaardigd is door de overtreding van arti
kel 7-2 van het reglement, het eerste 
onderdeel van het middel niet ontvanke
Iijk is bij gebrek aan belang; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het middel niet aan-
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duidt wat de aangevoerde tegcnstrijdig
heid is; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

En overwegende dat de substantHile of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vordering 
gewezen beslissingen : 

Overwegende dat, zonder dat het be
twist dat de regel, gegeven door artikel15 
van het reglement op de politie van het 
wegverkeer een algemene draagwijdte 
heeft en dat de daarbij toegekende voor
rang niet ophoudt wanneer de van rechts 
komende bestuurder in een gesloten rich
ting rijdt, het vonnis van de rechtbank 
van politie, waarvan het bestreden von
nis de redenen overneemt, beslist dat ver
weerder generlei fout begaan heeft, omdat 
hij kennis ervan droeg dat de rechts van 
hem liggende straat van het teken 25 
voorzien was en omdat de plotse aanwe
zigheid, op vijf meter van hem, van aan
legger die snel het kruispunt naderde, 
voor hem een onvoorzienbare hindernis 
uitmaakte; 

Overwegende dat de rechter uit de 
omstandigheden waarop hij wijst, wettig 
de gevolgtrekking heeft kunnen afleiden 
waartoe hij komt; dat het middel dien
volgens niet kan ingewilligd worden ; 

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

28 maart 1960. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Polet. 
Gelijkluidende conclusie, H. Janssens de 
Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Gilson de Rouvreux. 

2e KAMER. - 28 maart 1960 

1° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN 

(1) Verbr., 18 mei 1953 (Bull. en PASIC., 
1953, I, 725); 20 mei 1957 (ibid., 1957, I, 
1140). 

(2) Raadpl. verbr., 10 januari 1949 (Ar1·, 
Verbr., 1949, biz. 19); 19 october 1953 (ibid., 
1954, biz. 106). 

HET ARREST VAN VEROORDELING. -
MIDDEL GERICHT TEGEN DE BESCHIK· 
KING VAN VERWlJZING NAAR DE COR· 
RECTIONELE RECHTBANK. - MIDDEL 
NIET ONTV ANKELIJK. 

2o AANKLACHT WE GENS V ALS
HEID. - STRA~'ZAKEN. - VERZOEK 
TOT BETICHTING VAN VALSHEID TOT 
STAVING VAN DE VOORZIENING. -
MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.- VER
ZOEK NIET ONTVANKELIJK. 

S0 MISDRIJF. - HANDELSVENNOOT
SCHAP. - RECIITELIJKE PERSOON. -
MISDRIJF. - STRAFRECHTELIJKE VE· 
RANTWOORDELIJKHEID VAN DE NA· 
TUURLIJKE PERSONEN DOOR TUSSEN
KOlV!ST VAN DEWELKE DE VENNOOT· 
SCHAP GEHANDELD HEEFT. 

~0 WOEKER.- MISBRUIK VAN DE BE
HOEFTEN VAN DE ONTLENER. - FEI
TELIJKE BEOORDELING DOOR DE RECH
TER. - SOEVEREINE BEOORDELING. 

1° Is niet ontvankelijk, tot staving van de 
voorziening enkel tegen het vonnis van 
veroordelin g gericht, het middel gericht 
tegen de beschilcking van verwijzing 
naar de cM'rectionele rechtbank ( 1). 

2° Is niet ontvankelijk het verzoeksch!·ift 
tot betichting van 1!alsheid tegen de ver
meldingen van de beschikking van ve~·
w~jziny naar de correctionele rechtbank, 
wanneer het middel tot cassatie tot sta
ving van hetwelke de eiser het heeft inge
leid niet ontvankeli:ik is (2). 

S0 Wan nee?' een misdrijf begaan werd 
door een handelsvennootschap, rechte
lijke persoon, zijn de natuurlijke pe!'· 
sonen door tussenkomst van dewelke de 
vennootschap gehandeld heeft de stmf
rechtelijke verantwoordelijke daders van 
het misdrijf (S). 

~0 Ts soeve1·ein de beoordeling van de !'ech
ter die uit de omstandigheid dat lieden 
van bescheiden stand, die te doen had
den met werlcelijke en onmiddellijke gel
delijke moeil~jkheden, bezwarende lenin
yen hebben aangegaan, in feite afleidt 
dat ze in een staat van behoeftigheid ver
Jceerden, waarvan de leners misbruik 
hebben gemaakt. (Strafwetboek, arti
kel 4.94.) 

(3) Verbr., 18 december 1933 (Bull. en 
PAsiC., 1934, I, 107); 26 febl'llari 1934 (ibid., 
1934, biz. 180); 8 april 1946 (Arr. Verbr., 
1946, biz. 137); 20 februari 1956 (ibid., 1956, 
biz. 496); 23 november 1959 (supra, biz. 
261). 
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(TOUSSAINT EN LEGRAND.) 

ARRES'f, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 7 october 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Gelet op de verzoekschriften van beide 
aanleggers, ertoe strekkende toegelaten 
te worden tot het verrichten van een 
inschrijving van valsheid, en gelet op de 
kwitantie over de consignatie van de 
som van 100 frank die aan de verzoek
schriften gehecht is ; 

Over het eerste middel, door ieder van 
beide aanleggers afgeleid uit de schen
ding van het enig art.ikel, paragraaf XV, 
van de wet van 25 october 1919, tot tijde
lijke wijziging van de rechterlijke inrich
ting en van de rechtspleging v66r de 
hoven en rechtbanken, gewijzigd en aan
gevuld door de wetten van 30 juli 1921 
en 26 juli 1927, en verlengd door de wet 
van 18 augustus 1928, van de artikelen 21 
van de wet van 18 juni 1869 op de rech
terlijke inrichting, 127, 130 en 182 van 
het Wetboek van strafvordering, scherr
ding van de regelen betreffende de ken
nisneming van de onderzoeksgerechten 
en wijzend rechtscolleges in strafzaken, 
en schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat de beschikking van 25 ja
nuari 1958, waardoor de raadkamer aan
legger in cassatie naar de correctionele 
rechtbank te Brussel verwezen heeft, 
verkeerdelijk voorzien is van de vermel
ding : « Gehoord het verslag, gedaan 
door de heer Terlinden, onderzoeks
rechter ,, dat immers de heer Terlinden 
op 25 januari 1958 de functie van onder
zoeksrer.hter niet meer uitoefende, dat 
hij dus in deze hoedanigheid op 25 ja
nuari 1958 v66r de raadkamer geen ver
slag heeft kunnen doen, dat het onder
zoek mitsdien niet regelmatig bij deze 
kamer aanhangig gemaakt is en zij der
halve onbevoegd was om aanlegger te 
verwijzen naar de correctionele recht
bank welke, evenmin als het hof van 
beroep, bijgevolg van het aanlegger ten 
laste gelegde misdrijf kennis mocht 
nemen, aangezien dit misdrijf niet regel
matig bij haar aanhangig was : 

Overwegende dat de 'verzoeken tot 
inschrijving van valsheid door aanleg
gers ingediend zijn tot ontzenuwing van 
de bewijskracht van de authentieke ver
meldingen van de beschikking van de 
raadkamer van 25 januari 1958 betref
fende de hoedanigheid van onderzoeks
rechter van de verslagdoende magis
traat ; dat deze verzoeken slechts op het 

eerste, tot staving van de voorzieningen 
ingeroepen middel betrekking hebben; 
dat zij dienen te worden onderzocht 
tezamen met dit middel waarvan zij een 
incident uitmaken ; 

Over het middel : 
Overwegende dat de grief gericht is 

t.egen de door de raadkamer gewezen 
beschikking van verwijzing; dat, aan
gezien tegen deze beschikking geen 
rechtsmiddel werd aangewend, het mid del 
doelloos is ; dat de verzoekschriften tot 
inschrijving van valsheid derhalve niet 
ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang; 

En overwegende dat artikel 51 van de 
ordonnantie van juli 1957, waarnaar 
artikel 6 van titel X, deel II, van het 
reglement van 28 juni 1738 verwijst, 
bepaalt dat, wanneer een verzoek om 
een inschrijving van valsheid te verrich
ten niet ingewilligd wordt, geen veroor
deling tot een geldboete mag uitgespro
ken worden en de om reden van bedoelde 
geldboete geconsigneerde som terugge
geven wordt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 39, 66, 
67 en 49!• van het Strafwetboek, 2, 53, 
54, 62, 63 en 70 van de samengescha
kelde wetten op de handelsvennoot
schappen en van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat : 1° wat aanleg·ger 
Toussaint betreft, het bestreden arrest 
hem veroordeeld heeft als dader of mede
dader van het misdrijf van woeker, om 
de redenen onder meer dat hij, als 
beheersadviseur van de vennootschap 
"Gesfina ,, zichzelf beschouwde en door 
derden beschouwd werd als een van de 
wezenlijke organen van deze vennoot
schap, dat hij in de ondervraging door de 
gerechtelijke politie spreekt van << onze 
betrekkingen met de tussenpersonen ,, 
dat hij op de oproepingen van de gerech
telijke politie antwoordde toen deze door 
de onderzoeksrechter gelast werd de 
bestuurdervan devennootschap << Gesfina" 
of de persoon die hem bij zijn afwezig
heid vervangt te verhoren, dat uit deze 
overwegingen dnidelijk blijkt dat Tous
saint in het beheren van de vennoot
schap << Gesfina" een zeerbelangrijk, jazelfs 
overwegend aandeel had en dat de te 
beslechten vraag is of beklaagden door 
hun handelwijze, bewust en met kennis 
van zaken een deelneming aan het wan
bedrijf van woeker verstrekt hebben, 
zonder welke dit wanbedrijf niet had 
kunnen gepleegd worden ; dan wanneer 
aanlegger in de conclusies die hij in 
hoger beroep regelmatig genomen had, 
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betoogde dat, daar hij geheel buiten het 
beheren en het besturen van de vennoot
schap" Gesfina '' stond,waarvan hij slechts 
adviseur is, hij niet kon aangezien vv-or
den als dader, mededader van of JTiede
plichtige aan de feiten die deze vennoot
schap in de persoon van haar bestuur
ders ten laste gelegd en door hen maar 
niet door hem verricht waren ; het arrest 
niet betwist dat aanlegger vervolgd is 
ter zake van de verrichtingen, uitgevoerd 
door de vennootschap Gesfina, regelmatig 
opgerichte naamloze vennootschap ; een 
naamloze vennootschap, als rechtwezen, 
beginsel geen misdrijven kan begaan ; 
alleen haar wettelijke vertegenwoordi
gers wegens haar schuldige handelingen 
kunnen vervolgd worden ; het bestreden 
arrest niet vaststelt dat aanlegg·er per
soonlijk de daden van woeker zou ver
richt hebben waardoor het hem veroor
deelt, noch dat hij een wettig vertegen
woordiger was van de vennootschap « Ges
fina "• die de macht had deze te verbin
den; ofschoon aanlegger stellig betwist 
heeft mededader of medeplichtige te zijn, 
het arrest de wijze van deelneming niet 
nader aanduidt welke het tegen hem als 
bewezen aanmerkt; aanlegger boven
dien niet als mededader of JTiedeplichtige 
van de vennootschap « Gesfina" kan ver
oordeeld worden, daar deze geen misdrij
ven kan begaan, en de artikelen 66 en 67 
van het Strafwetboek geen toepassing 
kunnen vinden wanneer er, bij ontstente
nis van een dader, geen JTiisdrijf gepleegd 
kan zijn; 2° wat aanlegger Legrand 
betreft, het bestreden arrest aanlegger als 
dader of mededader van het wanbedrijf 
van woeker veroordeeld heeft, om de rede
nen dat hij beheerder van de naamloze 
vennootschap << Gesfina" was, dat hij in 
deze vennootschap leidende functies uitoe
fende, en dat de te beslehten vraag is 
of beklaagden, door hun handelwijze, be
wust en met kennis van zaken een deel
neming aan het wanbedrijf van woeker 
verstrekt hebben, zonder welke dit wan
bedrij f niet had kunnen gepleegd worden ; 
dan wanneer het niet betwist dat aanleg
ger vervolgd is wegens de door de naam
loze vennootschap « Gesfina" uitgevoerde 
verrichtingen; deze vennootschap als 
rechtswezen in beginsel geen JTiisdrijven 
kan begaan; het bestreden arrest niet 
vaststelt dat aanlegger persoonlijk de 
vennootschap « Gesfma" zou verb on den 
hebben in de hem ten laste gelegde daden 
van woeker; het de wijze van deelneming 
niet nader aanduidt welke het tegen hem 
als bewezen aanmerkt, en bovendien aan
legger niet als mededader of medeplich-

tige van de vennootschap « Gesfina" kan 
veroordeeld worden, daar deze geen mis
drijven kan begaan en de artikelen 66 en 
67 van het Strafwetboek geen toepassing 
kunnen vinden wanneer er, bij ontstente
nis van een dader, geen misdrijf gepleegd 
kan zijn: 

Overwegende dat aanleggers ten laste 
was gelegd, door het misdrijf uit te voe
ren of aan de uitvoering ervan recht
streeks mede te werken, of door, door
welke daad ook, tot de uitvoering zoda
nige hulp te hebben verleend dat zonder
hun bijstand het misdrijf niet kon ge
pleegd worden, het wanbedrijf van woe
ker, in artikel 494, lid 2, van het Straf
wetboek omschreven, gepleegd te heb
ben; dat het deze telastlegging is die het 
bestreden arrest bewezen verklaart ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat Legrand (tweede aanleg
ger), beheerder van de naamloze vennoot
schap « Gesfina "• in deze vennootschap lei
dende functies uitoefende: dat Toussaint 
(eerste aanlegger), « beheersadviseur '' 
van evengemelde vennootschap, die zich
zelf beschouwde en door derden be
schouwd werd als een van haar wezon
lijke organon, in het beheren van de ven
nootschap « Gesfina" een zeer belangrijk, 
jazelfs overwegend aandeel had; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat aanleggers of de vennootschap « Ges
fina "• waarin zij leidende functies uitoe
fenden, de vennootschappen « N a fin a" en 
"CoJTifina" de tot hun activiteiten nodige 
soJTimen ter beschikking gesteld hebben 
en dat deze vennootschappen zonder be
wuste overhandiging van gelden hun acti
viteit niet hadden kunnen ondernemen of 
voortzetten; dat het arrest tenslotte uit 
elementen, welke het op soevereine wijze· 
gewichtige, bepaalde en overeenstemmen
de vermoedens heet, afleidt dat aanlegg·ers 
wisten dat de vennootschappen « Nafina '' 
en " Comfma " met de door « Gesfina " 
voorgeschoten gelden woeker dreven ; dat 
het arrest eruit besluit dat aanleggers in 
de gevallen die de dagvaarding aanduidt; 
deelgenomen hebben aan de verrichting 
van woeker, zoals zij in artikel 494 van 
het Strafwethoek omschreven is ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
wettig laten gelden heeft dat aanleggers. 
strafrechtelijk verantwoordelijk stonden 
voor de verrichtingen van woeker waar
aan de vennootschap « Gesfina" deelgeno-· 
)Ilen had, dat zij daarvan de daders waren 
in de zin van artikel 66 van het Strafwet
boek; dat het tweede middel dienvolgens. 
niet kan ingewilligd worden ; 
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Over het derde middel, door aanleggers 
in geheel dezelfde termen afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4% van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest ten laste van 
aanleggers bewezen verklaard J:teeft de 
tegen hen ingebrachte overtredmg van 
artikel 4% van het Strafwethoek, om de 
redenen onder meer, dat het element van 
gewoonte uit de veelvuldigheid van de 
door " Gesfma '' uitgevoerde verrichtingen 
hlijkt, dat, ten aanzien van het element 
van mishruik, de eerste rechter door oor
deelkundige overweging·en die het hof 
overneemt de onwetendheid van koper 
of zijn sta~t van behoeftigheid bewezen 
verklaard heeft en dat hij onder meer en 
met reden gewezen heeft op de omstan
digheid dat het feit zelve dat de ontlen~rs 
leningen aangingen tegen zulke zware m
terest deed blijken, zoal niet het karakter 
van gebiedende noodwendigheid, ~tha~s 
een kennelijke staat :van hehoefti~·he1d 
bij lieden van besche1den stand, d1e te 
doen hadden met waarachtige en onmid
delijke, hoewel soms tijdelijke g~ldelijke 
moeilijkheden · dan wanneer artikel 494 
van het Straf~ethoek alleen de handelin
gen strafbaar stelt van hem die, gewoonlijk 
van de behoeften of van de onwetendheid
van de ontleners mishruik makende, zich 
op grond van onder gelijk welke vorm aan
gegane geldleningen, voor zichzelf ofvoor 
een ander een interest of andere voorde
len die klaarhlijkend de normale rente
vo~t en de dekking van het risico van die 
leningen overschrijden, heeft doen belo
ven · de omstandigheid dat de vennoot
schap "Gesfina" talrijke niet nader aapge
duide verrichtingen zou hebhen Uitge
voerd niet volstaat ten hewijze, hij aan
legger, van het door dit artikel geeiste 
element van gewoonte ; aangaande het 
misbruiken van de onwetendheid of de 
staat van behoeftigheid van de ontlener, 
de eerste rechter erop wijst dat het feit 
zelve tegen een zo zware interest geld op 
te nemen ter zake doet blijken, zoals niet 
het door de wet geeiste karakter van ge
biedende noodwendigheid, althans een 
kennelijke staat van hehoeftigheid hij 
lieden van bescheiden stand, en dat aan
legaer van de onwetendheid van de ont
len~rs misbruik gemaakt heeft in zover 
dezen zich niet redelijkerwijze rekenschap 
hebhen kunnen geven van het overdreven 
karakter van de last die de operatie ten
slotte zou opleveren ; het tegenstrijdig is 
te verklaren, tevens, dat de ontleners zich 
van het overdreven karakter van de ope
ratie geen rekenschap hehben kunnen ge
ven en dat zij, door te aanvaarden ze te-

gen zulke zware interest aan te gaan, hun 
staat van behoeftigheid aangetoond heb
ben ; het bestreden arrest, door de over
weo·ingen van de eerste rechter over te 
ne~1en, bovendien aanneemt dat de ont
leners niet in de door de wet geeiste staat 
van gehiedende noodwendig·heid verkeer
den en tenslotte, door de staat van be
hoeftigheid van de ontleners te bewij~en 
door de te zware interest van de lemng 
een petitio principii bega.at, vermits de 
zelfs tegen een te zware mtm:est aange
gane lening slechts strafbaar 1s wanneer 
de lener van de behoeften van de ontlener 
misbruik gemaakt heeft : 

Overwegende, wat het element van ge
woonte betreft, dat bet arrest verklaart 
dat dit element uit de veelvuldigheid van 
de door " Gesfina" uitgevoerde verrichtin
gen blijkt; dat uit de ten antwoord op het 
tweede middel g·egeven beschouwmg·en 
hlijkt ; dat het arrest daardoor doelt op 
de verrichtingen waarvoor het de straf
rechterlijke verantwoordelijkheid.. aan 
aanleggers heeft kunnen toeschrlJVen; 
dat mitsdien wettelijk gewezen is op de 
aanwezigheid van het element van ge
woonte hij aanleg·g·ers; 

Overwegende, wat het mishruik~n van 
de behoeftigheid of de onwetendhe1d van 
de ontleners betreft, dat het arrest zon
der tegenstrij digheid erop heef.t kunnen 
wijzen dat bet feit zelve, voor beden. van 
bescheiden stand, tegen zulke zware mte
rest geld op te nemen, bij hen .alth.ans een 
kennelijke staat van behoefbghmd doet 
blijken, en, anderzijds, verklaren dat aan
leao·ers van de onwetendheid van de ont
le~~rs misbruik gemaakt hebben in zover 
dezen zich niet nauwkeurig rekenschap 
gegeven hebben van het overdreven ka
rakter van de last die de opera tie tenslotte 
zou opleveren ; 

Dat van de andere kant, het arrest 
releve~rt dat de ontleners lieden van be
scheiden stand waren, die te doen hadden 
met waaraehtige en onmiddelijke, hoewel 
soms tijdelijke g·eldelij~e moeilijkheden; 
dat het uit het feit dat d1e ontleners zulke 
zware leningen aangegaan hebben, soeve
rein heeft kunnen afleiden dat zij verkeer
den in een staat van behoeftigheid waar
van beklaagden mishruik gemaakt heb
ben; dat het middel feitelijke grondslag 
mist; ... 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietig·heid voorg·eschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de verzoe
ken tot inschrijving van valsheid en be-
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veelt de teruggave van de sommen welke 
v66r het neerleggen van de verzoek
schriften geconsigneerd werden ; veroor
deelt aanleggers tot de kosten van deze 
incidentele verzoeken; verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

28 maart 1960.- 2° kamer.- Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Perrichon. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Janssens 
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. VanRyn. 

2e KAMER. - 29 maart 1960 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - BEDRIJFSINKOMSTEN 
VAN DE MAN EN DE ECHTGENOT.E. -
AANSLAG 'GEVESTIGD OP NAAM VAN 
HET GEZINSHOOFD. - RECLAMATIE IN
GEDIEND DOOR DEZE LAATSTE. - GEL
DIGHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - BEDRIJFSINKOMSTEN 
VAN DE MAN EN VAN DE ECHTGENOTE. 
- AANSLAG GEVESTIGD OP NAAM VAN 
HET GEZINSHOOFD. - BEPERKTE RE
CLAMATIE VAN DEZE LAATSTE. - GE
VOLGEN. 

so INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - BEPERKTE RECLAMA
TIE VAN RET GEZINSHOOFD TEGEN DE 
AANSLAG BETREFFENDE DE BEDRIJFS
INKOMSTEN VAN BEIDE ECHTGENOTEN. 
- DRAAGWIJDTE VAN DE MACHTEN EN 
VERPLICHTINGEN VAN DE DIRECTEUR 
DER BELASTINGEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP 
TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR DER BELASTINGEN. - BETWIS
TING AMBTSHALVE OPGELOST DOOR DE 
DIRECTEUR DER BELASTINGEN, DOCH 
IN BIJKOMENDE ORDE. - MACHTEN 
VAN HET HOF VAN BEROEP. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 

(1) Raadpl. verbr., 17 januari 1956 (Arr. 
Vm·br., 1956, biz. 381). 

(2) Raadpi. verbr., 10 juni 1958 (A1·r. 
Verb?·., 1958, biz. 816) en 17 september 1959, 
(supra, biz. 52). 

(3) Raadpl. verbr., 17 september 1959 
(supra, biz. 52, en 10 maart 1960; Bull. en 
PAsrc., 1960, I, 802). Dat de directeur der 

BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP 
TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR DER BELASTINGEN. - REGEL
MATIGE DOCH BEPERKTE RECLAMATIE 
VAN HET GEZINSHOOFD TEGEN DE AAN
SLAG BETREFFENDE DE INKOMSTEN VAN 
BEIDE ECHTGENOTEN. - RECLAMATIE 
VAN DE ANDERE ECHTGENOOT BEPERK'l' 
TOT DE INKOMSTEN DOOR HEM BE
HAALD. - BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR DIE DEZE LAATSTE RECLAMATIE 
NIET ONTVANKELIJK NAAR DE VORM 
VERKLAART, DOCH AMBTSHALVE, IN 
ONDERGESCHIKTE ORDE OP EEN DOOR 
DIE RECLAMATIE OPGEWORPENE BE
TWISTING UITSPRAAK DOET. - MACH
TEN VAN HET HOF VAN BEROEP. 

1° Wanneer een betwisting, bet?'effende de 
bedrijfsinkomsten van de man en van 
de echtgenote gevestigd is geweest op 
naam van het gezinshoofd, dient deze 
laatste een geldige 1'eclamatie in tegen de 
aanslag betreffende de bed1'ijfsinkomsten 
van de echtgenote (1). (Samengeordende 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. S5, par. 2, en 61, par. S.) 

2° lYanneer een aanslag, betreffende de 
bed1·ij{sinkomsten van de man en de 
echtgenote gevestigd is geweest op naam 
van het gezinshoofd en dat de reclamatie 
door deze laatste ingediend enlcel de door 
hem pe1•soonlijk behaalde inkomsten be
treft, maakt de reclamatie niettemin het 
geheel van de aanslag betreffende die 
inkomsten en deze doo1· de echtgenote 
behaald bij de directeur der belastingen 
aanhangig (2). (Gezegde wetten, art. S5, 
par. 2, en 61, par. S.) 

so De directeur der belastingen, bij wie 
een bepe1·kte mam· 1'egelmatige reclamatie 
van het gezinshoofd tegen een aanslag 
betre ffende de bed1·ij fsinkomsten van 
beide echtgenoten aanhangig werd ge
maakt, heeft de macht en de verplichting 
om niet enkel over de door de reclamatie 
voorgelegde betwisting te beslissen, doch 
ook de aanslag in haa1' geheel te onder
zoelcen en al de onregelmatigheden of 
vergissingen zo ten voordele als ten na
dele van de belastingschuldige recht te 
zetten (S). (Zelfde wetten, art. S5, 
par 2, en 61, par. S.) 

beiastingen mag beslissen op een aansiag zo. 
een geidige reciamatie bij hem werd ingediend, 
raadpl. verbr., 21 januari en 29 april 1958 
(Arr. Verb1•., 1958, biz. 319 en 660); 15 
december 1959 (stiJWa, biz. 341). 
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4° Het hof van beroep, bij hetwelk een 
beroep van de belastingschuldige tegen 
de beslissing van de di1·ecteu1· de1' belas
tingen aanhangig werd gemaakt, neemt 
kennis van de grondslag van de betwis
ting wam·op deze laatste ambtshalve 
heef~ beslist, zij het ook op subsidiai1·e 
wijze. ( Dezelfde wetten, artikelen 66 
en 67.) 

5° W annee1· de directeur de1· belastingen, 
bij dewellce een 1·egelmatige doch beperkte 
reclamatie van het gezinshoofd tegen een 
aanslag betre ffende de bedrijfsinkomsten 
van beide echtgenoten en een reclamatie 
van de andere echtgenote bepe~·kt tot de 
doo1' deze laatste behaalde inkomsten aan
hangig we1·d gemaakt, verklaard heeft dat 
deze laatste reclamatie niet ontvankelijk 
was, doch ambtshalve, op subsidiaire 
wijze, op een door die reclamatie opge
W01'pen betwisting heeft beslist, neemt 
het hof van beroep, bij hetwelk een beroep 
tegen die beslissing ingediend werd, 
kennis van de grand van die betwis
ting (5). (Zelfde wetten, art. 35, par. 2, 
66 en 67.) 

(DELMOTTE EN DECLOU, T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 december 1958 gewezl'ln door 
het Hof van beroep te Brussel; · 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beslissing van het arrest 
betreffende de aanslagen, op het kohier 
gebracht onder het dienstjaar 1952, bij 
navordering van rechten over de dienst
jaren 19!.6 tot 1949, in zover die aansla
gen op de van de exploitatie van een 
hotel voortkomende inkomsten van aan
legster Delmotte, echtg·enote van aanleg-· 
ger Declou, gevestigd zijn ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grond
wet en van de artikelen 1319 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 61, inzon
derheid 61, paragraaf 3, 65, 66 en 67 van 
de wetten op de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij besluiten van 31 juli 
1943 en 15 januari 1948, doordat, ten 
antwoord op de conclusies van aanleggers 
die deden gelden « dat het bedrag van 

(4) en (5) Raadpl. verbr., 15 october en 
22 december 1959, sup1·a, biz. 132 en 374. 

VERBR., 1960. - 45 

de inkomsten van de echtgenote over de 
dienstjaren 1946 tot 1949 forfaitair be
paald is, doch zonder de minste recht
vaardiging, tenzij het door de genaamde 
Genot, belastingadviseur, gegeven ak
koord; dat de administratie voormelde 
Genot ten onrechte beschouwt als bij
zonder voorzien zijnde van een lastgeving 
om verzoekers te verbinden ; ... dat bij
gevolg de aanslagen over de dienstjaren 
1946 tot 1949, welke uitsluitend op het 
zogenaamde akkoord rusten, niet ge
grond zijn en dienen vernietigd te wor
den », het bestreden arrest beslist dat 
deze grief door het hof van beroep niet 
kan ond~rzoc!Jt worden omdat hij in de 
reclamatres met voorkwam en « de direc
teur zich beperkt, in zijn beslissing tot 
het verwerpen, als niet voldoende aan 
de wettelijke vereisten die een reclamatie 
moet vervullen, van de brief welke door 
Rosa Delmotte gezonden is aan een met 
het onderzoeken van de reclamatie be
laste inspecteur; dat hij geenszins in 
feitelijk opzicht over bedoelde aanslagen 
uitspraak doet; dat hij slechts vaststelt 
subsidiair, dat door een lasthebber var{ 
verzoeker nopens de aangeslagen basissen 
een akkoord gegeven is ; dat de dirccteur 
zodoende geenszins een betwisting opge
worpen heeft, waaromtrent het hof be
voegd is om het punt te onderzoeken of 
daarop een passend antwoord werd ver
strekt », dan wanneer deze redenen tegen
strijdig en dubbelzinnig zijn (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) ; dan 
wanneer, zo het bestreden arrest bedoelt 
te beslissen dat de directeur de voorge
brachte grief helemaal niet onderzocht 
heeft, het de bewijskracht schendt van de 
beslissing waarbij uitdrukkelijk over de 
waarde van het door de heer Genot onder
tekende akkoord uitspraak gedaan is 
(schending van de artikelen 1319 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); dan wan
neer, zo het bestreden arrest bedoelt te 
beslissen dat het hof van beroep niet 
bevoegd is omdat de directeur slechts 
subsidiair over de aangevoerde grief uit
spraak gedaan heeft, het de regelen be
treffende de bevoegdheid van het hof van 
beroep schendt, naardien dit hof kennis 
moet nemen, onder meer van alle betwis
tingen welke de directeur, zelfs subsidiair 
tot zich getrokken heeft (schending var{ 
de artikelen 61, paragraaf 3, 65, 66 en 67 
van de samengeschakelde wetten}; en' 
dan. wanneer de directeur uitdrukkelijk' 
beshst had dat « de belastbare grond
slagen mogen gewijzigd worden als 
volgt » ( daarna volgden de aanslagbasis
sen, en onder meer het bedrag van de' 
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inkomsten der echtgenote), en dan wan
neer, derhalve, het bestreden arrest de 
bewijskracht van de beslissing schendt, 
waar bet verklaart dat de direeteur niet 
over de litigieuze beslissingen uitspraak 
gedaan heeft (schending van de arti
kelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek), en onwettelijk weigert uit
spraak te doen over een grief die, op het 
bedrag van de belastbare grondslag be
trekking hebbende, door de directeur in 
zijn beslissing· onderzocht was (schending 
van de artikelen 61, paragraaf 3, 65, 66 
en 67 van de samengeschakelde wetten) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat aanlegster tegen de in het middel 
bedoelde aanslagen niet geldig gerecla
meerd heeft en dat de directeur zich in 
zijn beslissing beperkt heeft tot het ver
werpen van de betwisting, door haar 
opgeworpen in de brief welke zij op 
20 juli 1953 gezonden had aan een met 
het onderzoeken van de reclamaties be
laste inspecteur, als niet voldoende aan 
de wettelijke vereisten die een reclamatie 
moet vervullen ; 

Overwegende dat bet arrest, de conclu
sies van aanleggers bean twoordende die 
deden gelden dat de directeur de in voor
melde brief geuite grieven ambtshalve 
tot zich getrokken heeft en dat zij bij 
bet hof van beroep aanbangig waren, 
verklaart dat de directeur in feiLelijk 
opzicht over die aanslag geen uitspraak 
gedaan heeft, dat hij slechts subsidiair 
vastgesteld heeft dat nopens de aang·esla
gen basissen door een lasthebber van aan
leggers een akkoord gegeven is en dat de 
directeur zodoende geenszins een be
twisting opgeworpen heeft, waaromtrent 
bet hof bevoegd is om te onderzoeken, of 
daarop een passend antwoord is ver
strekt; 

Dat het arrest aan de band van deze 
beschouwingen beslist dat de in de con
clusies voorgebrachte betwisting betref
fende het willekeurige en onwettelijke 
karakter van de aanslagen over de dienst
jaren 1946 tot 1949 nieuw en dienvolg·ens 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de beslissing van de 
directeur, na de brief van 20 juli 1953 
verworpen te hebben, als geen regelma
tige reclamatie uitmakende, brief die de 
geldigheid van het door een genaamde 
Genot gegeven. akkoord betwistte, « sub
sidiair '' erop wijst dat de aan Genot 
gegeven machtiging, « geen begrenzing 
van diens machten bepaalde, en niet 
ingetrokken pf gewijzigd was ten tijde 
toen meergemelde lasthebber zich met de 

gecritiseerde basissen akkoord verklaard 
heeft; dat bijgevolg dergelijk akkoord 
volkomen reg·elmatig is '' ; 

Overwegende dat de direc·teur bij bet 
onderzoeken van de omvang en de duur 
van de door aanleggers aan hun lastheb
ber verleende machten en door te beslis
sen dat het door deze krachtens die last
geving gegeven akkoord regelmatig was, 
over de door aanleggers in hun brief van 
20 juli 1953 aangevoerde grieven uit
spraak gedaan heeft en aldus deze be
twisting ambtshalve tot zich heeft ge
trokken; 

Overwegende dat, al heeft de directeur 
deze beslissing « subsidiair » genomen, hij 
desniettemin over de betwisting uit
spraak g·edaan h eeft ; 

Overwegende dat het samenvoegen van 
de bedrijfsinkomsten van aanleggers en 
bet vestigen van een enige aanslag op 
naam van aanlegger, hoofd van de fami
lie, voor hem het recht met zich brachten 
te reclameren teg·en de aanslagen, ge
vestigd op de door zijn ecbtgenote ver
kregen bedrijfsinkomsten ; dat de door 
hem op 4 juli 1952 ingediende reclamatie, 
hoewel aileen de inkomsten uit het door 
hem persoonlijk geexploiteerde bedrijf 
betwistende, desniettemin de gezamen
lijke aanslagen, gevestigd zowel op deze 
inkomsten als op de inkomsten uit bet 
door zijn echtgenote geexploiteerde be
drijf, bij de directeur aanhangig maakte; 
dat de directeur der belastingen, die 
kennis nam van een beperkte doch regel
matige reclamatie tegen die aanslagen, 
de macht en de plicht had de taxatie in 
haar geheel te onderzoeken en alle on
regelmatigheden of vergissingen daarin, 
zo ten voordele als ten nadele van de 
belastingschuldigen, recht te zetten; dat 
de directeur dienvolgens de betwisting 
regelmatig tot zich had g·etrokken ; 

Overwegende dat uit deze beschou
wingen volgt dat de eis betreffende bet 
willekeurig en onwettelijk karakter van 
de betwiste aanslagen niet nieuw was en 
dat het arrest, door die eis niet ontvanke
lijk te verklaren, de in bet middel aan
g·eduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Dat de eerste drie onderdelen van het 
middel gegrond zijn ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
termen zijn tot het beantwoorden van 
de andere middelen, welke niet tot een 
ruimere verbreking kunnen leiden, ver
breekt het bestreden arrest, in zover 
daarbij uitspraak gedaan is over bet 
beroep betreffende de eigen inkomsten 
van aanlegster over de dienstjaren 1946 
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tot 19~9 alsmede over de kosten; be
veelt dat melding van dit arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder tot de kosten.; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

29 maart 1960. - 2e kamer. - Voor
zitte?', H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Waer
segger. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Plei
te!'S, HH. Baltus, Crousse en Fally. 

1e KAMER. - 31 maart 1960 

ONEERLIJKE MEDEDINGING. 
AKTE STRlJDIG MET DE EERLIJKE GE
BRUIKEN INZAKE KOOPHANDEL. 
VORDERING TOT OPHOUDING. - DAAD 
VERRICHT V66R DE VORDERING. -
VEREISTE VOORWAARDE OPDAT DE 
VORDERING ONTVANKELIJK ZOU ZIJN. 

De voTdeTing tot ophouding van een daad 
stTijdig met de eeTlijke gebTuiken inzake 
handel is zonde!' voo!'We!'p wanneer de 
daad, waarvan de ophouding wordt ge
vmagd, reeds ve!Ticht wm·d en dat de 
dade!' de finitief einde era an !weft gesteld 
v661· het instellen van de vo?·de?·ing. (1) 
(Impliciete oplossing). (Koninklijk be
sluit ur. 55 van 23 december 193~, 
art. 1 en 3.) 

(N. V. « ETABLISSEMENTS CASSIMAN >>, T. 
N. V. « CALITE-FILLION ll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op H juni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 2 en 3 van het 
koninklijk besluit nr 55 van 23 december 
193~, tot bescherming· van de voortbren
gers, handelaars en verbruikers tegen 
zekere handelwijzen strekkende tot het 
verdraaien van de normale voorwaarden 
der mededinging, 1382 van het Burgerlijlt 
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest, na vastgesteld te 
hebben dat " de persoon Cassiman, door 
rechtstreeks te zinspelen op de producten 

(1) FREDERICQ, bd. II, nr 139; VAN RrJN, 
P1·incipes de droit commercial, bd. I, nr 232 ; 
Rep. prat. d1·. belge, vo Prop1·iete commerciale, 
nr 151. 

en de formule van<< Calite-Fillion "' daden 
van oneerlijke mededinging verricht heeft 
welke het concurrentievermogen van de 
aangeduide concurrent hebben kunnen 
aantasten " en dat « deze daden zowel 
aan de persoon H. L. Cassiman als aan de 
eigenlijke ge'intimeerde kunnen worden 
verweten "' aan deze ge'intimeerde, thans 
aanlegster, verbiedt " in de clientele van 
appellante de met dezer fabricatie over
eenstemmende of soortgelijke producten 
aan te bieden, onder verklaring dat zij het 
geheim en de formule van " Calite-Fil
lion " in haar bezit heeft, dat zij in de 
plaats van deze firma treedt "' zonder 
zelfs impliciet te antwoorden op het mid
del, door aanlegster regelmatig opgewor
pen in haar conclusies v66r het hof van 
beroep, waardoor zij deed gelden dat, 
" aangenomen dat te ten laste gelegde 
feiten aan ge'intimeerde kunnen tegenge
worpen worden en vallen aan te zien als 
daden van oneerlijke mededinging -
quod non - er behoort te worden vastge
steld dat aan deze handelingen lange tijd 
v66r het inleiden van de daging vrijwillig 
een einde gemaakt is " en dat "het vast
staat dat deze feiten niet opnieuw plaats 
gehad hebben en dat het derhalve voor 
de hand ligt dat ge'intimeerde de haar 
door appellante verweten feiten vrijwillig 
gestaakt heeft '' en dat « onder deze voor
waarden, de vordering dient te worden 
beschouwd als zonder· voorwerp zijnde "' 
dan wanneer het hof van beroep de vorm
verplichting· had een antwoord te ver
strekken op de door de ge'intimeerde par
tij, huidige aanlegster, bij conclusies 
regelmatig opgeworpen middelen die hun 
belang niet verloren wegens andere vast
stellingen van het arrest : 

Overwegende dat aanlegster in haar 
conclusies in hoger beroep betoogde dat, 
" aangenomen dat de ten laste gelegde 
feiten aan ge'intimeerde, hier aanlegster 
kunnen tegengeworpen worden, en val
len aan te zien als daden van oneerlijke 
mededinging, quod non, er behoort te 
worden vastgesteld dat aan deze hande
lingen lange tijd v66r het inleiden van de 
daging vrijwillig een einde gemaakt is, 
... dat het vaststaat dat deze feiten niet 
opnieuw plaats gehad hebben en dat... 
onder deze voorwaarden, de vordering 
dient te worden beschouwd als zonder 
voorwerp zijnde "; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de daden van oneerlijke mededinging, 
wa:arop het wijst, " zowel aan de persoon 
Cassiman als aan de eigenlijke aanleg
gende vennootschap kunnen verweten 
worden "' wijl, onder meer, " zij zich zo-
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wel voor als na de oprichting van deze 
vennootschap op 12 december 1955, voor
gedaan hebben " ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
enerzijds, geen enkele andere vaststelling 
inhoudt betreffende het tijdstip van de 
feiten welke het als bewezen aanwerkt, 
en, anderzijds, geen enkele omstandig
heid vermeldt waaruit kan worden afge
leid dat aanlegster aan de gelaakte han
delingen niet definitief een einde gemaakt 
had; 

Dat het dienvolgens geen passend ant
woord verstrekt op de conclusies die be
toogden dat de vordering bij gebrek aan 
voorwerp niet ontvankelijk was omdat 
aanlegster aan bedoelde handelingen vrij
willig een einde gemaakt had v66r 22 sep
tember 1956, de dag van de daging, en 
zelfs lange tijd v66r deze datum; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den 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 Luik. 

31 maart 1960.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Sohier, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Neven.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Hayoit de 'l'ermicourt, pro
cureur-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Ryn en Van Leynseele. 

1e KAMER. - 31 maart 1960 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZA
KEN.- WOORD « SCHIJNT "·- DRAAG
WIJDTE. - ZEKERE OF TWIJFELENDE 
MENING. - GEEN ANDERE PRECISIE 
IN HET ARREST. - GEJVIIS VAN MOTIE
VEN. 

Het woo1·d <( schijnt " in de redenen van een 
arrest gebezigd, drukt een tw~jfelende 
mening uit, en maakt derhalve geen 
regelmatige motivering uit van de gewe
zene beslissing, behalve indien uit nadere 
aanduidingen van het arrest zou blijken 
dat de rechter een zekere mening heeft 
willen uitdrukken (1). 

(1) Raadpl. verbr., 21 maart 1957 (Arr. 
Verbr., 1957, blz. 607). 

(CLAES, T. BOLLINE.) 

·ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1315, 1319 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek en 142 van het Wetboek van 
burg·erlijke rechtsvordering, doordat het 
bestreden arrest, onder wijziging van het 
beroepen vonnis, zegt dat er geen termen 
zijn om de echtscheiding tussen partijen 
toe te laten en aanlegger tot de op beide 
aanleggen gevallen kosten veroordeelt, 
om de redenen, enerzijds, dat de verkla
ringen van g·etuige Dochen, waarop de 
eerste rechter zijn beslissing hoofdzake
lijk gesteund had, " sterk ontzenuwd wor
den door de verklaringen van de burge
meester en de veldwachter " en ander
zijds, dat" de echtgenote geneigd schijnt, 
ondanks de vroegere botsingen, het ge
meenschappelijk leven te hervatten, ter
wijl de man zich daartegen stellig ver
zet; dat uitgemaakt schijnt dat de man 
de echtelijke woning verlaten heeft om 
bij zijn ouders terug te keren en dat de 
echtgenoten een modus vivend·i aangeno
men hebben waarin de belediging niet te 
zien is welke de ene of de andere zich zou 
te verwijten hebben, dat de onenigheid 
tussen echtgenoten en het verbreken van 
het gezinsleven schijnt vooral voort te 
vloeien uit familie-omstandigheden, uit 
kwesties in verband met hun belangen 
en met een gemeenschappelijk werk ,, dan 
wanneer dergelijke redenen een schending 
uitmaken van de bewijskracht van het 
proces-verbaal van het rechtstreeks on
derzoek, waarin de depositie van getuige 
Dochen vastgesteld is en waarin bewezen 
is dat deze juist de burg·emeester van de 
gemeente Avernas-le-Bauduin is (scherr
ding van de artikelen 1315, 1319 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek), en, ander
zijds, tegenstrijdig en dubbelzinnig zijn, 
naardien de geLuige Dochen, wiens ver
klaring, volgens het bestreden arrest, 
door die van de burgemeester ontzenuwd 
wordt, juist die burgemeester is, wat het 
niet mogelijk maakt te bepalen of het hof 
van beroep bedoeld heeft die getuigenis 
aan te nemen of af te wijzen, en boven
dien ontoereikend zijn, daar uit de twijfel 
uitdrukkende term en van het arrest blijkt 
dat de feitenrechters de eis verworpen 
hebben om waarschijnlijk, doch niet ze
kere redenen (schending van de artike
len 97 van de Grondwet en 142 van het 



-709 

Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring) : 

Overwegende dat het beklaagd arrest, 
om de vordering tot echtscheiding· van 
aanlegger af.te wijzen, slechts op de in het 
middel gecritiseerde redenen steunt; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
bij het geven van de eerste dier redenen, 
ofwel zich teg·engesproken heeft, ofwel de 
bewijskracht van het proces-verbaal van 
de rechtstreekse enquete geschonden 
heeft, hetwelk vaststelt dat getuige 
Dochen de burgemeester is van de ge
meente Avernas-le-Bauduin, de gemeente 
waar partijen gehuisvest zijn; 

Overweg·ende dat aile navolgende rede
nen ingekleed zijn in een twijfel uitdruk
kende vorm ; dat zij, bij ontstentenis van 
andere nadere aanduidingen in de con
tekst van het arrest, geen regelmatige 
motivering van het dispositief opleveren ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
yerweerster tot de kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

31 maart 1960. - 1 e kamer. - Voor
zitter, H. Sohier, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Moriame. - Gelijklui
dende conclusie, H. Hayoit de Termicourt, 
procureur~generaal.- Pleite1·, H. Simont. 

1 e I<AMER. - 1 april 1960 

SCHIP-SCHEEPVAART. AANVA-
RING. - GELIJKWAARDIGE FOUTEN. -
VERDEELDE AANSPRAKELIJKHEID. 

TVanneer twee schepen beschadigd zijn 
geweest bij het aanvaren van een derde, 
indien de aanvaring te wijten is aan 
gelijlcwaardige fouten van de beide aan
varende schepen moet eenieder van deze 
laatsten de helft van de door het andere 
geledene schade hm·stellen. Is dus onwet
telijk het vonnis dat de vo1·dering tot 
vergoeding ingesteld do01' de eigenaa1· 
van een deze1· schepen tegen de eigenaar 
van · het andere ve1·we1·pt zonde1· na te 
gaan indien de schade die hij geleden 
heeft niet hogm· is dan de schade do01· de 
andere ondergaan (1). 

(1) Raadpl. verbr., 2 april 1936 (Bull. en 
PAsiC., 1936, I, 209), 

(VAN DER. HOOFT, 
T. P. V. B, A. « PALMOTRA ».) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis op 4 november 1958 in laatste 
aanleg gewezen door de rechtbank van 
koophandel te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van het artikel 251, hoek II, 
titel VII van het W etboek van koop
handel, wet van 12 augustus 1911 op de 
aanvaring, doordat het bestreden vonnis, 
na te hebben aangenomen dat de schepen 
van beide partijen een gelijk aandeel in 
de aanvaring van een derde schip heb
ben, nochtans de wederzijdse eisen der 
partijen afwijst, dan wanneer de rechter 
over de grond, luidens voormeld arti
kel 251, lid 5, een massa behoorde te 
vormen van de door de schepen van beide 
partijen opgelopen schade en, derhalve 
vermits de schade van eiser deze van 
verweerster overtrof, zijn vordering niet 
vermocht af te wijzen : 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt dat de schepen Sybille 
Joziena en Palmotra, respectieve eigen
dommen van eiser en verweerster, een
zelfde fouten begaan hebben ; dat het 
daaruit afleidt dat beide schepen verant
woordelijk zijn ten overstaan van de 
Zeegalm, aan dewelke geen fout kan ver
weten worden ; 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat eiser en verweerster evenge
lijke fouten bedreven hadden, het be
streden vonnis beslissen moest dat ieder 
van hen tot vergoeding van de helft van 
de door de andere partij geleden schade 
gehouden was en diende na te gaan of, 
zoals eiser het aanvoerde, de door hem 
geleden schade deze van verwee~ster 
overtrof; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het be
streden vonnis in zover het over de door 
eiser tegen verweerster ingestelde eis en 
alsook over de kosten tussen de partijen 
uitspraak gedaan heeft; beveelt,dat mel
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerster tot de kosten ; verwijst de zaak 
naar de rechtbank van koophandel te 
Brussel. 

1 april 1960. - 1 8 kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 



- 710 

H. Vroonen. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Janssens de Bisthoven, eerste advo
caat-generaal. - Pleite~·, H. Van Leyn
seele. 

1 e KAMER. - 1 april 1960 

10 HUWELIJK.- WEDERZIJDSE RECH
TEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHT
GENOTEN. - GROF VERZUIM VAN EEN 
DER ECHTGENOTEN. - DRINGENDE EN 
VOORLOPIGE MAATREGELEN BEVOLEN 
DOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHT
BANK. - BESCHIKKING NIET VATBAAR 
VOOR HOGER BEROEP BEHALVE WE
GENS ONBEVOEGDHEID OF MACHTSOVER
SCHRIJDING. 

2° HUWELIJK.- WED,ERZIJDSE RECH
TEN EN VERPLICHTINGEN DER ECIITGE
NOTEN.- ARTIKEL 221 VAN HET BUR
GERLIJK WETBOEK. - BEOORDELING 
DOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHT
BANK VAN HET BESTAAN VAN EEN GROF 
VERZUIWI VAN ZIJN PLICHTEN DOOR EEN 
DER ECHTGENOTEN. - BEOORDELING 
v66R GEEN HOGER BEROEP VATBAAR. 

so HUWELIJK.- WEDERZIJDSE RECH
TEN EN VERPLICHTINGEN DER ECHTGE
NOTEN.- BESCHIKKING VAN DE VOOR
ZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG VERLEEND KRACHTENS ARTI
KEL 221 VAN HET BURGERLIJK WET
BOEK. - BESCHIKKING BETREFFENDE 
MAATREGELEN WELKE IN HET VER
ZOEKSCHRIFT NlET VERWIELD STONDEN 
EN NOPENS DEWELKE DE VERWERENDE 
PARTIJ HET DEBAT NIET HAD AAN
VAARD. - BESLISSING DIE NOCH DE 
JVIACHTEN NOCH DE BEVOEGDHEID VAN 
DE VOORZITTER TE BUITEN GAAT. 

40 HUWELIJK. - WEDERZIJDSE RECH
TEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHT
GENOTEN. - GROF VERZUIM VAN EEN 
ECHTGENOOT. - ARTIKEL 221 VAN 
HET BURGERLIJK WETBOEK. - MAAT
REGELEN DIE DOOR DE VOORZITTER 

(1} HAYOIT DE TERMIOOURT, La femme 
devant la loi civi.le, rede uitgesproken op de 
terechtzitting van het Hof van beroep te 
Brussel de 15 september 1938, blz. 57 ; DE 
PAGE, bd. I, en Cornpl., n° 708bis; JYiemorie 
van toelichting van de wet van 30 april 1958, 
Pm·l. Besch., Senaat, zitting 1956-1957, nr 69, 
blz. 8; Gent, 30 jtmi 1949 (PAsrc., 1949, 
II, 70). 

(2) Over de begrippen van machtsover-

MOGEN BEVOLEN WORDEN. - SCHOR
SING VAN DE PLIGHT TOT SAMENWO
NING. 

1 o De beschikkingen vedeend dom· de voor
zitter van de 1·echtbank van· eerste aanleg 
krachtens artikel 221 van het Bu1·gerlijk 
Wetboek (wet van 30 april 1958) z~jn 
niet vatbaar voor hager be?'oep, behalve 
wegens onbevoegdheid of machtsover
sch1'ijding (1). 

2° De beoordeling van de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, wijzende 
kTachtens aTtikel 221 van het Bu1·ge1·lijk 
vVetboek, nopens het bestaan van het 
gTof ve?'Ztf,im van zijn plicht door een 
de?' echt genoten is voor geen ho ger beroep 
vatbaa1'. 

so TTeedt noch zijn macht nog zijn be
voegdheid te buiten de vooTzitte1' van de 
Techtbank van ee1'ste aanleg, wijzende 
krachtens aTtikel 221 van het Burgerlijk 
Wetboek, die maatTegelen beveelt welke 
in het verzoekscll1·ift niet vermeld staan 
en nopens dewelke de verwe1•ende partij 
het debat niet !weft aanvaard (2). 

4o Artikel 221 van het BU?·gerlijk Wetboek 
laat de voorzitte1· van de rechtbank van 
ee1·ste aanleg toe alle dringende en voo1'
lopige maat1·egelen te bevelen welke hij 
oordeelt te moeten treffen betTeffende de 
pe1·soon en de goederen van de echtge
noten en van lmn kinderen, behalve deze 
die de wet a an een andeT rechter vom· be
houdt, het laat hem, onde1· mee1', toe de 
plicht tot sarnenwoning te schm·sen (S). 

(VAN DROMME, T. LIEKENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 maart 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 221 van het 
Burgerlijk Wetboek ingevoerd door arti
kel 1 van de wet van SO april 1958, 
en S6 van de wet van 25 maart 1876 op 

schrijding en van onbevoegdheid, zie verbr., 
9 februari 1922 (B•tll. en PAsrc., 1922, I, 152); 
20 september 1937 (Arr. Vm·br., 1937, blz. 86}; 
12 november 1942 (B•tli. en PAsiC., 1942, 
I, 284). 

(3) DE PAGE, bd. I, en Compl., n° 708bis; 
JYiemorie van toelichting van de wet van 
30 april 1958, Pa1·l. Besch., Senaat, zit
ting 1956-1957, n° 69, blz. 5. 



de bevoegdheid, doordat het bestreden 
arrest het beroep van eiseres niet ont
kelijk verklaarde op grond van de over
weging dat l1et « Hof niet na te gaan 
heeft of de verschillende door de voor
zitter aangehaalde omstandigheden al 
dan niet het zwaar plichtsverzuim uit
maken dat door de wet wordt vereist, 
daar dit de grond van de zaak aanraakt 
en over deze grond geen verhaal moge
li}k is », dan wanneer in zake artikel 221 
van het Burgerlijk Wetboek geen enkele 
formele wettekst de mogelijkheid van 
verhaal uitsluit, en minstens de ingeroe
pen macht van de voorzitter om zonder 
mogelijkheid van verhaal de maatrege
len te nemen die zich in het belang van 
de andere echtgenoot en de kinderen 
opdringen, zich tot bet bepalen van deze 
maatreg·elen beperkt, zonder dat dit 
soeverein beoordelingsrecht zich tot het 
bepalen van de voorwaarden van zijn 
bevoegdheid uitstrekt, zodat door te 
weigeren het door de rechter aangehaalde 
<< zwaar plichtsverzuim ''in feite te onder
zoeken met het oog· op de vaststelling 
van de aanwezigheid van een zwaar 
plicbtsverzuim in de zin van de wet als 
element van de beoordeling van de be
voegdheid van de voorzitter, het bestre
den arrest de aangehaalde wettelijke 
bepaling·en geschonden heeft : 

Overwegende dat, in strijd met de stel
ling van het middel, uit de voorberei
dende werkzaamheden van de wet van 
30 april 1958 blijkt dat de wetgever in 
verband met het nieuw artikel 221 van 
het Burgerlijk Wetboek, de tot stand 
gekomen rechtsleer en rechtspraak met 
betrekking· tot het vorig artikel 214j 
van voormeld wetboek heeft willen be
krachtig·en, volgens welke de krachtens 
artikel 214j genomen bevelschriften ni~~ 
v66r hoger beroep vatbaar waren, tenziJ 
wegens onbevoeg·dheid of machtsover
schrij ding ; 

Overweg·ende dat het middel, boven
dien staande houdt dat het onderzoek 
van 'de feiten strekkende tot vaststelling 
van het bestaan van een zwaar plichts
verzuim van een der echtgenoten een 
beoordelingselement van de bevoegdheid 
van de rechter uitmaakt, zodat bet hof 
van beroep tot plicht had die feiten te 
onderzoeken ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
terecht verklaart dat dergelijk onder
zoek de grond van het geschil betreft; 

Overwegende, inderdaad, dat, wan
neer hij de feiten onderzoekt waaruit een 
zwaar plichtsverzuim van een der echtge
noten zou blijken, de rechter zicb er toe 

beperkt de bewijselementen te beoor
delen van de feiten die tot grondslag van 
de gevorderde maatregelen moeten strek
ken; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 221, in het 
bijzonder paragrafen 1 en 2, 226 van het 
Burgerlijk Wetboek, ingevoerd door arti
kel 1 van de wet van 30 april 19 58 betref
fende de wederzijdse plichten der echtge
noten, 1134, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest op grond van de overweging 
dat in de door artikel 221 van het Bur
gerlijk Wetboek voorziene vereenvou
digde procedure geen sprake kan zijn 
van het begTip gerechtelijk contract en 
dat derhalve een nieuwe eis geldig door 
verweerder in regelmatig aan de tegen
partij medegedeelde conclusies kon ge
vormd worden, het door eiseres in haar 
regelmatige conclusies opgeworpen mid
del niet ontvankelijk verklaart, waarbij 
aangevoerd werd dat de voorzitter der 
rechtbank zijn macht te buiten is gegaan. 
door te beslissen dat de door verweerder 
in zijn voor de eerste rechter genomen 
conclusies gevormde nieuwe eis tot het 
nemen van maatregelen ten laste van 
eiseres wegens zogezegd zwaar plichtver
zuim van deze laatste ontvankelijk was, 
ondanks het feit dat het gedinginleidend 
verzoekschrift enkel de verlenging· van 
de door het bevelschrift van 6 augustus 
1958 ten verzoeke van eiseres lastens 
verweerder genomen maatregelen beoog
de, en ondanks het feit dat de ontvanke
lijkheid van dergelijke nieuwe in de con
clusies gevormde eis door eiseres voor 
de eerste rechter in haar regelmatig ge
nomen conclusies betwist werd ; dan 
wanneer geen enkele wettelijke bepaling 
voorziet dat het procesrecht geldend in 
betwiste zaken niet van toepassing is 
voor de toepassing van de door de arti
kelen 221 en 226 van het Burgerlijk Wet
hoek voorziene maatregelen, en dat de 
rechter over de grond, in kennis gesteld 
door een gedinginleidend exploot, niet 
door de inhoud van dit stuk, en door de 
erin vervatte eis gebonden zou zijn 
(schending van de artikelen 221 en 226), 
zodat door te beslissen dat een nieuwe 
eis geldig in conclusies, zonder aanvaar
ding van deze nieuwe eis door de verwe
rende partij, kan gevormd worden, het 
bestreden arrest de aangeduide wette
lijke bepalingen geschonden heeft (scherr
ding van de artikelen 1134, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, in de onderstelling 
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dat de voorzitter van de rechtbank het 
<< gerechtelijk contract )) zou geschonden 
hebben door maatregelen te bevelen 
welke in het door verweerder ingediend 
verzoekschrift niet vermeld waren, ter
wijl aanlegster het debat over die zoge
zegde nieuwe eis niet zou aanvaard heb
ben, hij niettemin de perken van de hem 
wettelijke toegekende bevoegdheid niet 
zou overschreden hebben ; 

Overwegende dat, vermits het nieuw 
artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek 
hem het recht verleent dergelijke tijde
lijke maatregelen te treffen, die rechter, 
waar hij ze voorschrijft, zich niet weder
rechtelijk de bevoegdheden van een 
andere rechter toeeigent en zich geen 
bevoegdheden toekent die aan de rech
terlijke macht vreemd zijn; 

Overwegende dienvolgens, dat, welke 
ook de waarde van de aangevoerde be
weegredenen weze, het beschikkend ge
deelte van het bestreden arrest niettemin 
wettelijk gerechtvaardigd is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 212 en 221, 
voornamelijk paragraaf 1, van bet Bur
gerlijk Wetboek ingevoerd door artikel 1 
van de wet van 30 april 1958, doordat 
het bestreden arrest de door de eerste 
rechter opgelegde voorlopige feitelijke 
scheiding tussen echtgenoten bekrach
tigd heeft en het hiertegen door eiseres 
gevormd hoger beroep heeft afgewezen ; 
dan wanneer artikel 221 van het Burger
lijk Wetboek de voorzitter slechts toe
laat de terkortkomingen van een van de 
echtgenoten aan zijn huwelijksverplich
tingen te sanctioneren en niet bij wijze 
van sanctie de essentiele verplichtingen 
van het huwelijk, inzake de plicht tot 
samenwoning op te heffen, en derhalve 
aan de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg de bevoegdheid niet ver
leent een voorlopige feitelijke scheiding 
op te leggen : 

Overwegende dat de wetgever aan de 
voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg de zorg overlaat soeverein te oor
delen welke dringende en tijdelijke maat
regelen bij de toestand passen; dat het 
bijgevolg aan die rechter vrijstaat alle 
maatregelen voor te schrijven die hij 
nodig acht te moeten treffen ten be
hoeve zowel van de persoon van een der 
echtgenoten of van de kinderen als van 
de g·oederen, behalve die welke de wet
gever aan een andere rechter heeft willen 
voorbehouden ; 

Overwegende dat uit de voorberei-

dende werkzaamheden van de wet van 
30 april 1958 blijkt dat het vermogen de 
plicht tot samenwoning te schorsen in de 
aan voornoemde voorzitter toegekende 
machtsverlening begrepen is; 

Dat de rechter in hoger beroep, mits
dien, wettelijk beslist heeft dat waar hij 
die maatregel bevolen heeft de voor
zitter van de rechtbank, de perken van 
zijn bevoegdheid of van zijn macht niet 
is buiten getreden ; 

Dat het middel niet naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

1e kamer. -1 april1960.- Voo1'zittel', 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Delahaye. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Janssens 
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 
- Pleitel', H. Van Ryn. 

1 e KAMER. - 1 april 1960 

10 BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG. -
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHT
ZITTING. - VASTSTELLING BESCHERMD 
DOOR DE AUTHENTICITEIT. - BEWIJS 
VAN ZIJN VALSHEID. - WIJZE. 

2° INSCHRIJVING VAN VALSHEID. 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- VASTSTEL
LING IN EEN PROCES-VERBAAL VAN 
TERECHTZITTING, BESCHERMD DOOR DE 
AUTHENTICITEIT. - VASTSTELLING TE
GENGESPROKEN DOOR HET NADERHAND 
GEWEZEN VONNIS, - VASTSTELLING 
DIE GEEN VOLLE KRACHT VAN BEWIJS 
TOT INSCHRIJVING VAN VALSHEID 
HE EFT. 

3o MIDDELEN TOT CASSATIE. 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- ZAAK INGE
LEID EN UITGESTELD TOT EEN LATERE 
TERECHTZITTING VOOR UITSPRAAK. -
VONNIS UITGESPROKEN NIET OP DIE 
DATUM MAAR OP EEN LATERE TERECHT
ZITTING. - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
OMSTANDIGHEID DAT DE RECHTERS 
DIE HET VONNIS HEBBEN UITGESPRO
KEN NIET DEZELFDE ZIJN ALS DEZE 
DIE DE ZAAK HEBBEN BEHANDELD. -
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHT-. 
ZITTING OP DEWELKE HET VONNIS 
DIENDE UITGESPROKEN TE WORDEN 
NIET OVERGELEGD. - MIDDEL NIET, 
0 NTV ANKELIJK. 
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4o OVEREENKOMST. - OVEREEN
KOMST OP GEBREKKIGE WIJZE OPGE
STELD. - RECHTER DIE DE GEMEEN
SCHAPPELIJKE BEDOELING VAN DE 
PARTIJEN NAGAAT. - lNTERPRETATIE 
GESTEUND OP DIE BEDOELING EN NlET 
OVERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN 
DE OVEREENKOMST. - WETTELIJKE 
BESLISSING. 

1 o De vermeldingen van een proces-verbaal 
van terechtzitting, dat dit proces-verbaal 
tot voo1·wm·p he eft vast te stellen he b ben, 
prin~_ip_ieel, volle betyijskracht tot ~~
schnJv~ng van valshMd ('1). (BurgerlrJk 
Wetboek, art. 13'19.) 

2o De regel dat een vaststelling in een p1·o
ces-ve1·baal van terechtzitting, beschermd 
door de attthenticiteit, bewijslc1'acht heeft 
tot inschl'ijving van valshei_d lijdt exc~p
tie, ondm· mee1·, wanneer dw vaststelhng 
tegengesp1·oken is 1001' een nade1:h?-nd 
uitgesproken vonms (2). (Imphciete 
oplossing·.) 

3o In burgerlijke zaken, wanneer de :wak, 
na behandeling uitgesteld is geweest voo1· 
uitspmak en dat het vonnis uitgesp1·oken 
is geweest niet op de aldus vastgestelde 
terechtzitting maa1· op een late1'e te?·echt
zitting, is _niet ontvankelijk l}et middel 
afgeleid u~t de omstandtghe~d dat het 
vonnis uitgesproken is geweest door 
1·echtm·s die niet dezelfde zijn als deze die 
de zaak hebben behandeld, indien geen 
uitgifte van het proces-ve1'baal van de 
te1·echtzitting wam·op het vonnis had 
moeten uitgesproken wo1'den is ove1'
gelegd (3). 

4° Is wettelijk de beslissing bij dewelke, na 
vastgesteld te hebben dat een overeen
komst op gebrekkige wijze opgesteld is 
geweest en na de g~?neensch.~ppelijke 
bedoeling van de parttJen te Z~Jn nage
gaan, van de overeenkomst een inte1'pre
tatie geeft die niet onverenigbam· is met 
de tennen ervan (4). (Burgerlijk Wet
hoek, art. 1'156.) 

MONBAILLIEU, T. 
VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERrE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 14 december 1959 (Btt!l. en 
PAsrc., 1960, I, 433) en 12 februari 1960, 
sup1·a, biz. 555. 

(2) Verbr., 10 mei 1957 (A1'1'. Vm·b1·., 1957, 
biz. 761). Nopens de onderscheiden excepties 
op die regei, zie verbr., 12 februari 1960 hier
boven. 

vonnis op 25 juni 1958 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te leper; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verdedi
ging en van het principe van het tegen
sprekelijk karakter van de debatten, van 
de artikelen 1, 9, 19, 6'1, 75, 82bis, 85 
van het W etboek van burgerlijke reehts
pleging en 97 van de Grondwet, doordat 
de Rechtbank van eerste aanleg te leper, 
na op 2 april 1958 de debatten voor ge
sloten te hebben verklaard en de zaak 
voor uitspraak op 30 april verschoven te 
hebben, op die datum, na heropening der 
debatten, in het zittingsblad vaststelde 
dat << de pleitbezorgers verklaren de door 
hun genomen en neerg·elegde eonclusies, 
te hernemen », om daarna de debatten 
weder te sluiten en de zaak voor uitspraak 
te verschuiven, dan wanneer eiser door 
geen pleitbezorger in het geding in boger 
beroep vertegenwoordigd was, wat uit het 
bestreden vonnis zelf blijkt, geen geschre
ven conclusies had neergelegd, zoals uit 
het zittingsblad dd. 2 april 1958 blijkt, 
(zijn eonclusies waren immers in zijn aide 
van beroep begrepen) en op de terecht
zitting dd. 30 april1958 noch tegenwoor
dig noeh vertegenwoordigd was, waaruit 
volgt dat hij in de onmogelijkheid werd 
gesteld bij de heropening van de debat
ten zijn rechten te doen gelden : 

Overwegende dat in zover het een 
teg·enstrij digheid inroept tussen eensdeels 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van 30 april 1958 en anderdeels het be
streden vonnis en het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 2 april 1958, het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende, immers, dat de door het 
vonnis gedane vaststelling dat eiser 
« Meester Raes, advocaat » « voor raads
man » heeft niet uitsluit dat eiser boven
dien een pleitbezorger heeft aangesteld; 
dat de vermeldingen van het proces-ver
baal van de terechtzitting van 30 april 
'1958 en deze van het proces-verbaal 
dd. 2 april 1958 ook niet tegenstrijdig 
zijn, vermits dit laatste uitdrukkelijk 
vaststelt dat eiser in zijn middelen en 
« conclusies » gehoord werd; 

Overwegende, met betrekking tot het 
overige van het middel, dat het regelma
tig opgesteld proces-verbaal van de te-

(3) Raadpl. verbr., 28 october en 9 decem
ber 1958 (An·. V erb1·., 1959, biz. 178 en 313). 

(4) Verbr., 26 februal'i 1959 (A1-r. Vm·br., 
1959, biz. 490) ; Fr. verbr., 22 november 1954 
(Bull. des a?TiJts, 1954, I, n° 328). 
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recbtzitting van 30 april1958 een authen
tieke akte is die voile kracht van bewijs 
heeft tot inschrijving van valsheid; dat 
bij gebreke van derg·elijke inschrijving 
eiser niet ontvankelijk is voor te houden 
dat hij niet op die terechtzitting vertegen
woordigd was ; 

Dat het middel niet.kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7 van de 
wet dd. 20 april 1810 betreffende de 
gerechtelijke inrichting en het beleid van 
het gerecht en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis op 25 juni 1958 
geveld werd door de Rechtbank van 
·eerste aanleg te leper waar de Heren 
Talpe, voorzitter, Verfaillie en Verbeke, 
rechters, aanwezig waren, dan wanneer op 
30 april 1958, datum waarop het vonnis 
moest uitgesproken worden, de recht
bank, samengesteld uit de Heren Talpe, 
voorzitter, Verfaillie en Vernimm en, rech
ters de debatten voor heropend ver
klaarde, << de pleitbezorgers " hoorde 
« verklaren de door hen genomen en 
neergelegde conclusies te hernemen "• 
waarop de rechtbank opnieuw de debat
ten sloot en de zaak voor uitspraak ver
schoof, waaruit volg't dat het vonnis ge
veld werd door rechters die niet op al de 
terechtzittingen van de zaak tegenwoor
dig waren en, bijgevolg, nietig dient ver
klaard te worden : 

Overwegende dat uit bet bij de voor
ziening gevoegd proces-verbaal der te
rechtzitting van 30 april 1958 blijkt dat, 
ingevolge een nieuwe samenstelling van 
de zetel, de rechtbank tijdens de zitting 
opnieuw tot het onderzoek van de zaak 
is overgegaan en de zaak tot 21 mei 1958 
voor uitspraak heeft verdaagd; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
uitgesproken op 25 juni 1958, weliswaar 
een samenstelling van het rechtscollege 
vermeldt dat gedeeltelijk verschilt van 
dit welk de zaak op 30 april 1958 behan
delde; dat eiser, echter, het proces-ver
baal niet overlegt van de terechtzitting 
van 21 mei 1958 waarop de zaak voor uit
spraak verschoven werd ; dat het hof 
aldus niet in de mogelijkheid wordt ge
steld de gegrondheid van bet middel te 
beoordelen ; dat het middel derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101, 1134; 
1168, 1181, 1185, 1317, 1319, 1320, 1322, 
1709, 1774, 1775, 1776, 1777 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis ver
klaart dat « het ingebracht stuk gedagte-

kend op 14 februari 1948 en op 23 februari 
1950 geregistreed een pachtovereenkomst 
onder de opschorsende voorwaarde van 
het vertrek van de toemalige pachter 
Van Elslande vaststelde >>, dan wanneer 
het kwestieus stuk beschikt dat " die 
pacht zal beginnen met de dag waarop 
Van Elslande de hofstede zal verlaten >>, 
wat een verbintenis met tijdsbepaling is 
waarvan aileen de uitvoering tot bet 
plaats hebben van een toekomstige maar 
zekere gebeurtenis uitgesteld was, zoals 
eiser het in zijn dagvaarding en in zijn 
conclusies deed gelden : 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep, door verwijzing naar bet vonnis 
a quo, op grond van verscheidene elemen
ten waaronder het gebruik van de woor
den « verlaten >> of « ontruimen >> en de 
omstandigheid dat het pacbtgeld nog niet 
bepaald was, oordeelt dat " de redactie 
van de overeenkomst slecht opgesteld is >>, 
en beslist dat de door verweerder werke
lijk aangegane verbintenis, een verbinte
nis onder schorsende voorwaarde is ; 

Overwegende, enerzijds, dat die ver
klaring niet met de bewoordingen van de 
overeenkomst strijdig is en, anderzijds, 
dat, waar de rechter de gemeenschappe
lijke bedoeling van de overeenkomende 
partijen beeft nagegaan, bij artikel 1156 
van het Burgerlijk Wetboek heeft nage
leefd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101, 1134, 
1142, 1149, 1168, 1174, 1176, 1178, 1234, 
1302, 1303, 1709, 1774 en 1775 van bet 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis, na 
verklaard te hebben dat het ingebracht 
stuk van 14 februari 1948 ten voordele 
van appellant (eiser) « een pachtovereen
komst onder opschorsende voorwaarde 
van het vertrek van de toenmalige pach
ter Van Elslande vaststelde >> en dat ver
weerder het aldus verpacbt goed verkocht 
heeft, beslist, « dat de zogezegde pacht
overeenkomst vervallen is door het feit 
dat ge!ntimeerde geen eigenaar meer is 
van de kwestieuze hofstede, die hij aan 
zekere Debeer verkocht onder voor
waarde nooit aan Van Elslande te ver
huren >>, dan wanneer artikel 1178 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat « De 
voorwaarde voor vervuld gehouden wordt 
wanneer de scbuldenaar die zich onder die 
voorwaarde verbonden heeft zelf de ver
vulling ervan verhinderd heeft "• en dan 
wanneer een verb in tenis onder voor
waarde geenszins vervallen is door het 
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feit dat degene die zich onder voorwaarde 
verbonden heeft zich in de onmogelijk
heid stelt zijn verbintenis bij de vervul
ling van de voorwaarde uit te voeren : 

Overwegende dat, in tegenstrijd met 
hetgeen in het middel wordt voorgehou
den, bet vonnis niet beslist dat de vervul
ling van de schorsende voorwaarde, waar
aan verweerders verbintenis zijn hofstede 
in pacht te geven onderworpen was, door 
de ,verkoop van de hofstede door ver
weerder en derhalve door diens daad 
belet werd; dat het vonnis vaststelt dat 
de vervulling van de voorwaarde door de 
« heersende pachtwetten >> verhinderd 
werd en dat verweerder « alles in het werk 
heeft gesteld om de pachtovereenkomst... 
te trachten te verwezenlijken, doch er 
niet in gelukt is >> ; 

Dat bet middel op een onjuiste uitleg
ging van bet bestreden vonnis rust, en 
derhalve feitelijke grondslag mist ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1134, 1142, 1149, 1165, 
1168, 1174, 1176, 1178, 1234, 1302, 1303, 
1709, 1774 en 1775 van het Burgerlijk 
W etboek, doordat het bestreden vonnis 
de eis van aanlegger verwerpt die strekte 
tot verbreking van de tussen partijen 
gesloten pachtovereenkomst met veroor
deling van verweerder tot schadevergoe
ding wegens gebrek aan uitvoering van 
de overeenkomst, wijl verweerder zich 
vrijwillig in de onmogelijkheid had ge
steld ze uit te voeren, om reden dat ge
zegde pachtovereenkomst « vervallen is 
door het feit dat ge1ntimeerde - hier 
verweerder -, geen eigenaar meer is van 
de kwestieuze hofstede die hij verkocht ))' 
en dat hij, v66r deze verkoop, Van Els
lande nooit kon dwingen de hofstede te 
verlaten om eiser in bezit te stellen, zon
der de middelen van eiser te bespreken 
of te beantwoorden, dan wanneer deze 
in zijn alde van beroep deed gelden dat 
« niettegenstaande deze uitdrukkelijke 
pachtovereenkomst en bet feit dat de 
pachter Van Elslande het goed op 1 octo
ber 1951 verliet, gedaag·de bet verpachte 
goed in stukken en brokken verkocht aan 
verscheidenen, dit nog vooraleer de zit
tende pachter Van Elslande de hofstede 
verliet, en zonder in de onderscheiden 
verkoopakten gewag te maken dat er op 
de onderscheiden verkochte goederen een 
nieuw pachtrecht van minstens negen 
jaar ten voordele van verzoeker bestond, 
en zodoende en zijn aangegane verbinte
nissen verloochende en valsheid in ge
schriften pleegde >> en dat : « de eerste 
rechter over bet hoofd ziet dat bier ter 

zake twee soorten overeenkomsten be
staan : ene pachtovereenkomst tussen 
verweerder en verzoeker en een verkoops
overeenkomst tussen verweerder en der
den ; dat deze overeenkomsten geen inslag 
hebhen de ene op de andere uit kracht 
van bet principe « 1'es inte1' alios acta, 
aliis nee noeet nee p1'odest ))' dat de ver
weerder tegenover verzoeker de verbin
tenis aangegaan had hem ene hofstede 
van dertig hectaren ter hand te stellen ; 
dat door zijne verbintenis niet na te ko
men verzoeker ofwel de keus had ver
weerder te dwingen zijn verbintenis uit 
te voeren, ofwel de overeenkomst te doen 
vernietigen en schadevergoeding te eisen 
van verweerder wegens bet niet naleven 
zijner aangegane verbintenissen; dat de 
keus van verzoeker in rechte dus totaal 
verantwoord is gezien verweerder zijn 
verbintenissen niet naleefde >> : 

Overwegende dat het middel niet ont
vankelijk is in zover het de schending van 
verscheidene bepalingen van bet Burger
lijk Wetboek inroept, daar het niet aan
duidt hoe die bepalingen door de rechter 
overtreden werden ; 

Dat, in zover het middel het vonnis ver
wijt geen antwoord op de in eisers alde 
van boger beroep vermelde grieven te 
hebben verstrekt het feitelijke g-rondslag 
mist; 

Dat, immers, aan de ene kant, het von
nis uitdrukkelijk verwijst naar de overwe
gingen van de eerste rechter die vaststelt 
dat in de verkoopakte bedongen werd dat 
« de goederen met voorbehoud van de 
mogelijke bestaande pachtersrechten ver
kocht worden>>; 

Dat, aan de andere zijde, zoals uit bet 
antwoord op het vierde middel blijkt, het 
vonnis vaststelt dat het niet vervullen 
van de voorwaarde waaraan de overeen
komst onderworpen was, te wijten is aan 
een vreemde oorzaak, onafhankelijk van 
de verkoopakte en die niet aan verweer
der toerekenbaar is ; dat bet aldus de 
reden aangeeft waarom eisers vordering 
tot schadevergoeding niet kan worden 
ingewilligd ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser tot de kosten. 

1 april1960. -1e kamer.- VoM'Zitte1', 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1'slaggeve1', H. Louveaux. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleite1's, HH. della Faille d'Huysse en 
Struye. 



716-

28 KAMER. - 4 april 1960 

VERKEER. - BESTUREN VAN EEN 
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG IN 
STAAT VAN DRONKENSCHAP. - WET 
VAN 1 AUGUSTUS 1899 BETREFFENDE 
HET WEGVERKEER GEWIJZIGD EN AAN
GEVULD DOOR DE WET VAN 15 APRIL 
1958. - ARTIKEL 2-4; - MINIMUM 
BOETE. 

De boete opgelopen do01' diegene die, in 
staat van dronkenschap, een voertuig op 
de openbare weg besttturt mag niet 
beneden 100 fmnk vallen (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS, 
T. SCHELSTRAETE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 october 1959 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele recht-
bank te Gent; · 

Over beide middelen, afgeleid, het 
eerste uit de schending van artikel 2 van 
de wet van 1 augustus 1899, zoals gewij
zigd door de wetten van 1 aug·ustus 1924, 
16 december 1935 en 27 mei 1957, door
dat het bestreden vonnis een straf uit
spreekt beneden het wettelijk minimum 
van een gevangenisstraf van vijftien 
dagen en een geldboete van 100 frank of 
een van die straffen aileen, dit onder aan
haling van verzachtende omstandighe
den, dan wanneer artikel 2 van de wet 
van 1 augustus 1899 enkel straffen voor
ziet en verzachtende omstandigheden 
toelaat voor overtreding van de verorde
ningen uitgevaardigd op grond van deze 
wet; het tweede uit de schending van 
artikel 2-4 van de wet van 1 augustus 
1899, zoals gewijzigd door artikel 3 van 
de wet van 15 april 1958, in werking ge
steld bij artikel 16 van het koninklijk 
besluit van 10 juni 1959, dat als mini
mumstraf voorziet een gevangenisstraf 
van vijftien dagen en een geldboete van 
100 frank of Mn van die ::;traffen, door
dat artikel 2-4 voormeld geen verorde-

(1) Raadpl. verbr., 21 october 1957 (Bttll. 
en PAsiC., 1958, I, 156). V66r het inwcrking
treden van de wet van 15 april 1958 was de 
minimum boete 26 frank voor de overtreding 
voorzien bij artikel 3 van de besluitwet 
van 14 november 1939; raadpl. verbr., 
7 november 1955 (A1·1·. Verbr., 1956, biz. 176). 

ning is, genomen in uitvoering van de 
wet van 1 augustus 1899, doch in voor
melde wet ge!ncorporeerd is, het aanne
men van verzachtende omstandigheden 
niet voorzien is en, derhalve, geen 
lagere straf mag uitgesproken worden 
dan het wettelijk minimum voorzien in 
artikel 2-4, hetzij minstens een geld
boete van 100 frank : 

Overwegende dat het vonnis verweer
der veroordeeld heeft wegens een op 
8 juli 1959 gepleegde inbreuk op arti
kel 2-4 van de wet van 1 augustus 1899, 
zoals bij artikel 3 van de wet van 
15 april1958 gewijzigd, tot een geldboete 
van 25 frank, verhoogd met 190 decimes,· 
of tot een vervangende gevangenisstraf 
van drie dagen, alsmede tot de kosten ; 

Overwegende dat die inbreuk, onver
minderd bij voorkomend geval met de 
in artikel 2-7, paragraaf 2, 3°, van die 
wet bedoelde vervailenverklaringen en 
ontzettingen, door artikel 2-4 wordt be
straft met gevangenisstraf van vijftien 
dagen tot drie maanden en met geldboete 
van 100 frank tot 500 frank, of met Mn 
van die straffen aileen ; 

Overwegende dat, volgens artikel 100 
van het Wetboek van strafrecht, bij 
gebreke van tegenstrijdige bepalingen in 
de bijzondere wetten en verordeningen, 
artikel 85 van gemeld wetboek op de 
door die wetten en verordeningen voor" 
ziene misdrijven niet wordt toeg·epast; 

Overwegende dat, volgens artikel 2-1 
van de wet van 1 augustus 1899, zoals 
bij de wet van 15 april 1958 gewijzigd, 
de mogelijkheid tot inachtneming van 
verzachtende omstandigheden beperkt is 
tot de overtreding van de verordeningen 
uitgevaardigd op grond van die wet ; 

Overwegende dat het bij artikel 2-4 
van die wet bedoeld misdrijf bestraft 
wordt, niet door dergelijke verordenin
gen, maar door de wet zelf die geen 
enkele afwijking van artikel 100 van het 
W etboek van ;:;trafrech t voorziet ; 

Overweg·ende, dienvolgens, dat het 
vonnis, door ten laste van verweerder 
wegens inbreuk op gemeld artikel 2-4 
een straf uit te spreken die, met inacht
neming van verzachtende omstandighe
den, lager is dan het wettelijk minimum, 
de voormelde artikelen 2-1, 2-4 en 100 
geschonden l1eeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding· van 
onderhavig arrest op de kant van de ver
nietigde beslissing zal gemaakt worden ; 
veroordeelt verweerder tot de kosten ; 
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verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dendennonde, zetelende 
in hoger beroep. 

4 april 1960. - 2e kamer. - Vom·
zitte1', H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Bel
paire. - Gelijkluidende conclusie, H. Du
man, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 april 1960 

VALSHEID IN GESCHRIFTEN EN 
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. 
- BEDRIEGLIJK OPZET. - BEGRIP. 

De rechter leidt wettelijk het gemis van 
bed1·ieglijk opzet en dienvolgens de 
afwezigheid van het misdrijf af' van de 
omstandigheid dat diegene die vervolgd 
is, wegens gebruik van een vals stuk, 
onwetend was van de valsheid van de 
erin voorkomende melding. Doch wan
nee?' de rechter vaststelt dat de belclaagde 
die valsheid kende mag hij hem niet 
m·iJ'spreken om de enige 1·eden dat 
de beklaagde heeft kunnen menen dat het 
vals stuk niettemin mocht gebruilct wor
den (1). 

(DE HEER PROCUREUR-GENERAAL BIJ 
HET HOF VAN BEROEP TE GENT, T. 
BOUSARD.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 december 1959 gewezen door 
het f):of van beroep te Gent; 

Over het middel van ambtswege afg·e
leid uit de schending van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, om verweerster van de vervolgin
gen wegens gebruik van een vals stuk te 
ontslaan, uit de beschouwing « dat het 
niet uitgesloten is dat verdachte in de 
mening· verkeerde dat het afgeleverd ge
tuigschrift op regelmatige wijze afgele
verd was geweest " afgeleid heeft " dat 
derhalve twijfel bestaat dat verdachte 
met bedrieglijk inzicht gehandeld heeft "• 
dan wanneer bedoelde beschouwing onze
ker laat of de rechter geoordeeld heeft dat 
de mening dat het getuigschrift op regel-

(1) Verbr., 30 juni 1958 (A''''· V e,•br., 1958, 
blz. 880) en 15 september 1958 (ibid,, 1959, 
blz. 36). 

matige wijze werd afgeleverd met zich' 
medebracht dat verweerster heeft kunnen' 
geloven hetzij dat de door dit getuig~ 
schrift vastgestelde feiten overeenkom
stig· de werkelijkheid waren, hetzij dat, 
zelfs indien zij wist dat de vaststellingen 
van het g·etuigschrift vals waren, zij noch
tans ervan regehnatig gebruik mocht ma~ 
ken om zich een vpordeel te verschaffen, 
en dan wanneer die onduidelijkheid in de 
motieven het hof in de onmogelijkheid 
stelt zijn controle op de wettelijkheid van 
de beslissing· uit te oefenen : 

Overwegende dat het uit de stukken 
van de rechtspleging waarop het hof ver
mag acht te slaan blijkt dat om, als agent 
van de derde categ·orie, een vaste benoe
ming in staatsdienst te bekomen, aanleg
ster, tot staving van haar aanvraag te 
dien einde, het in de telastleggingen aan
geduid stuk overgelegd heeft om te be
wijzen dat zij, zoals deter zake toepasse
lijke voorschriften het vereisen, volledige 
middelbare studien had gedaan ; 

Overwegende dat het arrest, door de 
vaststelling « dat uit de gegevens van de 
bundel niet uitgesloten is dat verdachte 
ten minste gedeeltelijk het derde jaar van 
de middelbare studien meeg·emaakt 
heeft >>, geenszins ontkent dat de melding 
van gemeld stuk in strijd is met de waar
heid, waar vastgesteld wordt, zoals de 
telastleggingen het bepalen, « dat Lu
cienne Bousard regelmatig en met vrucht 
de leergangen gevolgd heeft in voor
noemde school, van 19 september 1939 
tot 17 juli 1942, gedurende die periode de 
middelbare studien gedaan heeft en op 
het laatste examen de 7 /1oen behaalde, 
terwijl Lucienne Bousard in werkelijk
heid niet de middelbare studieil g·edaan 
heeft gedurende die periode, doch enkel 
het zesde studieja:ar van het lager onder
wijs en de 1 e en 2e studiejaren van het 
middelbaar onderwijs >>; 

Overwegende dat de rechter, op grond 
van een soevereine beoordeling van de 
feiten, ook aanneemt « dat het niet uit
gesloten is dat verweerster in de mening 
verkeerde dat het afgeleverd getuigschrift 
op regelmatige wijze afgeleverd was ge
weest >>; 

Dat de rechter, door zich op die on
nauwkeurige wijze uit te drukken in het 
midden laat tenzij of hij aanneemt dat 
verweerster onwetend is gebleven van de 
vervalsing der feiten die het getuigschrift 
tot doe! had op te nemen en vast te stel
len, hetzij of hij beschouwt dat, zelfs 
indien zij wist dat de meldingen van dit 
stuk met de waarheid niet overeenstem
den, verweerster niettemin in de mening 
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heeft kunnen verkeren dat, vermits zij 
het op geen onregelmatige wijze bekomen 
had, het bescheid zelf volstond om haar 
het recht toe te kennen aanspraak te 
maken op volledige middelbare studien, 
ongeacht de omstandigheid dat zij ze 
niet met vrucht tot op het einde had ge
volgd; 

Overwegende dat indien de gevolgtrek
king cc dat derhalve twijfel bestaat dat 
verdachte met bedrieglijk inzicht gehan
deld lweft » een grondslag vindt in de 
beschouwing dat het mogelijk was dat 
verweerster van de vervalsing onwetend 
was, integendeel uit de enkele omstandig
heid dat verweerster heeft kunnen menen 
dat haar door het afleveren van het ge
tuigschrift een recht werd verleend, niet 
kan afgeleid worden dat zij werkelijk te 
goeder trouw zou gehandeld hebben ; 

Dat, eensdeels, de mening dat een ge
tuigschrift als titel van een recht zou gel
den niet ieder bedrieglijk inzicht uitsluit 
bij het gebruik van dit stuk als bewijs van 
een feit ten opzichte waarvan niet wordt 
vastgesteld dat de persoon die van het 
bescheid g·ebruik heeft gemaakt onwe
tend was van de valsheid van de erin 
voorkomende melding ; 

Dat, anderdeels, de dwaling slechts een 
grond van rechtvaardiging· uitmaakt wan
neer zij onoverwinnelijk is ; 

Overwegende dat de onduidelijkheid 
van de motieven met een gebrek aan mo
tieven gelijk staat en dat bijgevolg de 
beslissing niet regelmatig gemotiveerd is ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het voorgesteld middel dat geen meer 
uitgebreide verbreking· zou kunnen mede
brengen, verbreekt het bestreden arrest ; 
beveelt dat van onderhavig arrest mel
ding zal gemaakt worden op de kant van 
de vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerster tot de kosten ; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

4 april 1960. - 2e kamer. - Voo1·zit
ter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. van 
Beirs. - Strijdige conclusie, H. Dumon, 
advocaat-generaal (1). 

(1) Het openbaar ministerie steunde op 
een verschillende verklaring van het bestreden 
arrest. 

(2) Nopens de betekenis van « na een stil
stand " in artikel 17 va.n de vV egcode, raadpl. 
verbr., 27 februari 1957 (A1'1', Ve1'b1',, 1957, 
blz. 516). 

28 KAMER. - 4 april 1960 

VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954, ARTIKEL 2, 20°. - STILSTAAND 
VOERTUIG. - BEGRIP. 

In de Wegcode van 8 april 1954 betekenen 
de woorden cc stilstaand voe1·tuig '' een 
voertuig dat niet langer stilstaat dan 
nodig is voo1· het in- en uitstappen van 
de personen of voo1· het laden of lassen 
van zaken (2). 

(GEUKENS, 'f. LUYTEN 
EN BELMANS.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 november 1959 g·ewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

In zover de voorziening tegen het open
baar ministerie en tegen Luyten gericht 
is : 

Overwegende dat aanlegster, burger
lijke partij, geen middel inroept; 

In zover de voorziening tegen Belmans 
gericht is : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2 en inzonderheid 2, 
2oo en 21°, 34 en inzonderheid 34, 10°, 
van het koninklijk besluit van 8 april1954 
houdende algemeen reglement op de poli
tie van het wegverkeer, 97 van de Grand
wet en, voor zoveel als nodig, 418 van het 
Strafwetboek, 1382, 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet van 
17 april1878 bevattende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, doordat het bestreden 
arrest, om te verklaren dat verweerder 
Belmans voor het litigieus ongeval niet 
aansprakelijk is en dat het rechtscollege 
niet bevoegd is om van de vordering van 
aanlegger kennis te nemen, vermeldt dat : 
cc de tweede gedaagde Belmans geen in
brenk op artikel 34 heeft gepleegd bij het 
plaatsen van zijn wagen zoals op de 
schets aangeduid ; dat het vaststaat dat 
het hier niet ging om een gestationeerde 
wagen maar om een stilstand nodig om 
een bestelling uit te voeren en dat niet 
bewezen is dat deze stilstand langer heeft 
geduurd dan strikt noodzakelijk was; dat 
evenmin ten laste van deze gedaagde 
enig bepaald gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg in noodzakelijk verb and met het 
ongeval bewezen is», dan wanneer, naar 
luid van voormeld artikel 2, 20°, en 21°, 
een voertuig hetzij stilstaand hetzij sta-
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tionnerend is naar gelang het, hetzij niet 
!anger hetzij !anger, stilstaat dan nodig 
is voor het in- of uitstappen van perso
nen of voor het laden of lassen van zaken ; 
dat een bestelling g·een lassen van zaken 
is vooral wanneer zij op de plaats zelf 
waar het voertuig stilstaat niet uitgevoerd 
wordt en zich tot geen eenvoudig lassen 
van zaken beperkt, waaruit volgt dat, 
door te dien opzichte g·een enkele vast
stelling te doen van aard om het toezicht 
over de wettelijkheid van zijn beslissing 
toe te laten, de feitenrechter, in aile geval, 
artikel 9? van de Grondwet geschonden 
heeft : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
verweerder geen inbreuk op artikel 3~-10° 
van de Wegcode, zoals dit artikelluidde 
v66r de bij artikel 14 van het koninklijk 
besluit van ~ juni 1958 aangebrachte wij
ziging, gepleegd heeft omdat het niet 
ging om een gestationneerde wagen maar 
om een stilstand nodig om een bestelling 
te doen en het niet bewezen is dat die 
stilstand langer geduurd heeft dan strikt 
noodzakelijk was ; 

Dat het arrest zodoende verwijst naar 
de bij 20° en 21° van artikel2 van gemelde 
code gegeven omschrijvingen die de be
grippen « stilstaand voertuig " en « sta
tionnerend voertuig " onderscheiden en, 
onder de eerstbedoelde uitdrukking, ver
staan een voertuig dat niet langer stil
staat dan nodig is voor het in- en uit
stappen van personen of voor het laden 
of lassen van zaken ; 

Overwegende dat het arrest dan ook 
beslist dat verweerder, bij het doen van 
de bestelling, zijn voertuig in de toestand 
van stilstaand voertuig gebracht heeft 
niet lang·er dan nodig is voor het lassen 
van zaken; 

Overwegende dat uit het arrest niet 
blijkt dat verweerder zijn voertuig· tot 
stilstand zou g·ebracht hebben op een 
zekere afstand van de plaats waar hij de 
bestelling moest doen; 

Overwegende dat de rechter, bij gebrek 
aan conclusies dienaangaande, ertoe niet 
gehouden was uit te weiden over de feite
Iijke omstandigheden waaruit hij afge
leid heeft dat verweerder zijn voertuig· 
slechts in de toestand van stilstaand 
voertuig gebracht heeft; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

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

~ april 1960. - 26 kamer. - Voorzit
ter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend 

voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire. 
Gelijkluidende conclusie, H. Duman, 

advocaat-generaal.- Pleite1·, H. Simont. 

2 6 KAMER. - 5 april 1960 

1° VERKEERSBELASTING OP DE 
AUTOVOERTUIGEN. - BUJTENGE
WOON TERMIJN VOOR AANSLAG. -
AANGIFTE VAN DE BELASTINGSCHUL
DIGE DIE EEN VERMINDERING VAN DE 
BELASTING VRAAGT. - NIET GERECHT
VAARDIGDE VERMINDERING. - ARTI• 
KEL ?~ VAN DE SAMENGEORDENDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN-' 
BELASTINGEN TOEPASSELIJK. 

2° VERKEERSBELASTING OP DE 
AUTOVOERTUIGEN. BEROEP 
VOOR HET HOF VAN BEROEP. - HOF 
VAN BEROEP DIENT, ZELFS AMBTS
HALVE, NA TE GAAN OF DE BELASTING 
WETTELIJK GEVESTIGD IS GEWEEST 
BINNEN DE BUITENGEWONE TERMIJN 
VOOR AANSLAG. - HOF NIET VER
PLICHT, BIJ GE~HS VAN BETWISTING, 
ZICH UITDRUKKELIJK DIENAANGAANDE 
UIT TE SPREKEN. 

1° Wanneer, in een aangifte voo1· de belas
ting op de autovoe1·tuigen, de belasting
schuldige elementen verstrekt waa1·uit 
blijkt dat hij recht heeft op een verminde
ring van de belasting, te1·wijl die ver
mindering niet gerechtvam·digd is, mag 
de administratie de ontdolcen belasting 
vo1·deren binnen de buitengewoon ter
mijn voo1·zien bij artikel 7 4 van de 
samengeschalcelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen (1). (Samengeor
dende wetten betreffende de belastin
gen op de autovoertuigen, art. 12 
tot 15, 33 en 3?; samengeordende wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. ?~, gewijzigd bij art. 30 van 
de wet van 8 maart 1951.) 

2° Het hof van beroep, bij hetwelke een be-
1'oep tegen de beslissing van de directeu1· 
de1· belastingen inzake verlceersbelasting 
op de autovoertuigen aanhangig werd 
gemaalct is verplicht zelfs ambtshalve, 
na te gaan of de aanslag binnen de bui
tengewone termijn leon gevestigd war-

(1) B.aadpl. verbr., 25 april 1959 (Arr. 
Vm·b1·., 1959, blz. 676). 
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den doch, bij gemis van betwistin[l van
wege de paTtijen, moet het niet u~tdTuk
kelijk dienaangaande uitspmak doen {1). 

{VAN HECKE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 januari 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 en 
131,9 van het Burgerlijk Wetboek, 12 van 
de wetten op de verkeersbelasting samen
geschakeld bij koninklijk besluit _v~n 
10 april 1951 en 1 tot 7 van het mrms
terieel besluit van 23 december 1950 : 
1 o doordat, het bestreden arrest om de 
vermindering tot een derde der verkeers
belasting, wegens het hoofdzakelijk ge
bruik der autovoertuigen tot internatio
naal vervoer van goederen, af te wijzen, 
aanvoert dat het onderzoek heeft uitge
wezen dat over 1951, amper 33 rei
zen met kwestige vrachtwag·ens naar 
het buitenland werden uitgevoerd, na
melijk 9 reizen naar Parijs en 24 naar 
N oord-Frankrijk, dat het internationaal 
vervoer slechts een zakencijfer van 
171.298 frank vertegenwoordigt op een 
bedrag van 1.624.209 frank, totaal 
der ontvangsten der vervoeronderne
ming over 1951, hetzij nagenoeg een 
tiende en hieruit afleidt dat de verhou
ding t~ssen de voor binnenlands- en ~ie 
voor buitenlands vervoer behaalde wm
sten ontegensprekelijk aantoont dat de 
door requestrant aangegeven vrachtwa
gens, noch uitsluitend noch hoofdza
kelijk, tot internationaal vervoer werden 
aangewen d, doch in tegendeel overwe
gend tot binnenlands vervoer werden 
gebruikt en zulks des te meer zou naar 
voren k~men omdat in het merendeel 
der reizen naar het buitenland namelijk 
Noord-Frankrijk het kilometeraantal op 
Belgisch grondgebied verricht - van 
Roeselare naar de grens en omge
keerd - het belangrijkste is, dan wan
neer : a) de wet per voertuig nagaat 
welke het hoofdzakelijk gebruik ervan is, 
zodat noch het stellen van 33 reizen 
naar het buitenland zonder meer, en 

(1) Raadpl. verbr., 21 november 1957 (A1"1". 
Yerbr., 1958, blz. 168). 

dus zonder te zeggen door hoeveel vracht
wagens en aanhangwagens deze reizen 
werden gedaan, en hoeveel elk er had 
gedaan, en zonder dit aantal voor elk 
te vergelijken met het aantal reizen voor 
binnenlands vervoer door elk gedaan, 
noch het stellen van 171.298 frank 
opbrengsten voor buitenlands vervoer, 
tegenover het totale zakencijfer van 
1.624.209 frank, zonder te zeggen hoe
vee] camions en aanhangwagens in het 
geheel werden gebruikt, en hoeveel er 
werden gebruikt voor buitenlands ver
voer en hoeveel reizen elke wagen be
stemd tot internationaal vervoer had 
afgelegd in het buitenland in vergelij
king met deze afgelegd in het binnen
land, de afwijzing· van de toepassing van 
artikel 12 rechtvaardigt; b) en dan wan
neer de wet het hoofdzakelijk gebruik 
van het voertuig bedoelt, en niet de 
hoofdzakelijke opbrengst; c) en dan 
wanneer de wet niet het kilometeraantal 
op Belgisch grondgebied als criterium 
neemt om te bepalen of het gebruik van 
een voertuig al dan niet hoofdzakelijk 
internationaal vervoer betreft, maar het 
aantal keren dat het voertuig gebruikt 
wordt met een einddoel in het binnen
land of een einddoel in het buitenland ; 
2o doordat, het bestreden arrest, in ver
band met het onderzoek naar de vraag 
of het buitenlands gebruik al dan niet 
het hoofdzakelijk gebruik uitmaakt, ver
klaart dat het internationaal vervoer 
slechts een zakencijfer van 171.298 frank 
vertegenwoordigt, op een bedrag van 
1.624.209 frank totaal der ontvangsten 
der vervoeronderneming over 1951, het
zij nagenoeg een tiende, dan wanneer, 
aanlegger in conclusies uitdrukkelijk be
twistte dat de vooropgestelde verhou
ding tussen opbrengst van binnenlands 
en buitenlands vervoer juist zou zijn, 
en dat zelfs in de veronderstelling dat 
het cijfer van het buitenlands vervoer 
juist zou zijn, de verhouding tussen d~ze 
beide soorten ontvangsten toch met 
bepalend kan zijn om er het gebruik 
- hoofdzakelijk of niet - uit af te 
leiden omdat de eenheidsprijzen in Belgie. 
hoger zijn dan in Frankrijk, het vervoer 
in Belgie geschiedt door vrachtwagens 
met oplegger en in Frankrijk zonder 
oplegger, in Belgie steeds volgeladen 
gereisd wordt terwijl dit in Frankrijk 
niet het geval is, er in Belgie steeds terug
vracht is en in Frankrijk niet, en ten
slotte de afstand een belangrijke rol 
speelt inzake opbrengst, en dan wan
neer het bestreden arrest op dezelfde 
opwerpingen niet antwoordt, zodat arti-
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kel 9? van de Grondwet werd geschonden, 
wegens gebrek aan een adequaat ant
woord ; 3° doordat, uiterst subsidiair, 
net bestreden arrest, in verband met de 
vraag of onderhavige wagens niet meer 
dan 90 dagen per jaar in Belgie wer
den aangewend, verklaart dat bet over
wegend gebruik der vrachtwagens in 
Belgie, en het feit dat de 33 reizen 
naar Frankrijk bij de berekening van 
het aantal gebruiksdagen in Belgie die
nen gevoegd, genoegzaam uitwijzen dat 
in feite dit maximum g·ebruik van 
90 dagen overschreden werd : a) dan 
wanneer de wet voorschrijft per voer
tuig te onderzoeken of de 90 dagen 
-overschreden werden; b) en dan wan
neer de 33 reizen naar Frankrijk, voor 
zover ze over Belgisch grondgebied ge
schiedden, niet moeten gevoegd worden 
bij de gebruiksdagen voor het binnen
lands vervoer, daar het criterium van 
onderscheid in dit verband het einddoel 
van reis is, en daar de beperking tot 
90 dagen binnenlands gebruik juist voort
vloeit uit het buitenlands gebruik, of 
beter het aanwenden tot het internatio
naal vervoer van g·oederen : 

Over het eerste onderdeel : 
a) Overwegende dat het arrest, door 

er op te wijzen dat « de door requestrant 
aangegeven vrachtwagens, noch uitslui
tend, noch hoofdzakelijk tot internatio
naal vervoer werden aangewend, doch 
integendeel overwegend tot binnenlands 
vervoer werden g·ebruikt », een vaststel
ling doet die elk van de vrachtwagens 
bedoelt waarvoor aanlegger aanspraak 
b.eeft gemaakt op de vermindering tot 
een derde van de belasting; 

b) Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel voorhoudt, bet arrest wei 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 12 der samengeschakelde wetten be
treffende de verkeersbelasting op het 
gebruik van de wagens steunt; dat het 
echter, om dit gebruik te bewijzen, onder 
meer het zakencijfer enerzijds van het 
binnenlands en anderzijds van het bui
tenlands vervoer inroept; 

c) Overwegende dat, waar het arrest 
van het kilometeraantal op Belgisch 
grondgebied verricht ter gelegenheid van 
de reizen naar het buitenland gewag 
maakt, het een overbodige reden aan
b.aalt en de argumentatie in de conclusies 
van aanlegger uiteengezet te beant
woorden betreffende het verschil der 
voorwaarden van vervoer in Frankrijk 
en in Belgie ; 

Dat in dit onderdeel het middel, sub 
VERBR., 1960. - 46 

litteris « a >> en « b >> feitelijke grondslag 
mist; dat, sub littera (( c », het bij ge
brek aan belang, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger in zijn 

conclusies aanvoerde dat het daarbij 
niet bewezen voorkomt dat de door de 
administratie vooropgestelde verhouding 
tussen opbrengst van binnen- en buiten
lands vervoer juist is >> ; 

Overwegende dat het arrest, door het 
cijfer van de administratie aan te nemen, 
impliciet doch zonder dubbelzinnigheid 
deze bewering tegenspreekt en aldus het 
verweer van aanlegger op passende wijze 
beantwoordt; 

Overwegende dat, waar de conclusies 
voorhielden dat, in de veronderstelling 
dat de vooropgestelde verhouding tussen 
binnen- en buitenlands vervoer juist zou 
zijn, deze verhouding toch niet bepa
lend zou zijn om reden van de in het 
middel aangehaalde omstandigheden, de 
grief deze argumenten van de conclusies 
niet te hebben behandeld grondslag mist, 
naardien de rechter enkel verplicht is 
antwoord te verstrekken op eisen, ver
weren of excepties ; 

Dat in dit onderdeel het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest terecht 

laat gelden dat (( waar de eerste voor
waarde tot toepassing van verminderde 
verkeersbelasting aldus niet werd ver
meld, er geen aanleiding bestaat te on
derzoeken of de andere voorwaarden, 
namelijk het maximum gebruik van 
90 dagen in Belgie, al dan niet werden 
nageleefd >> ; dat uit het op het eerste 
onderdeel sub litte~·a ((a>> gegeven ant
woord blijkt dat deze beschouwing voor 
elk van de vrachtwagens waarvoor aan
legger aanspraak heeft gemaakt op de 
vermindering tot een derde van de belas
ting geldt; 

Overwegende dat, waar het arrest er 
aan toevoegt, dat « nochtans dient aan
gestipt dat het overwegend gebruik der 
vrachtwagens in Belgie en het feit dat 
de 33 reizen naar Frankrijk, bij de bere
kening van het aantal gebruiksdagen in 
Belgie dienen gevoegd, genoegzaam uit
wijzen dat in feite dit maximum ge
bruik van 90 dagen overschreden werd », 
het een overbodige beschouwing aan
haalt; 

Dat in dit onderdeel het middel, in 
zover het tegen deze reden is gericht, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 
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dat het, voor het overige, niet kan aan
genomen worden ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 110, 112 
en 113 van de Grondwet, 55, 74 en 79 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen samengeschakeld bij besluit 
van de Regent van 15 januari 1%8 en 
gewijzigd bij de wet van 8 maart 1951, 
25, 31, 33 en 37 van de wetten betref
fende de verkeersbelasting op de auto
voertuigen, samengeschakeld bij konink
lijk besluit van 10 april 1951, 2 van de 
wet van 15 mei 181i6 op de Staatscomp
tabiliteit, gewijzigd door de wet van 
9 april1935 en 3 van de wet van 22 maart 
1952, doordat bet bestreden arrest niet 
onderzoekt of de aanslagen welke op 
28 januari 1954 werden ingekohierd en 
gehecbt werden aan het dientsjaar 1953, 
bij navordering van recbten over bet 
dienstjaar 1951, niet door forclusie ge
troffen waren, dan wanneer het feit dat, 
bij toepassing van artikel 12 van de 
samengescbakelde wetten betreffende de 
verkeersbelasting, aanspraak door aan
legger werd gemaakt op een verminde
ring van de belasting, geen onvoldoende 
aangifte uitmaakt zelfs indien nader
hand die vermindering niet wordt toege
staan, zodat de administratie niet over 
de buitengewone aanslagtermijn van 
artikel 74 van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
beschikte, en dan wanneer het hof van 
beroep de forclusie ambtsbalve had die
nen te onderzoeken : 

Overwegende dat, krachtens artikel 33 
van de wetten betreffende de verkeers
belasting op de autovoertuigen, samen
gescbakeld bij koninklijk besluit van 
10 april1951, in geval van ontoerekend
heid van aangifte de belastingplichtige 
van ambtsweg·e door de controleur kan 
aangeslagen worden; dat, krachtens arti
kel 37 der zelfde wetten, artikel 74 van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gewijzigd bij 
de wet van 8 maart 1951, toepasselijk is 
op de verkeersbelasting of op de aanvul
lende belasting; 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het tweede middel blijkt dat bet arrest 
wettig beslist heeft dat de aanspraak op 
de tot een derde verminderde verkeers
belasting door aanlegger in zijn aangifte 
gedaan als ongegrond voorkomt; dat 
hieruit volgt dat aanlegg·er, door de ver
mindering van taks, bij artikel 12 der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
verkeersbelasting voorzien, ten onrechte 
in te roepen, een ontoereikende aangifte 

heeft overgelegd ; dat de administratie, 
derhalve, over de buitengewone aanslag
termijn van bovengemeld artikel 74 
beschikte; 

Overwegende dat, zo het hof van be" 
roep er weliswaar toe gehouden is na te 
g·aan of de in de buitengewone termijn 
gevestigde aanslag wettig gevestigd is, 
namelijk om reden van een ontoerei
kende aangifte, het, bij gebrek aan be
twisting nopens de forclusie van de aan
slag, zich niet uitdrukkelijk over dit punt 
dient uit te spreken; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

5 april1960.- 28 kamer.- Voo1·zitte1· 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Wauters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 6 april 1960 
(VOLTALLIGE TERECHTZITTING) 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
BEHANDELIC\fG VAN DE ZAAI\ IN VOLTAL
LIGE TERECHTZITTING. VOORAF
GAAND BEVELSCHRIFT VAN DE EERSTE 
VOORZITTER. 

2° BERUSTING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - STILZWIJGENDE BERUSTlNG 
IN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING. -
BEGRIP. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- BunENSTOOR
NISSEN. - STOORNISSEN AAN EEN ERF 
VEROORZAAKT DOOR WERKEN UITGE
VOERD OP EEN NABURIG ERF. - AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR 
VAN DIT LAATSTE ERF. - VOORWAAR
DEN EN BEPERKINGEN. 

/iO KOSTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- VOORZIENING IN VERBREKING. -
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
TEGEN DE VOORZIENING OPGEWORPEN 
DOOR DE VERWEERDER EN VERWOR
PEN. - KOSTEN VAN DE MEMORIE TOT 
ANTWOORD. - KOSTEN TEN LASTE 
VAN DE VERWEERDER OP DE VOOR
,ziENING ZELFS INDIEN DE VOORZIENING 
VERWORPEN WORDT. 

1° De kame1· van het hof waa1'bij een voo1'
ziening aanhangig we1·d gemaakt neemt 
kennis e1'van in voltallige terechtzitting 
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wanneer aldus beslist we1·d bij bevel
schrift van de ee~·ste voorzitter ( 1). (Wet 
van 25 fehruari 1954, art. 4.) (F.erste 
en tweede zaak.) 

2° Een stilzwij gende berusting in een 
rechterlijke beslissing, in burgerlijke 
zaken, mag slechts w01·den afgeleid uit 
akten of feiten die een zekere en niet 
dubbelzinnige toestemming in de uitge
sp?'oken beslissing laten kennen (2). 
(Tweede zaak.) 

:3° De eigenaar van een omoe1·end goed die, 
zonde~· een foutieve daad te plegen, het 
evenwicht tussen nabu1'ige e1'ven ve1'b1'eekt 
rekening houdende met de no1'male lasten 
voo1'tsp1'uitende uit de natuu1'schap, en 
aan de nabu1·ige eigenaa1' een stoo1·nis 
oplegt die de gewone bu?'enstoo?·nissen 
overschl'ijdt, onde1· mee~· do01· werken op 
J:ij n e1'{ uit te voe1'en, is hem een rechtma
tige en passende compensatie ve1'schul
digd, waa1·doo1· het ve1'b1'oken evenwicht 
zal wo1·den hersteld (3). (Eurgerlijk Wet
hoek, art. 544, Grondwet art. 11.) 
(Eerste en tweede zaak.) 

4° Wannee~· de grand van niet-ontvanke
lijkheid opgewo1'pen doo?' de ve1'weerde1' 
op een voo1·ziening in burge1'lijke zaken 
ve1'W01'pen wo1'dt, vallen de kosten van 
de memo1'ie tot antwoord p1'incipieel ten 
laste van de ve1'wee1'der, zelfs indien de 
voo1'ziening ve1'Wo1'pen is (4). (Tweede 
zaak.) 

(THIBAUT EN GILLEBERT, T. BARON EN 
BARONES DE ,TAJVIBLINNE DE MEUX.) 

Eerste A1'1'est. 

HET HOF; - Gelet op het hevel
schrift van de Heer eerste voorzitter van 
28 januari 1960, heslissende dat de zaak 
in voltallige zitting zal hehandeld wor
den; 

Gelet op het hestreden vonnis, op 2 juli 
1956 in hoger herbep gewezen door de 
Rechthank van eerste aanleg te Erussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 537, 544, 658, 1370, 
1382 en 1383 van het Eurgerlijk Wethoek 
en 97 van de Grondwet, doordat het he
streden vonnis aanleggers veroordeelt tot 
het optrekken van de schoorsteen van het 

(1) Verbr., 23 april1958 (A1'1'. Ve?'b?·., 1958, 
blz. 664). 

(2) Verbr., 10 september 1959 (Bull. en 
PAsrc., 1960, I, 28) en noot 1. 

(3) Raadpl. rechtsleer en rechtspraak ver-

gehouw van verweerders in zover als no
dis is om een normale werking ervan te 
verkrijgen, om de redenen dat aanleggers 
niet kunnen doen gelden dat zij, door een 
hoger gehouw dan het aanpalende te hou
wen en de gemene muur op te trekken 
overeenkomstig artikel 658 van het Eur
gerlijk Wethoek, slechts van hun recht 
gehruik gemaakt hehhen en generlei fout 
hegaan omdat, hoe juist deze heschou
wingen ook zijn, het vraagstuk moet on
derzocht worden met inachtneming van 
het wezen van het eigendomsrecht en van 
de huurschapsverplichtingen; dat het 
smoren van de schoorstenen door het op
richten van een zo hoog gehouw dat het 
aan die schoorstenen de nodige tocht ont
trekt en ze helet te werken, de helangen 
van de eerste houwer krenkt in een mate 
die de normale huurschapsnadelen over
schrijdt en zijn eigendomsrecht aantast; 
dat de eerste houwer ertoe kan gehouden 
zijn deze verminking van zijn recht zon
der meer te ondergaan en kan eisen een 
compensatie daarvoor te ontvangen die 
trouwens de uitoefening van het eigen
domsrecht van de tweede houwer onver
minderd laat; dat, door deze ertoe te ver
plichten op zijn kosten de schoorstenen 
die zijn gehouw gesmoord heeft op te 
trekken, men komt tot het rechtmatig 
herstel van het evenwicht tussen de rech
ten van partijen, dan 'vanneer : 1° de 
sanctie van het recht van eigendom, dat 
door artikel 544 van het Eurgerlijk Wet
hoek gehuldigd is, gelegen is in de artike
len 1382 en 1383 van hetzelfde wethoek, 
en, indien de eigenaar geen fout hegaat 
hij het uitoefenen van zijn recht, onder 
meer hij het optrekken van een gemene 
muur, zoals hem door artikel 658 van 
meergemeld wethoek toegestaan is, hij niet 
kan gedwongen worden, tenzij met aan
tasting van zijn recht, tot het optrekken 
op zijn kosten van de schoorsteen van een 
aanpalend gehouw, die tegen de gemene 
muur aanleunt (schending van de artike
len 537, 544, 658, 1370, 1382 en 1383 van 
het Eurgerlijk Wethoel,); 2° in ieder ge
val de feitenrechter zich tegengesproken 
en zijn heslissing niet wettig met redenen 
omkleed heeft door te hevinden, ener
zijds, dat aanleggers geen fout hegaan 
hadden en door erop te wijzen, anderzijds, 
dat aanleggers de helangen van verweer
ders gekrenkt hadden in een mate die de 

meld in de conclusies van het openbaar minis
terie (Bull. en PAsrc., 1960, I, 915). 

(4) Verbr., 18 december 1959 en 28 januari 
1960, sttp?·a, blz. 355 en 491. 
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normale buurschapsnadelen overschrijdt; 
wat onverenigbaar is (schending· van arti
kel 9? van de Grondwet) : 

Overwegende dat, volgens de stukken 
van de aan het hof voorgelegde procedure, 
de vordering van verweerders strekt tot 
het veroordelen van aanleggers tot het 
Iaten optrekken van een schoorsteen van 
het aan eerstgenoemde toebehorend huis 
waarvan de trek gesmoord wordt door het 
appartementengebouw dat door aanleg
gers opgericht is en aan bedoeld huis 
paalt; 

Dat aanleggers, om deze eis af te weren, 
deden gelden dat zij bij het oprichten van 
een hager gebouw dan het reeds bestaande 
van verweerders slechts van hun recht ge
bruik gemaakt en geen fout begaan heb
ben · 
D~t het bestreden vonnis de eis inwil

ligt op de gronden dat, hoe juist de door 
aanleggers ingeroepen beschouwingen ook 
zijn, zij het vraagstuk niet volledig· af
doen, daar dit moet onderzocht worden 
met inachtneming van het wezen van het 
eigendomsrecht en van de buurschaps
verplichtingen; dat artikel 5H van het 
Burgerlijk Wetboek het recht van alle 
eigenaars gelijkelijk beschermt; dat het 
behoort tot het wezen van het eigen
domsrecht, hoe ruim dit recht ook zij, 
beperkt te worden door het even ruime 
recht van een ander; dat, al bezwaren de 
normale buurschapsnadelen het eigendom 
zonder tot schadeloosstelling aanleiding 
te geven, hetzelfde niet meer geldt wan
neer het oprichten van een gebouw dat 
zo hoog is dat het smoring van een schoor
steen veroorzaakt, de belangen van de 
eerste bonwer krenkt in een mate welke 
die normale nadelen overschrijdt; 

Overwegende dat artikel 544 van het 
Burgerlijk W etboek aan elke eigenaar het 
recht toekent normaal het genot van zijn 
zaak te hebben ; 

Dat, aangezien naburige eigenaars 
mitsdien een gelijk recht op het genot van 
hun eigendom hebben, hieruit blijkt dat, 
wanneer eenmaal tussen hun eigendom
men de betrekkingen vastgesteld zijn re
kening houdende met de uit de buurschap 
voortvloeiende normale lasten, het aldus 
geschapen evenwicht in stand rnoet wor
den gehouden tussen de respectieve rech
ten van de eigenaars ; 

Overwegende dat de eigenaar van een 
onroerend goed die door een niet foutief 
feit dit evenwicht verbreekt, bij het op
leggen aan een naburige eigenaar van een 
stoornis die de rnaat van de gewone buur
schapshadelen overschrijdt, hem een 
rechtmatige en passende cornpensatie, 

waardoor het verbroken evenwicht her
steld wordt, verschuldigd is; 

Dat immers, daar hij zodoende het 
eigendomsrecht van de nabuur krenkt, 
hij hem moet schadeloos stellen overeen
komstig de traditie en het algemeen be~ 
ginsel dat vastgelegd is, onder meer in 
artikel 11 van de Grondwet ; 

Overwegende mitsdien dat de feiten
rechter, hoewel overwegende dat aanleg
gers generlei aquiliaanse fout begaan heb
ben door op hun grand een apparternen
tengebouw op te richten en dat geen 
tekortkomingen hun verweten wordt in 
het ontwerpen en het uitvoeren van de 
werken, evenwel wettig en zonder tegen
strij digheid he eft kunnen beslissen dat 
verweerders van hen een compensatie rno
gen vorderen, in de vorm van het optrek
ken van de schoorsteen van hun waning, 
gezien de abnorrnale nadelen welke zij ter 
oorzake van het bouwwerk ondergaan ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del naar recht faalt en het tweede feite
lijke grondslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

6 april 1960. - 1 e karner. - Voor
zitter, H. Sohier, eerste voorzitter. -
Verslaggever, Ridder Anciaux Henry de 
Faveaux. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Plei
te1', H. Simont. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN EN WEDEROPBOUW, 
T. N. V. << MEUNERm DE VOGHEL " EN 
N. V. « SOCIETE BELGE DES BETONS >>.) 

Tweede a1'1'est. 

HET HOF; - Gelet op het bevel
schrift van de Heer eerste voorzitter van 
28 januari 1960, beslissende dat de onder
havige zaak in voltallige terechtzitting 
zal behandeld worden ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 4 de
cember 1956 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel ; 

Overweg·ende dat uit de aan het hof 
voorgelegde procedurestukken blijkt dat 
de door eerste verweerster ingestelde vor
dering strekt tot vergoeding· van het na
deel dat zij ondergaan heeft ter oorzake 
van de uitvoering· van de werken tot het 
brengen op grate doorsnede van het ka
naal Charleroi-Brussel; dat deze vorde-



ring gericl).t is tegen de Belgische Staat, 
besteller van het werk, hier aaniegger, en 
de « Societe beige des be tons "• aannemer 
van de werken, hier tweede verweerster; 
dat de Staat· en de « Societe beige des 
betons " eikaar wederkerig tot vrijwaring· 
opgeroepen hebben ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aaniegger en tweede verweerster hoofde
lijk veroordeeid heeft tot het vergoeden 
van een eerste groep beschadigingen, de 
Beigische Staat aileen tot het vergoeden 
van een tweede groep beschadigingen, en 
de « Societe beige des betons " aileen tot 
het vergoeden van een derde groep 
beschadigingen ; 

Overwegende dat het arrest, over de 
oproepingen tot vrijwaring uitspraak 
doende, beslist dat, ten aanzien van de 
schade wegens weike een hoofdeiijke ver
oordeling . uitgesproken is, aaniegger en 
tweede verweerster eikaar wederkerig 
vrijwaring verschuidigd zijn, in dier voege 
dat de Beigische Staat ten siotte 9/10e en 
tweede verweerster 1/10e van de vergoe-
dingen te dragen heeft ; . · 

Over de exceptie van niet-ontvanke
lijkheid, door beide verweersters aan de 
voorziening tegengeworpen, en hieruit 
afgeieid dat aaniegger in het bestreden 
arrest zou berust hebben, door het storten 
aan tweede verweerster van een som van 
1.000.000 frank, in mindering op het be
drag van de te zijnen Iaste geiegde ver
goedingen : 

Overwegende dat een stilzwijgende be
rusting in een rechterlijke beslissing 
slechts kan afgeieid worden uit akten of 
feiten die op vaststaande en niet dubbei
zinnige wijze het instemmen met die be
siissing doen blijken ; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
aaniegger en tweede verweerster hoofde
lijk veroordeeid had tot het betaien van 
aanzienlijke sommen aan eerste verweer
ster, en de veroordeling bij voorraad uit
voerbaar verkiaard had ; 

Overwegende dat tweede verweerster, 
onder bedreiging met tennuitvoeriegging 
van het vonnis, aan eerste verweerster 
een som van 2.000.000 frank betaaid en 
de Beigische .Staat verzocht had tot deze 
regeling bij te dragen door haar een ge
deeite van deze som te betaien ; 

Dat krachtens een v66r het bestreden 
arrest genomen ministerieie beslissing, de 
Beigische Staat op 13 februari 1957 de 
som van 1.000.000 op de rekening van 
tweede verweerster gireerde ; 

Dat in deze overdracht geen berusting 
van aaniegger in het arrest vait te zien, 
dan wanneer de beslissing krachtens 

weike zij piaats had betrekkelijk was tot 
de tenuitvoeriegging van een vonnis 
weike niet kon beiet worden en er tegen 
evengemeid vonnis hoger beroep inge
steid was; 

Dat de exceptie van niet ontvankelijk
heid niet gegrond is ; 

Over het eerste middei, afgeieid uit de 
schending van de artikeien 537, 538, 51!1!, 
1382, 1383, 1381! van het Burgeriijk Wet
hoek en 97 van de Beigische Grondwet, 
doordat het bestreden arrest aaniegger en 
tweede verweerster hoofdelijk veroor
deeid heeft tot betaiing, ais schadever
goeding, aan eerste, verweerster, van de 
som van 1.226.331,98 frank, wegens 
stoornissen of beschadigingen die aan 
dezer eigendom beweerdelijk berokkend 
zijn door in de onmiddelijke nabijheid 
ervan uitgevoerde openbare werken, zon
der evenwei te wijzen, althans ten aan
zien van de soorten beschadigingen die 
onderscheidenlijk op 305.119,68 frank en 
op 1!12.000 frank geraamd zijn en een dee] 
van het bovenstaande totaai vormen, op 
het bestaan ter zake van enig feit of enige 
omstandigheid die een fout opieveren 
waaruit de verantwoordeiijkheid van 
aaniegger of tweede verweerster zou 
voortvioeien, en doordat aidus de veroor
deling, tenminste ten beiope van voor
meide bedragen, niet wettig gerechtvaar
digd is : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat aaniegger en tweede verweerster « niet 
onkundig waren en konden zijn van de 
mogelijke schadeiijke gevoigen van de 
werken die in de onmiddelijke nabijheid 
van de aanliggende eigendommen uitge
voerd werden met gebruikmaking van 
technische middeien waarvan zij de ge
voigen reeds hadden waargenomen ; dat 
zij dienvoigens behoorden bijzondere 
voorzorgen te treffen om het ontstaan· 
van die beschadigingen te voorkomen ; 
dat, zo dergeiijke maatregeien bieken niet 
te kunnen worden verwezenlijkt, de be
steller van het werk en de aannemer dit 
moesten Iaten varen ofwei, zoniet, de be
nadeeide schadeioos moesten stellen >> ; 

Dat van de andere kant het arrest aan 
aaniegger en tweede verweerster verwijt 
aan het eigendom van eerste verweerster 
beschadigingen te hebben berokkend 
weike de uit de normaie buurschapsiasten 
voortspruitende schade te hoven gaat en 
de redelijke vooruitzichten van de aaniig
gende eigenaars overschrijdt; 

Overwegende dat artikei 5114 van het 
Burgerlijk W etboek aan eike eigenaar het 
recht toekent normaai het genot van zijn 
zaak te hebben ; 
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Dat, aangezien naburige eigenaars 
mitsdien een gelijk recht op het genot van 
hun eigendom bebben, hieruit blijkt dat, 
wanneer eenmaal tussen hun eigendom
men de betrekkingen vastgesteld ziJn 
rekening houdende met de uit de buur
schap voortvloeiende normale lasten, bet 
aldus geschapen evenwicht in stand moet 
worden gehouden tussen de respectieve 
rechten van de eigenaars; 

Overwegende dat de eigenaar van een 
onroerend goed die door een niet foutief 
feit dit evenwicht verbreekt, bij bet opleg
gen aan een naburige eigenaar van een 
stoornis die de maat van de gewone buurc 
schapsnadelen overschrijdt, hem een 
rechtmatige en passende compensatie, 
waardoor het verbroken evenwicht her
steld wordt, verschuldigd is; 

Dat immers, daar hij zodoende het 
eigendomsrecht van de nabuur krenkt, 
hij hem moet schadeloos stellen overeen
komstig de traditie en het algemeen be
ginsel dat vastgeleg·d is, onder meer in 
artikel 11 van de Grondwet ; 

Overwegende dat, mitsdien, de feiten
rechter, hoewel latende gelden dat aan
legger en verweerster de « Societe beige 
des betons " generlei aquiliaanse fout be
gaan hebben door de kwestieuze werken 
te ondernemen en dat geen tekortkoming 
hun verweten wordt in het ontwerpen en 
het uitvoeren ervan, evenwel wettig en 
zonder tegenstrijdigheid heeft kunnen 
beslissen dat de verwerende vennootschap 
<< Meunerie De Voghel "van hen een com
pensatie mag vorderen in de vorm van 
een vergoeding gezien de abnormale na
delen welke zij ter oorzake van die werken 
ondergaat; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 537, 5~~. 1201, 
1213, 1214, 1215, 1216, 1382 en 138~ van 
het Burgerlijk W etboek, van artikel1 van 
de wet van 27 mei 1870 tot vereenvoudi
ging van de bestuurlijke formaliteiten bij 
onteigening ten algemenen nutte, en van 
de artikelen 11 en 97 van de Belgische 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
na aanlegger en tweede verweerster hoof
delijk veroordeeld te hebben tot betaling, 
als schadevergoeding aan eerste verweer
ster, van de som van 1.226.331,98 frank 
wegens stoornissen of beschadigingen die 
beweerdelijk aan deze eigendom veroor
zaakt zijn door in de onmiddelijke nabij
heid ervan uitgevoerde openbare werken, 
gezegd heeft dat aanlegg·er in de betrek
kingen tussen beide schuldenaars van de 
hoofdelijke schuld, ten belope van 9/10e 
tot vergoeding van de schade zou aan-

sprakelijk zijn, en tweede verweerster 
slechts ten belope van 1/10e, en hen bij
gevolg veroordeeld heeft om elkaar we
derkerig en in de evenaangegeven gren
zen te vrijwaren tegen de veroordelingen 
in hoofdsom, interesten en kosten die 
hoofdelijk tegen hen uitgesproken zijn, 
en dit om de reden, onder meer, dat het 
slechts van aanlegger zou afgehangen heb
ben dat de onteigeningsprocedure al dan 
niet zou worden toegepast, dan wanneer 
de onteigening aileen mag plaats hebben 
ten openbare nutte, in de gevallen en op 
de manier, bepaald bij de wet, de Staat 
niet beschikt, naar eigen goeddunken, 
over de macht om te onteigenen en hij 
deze macht onrechtmatig en derhalve 
onwettig zou gebruiken wanneer hij, bij 
het uitvoeren van werken op zijn domein 
zonder inbezitneming van enig deel zelfs 
van rle aanpalende eig·endommen, be
sliste ze te onteigenen met het enkel doel 
de buurschapsstoornissen die uit zijn wer
ken kunnen voortvloeien te vermijden en 
zich te onttrekken, hij en de aannemer 
van de werken, aan de vorderingen van 
de eventueel benadeelde eigenaars, en 
doordat het bestreden arrest mitsdien de 
respectieve verantwoordelijkheid van de 
gezamenlijke schuldenaars van de hoof
delijke schuld verkeerd beoordeeld heeft, 
en de beslissing, waarbij hun in de hoofde
lijke schuld bij te dragen aandelen vastge
steld zijn, gesteund heeft op een reden 
die naar recht verkeerd is en ze niet wet
tig kan rechtvaardigen : 

Overwegende dat, al vermeldt de fei
tenrechter dat het slechts van de Staat 
afgehangen heeft de onteigeningsproce
dure toe te passen, er niet blijkt dat hij 
de omstandigheid, dat de Staat de ontei
gening niet aangewend heeft, beschouwd 
heeft als een element dat hij tot het waar
deren van de respectieve verantwoorde
lijkheden in aanmerking genomen heeft ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten, uitgezonderd de kosten van de me
morie tot wederantwoord, die verweer
sters ten laste geleg·d worden. 

6 april 1960. - 1e kamer. - Voo1'Zit
zitter, H. Sohier, eerste voorzitter.- VM'
slaggever, H. Valentin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Mahaux advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. De Bruyn, della Faille 
d'Huysse en Veldekens. 



727-

18 KAMER. - 7 april 1960 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - RECHTSTREEKSE 
BELASTINGEN. CONCLUSIES. 
VRAAG TOT VASTSTELLING WAARUIT DE 
CONCLUDENT GEEN RECHTSGEVOLGEN 
AFLEIDT. - NIET GEMOTIVEERDE VER· 
WERPING. - WETTELIJKHEID. 

2° MIDDELEN TOT CASSATIE. -
RECHTSTREEKSE BELASTINGEN.- MID
DEL DAT NIET VERMELDT HOE DE INGE· 
ROEPEN WETSBEPALING GESCHONDEN 
WERD.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

so INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - AAN
SLAG REGELMATIG VAN AMBTSWEGE GE
VESTIGD. - BELASTBARE GRONDSLAG 
NIET WILLEKEURIG BEPAALD. - BE
LASTINGPLICHTTGE DIE SLECHTS HET BE· 
WlJS VAN ZEKERE BEDRIJF~UITGAVEN 

LEVERT. - BEWlJS DAT HET JUIST 
BEDRAG VAN ZIJN BELASTBARE INKOM· 
STEN NIET LEVERT. 

1° De rechte1· ve1·mag, zonde1' zijn beslissing 
te motive1·en, de conclusies ve1·werpen die 
hem vmgen een vaststelling te doen, 
zonde1· de rechtsgevolgen te bepalen die 
de concludent uit die vaststelling af
leidt ( 1). 

2° Is niet ontvankelijlc, inzake rechtstreekse 
belastingen, het middel dat niet bepaalt 
hoe de inge1·oepene wetsbepaling geschon
den is geweest (2). 

S0 Wannee~· een aanslag 1·egelmatig van 
ambtswege gevestigd is geweest en dat 
niet wordt vastgesteld dat zijn g1·ondslag 
willekeurig bepaald werd, weigert het hof, 
wettelijlc bij toepassing van a1'tilcel26 van 
de samengeo1·dende wetten, van die g!·ond
slag af te t!'eklcen zelce1·e bed1·ij fsuitgaven; 
het bewijs door de belastingplichtige ge
leve!'d van de werlcelijkheid en het bedmg 
van die uitgaven volstaat immers niet 
om dit bij te brengen van het juist 
bedmg van zijn belastbare inlcomsten (S). 

(HORNE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. verbr., 10 februari 1958 (A1'1', 
Verb1·., 1958, blz. 397). 

(2) Verbr., 11 februari 1960, supm, blz. 
548. 

arrest, op 2 februari 1959 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, en 9 van de wet van 6 septem
ber 1895, gewijzigd door de wetten van 
2S juli 195S en 26 juni 1957, doordat 
het bestreden arrest niet nagegaan heeft 
of de directeur der belastingen aile stuk
ken betreffende het geschil ter griffie van 
het hof van beroep neergelegd had, dan 
wanneer aanlegger in het dispositief van 
zijn conclusies het hof verzocht « ten 
slotte vast te stellen dat het dossier dat 
de administratie der belastingen voor
brengt niet volledig is, daar de lijst welke 
bij de brief van inspecteur Makart aan 
de directeur van de registratie en de 
domeinen diende te worden gevoegd 
daarin niet voorkomt (zie brief van 
S juni 1954, II/20 dossier der adminis
tratie) » : 

Overwegende dat de feitenrechter niet 
lweft te antwoorden op verzoeken om 
iets vast te stellen, waaruit de concludent 
geen enkele juridische gevolgtrekking· af
leidt; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
verklaart dat de door de administratie 
vastgestelde grondslagen het resultaat 
zijn van de toepassing, op een bruto 
winst, bepaald volgens de aan de zaken 
zelve van verzoeker ontleende concrete 
indicien en de door hem meegedeelde 
gedeeltelijke elementen, van een winst
marge van 26 t. h. van de verkoopprijs 
(of S5 t. h. van de koopprijs), dan wan
neer, eerste onderdeel, het toepassen van 
een winstmarge, hetzij op de koop-, 
hetzij op de verkoopprijs, dient tot het 
nasporen van de gemaakte winst ; het 
echter ondenkbaar is dat de winst be
paald wordt door toepassing van een 
winstmarge op die zelfde winst; dat der
gelijke argumentatie met een gebrek aan 
motivering gelijkstaat; tweede onder
dee!, aanlegger bij conclusies doet gelden 
dat de taxer en de ambtenaar een. vergis
sing begaan had door voor het jaar 1952 
een verkoopcijfer van 10.042.735 frank 
in aanmerking te nemen, hoewel de be
lastingplichtige echter door het overleg. 
gen en inzage verlenen van al zijn bestel-

(3) Raadpl. verbr., 10 februari 1959 (Bull. 
en PAsro., 1959, I, 594) en 3 maart 1959 
(.Arr. Verbr., 1959, biz. 504). 
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boiinen van klanten van 1 januari tot 
31 december 1952 bewijst dat het bruto
cijfer van zijn verkopen over dit jaar 1952 
9.320.955 frank bedraagt; dat het bestre
den arrest, door in dit opzicht de conclu
sies van huidige aanlegger niet te beant
woorden, artikel 97 van de Grondwet 
geschonden heeft : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat aanlegger aan het 

arrest verwijt om naar recht verkeerde 
redenen beslist te hebben dat de Iiti
gieuze aanslagen wettig waren ; 

Dat deze brief vreemd is aan de bij 
artikel 97 van de Grondwet voorgeschre
ven vormregel ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest op de in 

het middel aangehaalde conclusies een 
passend antwoord verstrekt door vast te 
stellen dat de door aanlegger uitgebrachte 
kritiek slechts een " fragmentaire draag
wijdte » heeft en overigens ongegrond is; 

Dat geen van beide onderdelen vaii 
het middel kan ingewilligd worden ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, en van artikel 32, paragraaf 1, lid 1, 
van de samengeschakelde wetten, door
dat het bestreden arrest nagelaten heeft 
te antwoorden np de beschouwingen 
welke aanlegger in zijn conclusies heeft 
gegeven aangaande de wijze van bepaling 
van de omzet in 1952; dan wanneer 
aanlegger betoogde dat het volgende pro
cede werd aangewend : het cijfer van de 
werkelijke verkopen in 1952 was gedeeld 
geworden door het bedrag van de aan
koopfakturen over hetzelfde jaar; het 
verkreg·en quotient was vervolgens ver
menigvuldigd geworden door het bedrag 
van de aankopen in 1951 om de omzet te 
bekomen ; dan wanneer hij bovendien 
deed gelden dat in het bepalen van de 
omzet over 1952 een vergissing was be
gaan, waaruit schending van artikel 97 
van de Grondwet en van het beginsel 
van de annaliteit der belasting : 

Overwegende dat aanlegger in zijn in 
het middel aangehaalde conclusies enkel 
deed gelden : " dat de administratie niet 
kan betwisten dat zij, tot het bepalen 
van het bedrag der belastbare grond
slagen over beide besproken dienstjaren, 
enerzijds, het cijfer van zijn verkopen 
aan klanten, het bruto-cijfer over het 
jaar 1952, in aanmerking genomen heeft; 
dat zij daarvan het bedrag van de ver
nietigde verkopen afgetrokken heeft ; dat 
zij het verkregen cijfer gedeeld heeft door 
de leveringen of juister door het cijfer 

van appellante fakturen van leveranciers 
over 1952, om het resultaat te vermenig
vuldigen door het cijfer van de kopen bij 
leveranciers volg·ens voor 1951 aan appel
lant gezonden fakturen; dat de taxerende 
ambtenaar, door in deze voege te werk 
te gaan, het vermoed cijfer van verkoop 
(het bruto-cijfer wei te verstaan) aan 
klanten van appellant over het jaar 1952 
willekeurig bepaalde >> ; 

Overwegende dat het arrest hierop 
passend geantwoord heeft door vast te 
stellen dat " de door de administratie in 
aanmerking· genomen winstcoefficient niet 
willekeurig mag geheten worden, vermits 
hij blijkt uit de in de magazijnen van 
verzoeker gedane vaststellingen, en dat, 
voor het dienstjaar 1953, het karakter 
van objectiviteit ervan bovendien be
vestigd wordt door een vergelijkings
punt >> en << ••• dat de belastbare grond
slagen, verre van uit de Iucht gegrepen 
te zijn, rusten op indicien en vermoedens 
welke even redelijk beoordeeld als oor
deelkundig toegepast zijn >> ; 

Dat, in zover het artikel 97 van de 
Grondwet aanhaalt, het middel feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat, aangezien het mid
del niet verduidelijkt waarin artikel 32, 
paragraaf 1, van de samengeschakelde 
wetten door het bestreden arrest zou zijn 
geschonden, het niet ontvankelijk is in 
zover het deze wetsbepaling inroept ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 26 van de samengeschakelde 
wetten, doordat het bestreden arrest geen 
antwoord verstrekt op de conclusies val
gens welke << de controleur van de omzet 
de sommen diende af te trekken die 
gestort waren of zouden worden inge
volge de fiscale amnestie, zijnde in het 
totaal 181.350 frank»; 

Overwegende dat het arrest op de in 
het middel aangehaalde conclusies een 
passend antwoord verstrekt door vast te 
stellen dat, daar aanlegger van ambts
wege aangeslagen is, << hij geen verminde
ring van de belasting kan bekomen dan 
mits levering van het bewijs van het 
juiste bedrag van zijn belastbare inkom
sten », en door erop te wijzen dat << geen 
acht kan worden geslagen op zijn kritiek 
die een fragmentaire draagwijdte heeft, 
zelfs wanneer zij in haar geheel be
schouwd wordt, en die overigens onge
grond is, wanneer zij althans niet in
druist tegen het beginsel van de annali
teit der belasting » ; 

Overwegende dat het arrest op voet 
van deze redenen zonder schending van 
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artikel 26 van de samengeschakelde wet
ten heeft kunnen beslissen dat sommige 
door aanlegger aangevoerde uitgaven of 
lasten niet mochten afgetrokken worden 
van de door de administratie bij vermoe
dens bepaalde belastbare inkomsten ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

7 april1960. -1e kamer.- Voo1'zitte1', 
H. Sohier, eerste voorzitter. - Ve1'slag
geve1', H. Vroonen. - Gelijkluidende con
clusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 7 april 1960 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - AANSLAG GEVESTIGD 
BINNEN DE GEWONE AANSLAGTERMIJN. 
- MACHT VAN DE DIRECTEUR OM AL 
DE IN HET VESTIGEN VAN DE AANSLAG 
BEGANE DWALlNGEN TE RELEVEREN.
MACHT OM DE BELASTBARE GRONDSLAG 
TE VERMEERDEREN MET DE INKOMSTEN 
VAN HETZELFDE DIENSTJAAR WELKE 
HET VOORWERP HEBBEN GEMAAKT VAN 
EEN VERNIETIGDE AANSLAG. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
- DIRECTEUR DIE DWALINGEN OF VER
ZUIMEN RECHTZET IN HETVESTIGEN VAN 
DE AANSLAG DIE HET VOORWERP MAAKT 
VAN DE RECLAMATlE. - BETWISTING 
BIJ MIDDEL VAN BEROEP VOOR HET HOF 
VAN BEROEP EN NIET BIJ MIDDEL VAN 
EEN NIEUWE RECLAMATIE. - INKOHIE
RING VAN EEN BIJKOMENDE BELASTING 
ZONDER GEVOLG OP DE ONTVANKELIJK
HEID VAN HET BEROEP VOOR HET HOF 
VAN BEROEP. 

1° De di1'ecteu1' de1' 1'echtstreekse belastingen 
bij dewelke een 1'egelmatige 1'eclamatie 
tegen een binnen de gewone aanslag
termijn gevestigde aanslag (1) aanhangig 
wordt gemaakt het 1'echt en de plicht 
hebbende de dwalingen begaan bij het 
vestigen van die aanslag 1'echt te zetten, 
beslist wettelijk bij de belast ba1'e g1'ond
slag inkomsten te voegen bet1'e ffende het-

(1) Zie noot 1 (Bull en PAsiO., 1960, I, 937). 
(2) RaadpL verbr., 4 november 1958 (Arr. 

Verb1•., 1959, blz. 199). 

zelfde dienstjaa1·, die het voo1'We1'p hadden 
gemaakt van een andere vroegM' ve1'
nietigde aanslag. 

2° De beslissing van de directeu1' der 
belastingen, bij dewelke een 1'egelmatige 
1'eclamatie aanhangig we1·d gemaakt die 
de belastba1'e g1'ondslag van de aanslag 
heeft gewijzigd, is vatbaar voor een 
beroep voo1' het hof van be1·oep, zelfs 
indien die beslissing niet gevolgd is 
geweest doo1' de inkohiering van een bij
komende belasting, inlcohiering die enkel 
een uitvoeringsmaatregel van die beslis
sing uitmaakt (2). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
GLEN, T. P. V. B. A." LE MATERIEL BLINDE 
BELGE ».) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 april 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 112 van de Grand
wet, 65, 66, 67, 74, 74bis van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 6 van de 
wetten betreffende de nationale crisis
belasting, samengeschakeld bij het besluit 
van de Regent van 16 januari 1948, 
1319 en volgende van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest on
wettig verklaart het behouden, als be
slist door de directeur bij toepassing van 
artikel 74bis van de samengeschakelde 
wetten, onder de belastbare elementen 
van de aanslag over het dienstjaar 
1949, van de belastbare elementen waar
op gevestigd werd een afzonderlijke bij
komende bij de eerste, te laat ingeko
hierde doch thans vernietigde aanslag ; · 
dan wanneer, eerste onderdeel, ... dan 
wanneer, tweede onderdeel, ... dan wan
neer, ten slotte, derde onderdeel, in strijd 
met wat het bestreden arrest verklaart, 
het hof van beroep bevoegd is om van 
deze rechtzetting kennis te nemen wan
neer, zoals ten deze, de door de directeur 
besliste vermeerderingen en verminde
ringen van de grondslag elkaar ten dele 
verrekenen en het dispositief van derge
lijke beslissing tot geen nieuwe inkohie
ring aanleiding geeft : 

Over het derde onderdeel van het 
middel: 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot het dispositief van het bestre
den arrest waarbij de beslissing van de 
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directeur vernietigd is in zover zij in de 
belastbare grondslag over het dienstjaar 
1949 inkomsten opneemt waarop voor
heen een wegens onregelmatigheid ver
nietigde aanslag over hetzelfde dienstjaar 
gevestigd was ; 

Overwegende dat uit bestreden arrest 
en uit de stukken waarop het hof vermag 
acht te slaan blijkt dat voor dit dienstjaar 
twee aanslagen gevestigd waren gewor
den, de ene in de gewone aanslagtermijn, 
op 31 maart 1951, de andere, bij navorde
ring van rechten, op 17 mei 1952 ; dat 
verweerster tegen elk van die aanslagen 
een regelmatige reclamatie ingediend 
heeft; 

Dat de directeur bij beslissing van 
21 april 1953 de bij navordering van 
rechten gevestigde aanslag vernietigd 
heeft ; dat, daar tegen deze beslissing geen 
hoger beroep ingesteld is, deze definitief 
vernietigde aanslag aan het hof van 
beroep niet tot onderzoek voorgelegd 
was· 
D~t de directeur bij beslissing van 

dezelfde dag, uitspraak doende over de 
reclamatie die ingediend was teg·en de in 
de gewone aanslagtermijn op het kohier 
gebrachte aanslag, de fiscale toestand van 
verweerster rechtgezet heeft, enerzijds, 
door uit de belastbare grondslag inkom
sten te verwij deren welke ten bezware 
van de vennoten moesten worden belast, 
doch door, anderzijds, daarin de belast
bare inkomsten op te nemen waarop de 
vernietigde aanslag gevestigd was ; dat 
uit de aldus rechtgezette grondslag een 
overbelasting bleek waarvan de directeur 
de vrijstelling gelast heeft ; 

Overwegende dat verweerster v66r het 
hof van beroep betoog·de dat de directeur 
ten onrechte op artikel 74bis van de 
samengeschakelde wetten gesteund had 
om de inkomsten waarop de vernietigde 
aanslag gevestigd was opnieuw in de 
belastbare grondslag op te nemen ; 

Overwegende dat, na verklaard te 
hebben dat ten deze de directeur zich 
inderdaad op de bepaling van arti
kel 74bis van de samengeschakelde wet
ten niet mocht beroepen, het hof van 
beroep, onder vaststelling· dat de direc
teur krachtens zijn macht tot wijziging 
geen inkohiering van bijkomende aan
slagen gelast had, de beslissing van de 
directeur vernietigt in zover de door hem 
rechtgezette grondslag de aanslagelemen
ten omvat die tot het vestigen van de 
onregelmatige aanslag gediend hebben en 
zich onbevoegd verklaart om over nog 
niet bestaande aanslagen uitspraak te 
doen; 

Overwegende dat het arrest mitsdien 
bedoelde vernietiging gelast op de gron
den, aan de ene kant, dat de belastbare 
grondslag van de aanslag onwettig ver
beterd was bij toepassing van arti
kel 74bis en, aan de andere kant, dat de 
directeur ingevolge de reclamatie over de 
macht de aanslag· recht te zetten slechts 
beschikte indien hij het op kohier brengen 
van bijkomende aanslagen gelastte; 

Overwegende dat wanneer bij de direc
teur, zoals in casu, een reclamatie betref
fende een in de gewone aanslagtermijn 
gevestigde aanslag aanhangig is, hij het 
recht en de plicht heeft alle vergissing·en 
die in het vestigen van deze aanslag 
begaan werden recht te zetten; 

Dat hij onder meer in zulk geval de 
plicht heeft in de belastbare grondslag 
inkomsten op te nemen waarop, daar zij 
wegens verzuim daarin niet voorkwamen, 
een vernietigde bijkomende aanslag ge
vestigd werd ; 

Overwegende dat zijn beslissing met 
de oorspronkelijke aanslag een geheel 
vormt; 

Dat de latere inkohiering die eventueel 
door de verhoging van de grondslag nood
zakelijk wordt slechts een uitvoerings
maatregel uitmaakt; dat, al heeft der
gelijke inkohiering ja dan neen plaats 
gehad, het hof van beroep ingevolge het 
hoger beroep van de belastingschuldige 
vermag kennis te nemen van de aanslag 
zoals hij door de beslissing van de direc
teur verbeterd is ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het de beslissing van 
de directeur vernietigt in de mate dat 
de door hem rechtgezette grondslag· de 
elementen omvat welke tot het vestigen 
van een voorheen vernietigde aanslag 
gediend hebben, het aanlegger veroor
deelt tot het terugbetalen van de op die 
elementen gei:nde belastingen en het hof 
van beroep onbevoegd verklaart ; beveelt 
dat melding van dit arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerster tot de kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

? april1960. - 1 e kamer. - Voo1'zitter 
en verslaggeve1·, H. Sohier, eerste voor
zitter. - Gel~jkluidende conclusie, H. ~u
mon, advocaat-generaal. Plette1', 
H. Van Leynseele. 
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1 e KAMER. - 7 april 1960 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - UITGAVEN GE
BRUIKT TOT UITBREIDING VAN DE ON
DERNEMING OF TOT WAARDEVERMEER
DERING VAN DE TOERUSTING. - GE
BRUIK DOOR NOODZAAK GEBODEN. -
SOMMEN ONDERHEVIG AAN DE BE
DRIH'SBELASTING. 

J\llaken een winst van een nijverheids be
drijf uit, onderhevig aan de bedrijfsbe
lasting de sommen gebmikt tot uitb!·ei
ding van de onderneming of tot wam·de
vennee!·dering van de toe1··usting, zelfs 
indien dit gebruik door de noodzaak 
geboden is geweest. (Samengeordende 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 27, par. 2, 4o.) 

{BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANClEN, T. CLERCKX.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 mei 1959 gewezen door het 
hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 112 van de Grand
wet en 27, paragraaf 2, 4°, van de wetten 
betreffende de inkomstenhelastingen, sa
mengeschakeld hij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1%8, doordat het 
bestreden arrest toepassing van dit arti
kel 27, paragraaf 2, '•0 , weigert, omdat 
het begTip van uithreiding dat in deze 
wettekst voorkomt ten deze achterhaald 
is en door het hegrip van noodzakelijk
heid overwonnen is, dan wanneer het 
zodoende aan hovenaangehaalde wettekst 
een daarin niet bepaalde voorwaarde toe
voegt, die van uitbreiding zonder nood
zaak : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet betwist dat de uitgaven die verweer
der gedaan heeft tot het verbouwen en 
inrichten van een onroerend goed dat ten 
dele tot het uitoefenen van zijn bedrijf 
bestemd is en tot het kopen waarvan bij 
verplicht was geweest ten gevolge van 
een onteigening van het onroerend goed 
dat voorheen voor het uitoefenen van 
bewust bedrijf diende, voor het uitbrei
den van zijn onderneming zijn gebruik en, 
zoals het erop wijst, " onrechtstreeks " 
een waardevermeerdering ervan met zich 
gebracht hebben; dat het evenwel wei
gert op de sommen die aldus gebruikt zijn 

de bepalingen van artikel27, paragraaf 2, 
4°, van de samengeschakelde wetten toe 
te ·passen, om de reden " dat het begrip 
van uitbreiding of waardevermeerdering 
hier achterhaald en overwonnen is, ten 
aanzien van de uitgevoerde onteigening, 
door het begrip van noodzakelijkheid ,, 
zonder dat het ter zake " iets afdoet dat 
de uitgaven niet(( a fonds perdus )) geschied 
zijn "; 

Dat het, artikel 26 toepassende, beslist 
dat de litigieuze uitgaven gedaan zijn om 
de bedrijfsinkomsten te verkrijgen en te 
behouden en dus van de belastbare in
komsten moeten afgetrokken worden, 
" daar die uitgaven niet vrijwillig ge
schied zijn " voor de uitbreiding van de 
onderneming en dienvolgens niet als be
lastbare winsten vallen te beschouwen; 

Overwegende dat artikel 27, para
g·raaf 2, 4°, de sommen, g·ebruikt tot uit
breiding van de onderneming of tot waar
devermeerdering van de toerusting, uit 
het oogpunt van de toepassing van de 
bedrijfsbelasting als winsten beschouwt; 

Dat deze tekst geen uitzondering stelt 
voor de sommen die tot de uitbreiding 
gebruikt zijn, wanneer deze uit noodzaak 
is moeten geschieden ; 

Dat eruit hlijkt dat het volstaat dat 
tot dergelijke uitbreiding of waardever
meerdering sommen zijn gebruikt opdat 
zij aan de bedrijfsbelasting onderworpen 
zijn; 

Dat het bestreden arrest, door anders 
te beslissen, voormelde wetsbepaling ge-
schonden heeft ; · 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant van 
de vernietigde heslissing; veroordeelt ver
weerder tot de kosten ; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

7 april1960.- 1• kamer.- Voorzit
ter, H. Sohier, eerste voorzitter. - Ver
slaggeVB!', H. Bayot. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 8 april 1960 

1° RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 00RZAAK VAN DE VORDE
RING. - VORDERING TOT UITVOERING 
VAN HET CONTRACT. - BENAMING 
DOOR ElSER GEGEVEN. - RECHTER 
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DIE EEN ANDERE BENAiVIING VAN HET 
CONTRACT DOOR VERWEERDER VOOR
GESTELD AANNEEMT. - GEEN VERAN
DERING VAN DE OORZAAK VAN DEVOR
DERING. 

20 BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. - CONTRACT OORZAAK VAN 
DE VORDERING. - RECHTER DIE AAN 
RET CONTRACT DE RENAMING NIET 
DOOR DE EISER MAAR DOOR DE VER-
WEERDER VOORGESTELD GEEFT. 
GEEN SCHENDING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE DAGVAARDING NOCH 
VAN DE CONCLUSIES. 

1 o De rechter bij wie een vordering tot uit
voering van een ove_1:e~nkomst aanhan
gig wordt gernaakt, W~Jz~gt de oorzaak van 
de vo1·dering niet door in de plaats van 
de door de eiser gegevene benaming van 
de overeenkomst een andere juiste bena
rning te stellen door de verweerder gege
ven (1). (Wet van 25 maart 1876, 
art. 23; vVetboek van burgerlijke 
rechtspleging art. 61 en 464.) 

2° Schendt dt; bewijskmcht van de inlei
dende dagvaarding noch van de conclusies 
niet de ?'echter die aan de overeenkomst, 
oorzaak van de vordering, de bena
ming geeft welke niet door de eiser rnam· 
door de verweerder voorgesteld werd, 
steu.nende op bij de debatten overgelegde 
elementen (2). 

(GELDERN, T. SIMON.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest op 21 juni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over bet middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320, 
en 1322 van het Burg·erlijk Wetboek, 61, 
in het bijzonder 61, 3°, 443 (gewijzigd 
door bet koninklijk besluit nr 300 van 
30 maart .1936, hekrachtigd door de wet 
van 4 mei 1936), 453, 456 (gewijzigd door 
artikel 22 van het koninklijk besluit 
nr 300 van 30 maart 1936, bekrachtigd 
door de wet van 4 mei 1936), 464, 466 en 
470 (gewijzigd door het koninklijk be
sluit nr 300 van 30 maart 1936, bekrach
tigd door de wet van 4 mei 1936) van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
97 van de Grondwet, doordat het bestre-

(1) Zie noot (Bttll. en PAsrc., 1960, I, 939). 
(2) Zie noot (Bttll. en PAsrc., 1960, I, 940). 

den arrest, ofschoon vaststellende dat de 
oorspronkelijke eiser - hier verweer
der - zijn eis steunde op een contract, 
dat hij zelf bediendencontract kwalifi
ceerde, en ofschoon ook binnen de per ken 
van zijn soevereine verklaringsmacht 
vaststellende dat er tussen partijen geen 
bediendencontract maar wel een contract 
van vennootschap bestond, oorspronke
lijke verweerder - hier aanlegger - tot 
de betaling van een deel van de hem 
geeiste sommen heeft veroordeeld, erbij 
voegend dat het, door alzo te beslissen, de 
oorzaak van de eis nochtans niet wij
zigde, dan wanneer, eerste onderdeel, het 
inleidend exploot klaarblijkelijk op een 
bediendencontract beroep doet door te 
zeggen : « aangezien verzoeker sinds 1 oc
tober 1941 bestuurder bij hiernagedaagde 
is geweest, aan een maandelijkse vaste 
wedde van vier duizend frank, verhoogd 
met een derde in de jaarlijkse winsten der 
maatschappij ; aangezien mijn verzoeker 
opzegging heeft gekregen in de loop cler 
maand juli 19!.5 en sinds 1 november 1944 
zijn maandelijkse wedde niet meer 
getrokken heeft... aangezien mijn ver
zoeker in zijn hoedanigheid van bestuur
der recht heeft op een opzegging van een 
jaar of een daarmede gelijkgestelde ver
goeding ... », en dan wanneer de eiser 
oorspronkelijk de grond van zijn vorde
ring op dezelfde wijze in zijn conclusies 
v66r de rechtbank heeft bepaald door te 
zeggen : aangezien aanlegger wel dege
lijk bij verweerder in dienst is geweest in 
hoedanigheid van bestuurder » en v66r 
het hof van beroep door te schrijven : 
" aangezien onbetwistbaar, indien beroe
pene de bediende van beroeper was, de 
door de eerste rechter uitgesproken ver
oordeling gerechtvaardigd is; welnu aan
gezien dit wel het geval is », zodat de oor
zaak van de vordering, die de juridische 
grond van de eis is, in onderhavig geval 
het bestaan van een bediendencontract 
was, met als gevolg de toepassing van de 
wetsbepalingen die het bediendencon
tract regelen ; dat, bijgevolg, door zonder 
toestemming van de oorspronkelijke ver
weerder te beslissen dat het een op een 
contract van vennootschap gegronde ver
oordeling mocht uitspreken, zonder de 
oorzaak van de eis te wijzigen, het arrest 
het aan de hierboven aangehaalde be
woordingen van het inleiclend exploot en 
van de conclusies van de partijen ver
schuldigd geloof geschonden heeft, en 
het begrip van de oorzaak van een eis 
miskend heeft (schending van de in het 
middel opgesonide artikelen behalve van 
artikel 97 van de Grondwet) : tweede 
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onderdeel, het tegenstrijdig is terzelfder
tijd te beslissen, enerzijds, dat de vorde
ring gegrond is op een contract dat aan
legger zelf als een bediendencontract be
naamt, en anderzijds, dater geen bedieri
dencontract tussen partijen heeft bestaan 
doch wel een contract van vennootschap 
en, in deze omstandigheden, een op dit 
contract van vennootschap gesteunde 
veroordeling uit te spreken, en nochtans 
te heslissen dat de oorzaak van de eis niet 
gewijzigd werd (schending van de in het 
middel opgesomde artikelen, hehalve van 
de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Over beide onderdelen : 
Overwegende dat uit de vaststellingen 

van het hestreden arrest blijkt dat ver
weerder van aanlegger de betaling eiste 
van verscheidene geldsommen welke hij 
beweerde hem in uitvoering van een tus
den partijen einde 1%1 gesloten overeen
komst verschuldigd te zijn; dat aanleg
ger aanvoert dat, wijl die overeenkomst 
door verweerder bediendencontract werd 
genoemd, de aanvraag niet ontvankelijk 
is daar de overeenkomst in werkelijkheid 
een contract van vennootschap uit
maakte; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de overeenkomst, oorzaak van de eis, een 
contract van vennootschap en niet een 
bediendencontract is, maar dat de on
juiste henaming welke er aan door ver
weerder in verhreking gegeven werd de 
oorzaak van de eis niet wij zigt ; 

Overwegende dat het door het middel 
aan het hof van beroep gedaan verwijt 
er in bestaat, in de mate waarin het de 
eis gegrond heeft verklaard, niet het voor
werp doch enkel de oorzaak v:;m de eis, 
zonder toestemming van aanlegger te 
hebben gewijzigd en het aan het inleidend 
exploot en aan de conclusies van partijen 
te hechten geloof geschonden te hebben; 

Overweg·ende, aan de ene zijde, dat 
door te beschouwen dat een eis, waarhij 
een partij bij een overeenkomst de uit
voering vordert van de verplichtingen 
welke de andere partij bij die overeen
komst op zich heeft genomen, niet de he
naming· welke de eisende partij aan die 
overeenkomst heeft gegeven doch. het 
contract zelf, zoals het gesloten werd, als 
oorzaak heeft, het arrest noch de artike
len 61 of.464 van het Wetboek van Bur
gerlijke rechtsvordering noch enige an
dere in het middel aangeduide wetsbepa
ling geschonden heeft en geen strijdig
heid inhoud t ; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat, 

waar hij aan een overeenkomst, oorzaak 
van de eis, niet de benaming geeft welke 
door de eisende partij er aan toegeschre
ven werd doch die welke door de verwe
rende partij wordt voorgesteld, de rech
ter het aan het inleidend exploot of aan 
de conclusies te hechten geloof niet 
schendt; dat waar de rechter als opdracht 
heeft aan het contract zijn juiste bena
ming toe te kennen het hem behoort die 
benaming· aan de hand van al de bij de 
debatten naar voren gebrachte elemen
ten te bepalen ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

8 april1960.- 1e kamer.- Voorzit
tet·, Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. 
Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. · Pleiters, HH. Van Ryn en 
Demeur. 

1 e KAMER. - 8 april 1960 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- LANDC 
PACHT. ---c;- 0PZEGGING. - VONNIS TOT 
GELDIGVERKLARING.- VONNIS TERUG
WERKENDE TOT DE DAG VAN DE OPZEG
GING. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- LAND
PACHT. - VERPACHTER DIE OPZEG
GING GEEFT AAN DE PACHTER EN 
NADERHAND HET GOED VERKOOPT. -
VERPACHTER DIE EEN HUIDlG BELANG 
KAN HEBBEN, ZELFS NA DE VERKOOP, 
OM DE DOOR ITEM GEGEVENE OPZEG
GING GELDIG TE HOREN VERKLAREN. 

3° HUUR VAN GOEDEREN.- LAND
PACHT. - 0PZEGGING DOOR DE VER
PACHTER. - TERMIJN VAN TWEE JA
REN. - TERMIJN NIET VRIJ GENOEMD. 
- GEVOLG. 

1° Het vonnis dat, overeenlcomstig arti
kel 1775, alinea fi van het Burgerlijl~ 
Wetboek, de opzegging gegeven doo1· de 
ve1'pachter aan de pachte!' van een lande
lijk goed, geldig vm·ldaa1't werkt tenog tot 
de dag waarop de opzegging gegeven 
we1·d (1). 

(1) Zie voetnoot 1 (Bttll. en PAsiC,, 1960, 
I, 941), 
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2° De ve~·pachter, eigenaar van een land
goed, die het verkoopt na opzegging te 
henben gegeven aan de pachter, kan, 
zelf's na de ve~·koop, een wettelijk en hui
dig belang 61' bij hebben om de opzeg
ging geldig te lwren verklaren ( 1). 

3° De termijn van twee jaren, voorzien bij 
artikel 1775 van het Burge!'lijk Wetboek 
voo1· de opzeggingen inzake landpachten, 
is niet V1'1J genoemd, de vervaldag is d'!iS 
beg1·epen in die te1·mijn (2). (Wetboek 
van burg. rechtspl. art. 1033, 2.) 

(WOESTENBORGHS, T. VAN HAL.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 december t 958, in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Turnhout ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 13'17 tot 1322 
van het Burgerlijk Wethoek, 1775 van 
zelfde wetboek en inzonderheid van de 
eerste zes leden van dit artikel, zoals het 
door de artikelen 14 van de wet van 
7 juli 195'1 en 1 van de wet van 15 juni 
1955 g·ewijzigd werd, 92 en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis, 
om de rechtsvordering· in te willigen die 
door verweerders ingesteld werd en 
strekte tot g·eldigverklaring van de door 
hen gedane opzegging van pacht, op 
grond van artikel1775 van het Burgerlijk 
Wetboek, het middel verworpen heeft dat 
aanlegger bij conclusies had doen gelden, 
volgens hetwelk, aangezien verweerders 
op 2 april 1958 na het verpacht goed op 
24 februari 1958 verkocht te hebben tot 
geldigverklaring van de opzegging gedag
vaard hadden, zij op het ogenblik van de 
dagvaarding geen eigenaars mee.r van de 
verkochte goederen waren en zonder enige 
hoedanigheid waren om de rechtspleging 
lastens beroeper in te stellen of te vervol
gen, om de reden dat de mogelijkheid in 
rechte op te treden om een bepaald recht 
te doen gelden aan de titularis van een 
recht kan erkend worden maar ook, en 
onder meer, aan degenen die er belang 
bij hebben een recht te doen gelden ; dan 
wanneer de vereiste hoedanigheid om in 

(1) Raadpl. vm·br., 26 april 1956 (Arr. 
Verb1·., 1956, biz. 710). 

(2) Zie voetnoot 3 (Bull. en PAsiC., 1960, 
J, 941). 

rechte op te treden het bestaan van een 
recht en het toebehoren van dit recht aan 
degene die optreedt onderstelt, en inzon
derheid op het stuk van rechtsvorderin
gen tot geldigverklaring van opzegging 
van pacht, het bestaan, in hoofde van de 
verpachter, van een huidig recht om deze 
geldigverklaring te verkrijgen, en dan 
wanneer het bestaan van een belang niet 
volstaan kan om aan degene bij wie het 
aanwezig is hoedanigheid om op te treden 
te verlenen ; waaruit volgt dat de bestre
den beslissing de voorwaarden heeft mis
kend die door de wet in het algemeen, en 
door artikel177 5 van het Burgerlijk Wet
hoek in het bijzonder, voor het instellen 
van de vorderingen bepaald worden, en 
zij mitsdien niet met passende redenen 
omkleed is : 

Overwegende dat naar luid van het 
bestreden vonnis verweerders op 23 de
cember 1957 aan eiser opzegging hebben 
gedaan met betrekking tot een landgoed 
dat zij op 2!> februari 1958 ver
kocht hebben; dat zij op verzet van aan
legger deze op 2 april1958 tot geldigver
klaring van de opzegging g·edagvaard heb
ben · 

O~erweg·ende, enerzijds, dat de beslis
sing, waarbij de aan de pachter gedane 
opzegging· geldig verklaard wordt, terug
werkt tot op de dag waarop bedoelde op
zegging gedaan werd; 

Overwegende, anderzijds, dat, zoals 
door het bestreden vonnis wordt vastge
steld, de eigenaars, verpachters, die na 
opzegging aan aanlegger betekend te· 
hebben hun goed verkocht hebben, een 
rechtmatig en dadelijk belang erbij had
den die opzegging geldig te doen verkla
ren, om hun kopers een goed te bezorgen. 
dat vrij van bezetting· zal zijn; 

Dat daaruit volgt dat het bestreden 
vonnis op wettige wijze de eis van ver
weerders ontvankelijk verklaard heeft ;. 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 1775, inzon
derheid lid 1, van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden vonnis, tot bevestiging van het 
beroepen vonnis hetwelk de door verweer
ders op 23 december 1957 aan aanlegger 
gezonden en door hem op 24 december 
1957 ontvangen opzegging deugdelijk en 
geldig verklaard had en waardoor tegen 
de datum van 25 december 1959 ~,Jen einde 
aan de pacht werd gemaakt, het middeL 
afgewezen heeft dat aanleg·ger bij zijn 
conclusies deed gelden, volgens hetwelk 
de opzegging in onderhavig geval een dag 
te laat werd gegeven, daar de bij arti-
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kel '1775, '1 8 lid, van het Burgerlijk Wet
hoek gestelde terroijn van twee jaar een 
vrije termijn rooet wezen, om de reden 
dat " ... artikel '1775 van het Burgerlijk 
W etboek iromers alleen gewag maakt van 
een "ten minste » twee jaar v66r de ver
valdag gegeven opzegging dat " ten min
ste » twee jaar v66r de vervaldag met een 
"vrije » termijn gelijkstellen, niet op
gaat »;dan wanneer artikel1775, '1 8 lid, 
van het Burgerlijk \iV etboek, door een 
termijn van ten minste twee jaar v66r het 
verstrijken van de pacht te bepalen, 
noodzakelijk een vrije termijn bedoelt, en 
dan wanneer derhalve de door verweer
ders gedane ?pzegging te laat is geschied : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel '1033, eerste en tweede leden van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
de termijn die in jaren wordt gesteld 
van de zoveelste tot daags v66r de zoveel
ste berekend wordt; dat de dag van de 
alde, die het aanvangspunt van een ter
roijn uitmaakt, daarin niet wordt begre
pen, maar dat de vervaldag in de termijn 
gerekend wordt indien deze niet vrije ter
mijn genoemd is; 

Overwegende dat, zoals uit het eerste 
lid van arbkel 14 van de wet van 7 juli 
'1951 blijkt, de bij artikel1775 eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde ter
roijn niet vrij genoemd is; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Oro die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordefllt aanlegger tot de kosten. 

8 april1960.- 18 kamer.- Voorzit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Vroonen. - Gelijkluidende conrlnsie, 
H. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleiter, H. Demeur. 

2e KAMER. - ll april 1960 

VERKEER. - WEGCODE VAN 10 DE
CEMBER 1958. - 0VERTREDING VAN 
ARTIKEL 26-2. - ONVERSCHILLIGHEID 
VAN DE WIJZE GEBRUIKT OM HET 
PLOTS REMMEN TE VEROORZAKEN. 

A1·tikel 26-2 van de Wegcode van 10 de
cember 1958, dat verbiedt de normale 
gang van de ande1·e bestuurder te be
letten door plots te remmen waar dit niet 
om veiligheidsredenen nodig is, is toe
passelijk welke ook de dam·toe gebezigde 
middelen wezen. 

(ISAAC EN HELLEMANS, T. AURIN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 october 1959 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
rechtbank te Doornik; 

Overwegende dat de voorzieningen 
tegen alle beschikkingen van het be
streden vonnis gericht zijn; 

Overwegende dat de voorziening van 
aanlegger Isaac, beklaag·de, niet ontvan
kelijk is bij gebrek aan hoedanigheid, in 
zover zij gericht is tegen de beslissing 
van vrijspraak die gewezen is over de 
tegen zijn medebeklaagde Aurin inge
stelde publieke vordering, en tegen de 
beslissing· die gewezen is over de burger
lijke vordering van Hellemans, burger
lijke verantwoordelijke voor hem en 
burgerlijke partij tegen voormelde Aurin ; 

Overwegende, in zover de voorziening 
van aanlegger Hellemans, burgerlijk 
verantwoordelijke en burgerlijke partij, 
gericht is tegen de beslissing, gewezen 
over de tegen beklaagden Isaac en Aurin 
ingestelde publieke vorderingen, er uit 
geen enkel stuk waarop het hof vermag 
acht te slaan blijkt dat deze voorziening 
betekend is aan het openbaar ministerie 
tegen hetwelke zij gericht is; dat de voor
ziening derhalve niet ontvankelijk is; 

Over het middel, door beide aanleg
gers afgeleid uit de schending van de 
artikelen 26, inzonderheid 26, lid 2, en 74, 
inzonderheid 74, 1, van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer dat gevoegd is bij het koninklijk 
besluit van 10 december '1958 tot wijzi
ging en bijwerking van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, 3 en 4 van de wet van 17 april1878, 
de voorafgaande titel inhoudende van 
bet Wetboek van rechtspleging in straf
zaken, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis eerste aanlegger 
wegens overtreding van artikel 26, 2o, 
van het wegverkeersreglement tot 20 fr. 
geldboete veroordeeld, tweede aanlegger 
burgerlijke verantwoordelijk verklaard, 
aanleggers tot het betalen van een som 
van 9. 724 frank als schadevergoeding 
aan tweede verweerder veroordeeld en 
verklaard heeft dat de rechtbank onbe
voegd was om kennis te nemen van de 
tegen deze verweerder door tweede aan
legger ingestelde burgerlijke vordering, 
om de redenen dat het bewezen is dat 
eerste aanlegger scherp gestopt heeft, 
dat artikel 26, 2°, van het wegverkeers-
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reglement doelt op het plots remmen dat 
door de werking van de motor veroor
zaakt wordt evengoed als op het min of 
meer scherp stilhouden dat verkregen 
wordt door het gebruiken van de meca
nische inrichtingen van een voertuig 
welke bestemd zijn om op de wielen te 
remmen, dat de rnanoouvre van Isaac 
niet om veiligheidsredenen nodig was en 
plots is geschied, een rernmen plots 
geschiedende in de wettige zin van het 
woord wanneer geen enkel aan de be
stuurder vreemd element dit redelijker
wijze kon doen voorzien door een derde, 
zoals het het geval is met een bestuurder 
die scherp stopt op of voorbij een kruis
punt omdat hij zich van weg vergist 
heeft, hoewel zijn manier van sturen liet 
veronderstellen dat hij zijn weg met een 
normale vaart zou voortzetten ; dan 
wanneer artikel 26, 2°, van het verkeers
reglement slechts verbiedt de normale 
gang van de andere bestuurders te belet
ten door een plots remmen dat verkregen 
word t door het gebruiken van de in 
artikel 74, 1, van dat reglement beschre
ven reminrichting·, aanleg·gers betoogden 
dat Isaac niet geremd had in de zin van 
artikel 26, 2°, en dat, zo hij het wei 
gedaan had, hij niet plots maar scherp 
zou geremd hebben, zodat hij in geen 
geval artikel 26, 2°, zou overtreden heb
ben, het aangevallen vonnis ten on
rechte het plotse remrnen, dat door de 
werking van de motor veroorzaakt is, 
gelijkstelt met het min of meer scherp 
stoppen dat een bestuurder verkrijgt 
door het gebruiken van de mechanische 
inrichtingen van zijn voertuig die be
sternd zijn om op de wielen te rernmen, 
en het in ieder geval de door aanleggers 
voorgebrachte verklaring onbeantwoord 
Iaat dat het remmen van Isaac, zo hij 
dan al geremd heeft, scherp en niet plots 
zou zijn geweest; 

Overweg·ende dat, enerzijds, artikel 26, 
2o, van het koninklijk besluit van 
8 april 1954, hetwelk verbiedt de nor
male gang van de andere bestuurders 
te beletten door plots te remmen waar 
dit niet om veiligheidsredenen nodig is, 
om zijn doel te bereiken toepassing dient 
te krijgen, wat het of de tot het veroor
zaken ervan gebezigde middelen ook 
zijn; 

Overwegende dat, aangenomen zelfs 
dat er een onderscheid behoort te worden 
gemaakt tussen plots en scherp remmen, 
het bestreden vonnis evenwel vaststelt 
niet dat het remmen, maar het stoppen 
van eerste aanlegger scherp geweest is ; 
dat het dit scherp stoppen toeschrijft 

aan een plots remmen waar dit niet om 
veiligheidsredenen vereist was, vermits 
het erop wijst dat de enige reden ertoe 
geweest was dat eerste aanlegger ge
merkt had, voorbij het kruispunt, dat 
hij zich van weg vergist had, wat hem 
geen mogelijkheid bood de normale gang 
van verweerder te beletten ; 

Overwegende dat de door de feiten
rechter soeverein vastgestelde feitelijke 
elementen zijn beslissing wettig recht
vaardigen en dat deze motivering vrij is 
van elke dubbelzinnigheid ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Overwegende, voor het overige, aan
gaande de beslissing over de tegen eerste 
aanlegger ingestelde publieke vordering, 
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
ning ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

11 april 1960. - 2e kamer. - Voor
zittet·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Perri
chon. - Gelijkluidende conclusie, H. De
lange, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Ryn en Simont. 

2e KAMER. - 11 april 1960 

1° RECHTERLIJKE INRICHTING.
POLITIERECHTBANK. - 0FFICIER VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE. - PLAATS 
WAAR ER SLECHTS EEN POLITIECOMMIS
SARIS IS. - PLAATS VAN POLITIECOM
MISSARIS OPENGEVALLEN. - AMBT 
VERVULD DOOR DE BURGEMEESTER VAN 
DE PLAATS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - EED. - DESKUNDIGE 
DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS MET 
EEN ONDERZOEKSOPDRACHT BELAST. -
VERHOOR OP DE TERECHTZITTING VAN 
HET VONNISGERECHT. - DESKUNDIGE 
DIE ZICII ER TOE BEPERKT REKENSCHAP 
TE GEVEN VAN HET RESULTAAT VAN ZIJN 
VORIGE OPDRACHT. - EED VAN GE
TUIGE ENKEL VEREIST. 

1° Het ambt van het openbaar ministerie 
bij de politierecht bank, in een plaats 
waar er slechts een politiecommissaris is, 
wordt ve1·vuld door de burgemeeste1· wan
neer de plaats van politiecommissaris 
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opengevallen is. (Wet van 18 juni 1869, 
art. 153.) 

2° De deskundige door de p1'0CU1'eU1' des 
konings met een onderzoeksopd1·acht be
last, die, op de terechtzitting van het 
vonnisgerecht zich e1· toe beperkt reken
schap te geven van het 1'esultaat van zijn 
voTige opd1·acht, moet enkel de eed van 
getuige afleggen ( 1). 

{LEJEUNE D'ALLEGEERSHECQUE, 
T. HUYNEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 october 1959 door de 
Correctionele Recbtbank te Verviers in 
hoger beroep gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering ge
wezen beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 153 van de wet 
van 18 juni 1869 op de rechterlijke inrich
ting, doordat zowel bij het onderzoek 
van de zaak v66r de politierechtbank te 
Verviers als bij de uitspraak van het 
beroepen vonnis van 29 april 1959 de 
zetel onregelmatig samengesteld was, 
daar het ambt van het openbaar minis
terie uitgeoefend werd door « de beer 
Edmond Domken, burgemeester van de 
stad Verviers >>, dan wanneer, overeen
komstig voormeld artikel153 van de wet 
van 18 juni 1869, in de plaatsen waar, 
als ten deze, er een politiecommissaris is, 
het ambt van het openbaar ministerie bij 
de politierechtbank door hem wordt uit
geoefend, de burgemeester in deze hoe• 
danigheid slechts dienende op te treden 
bij de politierechtbanken die gevestigd 
zijn in de plaatsen waar er geen politie
commissaris is; doordathetbestreden von
nis, in zover het bet vonnis van de politie
rechtbank bevestigt, waarvan bet trou
wens de niet andersluidende redenen ver
klaart over te nemen, noodzakelijk de 
nietigheid overgenomen heeft die de be· 
slissing van de eerste rechter aankleefde ; 

Overwegende dat, daar de politiecom
missaris van Verviers afgezet was bij 
koninklijk besluit van 12 augustus 1958, 
bekendgemaakt in het -Staatsblad van 

(1) Raadpl. verbr., 30 juni 1958 (.cb·r. 
V m•br., 1958, blz. 884) en 10 juli 1958; (Bull. 
en P4sro., 1958, I, 1229); 19 october 1959, 
supra, blz. 144. -

VERBR., 1960. - 47 

10 september van hetzelfde jaar, en hij 
niet vervangen was op 29 april 1959, de 
datum van het vonnis van de politie
rechtbank, het ambt van openbaar minis• 
terie bij die rechtbank door de burge
meester moest uitgeoefend worden, over
eenkomstig artikel 153 van de wet van 
18 juni 1869; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 43, 44, 
154, 155, 189 en 211 van het Wetboek 
van strafvordering, evengemeld artikel. 44 
zoals lid 2 ervan gewijzigd is. door de wet 
van 3 juli 1957 (enig artikel), doordat het 
bestreden vonnis gewezen is op een nie
tige rechtspleging, daar de heer Henri 
Dubois, die' door de beer procureur des 
konings als deskundige aangesteld werd, 
op de terechtzitting van de politierecht
bank van 15 april1959 in deze hoedanig
heid gehoord werd zonder de door arti
kel 44 voorgescbreven deskundige eed 
afgelegd te hebben, en zulks hoewel hij 
v66r de politierechtbank opgetredef\ is 
als. deskundige door het verstrekken van 
inlichtingen en adviezen welke onder zijn 
kunst en zijn technische bevoegdbeid 
vallen: 

Overwegende dat uit het in verbartd 
brens-en van de besluiten van bet exper
tiseverslag en uit de op de terechtzitting 
door de deskundige afgelegde verklaring 
blijkt dat deze zich ertoe beperkt heeft 
rekenschap te geven van het resultaat 
van zijn navorsingen en vah de vaststel
lingen die hij gedaan had in de loop van 
de opdracht waarmede hij door de pro
cureur des konings belast werd ; 

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 ; 

II. In zover de voorziening tegen de 
over de burgerlijke vordering gewezen 
beslissing gericht is : 

Overwegende dat aanlegger geen mid-
del doet gelden ; -~ 

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

11 april 1960. - 28 kamer. - Voor~ 
zitteT, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Louveaux. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Delangf;l, 
advocaat-generaal.- PleiteT, H. SirrionL 
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2 8 KAMER. ~ 11 april 196Q 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
WEGGEBRUIKER AANVOERENDE IN CON
CLUSIES DAT HIJ DE VOORRANG GENOOT 
OP HET KRUISPUNT DAT HIJ NADERDE. 
- SOEVEREINE VASTSTELLING VAN DE 
RECHTER DAT ER TWEE ACHTEREEN
VOLGENDE EN ONDERSCHElDENE. KRUIS
PUNTEN BESTAAN EN DAT DE BOTSING 
IS GEBEURD OP HET EERSTE KRUISPUNT. 
- CONCLUSIES DIE DE VOORRANG OP 
HET TWEEDE KRUISPUNT INRIEPEN DIE
NEN NIET MEER BEANTWOORD TE 
WORDEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ 
EISERES. - VOORZIENING GERICHT 
TEGEN DE BESLISSING OP DE PUBLIEKE 
VORDERING. 0NTVANKELIJKHEID 
BEPERKT TOT DE VEROORDEUNG TOT 
DE KOSTEN VAN DIE VORDERING. 

1° Wan nee!' de rechter soeve1·ein vaststelt 
dat de plaatsen wam· een weg achtere.en
volgens met twee andere wegen samen
komt twee onderscheidene kruispunten 
uitmaken (1) en dat de botsing is gebeurd 
op het eerste van die kruispunten, waar 
de weggebntiket' verplicht was de door
gang vrij te laten voor de van rechts 
komende bestuut·de!', moet hij niet meer 
nagaan of die weggeb1·uike~· op het 
tweede lcruispunt de prioriteit genoot, 
zoals hij het in conclusies staande hield. 

2° De voorziening in verbreking van de 
burgerlijke partij tegen de beslissing op 
de publieke vordering is slechts ontvan
kehjk in de mate waarin ze de veroO!'
deling van die partij tot de kosten van 
gezegde vorde~·ing betreft (2). 

(MANDIS, T. CORNIL EN ROGER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4o november 1959 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Bergen; 

I. Over de voorziening van aanlegger, 
beklaagde: 

(1) Raadpl. verbr., 28 october 1957 (Ar1·. 
Verbr., 1958, blz. 102) en 15 juni 1959 (ibid., 
1959, blz. 847). 

(2) Verbr., 18 januari 1960, sup1·a, blz. 439. 

A. Aangaande de beslissing, gewezen 
over de tegen hem ingestelde publieke 
vordering: 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beschikkingen van het 
vonnis hetreffende de overtredingen, om
schreven in bet algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer ; 

Over bet enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat, eerste onderdeel, het be
streden vonnis zich beperkt heeft tot de 
vaststelling· dat aanlegger « zich schuldig 
gemaakt heeft aan overtreding van arti
kel 15 van het koninklijk besluit van 
8 april1954 », zonder beantwoording van 
de verweermiddelen van aanlegger, die 
bij conclusies betoogde « dat hij voorrang·
gerechtigd was, daar hij op een weg met 
verscheidene rijbanen reed, en dat deze 
voorrang diende beoordeeld te worden 
naar het karakter van de wegen die de 
bestuurders komen uitgereden » ; en door
dat, tweede onderdeel, het bestreden von
nis geen antwoord verstrekt heeft op het 
middel ingeroepen door aanlegger die bij 
zijn conclusies betoogde « dat de rond
lopende weg die het openbaar plein om
geeft als een g·ewone weg valt aan te zien 
en voorrang verschuldigd is aan de boule
vard Mairaux, die, g·ezien zijn karakter, 
een voorrang·sweg is (artikel16, lid 2) '' : 

Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat aanlegger in zijn 

conclusies v66r de rechter in hoger beroep 
deed gelden (( dat de eerste rechter ten 
onrechte aan de boulevard Mairaux het 
karakter van voorrangsweg· ten opzirhte 
van de rue Anatole France toeschrijft, 
onder het voorwendsel dat beide wegen 
uitmonden in een rondlopende weg die 
het gemeenteplein te La Louviere om
geeft, en dienvolgens geen kruispunt in 
de eigenlijke zin van het woord uit
maken; dat naar luid van het reglement 
op het wegverkeer een openbaar plein 
als een openbare weg moet aangezien 
worden, en dat de plaats waar het met 
een verkeersader samenkomt wei degelijk 
een kruispunt uitmaakt; dat, vermits de 
verkeersvoorrang op een kruispunt moet 
beoordeeld worden naar het karakter van 
de wegen die de bestuurders komen uit
gereden, en daar de boulevard Mairaux 
een weg met verscheidene rijbanen is, 
verweerster Cornil onbetwistbaar aan
legger moest laten voorgaan '': 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt, eerst, dat de litigieuze 
botsing plaats gegrepen heeft op de straat 
die loopt omheen de vluchtheuvel welke 
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net gemeen teplein te La Louviere vorm t, 
het punt van samenkomst vah verschei
dene openbare wegen welke op verschei
dene plaatsen en op gans de omtrek van 
dit plein daarin uitmonden ; 

Dat het vervolgens preciseert dat het, 
onderzoek van het aanvankelijk plan 
uitwijst dat de rue Anatole France en 
de boulevard Mairaux, waar respectieve
lijk verweerster Cornil enerzijds en aan
legger anderzijds kwamen uitgereden, 
noch met elkaar samenkomen noch elkaar 
snijden, maar allebei uitmonden in de 
rondlopende straat op plaatsen die van 
elkaar weinig verwijderd, doch niettemin 
geheel en merkelijk onderscheiden zijn ; 
dat verweerster Cornil dienvolgens niet 
valt aan te zien als komende opgereden 
t;)en weg met v.erscheidene rijbanen (bou
levard Mairaux), maar een weg met een 
enige rijbaan, gevormd door de rond
lopende straat ; dat bijgevolg de ver
keersvoorrang toekwam aan verweerster 
Cornil die rechts van aanlegger op de 
rondlopende straat kwam uitgereden ; 

Overwegende dat de rechter aldus soe
verein vaststelt dat de rue Anatole France 
en de boulevard Mairaux· met elkaar niet 
samenkomen en dat de plaats van sarnen
komst van de eerste met de rondlopende 
straat, enerzijds, en de plaats van samen
komst van de tweede met deze straat, 
anderzijds, onderscheiden kruispunten 
uitmaken; 

Dat uit deze vaststellingen blijkt dat 
. de botsing zich op het eerste van deze 
kruispunten voorgedaan heeft, dan wan
neer aanlegger zich reeds in de rond
lopende straat bevond ; 

Dat de rechter mitsdien een passend 
antwoord verstrekt heeft op de stelling· 
van aanlegger volgens welke de wegge
bruikers die de rue Anatole France kwa
men uitgereden de doorgang moesten 
vrijlaten voor diegenen die de boulevard 
Mairaux uitkwamen, en dat hij niet meer 
behoefde te onderzoeken of de boulevard 
Mairaux, die verscheidene rijbanen om
vatte, een hoofdweg was ten opzichte van 
de rondlopende straat ; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan ingewilligd worden ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. Aangaande de beslissing, gewezen 
over de tegen hemzelf ingestelde burger
lijke vorderingen : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel doet gelden; 

II. Over de voorziening van aanlegger, 
burgerlijke partij : 

A. Aangaande de· beslissing, gewezen 
over de publieke vordering irigesteld 
tegen Cornil, medebeklaagde, en tegen 
Roger, burgerlijk verantwoordelijke voor 
Cornil : 

Overwegende dat de burgerlijke partij 
zich tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing slechts vermag te 
voorzien in zover zij tot de kosten van 
deze vordering veroordeeld. is ; 

Overwegende dat het hestreden vonnis 
geen deel van deze kosten aanlegger ·ten 
laste gelegd heeft ; . . 
. Dat de. voorziening in dit opzicht mits

dien niet ontvankelijk is; 

B. Aangaande de beslissing, gewezen 
over de door hemzelf ingestelde burger
lijke vordering : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel inroept ; 

Om·. die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

11 april 1960. - 2e kamer. - Voor
zittei', H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Richard. 
- Gel~jkluidende conclusie, B. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleitei', H. Van 
Ryn. 

2e KAMER. - 11 april 1960 

1° MET RET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAXES. - VALSITEID IN 
GESCHRIFT GEPLEEGD MET HET OOG
MERK EEN MET RET ZEGEL GELIJI(C 
GESTELDE TAXE TE ONTDUIKEN. -· 
lNBREUK GESTRAF.T DOOR AR'fiKEL 207 
VAN RET KONINKLIJK BESLUI'f VAN 
29 SEPTEMBER 1938; ---'- GEEN TOE~ 
PASSING VAN DE ARTIKELEN 193 EN 
VOLGENDE VAN RET STRAFWETBOEK! 

2° VALSHEID IN GESCHRIFT EN 
(l-EBRUIK VAN VALSE STUKKEN .. 
- DEURWAARDER DIE VALS IN EEN 
PROCES-VERBAAL DE OPENBARE VEI
LING VAN EEN ROEREND GOED VAST· 
S'fELT, DAT IN WERKELIJKHEID UIT DE 
HAND WERD VERKOCHT, TEN EINDE 
DE SCHULDENAARS TOE TE LATEN. DE 
MET RE'r ZEGEL GELIJKGES'l'ELDE TAXE 
TE ONTDUIKEN OP DIE VERKOOP. -
lNrtCHT VAN DE DEURWAARDER OM 
HE'l' NIE'l' WET'l'ELIJK VEI\DIENDE ERE-
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··LOON TE BEKO~!EN. - PERSOONL1JK 
INZIC.IIT ONDERSCHEIDEN VAN. HET 
FISC.AAL BEDROG. - STRAFllARE VALS
HEID. 

1° Wannee1· het bed1·ieglijk inzicht van de 
dade1· van een valsheid in geschrift enlcel 
is geweest een met het zegel gelijkgestelde 
taxe te ontduiken, is het misd1·ijf voo1'
zien door artikel 207 van het lconinklijk 
besluit van 29 september 1038 en niet 
door de Mtilcelen 19.'1 en volgende van het 
Strafwetboek {1). 

2° De deurwaarder die, met het pe1·soonlijk 
inzicht om een niet wettelijlc ve1·diende 
ereloon te belcomen, op valse wijze, in een 
proces-ve1·baal van openbare veiling de 
openbare veiling vaststelt van een goed, 
in werkelijlcheid uit de hand verkocht, 
pleegt een 1Jalsheid in geschrift, wellce 
onder toepassing valt van artilcel 105 van 
het Strafwet boelc, zelf's indien hij, boven
dien, met het onderscheiden inzicht han
dell om de scht1.ldenaars toe te laten de 
met het .zegel gelijkgestelde taxe te ont
duilcen ( 2). 

{WACQUEZ.) 

ARREST. 

HET HOF; -· Gelet op bet bestreden 
arrest, op 2 december 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 100, 193, 194, 
195 en 196 van bet Strafwetboek, 207 van 
het vVetboek der met het zegel gelijkge
stelde taxes (koninklijk besluit van 
29 september 1938), zoals dit artikel ge
wijzigd is door het besluit van de Regent 
van 25 november 1947 (artikel 5), en 97 
van de Grondwet, eerste onderdeel, door
dat bet bestreden arrest, hoewel vaststel
lende dat de organismen die, ten deze, 
aanlegger last gegeven hebben de liti
gieuze verkopen te doen, gebruik gemaakt 
bebben van het stelsel dat erin bestaat on
derbandse verkopen te verbergen onder 
de schijn van openbare verkopingen ten 
einde persoonlijk bet verschil te genieten 
tussen de fiscale rechten (weeldetaxe van 
12 t. h. enerzijds, evenredig registratie
recht van 5 t. h. anderzijds), die respec-

(1) Raadpl. verbr., 14 februari 1949 (An·. 
Verb?·., 1949, blz. 121) en 16 aprill951 (ibid., 
1951, blz. 476). 

(2) Raadpl. verbr., 28 januari 1942 (A1'1'. 
Ve1•br., 1942, blz. 8). 

tievelijk op deze twee soorten verrieh
tingen geheven worden, en dienvolgens 
een overtreding van de fiscale wet te ple
gen, desniettemin aanlegger veroordeeld 
heeft ter zake van, door onder deze om
standig·ht.den zijn ministerie te verlenen 
tot het opmaken van processen-verbaal 
die bestemd zijn tot het opnemen van de 
vaststelling, in strijd met de werkelijk
heid, dat de litigieuze verkopen bij veiling 
plaats gehad badden, de in de artike
len 193 en volgende van het Strafwetboek 
omschreven misdrijven begaan bebben, 
en zulks om de reden dat, wat hem per
soonlijk betreft, aanlegger niet alleen zou 
gehandeld hebben in een geest van be
lastingontduiking, doch insgelijks met het 
bedrieglijk oogmerk niet rechtmatig ver
diende honoraria te bekomen, dan wan
neer, ingeval het, zoals ten deze, het ver
richten geldt van handelingen welke tot 
doel hebben, in de geest van hen die ze 
beslist en bedacht hebben, het betalen 
van de met het zegel gelijkgestelcle taxe 
geheel of ten dele te ontgaan, bedoelde 
handelingen geenszins strafbaar zijn ten
zij door voormeld artikel 207 van het 
'i'\'etboek der met het zegel gelijkgestelde 
taxes, en dan wanneer, anderzijds, dit 
artikel dergelijke handelingen alleen ten 
laste van de schuldenaars zelve van de 
taxe strafbaar stelt, de mededaders van 
of medeplichtigen aan die handelingen 
als zodanig niet strafbaar zijnde, zonder 
dat in dit opzicht een onderscheid be
hoeft te worden gemaakt naargelang zij 
bij hun samenwerking· al dan niet zijn 
geleid door bet oogmerk zich voor zich
zelve een persoonlijk voordeel te ver
schaffen ; tweecle onderdeel, doordat al
thans, in zoverre het bestreden arrest, om 
de veroordeling van aanlegger krachtens 
de artikelen 193 en volgende van het 
Strafwetboek te rechtvaardigen, zich er
toe beperkt vast te stellen dat het op de 
feitenrechter rustte te onderzoeken of het 
bedrieglijk oogmerk niet op een andere 
wijze bleek dan door een geest van belas
tingontduiking·, en dat ten deze de eerste 
rechter terecht beslist had " dat bet oog
merk niet rechtmatig verdiende honora
ria te bekomen een bedrieglijk oogmerk 
uitmaakte, waarmee beklaagde gehan
deld had", bet naiaat een passend ant
woord te verstrekken op de stelling die 
door aanlegger bij conclusies hieruit afge
leid is dat wanneer, zoals ten deze, het 
aanwenden van openbare verkopingen, 
waaronder onderhandse verkopen ver
borgen waren, bedacht en toegepast was 
geworden met het oogmerk de schulde
naars van de met het zegel gelijkgestelde 
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tRite vvelke c\p de litigieuze verrichtingen 
diende geheven te worden ertoe in staat 
te stellen het betalen van bedoelde taxe 
te ontgaan, de bedrieglijke handelingen, 
met inbedrip van de eventuele valsheden, 
die met. dit oogmerk uhgevoerd zijn, over
eenkomstig meergemeld artikel 207 van 
het Wetboek der met het zegel gelijkge
stelde taxes, aileen tegen de schuldenaars 
zelve van de taxe mogen bestraft worden, 
de tnededaders van of medeplichtigen 
aan die handelingen als zodanig buiten 
elke bestraffing, vallende, « zonder dat er 
behoeft te worden onderscheiden of hun 
medewerking baatzuchtig of niet, door de 
daders betaald of niet geweest is ,, om de 
reden onder meer dat dergelijk onder
scheid nergens in de wet vastgelegd is : 

Over het eerste onde.rdeel : 

Overwegende dat het arrest, zonder 
deswege aang·evallen te zijn, beslist dat 
aanlegger gehandeld heeft, niet uitslui
tend met het voornemen de schuldenaars 
in staat te stellen de met het zegel gelijk
gestelde taxe te ontgaan, doch ook met 
het oogmerk « niet rechtmatig verdiende 
honoraria te bekomen », en, o.fschoon hij 
van het b edrieglijk karakter van deze han
delwijze kennis gekregen had, de gelde
Iijke voordelen die hij eruit trok in stand 
te houden door zijn ministerie te blijven 
verlenen ; dat mitsdien nit het bestreden 
arrest blijkt dat, afgezien van de welbe
wuste medewerking die hij verstrekte hij 
de schijnveilingen welke, in de geest van 
diegenen die ze op touw zetten, een doel
wet van belastingontduiking beoogden, 
aanlegger gehandeld had met een bedrieg
lijk oogmerk dat van dit doelwit onder
scheiden en slechts bij hem aanwezig was; 

Overwegende dat, wanneer het bedrieg
lijk oogmerk van de dader van een vals
heid in geschriften niet aileen datgene 
geweest is een met het zegel gelijkgestelde 
taxe te ontduiken, het misdrijf omschre
ven en strafbaar gesteld is, niet door arti
kel 207 van het koninklijk besluit van 
29 september 1938, maar door de artike
len 193 en volgende van het Strafwet
boek; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na aanleggers stelling juist en helmopt 
samengevat te hebben, vaststelt dat hij 
wetens deelgenomen heeft aan de door de 
schuldenaars van de taxe op touw gezette 
belastingontduiking, en beslist dat deze 
omstandigheid geen vrijstelling van aan-

legger van de door de artikelen 193 en 
volgende van het Strafwetboek bepaalde 
straffen met zich kan bre:ilgen, omdat hij 
de valsheden ook gepleegd heeft met een 
afzonderlijk en persoonlijk bedrieglijk 
oogmerk, datgene honoraria te bekomen 
welke hij niet rechtmatig verdiend had; 

Dat bet arrest mitsdien, door aanleg
gers stelling tegen te spreken, ze beant
woordt; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 193, 194, 195 en 196 van het 
Strafwetboek, 228, 230 en 231 van het 
koninklijk besluit nr 64 van 30 november 
1939, het Wetboek van registratie-, hypo
theek- en griffierechten inhoudende, 
eerste onderdeel, doordat, hoewel het met 
de eerste rechter het bestaan van een 
<< openbare verkoping " als mogelijk 
schijnt aan te zien, zelfs bij voorafgaande 
overeenstemming tussen partijen, « voor 
zoveel de geldigheid van bedoelde over
eenstemming afhankelijk zou gesteld zijn 
van de mogelijkheid van een later hoger 
hod ,, het bestreden arrest, om te verkla
ren dat de 34 tegen aanlegger in aanmer
king genomen processen-verbaal valse 
stukken uitmaken in zover daarin, in 
strijd met de werkelijkheid, zou vastge
steld zijn dat de verkopen waarop zij 
betrekking hebben bij veiling zouden 
plaats gehad hebben, hoewel het feite
lijk onderhandse verkopen zouden ge
weest zijn, uitsluitend hierop steunt dat, 
bij de 34 kwestieuze verkopen, de wagen 
telkens zou toegewezen zijn aan een koper 
« waarmee vooraf overeengekomen was " 
zodat de overdracht van het voertuig· 
reeds« geruime tijd v66r de veiling tussen 
partijen voltrokken was"; doordat het 
arrest mitsdien in zijn redenen tegenstrij
dig is in zoverre het, als een echte open
bare verkoop uitsluitende, het enkel feit 
van een voorafgaande overeenstemming 
tussen partijen in aanmerking neemt, hoe
wei het van de andere kant aanneemt dat 
dergelijke overeenstemming op zichzelve 
niet noodzakelijk de mogelijkheid van een 
hoger bod uitsluit ; tweede onderdeel, 
doordat, anderzijds, het arrest, in zoverre 
het tegen aanlegger onder de 106 in de 
dagvaarding aangeduide processen-ver
baal slechts 34 gevallen in aanmerking 
neemt ten aanzien waarvan vastgesteld 
is dat aanlegger door een lasthebber ver
tegenwoordigd was, en in hoofdzaak op 
dit enkel criterium steunt om te beslissen 
dat er in de aldus bedoelde gevallen geen 
« openbare verkoping » heeft plaats ge-



had, naardien de toewijzing geschied is 
ten voordele van een koper « waarmee 
vooraf overeengekomen was "• nalaat een 
passend antwoord te geven op het middel 
dat door aanlegger bij conclusies hieruit 
is afgeleid dat het aldus aangenomen cri
terium om tot het niet openbaar karakter 
van de 3~ kwestieuze verkopen te beslui
ten niet pertinent is, om de reden dat het 
geen rekening ermede houdt « dat ten
minste 28 van de 3~ processen-verbaal 
(zie overtuigingsstukken) voor !'fezelfde 
zitting andere, vaak talrijke toewijzingen 
vermelden waarvan niet betwist is dat 
zij openbaar geweest zijn " en « dat het 
niet dAUkbaar is dat de toewijzing aan de 
lasthebber, van welke hoedanig·heid de 
deurwaarder wettig onkundig was, niet 
zou openbaar geweest zijn, terwijl de 
andere toewijzingen welke op dezelfde zit
ting en op dezelfde plaats geschied waren 
en in hetzelfde proces-verbaal vastgesteld 
werden wel openbaar zouden g·eweest 
zijn ... >> : 

Over h<>t eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de verkopingen op touw ge
zet werden in de zetel van de verzoekende 
vennootschappen, zodat de gegadigden, 
wier aanwezigheid ter plaatse niet ge
wenst was, afgeweerd werden; dat in de 
meeste gevallen, reeds v66r de veiling, 
'' de overeenstemming tussen de verkoper 
omtrent de zaak en de prijs, en gevolglijk, 
de overdracht van de eigendom, een con
crete vorm kregen door het storten van 
een vooruitbetaling, het overnemen van 
een oude wagen, dat vaak ook een finan
cieringsoperatie plaats had om de betaling 
van het saldo van de prijs te verzeke
ren "; dat het dus wei een nabootsing 
gold met het doel a poste1'iori aan een 
onderhandse verkoop het schijnkarakter 
van een openbare verkoping te geven ; 

Dat het bestreden arrest, om met het 
beroepen vonnis te beslissen dat in de 
3~ door deze beslissing in aanmerking ge
nomen gevallen de processen-verbaal van 
vaststelling van de verkopen vals waren, 
erop wijst « dat geen twijfel kan blijven 
bestaan omtrent de onregelmatigheid van 
een verrichting waardoor een koper een 
lasthebber last geeft hem openbaar een 
wagen te doen toewijzen waarvan be
doelde koper reeds juridisch de eigenaar 
is >>; 

Overwegende dat, gezien deze vaststel
lingen, er in de redenen van het bestreden 
arrest generlei tegenstrijdigheid aanwe
zig is wanneer zij van de andere. kant 
aannemen, als de .eerste rechter, dat een, 

voorafgaande overeenstemming tussen• 
partijen niet noodzakelijk een openbare 
toewijzing uitsluit, mits die overeen
stemming afhankelijk gesteld is van de 
ontbindende voorwaarde, blijkende uit 
werkelijke mogelijkheden tot het doen, 
van een hoger bod ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat uit de redenen van 
het bestreden arrest blijkt dat de grond. 
waarop het hof van beroep acht dat, in 
de 3~ door de correctionele rechtbank in 
aanmerking genomen . omstandigheden, 
« geen twijfel kan blijven bestaan om trent 
de onregelmatigheid van de verrichting 
waardoor een koper een lasthebber last 
geeft hem openbaar een wagen te doen. 
toewijzen waarvan. hedoelde koper reeds 
juridisch de eigenaar is "• deze is dat het 
verkoopstelsel dat in deze gevallen aan
gewend werd, hij weten van aanlegger 
door de genaamden V ... , C ... en D ... uit
gewerkt was geworden om het schijnka
rakter van openbare toewijzing te geven 
aan een verkoop die reeds v66r de toe
wijzing voltrokken was; 

Dat het aldus de bewering ter.zijde ge
schoven heeft dat aanlegger onwetend 
was van de simulatie waartoe hij zich 
leende, zelfs indien hij in de loop van de-· 
zelfde ·zitting soms andere toewijzingen 
verrichtte waarvan het openbaar karak
ter niet hetwist was; 

Dat heide onderdelen van het middel in 
feite niet opgaan; · 

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
ning ; veroordeelt aanleg·ger tot de kosten. 

11 april1960.- 2e kamer.- Voo1·zit
te1', H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, H. Perrichon. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 11 april 1960 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING DIE DE FEITELIJKE ELE-. 
MENTEN WAAROP ZE STEUNT PRECI
SEERT.- BESLISSING WELKE ALDUS DE 
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CONCLUSIE·s DIE VERSCHILLENDE FEI~ 
TELIJKE ELEMENTEN UITEENZETTEN 
BEANTWOORDT. 

2o VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL 
195~, ARTIKEL ~. - BESTUURDER BE
TROKKEN IN EEN ONGEVAL DAT LICHA
MEL(JK LETSEL VEROORZAAKT HEEFT, 
- BEGRIP. - VERPLICHTING OM AAN 
DE GEKWETSTEN HULP TE VERLENEN.
BEWUSTHEID VAN EEN DRINGEND GE
VAAR VOOR DEZE LAATSTEN NIET VER
EIST. 

ao ONVRIJWILLIGE KWETSUREN 
EN DODING. - BESTUURDER BE
TROKKEN IN EEN ONGEVAL DAT LICH.(I.
MELIJK LETSEL HEEFT VEROORZAAKT 
EN WETTELIJK GEHOUDEN AAN DE GE
KWETSTEN HULP TE VERLENEN. -
V ASTSTELL!NG DAT HET OVERLIJDEN 
VAN HET SLACHTOFFER TE WIJTEN IS 
AAN HET NIET NALEVEN VAN DIE VER
PLICHTING DOOR DE BESTUURDER. -
MISDRIJF VAN ONVRIJWILLIGE DODING 
BEWEZEN VERKLAARD. - WETTELIJK
HEID. 

fio VOORZIENING lN VERBREKING. 
- VORM, - STRAFZAKEN. - AAN
VULLENDE MEMORIE VAN DE ElSER. -
MEMORIE NEERGELEGD !lUNDER DAN 
ACHT DAGEN VOOR DE 'rERECHTZITTING. 
- NIET ONTVANKELIJKE MEMORIE. 

1° De rechter die de elementen op dewelke 
hij zijn beslissing steunt bepaalt, beant
woordt aldus de conclusies die ve!'schil
lende feitelijke elementen uiteenzetten ( 1). 
(Artikel 97 van de Grondwet.) 

2o Artikel .4 van de Wegcode van 8 april 
1954. legt de ve1·plichting op aan de 
bestuurde1· die betroklcen is in een ongeval 
dat lichamelijk letsel heeft veroorzaak~, 
't is te zeggen aan de bestuu!'der dte 
bet1·oklcen is geweest in een ongeval doo1· 
de oorzaak e1·van te zijn geweest of die 
zelfs enkel aanleiding e1' toe gege~.en 
heeft, afgezien van alle vemntwoordeltJ.k
heid in zijnen hoofde, om zich beretd
willig. ten dienste te stellen om de 
gekwetsten ter hulp te komen, zelfs jndien 
hij niet bewust is van een dnngend 
gevaar voo1' deze laatsten. 

(1) Verbr., 15 juni 1959 (Bttll. en PAsro., 
1959, I, 1051). 

(2) Raadpl. verbr., 23 november 1931 (Bull. 
en PAsro., 1931, I, 291) en 20 mei 1957 (An·. 
Vm·b1•., 1957, biz. 795). 

(3) Raadpl. verbr., 14 december 1959 (Bull. 
en PAsro., 1960, I, 446). 

3° Is wettelijlc de beslissing die schuldig 
aan onvrijwillige doding verklaart de 
bestuu1·der die, betrokken in een ongeval 
dat lichamelijk letsel teweeggebmcht 

· heeft en wettelijk gehouden zich beJ•eid
willig ten dienste te stellen om de ge
kwetsten te1· hulp te lcomen, zonder l'echt
vam•diging die ve1·plichting niet heeft na
geleefd, wanneer de rechte!' vaststelt dat 
de dood van het slachto ffer aan dit ver
zuim te wijten is (2). 

4° Is niet ontvankelijlc de aanvullende 
memorie door de eise1·, tot staving van 
zijn voo1·ziening, in strafzaken, neerge
legd minde~· dan acht dagen voor de 
terechtzitting (3). (Besluit van 15 maart 
1815, art. 53; wet van 20 juni 1953, 
art. 6, par. 1.) 

(DELPLACE, T, BUYSSE EN VERBRUGGE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 november 1959 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing : . 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7 van de wet 
van 20 april 1810, 163 van het Wetboek 
van strafvordering en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest a,an
legger veroordeeld heeft zonder beant
woording van diens conclusies en van de 
daarin aangehaalde medische artikelen 
en werken : 

Overwegende dat het arrest aanlegger 
veroordeelt uit hoofde van onvrijwillige 
doding ter zake van, betrokken zijnde in 
een wegverkeersongeval dat lichamelijk 
letsel teweeggebracht heeft, verzuimd te 
hebben zich bereidwillig ten dienste te 
stellen om de gekwetste ter hulp te 
komen, welk verzuim de dood van het 
slachtoffer tot gevolg gehad heeft; 

Overwegende dat aanlegger bij zijn 
conclusies v66r de rechter in hoger beroep 
deed gelden dat de zware fout van het 
slachtoffer de enige oorzaak van deszelfs 
dood is ; dat in ieder geval de zekere 
oorzaak van de dood niet bewezen is ; 
dat geen bewijs geleverd is van een ver
band van oorzaak tot gevolg tussen de 
handelwijze van aanlegger en de dood 
van het slachtoffer; 

Dat hij, aangaande de oorzaak en de 
omstandigheden van de dood, onderschei
den feitelijke onderstellingen en argU-
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menten, ontleed aan bepaalde medische 
artikelen en werken, deed gelden; 

Overwegende dat het arrest aanleggers 
feitelijke beweringen weerlegt door erop 
te wijzen, aan de hand van feitelijke 
elementen die bet nader omschrijft, « dat 
na de botsing, beklaagde zijn voertuig 
opnieuw in beweging gebracht heeft zon
der ook maar uit te stappen ... en naar 
zijn woning gereden is ... van waar hij 
de rijkswacht pas een tiental minuten na 
zijn terugkeer verwittigd heeft; dat bui
ten kijf staat dat hij het slachtoffer kon 
ontdekken ... en terstond opsporingen 
kon doen ; dat, hoewel onbekwaam tot 
het verstrekken van geneeskundige zor
gen, hij evenwel het gelaat van het 
slachtoffer uit het water kon tillen en zo 
het water uit de mond kon Iaten weg
vloeien, welke verrichtingen, binnen een 
tijdsruimte van 3 tot 4 minuten uitge
voerd, aan het slachtoffer de normale 
levensomstandigheden terugschonken ; 
dat de bij de lijkschouwing gedane vast
stellingen uitwijzen dat de dood wei 
degelijk het gevolg van een verstikking 
door verdrinking is » ; 

Dat het arrest mitsdien de zekere 
oorzaak van de dood en het verband van 
oorzaak tot gevolg tussen aanleggers han
delwijze en het overlijden van het slacht
offer bewezen heeft ; dat het arrest, door 
te wij zen op feitelijke omstandigheden 
welke de door aanlegger bij conclusies 
voorgestelde feitelijke beweringen tegen
spreken, het middel passend beantwoord 
heeft; 

Overwegende dat het arrest aan de 
stelling van aanlegger, waardoor deze 
zijn vlucht na de botsing toeschrijft aan 
een staat van momentele zinneloosheid, 
die in soortgelijke gevallen door dokter 
De Greef bescbreven is, tegenwerpt dat 
het onjuist is dat aanlegger in een totale 
paniekstemming verkeerd heeft en de 
vlucht genomen heeft als een automaat ; 

Dat het niet behoefde bovendien n:ader 
in te gaan op argumenten, ontleend aan 
medische artikelen en werken die geen 
afzonderlijk middel uitmaakten; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending vim de artikelen 418 van 
l:J.et Strafwetboek, 4 van het koninkliH~ 
besluit van 8 april 1954, boudende alge~ 
meen reglement op de politie van het 
wegvedceer, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat, eerste ohderdeel, het bestreden 
arrest, na vastgesteld. te hebben. dat, uit 

bet oogpunt van de technische regelen 
van het wegverkeer in de nauwkeurigste 
zin, de elementen van de zaak niet van 
zodanige aard zijn dat zij grond opleveren 
tot de minste grief tegen aanlegger, des
niettemin overwogen heeft dat hij be
trokken was in een ongeval dat licbame
lijk letsel heeft teweeggebracht; tweede 
onderdeel, het bestreden arrest, hoewel 
vaststellende dat aanlegger een tiental 
minuten na teruggekeerd te zijn in zijn 
woning te Meslin-l'Eveque de rijkswacht 
verwittigd heeft, hem desondanks aan 
overtreding van artikel 4 van het konink
lijk besluit van 8 april 1954 schuldig· ver
klaard heeft, zonder in zijnen hoofde te 
wijzen op de bewustheid van een drin
gend levensgevaar voor Franz Buysse, 
en dan wanneer toepassing van voor
meld artikel uitgesloten was, naardien 
aanlegger, door uit eigen beweging de 
rijkswacht te verwittigen een tiental 
minuten na zijn terugkeer in zijn woning 
te Meslin-l'Eveque, een nabij Silly gelegen 
plaats, zich bereidwillig ten dienste ge
steld heeft om de gekwetste ter b ulp te 
komen ; derde onderdeel, het bestreden 
arrest de zin van de uitdrukking « zich 
bereidwillig ten dienste stellen om ter 
hulp te komen » onwettig verruimd heeft 
door te oordelen dat zij de verplichting 
oplegt (( de normale levensomstandig
heden terug· te schenken », dan wanneer 
buiten ieder wettelijk imperatief voor
schrift het verzuim ter hulp te komen 
geen fout oplevert, en het niet denkbaar 
is dat de bestuurder, die betrokken is 
in een ongeval dat lichamelijk letsel te
weeggebracht heeft, gehouden is tot een 
verplichting van resultaat welke zelfs 
niet van de geneesheer geeist is ; vierde 
onderdeel, het bestreden arrest, hoewel 
de noodzakelijkheid van een oorzakelijk 
verband tussen aanleggers handelwijze 
en het overlijden van het slachtoffer aan
nemende, dit overlijden uitsluitend aan 
aanlegger toeschrijft, dan wanneer het 
vaststelt dat de botsing aileen te wijten 
is aan de fout van een derde die aileen 
het slachtoffer kan wezen, en dan wan
neer, al verklaart het, overigens tegen de 
conclusies en de daarin aangehaalde do
cumenten in en zonder ze te beantwoor
den, dat 'de verrichtingen die het be
schrijft, binnen een tijdsruimte van drie 
tot vier minuten uitgevoerd, aan het 
slachtoffer ·de normale levensomstandig
heden zouden terug·geschonken hebben, 
het evenwel niet constateert dat aanleg
ger, aangenomen - quod non - dat hij 
daartoe zou verplicht geweest zijn, in de 
tijdsruimte die het aangeeft verrichtin-
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gen, welke trouwens ontoereikend waren, 
aileen had kunnen uitvoeren, aldus na
latende de aanwezigheid vast te steilen 
van aile elementen die nodig zijn om 
het feit tegen aanlegger strafbaar te 
maken: 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de verplichtingen, 

omschreven in artikel 4 van bet konink
lijk besluit van 8 april 1954 houdende 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, naar luid van lid 1 van dit 
artiket opgelegd zijn aan de bestuurder 
die betrokken is in een ongeval dat licba
melijk letseL teweeggebracht heeft, dit 
wil zeggen aan de bestuurder die met dit 
ongeval te doen heeft wijl hij de oorzaak 
ervan of zelfs eenvoudig de aanleiding 
ertoe geweest is, afgezien van iedere ver
antwoordelijkheid .in zijnen hoof de; 

Dat de vaststelling waarop het middel 
wijst mitsdien niet uitsluit dat aanlegger, 
zoa!s l1et arrest verk!aart, betrokken is 
in een ongeval dat lichamelijk letsel 
teweeggebracht heeft; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel naar recht filalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de verplichting, om

schreven in artikel 4-2° van het konink
lijk besluit van 8 april 1954, aan de 
bestuurder hierdoor aileen opgeleg·d is dat 
hij betrokken is in een ongeval dat licha
me!ijk letsel teweeggebracht heeft; dat 
zij dus terstond ontstaat en zonder dat 
er bovendien vereist is dat de bestuurder 
zich bewust is van het spoedeisend karak
ter van een g·evaar voor de gekwetste ; 

Dat bijgevolg het tweede onderdeel 
van het middel naar recht faalt ; 

Over bet derde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, door vast 

te stellen dat het aanlegger « mogelijk 
was het gelaat van het slachtoffer uit het 
water te tillen en zo het water uit de mond 
te Iaten wegvloeien, welke verrichtingen, 
binnen een tijdsruimte van drie tot vier 
minuten uitgevoerd, aan het slachtoffer 
de normale levensomstandigheden terug
schonken ,, slechts releveert dat deze 
verrichtingen, in de aangegeven tijds
ruimte uitgevoerd, aan het slachtoffer de 
normale levensomstandigheden terug
schonken en niet beslist, in strijd met 
aanleggers bewering in dit onderdeel van 
het middel, dat de verplichting, omschre
ven in bet reeds aangebaalde artikel 4-2° 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954, eist aan de gekwetste de normale 
levensomstandigheden terug te schenken ; 

Dat het derde onderdeel van het mid
del, op een onjuiste uitlegging van het 
arrest rustende, feitelijke grondslag mist; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat uit het op het eerste 

middel verstrekte antwoord blijkt dat 
bet arrest de door aanlegger genomen 
conclusies behandeld en geconstateerd 
heeft dat hij dadelijk aileen en doelmatig 
had kunnen handelen, en dat het arrest 
aldus zijn dispositief wettig gerechtvaar
digd heeft; 

Dat het vierde onderdeel van het mid-
del niet kan ingewilligd worden ; · 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 71 van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest, na ver
klaard te hebben dat het niet bewezen is 
dat aanlegger door een macht waaraan 
hij niet heeft kunnen weerstaan gedwon
gen werd de plaats na het ongeval te 
verlaten, evenwel oordeelt dat « zijn 
vlucht onverklaarbaar is, vermits hij a! 
gedaan heeft wat hij kon tot vermijding 
van een botsing welke aileen aan de fout 
van een derde te wijten was en hij overi
gens regelmatig gedekt was door een 
geldige verzekering >> ; dat het arrest zo
doende, en rekening ermee houdende dat 
aanlegger zelfs niet verontrust is gewor
den wegens het nemen van de vlucht 
om niet bij de nodige bevindingen aan
wezig te zijn (wet v-an 1 augustus 1924, 
artikel 3), tegenstrijdige redenen gegeven 
heeft die met het ontbreken van redenen 
gelijkstaan : immers, zo de terugkeer van 
aanlegger naar zijn woning dadelijk na 
het ongeval onverklaard blijft, is hij 
noodzakelijk te wijten aan een macht 
waaraan hij niet heeft kunnen weer
staan : 

Overwegende dat het arrest zonder 
tegenstrijdigheid heeft kunnen vaststel
Ien, enerzijds, dat de vlucht van aanleg
ger onverklaarbaar is vermits hij al ge
daan had wat hij kon tot vermijding van 
een botsing welke aileen aan de fout van 
een derde te wijten was en hij overigens 
regelmatig gedekt was door een geldige 
verzekering, en anderzijds, dat bet niet 
bewezen is dat aanlegger door een macht 
waaraan hij niet heeft kunnen weerstaan 
gedwongen werd de plaats na het ongeval 
te verlaten ; 

Overwegende inderdaad dat uit het 
feit dat de twee omstandigheden waarop 
het arrest in de eerste plaats gewezen 
heeft de vlucht van aanlegger niet ver
klaren, niet blijkt dat aanlegger de plaats 
na het ongeval verlaten heeft omdat hij 
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zou gedwongen zijn geworden door een 
macht wa;J.raan hij niet heeft kunnen. 
weerstaan; 

Dat het middel . feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 154 en 189 
van het. .Wetboek van strafvordering, 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat " de motorrijder onder de ogen (van 
aanlegger) weggeslingerd werd >> en de 
lichtbundel van zijn lampen, << gericht op 
de met gras begroeide berm, na het 
ongeval, hem in staat stelde tot het on
middellijk doen van opsporingen, in de 
zone waar het motorrijwiel. lag en het 
mogelijk was de richting van de lampen 
te veranderen door op de berm licht te 
zwenken, wat beklaagde trouwens deed 
om de plaats te verlaten )), dan wanneer 
uit het plan en uit het dossier blijkt dat 
het motorrijwiel en het slachtoffer niet 
weggeslingerd werden onder de ogen van 
aanlegger die nog steeds in beweging was 
en dat de lampen van aanlegger op het 
ogenblik toen hij de plaats verliet gericht 
waren naar een zone, tegengesteld aan die 
waar het motorrijwiel en het slachtoffer 
lagen, naar welke hij ze niet kon richten 
zonder overtreding van de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 en miskenning van de regelen van 
de elementairste voorzichtigheid, te meer 
daar een op het plan zichtbare boom dit 
belette : 

Overweg·ende dat het middel niet zegt 
van welk plan, van Welke vermelding van 
dit plan en ook van welk stuk der rechts
pleging het arrest de bewijskracht zou 
miskend hebben ; dat het hof voor het 
overige geen macht heeft tot het beoor
delen van de in het middel aangevoerde 
feitelijke elementen; 

Dat het middel derhalve niet ontvanke
lijk is ; 

En overwegende dat de substantiiile 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing· overeenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vorderingen 
gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel doet g·elden ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de aanvullende memorie, neer
gelegd op 7 april 1960, welke dus niet 
minder dan acht dagen v66r de terecht
zitting aan het openbaar ministerie mee
gedeeld is, verwerpt de voorziening ; 
veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

11 april1960. - 2~ kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Richard. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-g·eneraal. - Pleite~·, H. Loir, 
(van de balie van het hof van beroep 
te Brussel.) 

2e KAMER. - 11 april 1960 

1° UITLEVERING. - BESCHIKKING 
VAN DE RAADKAMER WAARBIJ UIT
VOERBAAR WORDT VERKLAARD HET 
BEVEL TOT AANHOUDING DOOR EEN 
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND. 
- REDENEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. ----' 
BEVEL TOT AANHOUDlNG. - DATUM 
DER FElTEN. - DooR DE WE'r NlET 
VERElS'fE VERMELDING. 

so UITLEVERING. - BEVEL TOT 
AANHOUDING VERLEEND DOOR EEN 
BUITENLANDSE OVERHEID. - EXE
QUATUR DOOR DE RAADKAMER. -
- NIET ONDERWORPEN AAN DE VOOR
WAARDE DAT DlT BEVEL DE DATUM 
DER FElTEN WEGENS DEWELKE IIET 
WERD VERLEEND ZOU VERMELDEN. 

4° UITLEVERING.- BEVEJ, TOT AAN
HOUDING VERLEEND DOOR EEN BUI
TENLANDSE OVERHEID. - EXEQUA
TUR.- YOORWAARDEN. 

1° De madkamel' motiveert l'egelmatig zijn 
beschikking die uitvoe1·baar verklaart het 
bevel tot aanhouding ve~·leend doOI' een 
buitenlandse ove1'heid, met het oog op de 
uitlevel'ing, dool' vast te stellen dat de 
zaak b~i haar aanhangig werd gemaakt 
doOI' l'eq~~isito1·ium van de procureur 
des leanings, dat ze gezegd bevel heeft 
gezien en doo1' het ve1·melden van het 
uitleveringsve~·drag ( 1). 

2° Geen wetshepaling vereist dat het bevd 
tot aanhouding de datum der feiten we
gens dewelke het we1·d verleend zou ver
melden (2). 

S0 De wet van 15 maa1·t 1874 onderwerpt 
niet het exequatul' doo1· de l'aadkamer van 
een bevel tot aanho~~ding door de buiten
landse ove1·heid verleend, met het oog op 
de ~~itlevering, aan de voorwaarde dat dit 

(1) De verschijning van de vreemdeling 
v66r de raadkamer wordt niet voorzien (verbr., 
13 mei 1949, An·. Ye1'b1·., 1949, blz. 329). 

(2) Verbr., 23 september 1942 (Ar1·. Ym·b1•., 
1942, blz. 104). 
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bevel de datum van de · feikn, we gens 
dewelke het werd verleend, zou ·vetmelden. 

'• 0 Om uitvoerbaar te maken een bevel tot 
aanhouding doot de buitenlandse over
heid verleend, met het oog op de uitleve
ring, moet de raadkarne1' en, in geval van 
ho ger beroep ( 1), de karne1' van in be
schuldigingstelling nagaan of deze akte 
de nau_wkeurige aanduiding inhoudt van 
het fett wegens hetwelk het uitgegeven 
we1·d, dit wil· zeggen of het ge'inc1'imi
nee1'de feit, volgens de Belgische wetten, 
een misd1·ijf' uitmaakt en ·in het ·uitleve
ringsvetd1'ag is voorzien; en of gelet 
op de andete stukken van de procedu1·e, 
de verjaring van de publieke vorde1·ing, 
volgens de Belgische wetten, niet blijkt 
verkregen te zijn, · 

(DE:\!ANGEAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet be~treden 
arrest, op 9 maart 1960 gewezen door de 
kamer van inbeschuldigingstelling· van 
het Hof van b"eroep te Brussel; · 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest beslist " dat de beroepen be
schikking, door een bevel tot aanhouding 
uit hoofde van een beschuldiging van be
drieglijke bankbreuk uitvoerbaar te ver
klaren, genoegzaam met redenen omkleed 
is, naaruien deze verklaring de overne
ming van de gronden van het bevel tot 
aanhouding en van de gronden van het 
requisitoir impliceert », dan wanneer de 
beroepen beschikking bij het verwijzen 
naar die documenten de vermeldingen 
ervan niet overneemt, en dan wanneer 
daarenboven de feitenreehters niet aan
duiden wat, in de vermeldingen van het 
bevel tot aanhouding en van het requisi
toir, als gronden dient te worden be
schouwd : 

Overwegende dat'de beslissing van de 
raadkamer waarbij uitvoerbaar wordt 
verklaard het bevel tot aanhouding dat 
_door de bevoegde buitenlandse overheid 
.verleend en tot staving van een verzoek 
om uitlevering overgelegd is, naar de eis 

(1) Nopens de ontvankelijkheid van het 
boger beroep, door de wet van 15 maart 1874 
.niet uitdrukkelijk voo:rzien, raa.dpl. verbr., 
23 april en 28 mei 1900 (Bttll. en PAsrc., 1900, 

van de wet met redenen omkleed is wan
neer daarin wordt vastgesteld, zoals ten 
deze, dat de zaak door het requisitoir van 
de procureur des konings bij de raadka
mer aanhangig gemaakt is en dat deze 
kamer bewust bevel gezien heeft wat 
impliceert dat zij het onderzocht 'heeft 
ten aanzien van de wet van 15 maart 1874 
en van het uitleveringsverdrag. hetwelk 
zij uitdru~kelijk ~anhaalt; dat eruit volgt 
dat het m1ddel blJ gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is ; · 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3 en 7 van de 
wet van 15 maart 1874 op de uitleverin
gen, 1317, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest beslist wat 
h<:t s.trafrechte~ijk karakter van de 'ge!n· 
CI'lmmeerde fmten aangaat, dat het feit 
een gedeelte van het actief weggemaakt of 
verborgen te hebben door het bevel tot 
aanhouding uitvoerig verduidelijkt is en 
dat, in de termen zelve van de door de 
I taliaanse overheid gegeven uiteenzettinO' 
er tenminste driemaal sprake is van d~ 
datum van de ten laste gelegde feiten die 
plaats gehad hebben " in de drie aan het 
faillissement (27 februari 1957) vooraf
gane jaren ,, "tijdens het jaar 1956 ,, of 
"in de loop van vijf economische ja
ren ,, dan wanneer, eerste onderdeel, 
nopens de door het arrest in aanmerking 
genomen incriminatie, geen aanduiding 
van een datum voorkomt op het bevel 
tot aanhouding, het enige stuk dat aan
legger met de beroepen beschikking bete
kend is, en dan wanneer, tweede onder
dee!, de uitdrukking « in de loop van vijf 
economisc1Je jareri )) niet met voldoende 
nauwkeurigheid de datum van het feit we
gens hetwelk het bevel tot aanhouding 
v:~rlee,nd i~ aangeeft, daar zij geen moge
hJkhmd b1edt na te gaan of de verjaring 
van de vordering volgens de Belgische 
wetten al dan niet verkregen is : 

Overwegende dat de raadkamer of, bij 
hager beroep, de kamer van inbeschuldi
gingstelling, om uitvoerbaar te maken 
een bevel tot aanhouding dat door de be
voegde buiten1andse overheid verleend en 
tot staving van een verzoek om uitleve
ring overgelegd is, dient na te gaan of 
deze akte de nauwkeurige aanduiding in
houdt van het feit wegens hetwelk het 
uitgegeven is, dit wil zeggen of het ge!n-

T, 214 en 280); 3 mei 1926 (ibid., 1926, I, 358); 
7 juli 1930 (ibid., 1930, I, 289); 4 december 
1939 (An·. Verb1·., 1939, blz. 230) en 16 mei 
1949 (ibid., 1949, blz. 329). 



crimineerde feit volgens de Belgische wet
ten een misdrijf uitmaakt en in het uit
leveringsverdrag bepaald is; dat, voor het 
overige, het volstaat dat het in den 
vreemde verleende bevel tot aanhouding 
dezelfde waarborgen biedt als het in Bel
gie verleende bevel; dat mitsdien, daar 
geen enkele wet in Belgie voorschrijft dat 
het bevel tot aanhouding de datum van 
het feit wegens hetwelk het uitgegeven 
is vermeldt, deze vermelding evenmin 
vereist is voor het exequatur van het door 
de bevoegde buitenlandse overheid ver
]eende bevel; 

Overwegende dat de datum van de fei
ten wegens welke het bevel uitgegeven is 
kan blijken uit de stukken van de proce
dure die voorgelegd zijn aan het rechts
college dat dit bevel in Belgie uitvoer
baar client te maken; 

Overwegende dat de rechter die ook 
verwijst naar de door de Italiaanse over
heid tot staving van haar verzoek om 
uitlevering gedane uiteenzetting, zonder 
miskenning van het uitvoerbaar ge
maakte bevel tot aanhouding heeft kun
nen overwegen dat het feit van wegma
king van actief, hetwelk hij aanrrierkt 
als het misdrijf van bedrieglijke bank
brenk uitmakende, aangegeven was als 
zijnde gepleegde "in de loop van vijf 
economische jaren », evenals de andere 
ge'incrimineerde en dit misdrijfuitma
·kehde feiten; 

Dat het ter zake weinig afdoet dat hij 
ten overvloede erop gewezen heeft dat de 
datum van de andere aan aanlegger ten 
laste gelegde feiten insgelijks met een 
genoegzame nauwkeurigheid aangeduid 
was; 

Overwegende dat, daar op het in aan
merking genomen feit van bedrieglijke 
bankbreuk door de Belgische wet een 
criminele straf gesteld is, de feitenrechter 
wettig heeft kunnen beslissen dat, aange
zien dit feit in de loop van vijf econo
mische jaren gepleegd werd, de verjaring 
van de publieke vordering volgens de 
Belgische wetten niet scheen ingetreden 
te zijn; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan ingewilligd worden ; 

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

11 april1960.- 2• kamer.- Vootzit
te1', H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vetslaggever, H. Richard. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Delange, 
ad vocaa t-generaal. 

2° KAMER. - 11 april 1960 

1° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER
HEID. - G,ENERALITEITEN. - VER
ZUllVI VAN OVERMAKING AAN DE RIJKS
DIENST VOOR MAATSCHAPPELTJKE ZE
KERHEID VAN DE GEDANE AFHOUDINGEN 
SAMEN MET DE BIJDRAGEN BINNEN DE 
REGLEMENTAIRE TERMIJNEN EN VOOR
WAARDEN. - WERKGEVER DIE EEN 
VENNOOTSCHAP IS. - STRAfRECHTE
LIJKE SANCTIE TOEPASSELIJK OP DE 
MET HET DAGELIJKSE BEHEER BELASTE 
PERSOON. - VERJARING VAN DE PU
BLIEKE VORDERiNG. - VERTREKPUNT 
VAN DE TERMIJNEN VAN .EEN JAAR. 

2° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER
HEID. -· GENERALITEITEN. - VER
ZUIM VAN OVERMAKING VAN DE GE
DANE AFHOUDINGEN EN VAN DE BI~ 
DRAGEN. lNSTELLEN DOOR DE 
RIJKSDIENST VAN EEN VORDERING TOT 
BETALING v66R DE BURGERLIJKE 
RECIITBANK. - LATERE KLACHT VAN 
DE RiJKSDIENST OF VAN DE BEVOEGDE 
MINISTER. - PUBLIEKE VORDERING. 
- ONTV ANKELiJKHElD. 

3° STRAF.- SAMENLOOP VAN INBRED
KEN OP ARTIKEL 12, PARAGRAAF 2, VAN 
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 DE
CEMBER 19/llto BETREFFENDE DE MAAT
SCHAPPELIJKE ZEKERTIEID VAN DE 
ARBEIDERS, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 2 
VAN DE BESLUITWET VAN 6 SEPTEM
BER 1%6. - 0VERTREDING TEN OP
ZICHTE VAN 194 ARBEIDERS.- ENKELE 
STRAF VAN 200 FHANK. - 0NWETTE~ 
LIJKHETD. 

1° Wanneer de wel·!cgevel', die de bij arti
lcel 3 van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijlce 
zelcerheid van de arbeide1·s voorziene af
houdingen heeft gedaan, ze niet ovetge
maalct heeft aan de Rijlcsdienst vool' 
maatschappelijlce zelce1·heid samen met de 
bijdragen binnen de reglementaire ter
mijnen en voorwam·den, een vennoot
schap is, is de stl'afrechterlijlce sanctie 
toepasselijlc op de persoon met het dage~ 
lijlcs behee1· be last {1) en de te~·mijn van 
een jaal' van de ve1jaring van de publielce 
vo1·de1'ing neemt slechts aanvang, ten op
zichte van die persoon, zoals wanneer de 
we1·lcgevM' een fysische persoon is, te re~ 
lcenen van de dag van de ove1·malcing van 

(1) Raadpl. verbr., 4 juli 1955 (A1'1', Verbr., 
1955, blz. 906}. 



· de afhoudingen aan voormelde dienst (1), 
(Besluitwet van 28 december 1944, 
art. 12, par. 2, gewijzigd bij art. 2 van 
de besluitwet van 6 september 1946.) 

2" Het instellen door de Rijksdienst voo1· 
maatschappelijke zeke1·heid tegen een 
wetkgeve1·, v661· de butgerlijke rechtbank, 
11cm een vo1·dering tot betaling van de 
gedane afhoudingen en 1;an bijdmgen, 
belet het latei'e neel'leggen niet 1!an een 
klacht dom· de Dienst of doo1· de bevoegde 
ministet tegen de wetkgevM' noch het 
uitoefenen van de pubz.ieke vorde1·ing 
wegens het dom· deze laatste begane mis· 
dtijf. (Besluitwet van 28 december 
1944, art. 12, par. 1 en 2, gewijzigd bij 
art. 2 van de besluitwet van 6 septem
ber 194.6,) 

3° Is onwettelijk een enkele straf van 
200 frank uitgesproken ten laste van een 
werkgeve1· wegens inbreuken op arti
kel 12, paragmaf 2, van de besluitwet 
van 28 december 1944 betteffende de 
maatschappelijke zelcerheid van de ar
beiders, gew~jzigd bij m·tikel 2 van de 
besluitwet van 6 september 1946, begaan 
ten opzichte van 194 m·beiders. Ondet
scheidene boeten dienen uit gesproken te 
wo1·den, mits ze, in voorkomend geval, 
tot een maximum van 200 {1·ank te 
herleiden (2). 

(BAECK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 mei 1959 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel ; · 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel12, inzonderheid 12, 
paragraaf 2, van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd 
door artikel2 van de besluitwet van 6 sep
tember 1946, doordat het bestreden von
nis de publieke vordering niet verjaard 
verklaard heeft om de redenen dat lid 6 
van paragraaf 2 van voormeld artikel 12 
betrekking heeft op « de werkgever die 
een genus is waarvan de venootschap 
een species is " en dat krachtens lid 7 
van die paragraaf" ... indien de werkgever, 
ter zake de vennootschap, de afhoudin-

(1) Raadpl. verbr., 1 juli 1954 (A1'1'. Vm·b1·., 
1954, blz. 716). 

(2) Raadpl. verbr., 27 januari 1930 (Bull. 
en PAsrc., 1930, I, 82). 

g·(ln gedaan doch ze niet; samen met zijn 
bijdr:agen overgemaakt heeft aan de 
:Rijksdienst voor m.aatschappelijke zeker
heid binnen de reglementaire termijnen 
en voorwaarden, de verj aringstermijn 
slechts aanvangt op de dag der overma
king van de afhoudingen · aan de Rijks
dienst voor maatschappelijke zeker
heid,; dan wanneer deze bepalingen van 
strikt recht zijn en bijgevolg noch tot het 
geval van de aangestelde, noch tot .het 
geval van de met het dagelijks beheer van 
de gemeenschap helaste personen mag uitc 
gebreid worden : . , 

Overwegende dat aanlegg·er' ten laste 
gelegd waren overtredingen van arti
kel12, paragraaf 2, lid 3, van de besluit
wet van 28 december 1944, gewijzigd door 
artikel 2 van de wet van 6 september 
1946, en dat, volgens de dagvaarding, de 
bijdragen die aan de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid niet waren 
overgemaakt geworden betrekking bad
den. op het derde en het vierde kwartaal 
van 1954 en op het eerste en het tweede 
kwartaal van 1955 ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat aanlegger ten tijde van de 
feiten belast was met het dagelijks be
beer van de vennootscha:p « Etablisse
ments Baeck et Van Damme ,, en dat 
deze vennootschap de reglementaire bij
dragen en afhoudingen niet overgemaakt 
had aan de Rijksdienst voor maatschap
pelijke zekerheid ; 

Overwegende dat uit artikel 12, para
graaf 2, lid 7, van de besluitwet van 
28 december 1944, gewijzigd door arti
kel 2 van de besluitwet van 6 september 
1946, blijkt dat, wanneer de werkgever 
afhoudingen gedaan heeft doch ze niet 
samen met zijn bijdragen aan de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid 
overgemaakt heeft, de verjaringstermijn 
slechts ingaat op de dag van de overma
king van de afhoudingen aan de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid ; 

Overwegende dat de in artikel12, para
graaf 2, lid 3, van voormeld besluit om
schreven overtreding mitsdien een voort
durende overtreding uitmaakt; 

Overwegende dat het woord « werkge
ver , een generische term is ; dat hij in de 
vorenaangehaalde wetsbepalingen niet 
aileen de natuurlijke personen, maar ook 
de rechtspersonen die loontrekkende ar
beiders te werk stellen aanduidt; 

· Overwegende derhalve dat de rechter, 
met invoering van een onderscheid dat 
de wet niet maakt, niet mag beslissen dat 
de in voormeld artikel 12, paragraaf 2, 
lid 3, omschreven overtreding een voort-
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dureilde overtreding is wa:nneer de werk
g.ever een natuurlijk persoon is, en een 
ogenblikkelijke overtreding wanneer de 
werkgever een rechtspersoon is ; 

Overwegende dat, volgens artikel 12, 
paragraaf 2, lid 6, van meergemeld be
sluit, wanneer het een maatschappij geldt, 
de straf toegepast wordt op de persoon die 
met het dagelijks beheer der vereniging 
belast is; 

Overwegende dat eruit volgt dat, wat 
deze persoon betreft, de termijn van ver
jaring van de publieke vordering niet kan 
ingaan v66r de overmaking van de afhou
dingen aan de Rijksdienst voor maat
schappelijke zekerheid ; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, door te beslissen dat de publieke 
vordering niet verjaard was, de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen dus 
juist toegepast heeft ; 

Dat het middel. naar recht faalt; 
Over het tweede mid del, afgeleid uit de 

schending van artikel12, paragrafen 1 en 
2, van de besluitwet van 28 december 
1944, gewij zigd door de artikelen 2 van 
de besluitwet van 6 september 1946 en 
4 van de wet van 14 juli 1955, doordat 
het vonnis de publieke vordering ont
vankelijk viJrklaart, dan wanneer, ten 
deze, de Rijksdienst voor maatschappe
lijke zekerheid v66r de burgerlijke rechter 
een vordering ingesteld en veroordeling 
tot betaling van de door de werkgever 
verschuldigde sommen bekomen had, en 
dan wanneer de v66r de strafrechters en 
de v66r de burgerlijke rechters wegen:s 
dezelfde feiten ingestelde vorderingen 
niet allebei mogen aanhangig gemaakt 
worden : 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis blijkt dat de vrederechter te 
Elsene, door een op 11 april1956 gewezen 
vonnis de vennootschap « Etablissements 
Baeck et Van Damme » veroordeeld heeft 
tot betaling aan de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid van de som 
van 523.015 frank, en dat de publieke 
vordering naderhand ingesteld is ; 

Overwegende dat, bij overtreding, de 
Rijksdienst voor maatschappelijke zeker
heid de inning van de door de werkgever 
verschuldigde sommen v66r de vrede
rechter mag vorderen; dat hij ook klacht 
mag indienen ; 

Overwegende dat de publieke vordering 
onafhankelijk is van de burgerlijke vor
dering; 

Dat het aanhangig maken van de bur
gerlijke vordering, die ingesteld wordt 
krachtens artikel12, paragraaf 1, van de 

besluitwet van 28 december 1944, gewij
zigd door artikel 2 van de besluitwet van 
6 september 1946, het instellen van de 
publieke vordering krachtens artikel 12, 
paragraaf 2, van dit besluit niet belet; 

Overwegende dat de eventuele veroor
deling van de werkgever door de burger
lijke rechter eventueel tot gevolg heeft de 
strafrechter te ontslaan van het uitspre
ken .van de burgerlijke straffen bepaald 
bij artikel 12, paragraaf 2, lid 8, van 
voormeld besluit, doch dat deze veroor
deling niet doet vervallen het aan de 
minister of aan de Rijksdienst voor maat
schappelijke zekerheid toebehorende 
recht een vervolging te bewer.kstelligen, 
door klacht in te dienen overeenkomstig 
artikel 12, paragraaf 2, lid 7, van meer
gemeld besluit ; 

Waaruit volgt dat het middel naar 
recht faalt; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van de a:rtikelen 58 
van het Strafwetboek, en 12, paragraaf 2, 
van de besluitwet van 28 december 1944, 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel12, paragraaf 2, van de besluitwet van 
28 december 1944, met een boete van 
1 tot 25 frank en een gevangenisstraf van 
Mn tot zeven dagen of met een enkele 
dezer beide straffen gestraft wordt de 
werkgever of zijn aangestelde die, de 
afhoudingen overeenkomstig artikel 3 
gedaan hebbende, ze binnen de reglemen
taire termijnen en voorwaarden niet over
maakt aan de Rijksdienst voor maat
schappelijke zekerheid; samen met zijn 
eigen bijdragen; dat de aldus bepaalde 
geldboete zoveel maal toegepast wordt als 
er arbeiders zijn nopens welke er overtre
ding is, zonder dat echter de som der 
boeten meer dan 200 frank mag bedra
gen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
tegen aanlegger bewezen verklaart de 
telastlegging die de aanduiding omvat 
van honderdvierennegentig· arbeiders no
pens welke de bovenomschreven overtre
ding begaan is ; 

Overwegende dat aanlegger uit hoofde 
van elli:e dier overtredingen tot een afzon
derlijke straf diende te worden veroor
deeld en dat slechts het totaal van de 
samengevoegde boeten bij voorkomend 
geval tot een enige boete van 200 frank 
mocht verlaagd worden ; 

Overwegende dat de noodzakelijkheid 
wegens elke vastgestelde overtreding een 
afzonderlijke straf uit te spreken gerecht
vaardigd is door de overweging dat aileen 
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deze handelwijze het hof in staat ;;telt na 
te gaan of elke overtreding in de door de 
wet toegestane grenzen is bestraft en of 
er redenen waren tot vermindering van 
het totaal der geldboeten; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, door aanlegger schuldig te verklaren 
aan de honderdvierennegentig als hewe
zen aangeziene overtredingen en door hem 
rechtstreeks tot een enige geldhoete van 
200 frank te veroordelen, de voorschriften 
van de in het middel aangeduide bepa
lingen miskend heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het hestre
den vonnis, slechts in zover daarbij ten 
opzichte van aanlegger uitspraak gedaan 
is en in zover het het hoger beroep van 
het openbaar ministerie ontvangt en be
slist dat de publieke vordering ontvanke
lijk is; beveelt dat melding van dit arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt aanlegger tot tweederde van de 
kosten en laat het overblijvende derde de 
Staat ten laste; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele Recht
bank te Nijvel, uitspraak doende in hoger 
beroep. 

11 april1960. - 2° kamer.- Voo1'zit
tm·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. Polet. -
Gelijkluidende conclnsie, H. Delange, 
advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 12 april 1960 

INKOMSTENBELASTINGEN. - B:E
DRIJFSBELASTING. - UITGAVEN EN 
BEDRIJFSLASTEN. - lNTERESTEN VAN 
KAPlTALEN AAN DERDEN ONTLEEND 
EN IN HET BEDRIJF AANGEWEND EN 
LASTEN, RENTEN OF SOORTGELIJKE 
UITKERINGEN BETREFFENDE DIT BE· 
DRIJF. - BEGRIP. 

Het hof van be1'oep, bij hetwelk een be1·oep 
tegen de beslissing van de di1'ecteu!' de!' 
1'echtstreelcse belastingen aanhangig 
wo1'dt gemaakt, dat vaststelt dat een 
ve1·ande1'lijlce ret1'ibutie, aan bewee1'de 
o bligatiehoude1's versclwldigd en bere
kend volgens de omzet, mee1' beloopt dan 
het dubbel van de vaste 1'ente van 7 t. h. 
welke de lening ve1·goedt, dat banklenin
gen veel minde~· bezwarend zouden ge
weest zijn voo1· de vennootschap die de 
lening heeft uitgegeven, dat deze laatste 

de identiteit va·n de obligatiehouders niet 
laat kennen en zich onthoudt de minste 
inlichting te verschaffen nopens de om
standigheden in dewellce die lening 
werd aangegaan, mag wettelijk van die 
omstandigheden a(leiden dat die ret!'ibu
tie in we1'kelijkheid een dividend ttitmaakt 
en dat, dienvolgens, ze geen aftrekba1'e 
last is, luidens a1'tikel 26, paragraaf 2, 
2°, van de samengeschakelde wetten 
betre ffende de inkomstenbelastingen. 

(N. V. « ENTREPRISES GENERALES MEST
DAG », T. BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; _:_ Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 mei 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 110 en 112 
van de Grondwet, 113~, 13~9, 1350 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 55, 
paragraaf 1, van de. wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij ,het besluit van de Regent van 
15 januari 19~8, 1 en 2 van de wetten op 
de nationale crisisbelasting, samenge
schakeld hij de besluiten van de Regent 
van 31 juli 19~3 en 16 januari 1948, door
dat het bestreden arrest beslist : .eerste 
onderdeel, dat de simulatie van de nit
gave hierdoor bewezen is dat de retribu
tie niet aan het karakter van de obliga
tielening beantwoordt, dan wanneer arti
kel 26, paragraaf 2, 2° van de samenge
schakelde wetten als bedrijfslasten be
schouwt de interesten der kapitalen aan 
derden ontleend en in het bedrijf aange
wend, alsmede aile lasten, renten of soort
gelijke uitkeringen betreffende dit be
drijf, zonder dat andere vereisten gesteld 
zijn ; tweede onderdeel, dat verzoekster 
niet betwist dat zij leningen bij banken 
tegen veellag·ere interestvoeten had kun
nen bekomen, dat zij nagelaten heeft de 
minste bijzonderheid te verstrekken no
pens de omstandigheden waarmee het 
aangaan van de kwestieuze lening is ge
paard gegaan, dat zij de identiteit van de 
obligatieschuldeisers niet kenbaar maakt, 
dan wanneer, bij toepassing van artikel55 
van de samengeschakelde wetten, het op 
de administratie rust het bewijs ervan te 
leveren dat de aangegeven inkomsten niet 
juist zijn en de rechter mitsdien ten on-. 
rechte een vermoeden afgeleid heeft uit 
de feiten welke verzoekster - daar zij de 
bewijslast niet heeft - wettelijk niet 
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:verplicht was te betwisten, nader aan te 
duiden of te releveren : · 

· Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat het middel aan het 

.arrest verwijt beslist te hebben dat de 
veranderlijke retributie van 0,50 t. h. van 
de omzet, gevoegd bij een vaste interest 
yan 7 t. h., tot vergelding van de door 
aanlegster gesloten obligatielening, gesi
muleerd was en bijgevolg geen aftrek-
bare uitgave kon uitmaken ; · 

Overwegende dat het arrest erop wijst, 
enerzijds, « dat uit de elementen der zaak 
blijkt dat de bijkomende retributie van 
0,50 t. h. van de omzet gesimuleerd is; 
dat zij in feite dividenden, die in de vorm 
van beweerde interesten uitgekeerd zijn, 
uitmaakt; dat immers deze retributie aan 
bet karakter van de obligatielening niet 
beantwoordt "; 

Dat bet erop wijst, anderzijds, dat aan
legster niet betwist' dat ingevolge deze 
retributie de interestvoet van de obliga
tielening in de loop van de laatste twee 
dienstjaren tot meer dan bet dubbele van 
het vaste gedeelte gestegen is ; dat zij 
evenmin betwist dat zij bij banken lee 
ningen tegen veel lagere interestvoeten 
had kunnen bekomen; dat zij nagelaten 
heeft de minste bijzonderheid te verstrek
ken nopens de omstandigheden, waarmee 
het aangaan van de kwestieuze lening· is 
g·epaard gegaan; dat zij de identiteit van 
de obligatieschuldeisers niet kenbaar 
maakt ; dat, aangezien het gesimuleerd 
karakter van de uitgave door deze be
schouwingen bewezen is, de kwestieuze 
retributie uiteraard geen bedrijfslast kan 
uitmaken welke krachtens artikel 26 van 
de samengeschakelde wetten mag afge
trokken worden ; 

Dat aldus het arrest door een beoorde
Iing van de feiten en omstandigheden, die 
het als feitelijke vermoedens releveert, 
soeverein vastgesteld heeft dat de kwes
tieuze retributie de kenmerken die eigen 
zijn aan de interesten uit van derden ge
leende kapitalen niet vertoonde; dat het 
uit deze vaststelling wettelijk heeft kun
nen afleiden dat de betaling van deze re
tributie geen aftrekbare bedrijfsuitgave 
uitmaakte; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door vast te stellen, aan de ene zijde, dat 
aanlegster de feiten, door de administra
tie ten bewijze van het gesimuleerd ka
rakter van de retributie ingeroepen, niet 
betwistte, en, aan de andere zijde, dat zij 
nagelaten heeft aan die vermoedens fei
telijke elementen tegen te werpen, zich 
ertoe beperkt heeft te releveren dat aan
Iegster geen enkel element bijgebracht 

had hetwelk de vermoedens die de simu
latie bewezen kon tenietdoen ; 

Dat bet middel, in zover het aan het 
arrest verwijt de bewijslast op aanlegster 
gelegd te hebben, in feite niet opgaat; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 26, paragraaf 1, 2°, 
en 32, paragraaf 1, 55, paragraaf 1, van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, 77 en 79 van de samengescha
kelde wetten betreffende de vennoot
schappen, 1319 en 1322 van het Burger
Iijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest beslist dat uit de elementen van 
de zaak blijkt dat de bijkomende retribu
tie van 0,50 t. h. van de omzet gesimu
leerd is en dat zij in feite dividenden uit
maakt die in de vorm van beweerde inte
resten uitgekeerd werden, dan wanneer 
de werkelijkheid van de betaling van deze 
uitgave in het belang van de onderneming 
nooit betwist is geworden en dividenden 
slechts aan de bezitters van de aandelen 
van de vennootschap mogen betaald wor
den, welk feit in dit geval niet bewezen is ; 

Overwegende dat, daar het arrest be
wezen heeft, zoals in het antwoord op het 
eerste middel uiteengezet is, dat de beta
ling van de retributie de betaling van 
interesten van in lening opgenornen kapi
talen niet vertegenwoordigde en deswege 
geen aftrekbare bedrijfsuitgave kon uit
rnaken, daaruit noodzakelijkerwijze blijkt 
dat de somrnen die deswege niet zijn uit
gegeven tot zodanig beloop een verho
ging van het bedrag der winsten ten ge
volge gehad hebben ; 

Overwegende dat deze enkele beschou
wing volstaat om het dispositief van het 
bestreden arrest wettelijk te rechtvaar
digen ; dat dienvolgens de reden volgens 
welke de retributie in feite in de vorrn 
van beweerde interesten uitgekeerde divi
denden uitrnaakt ten overvloede gegeven 
is, en dat het rniddel derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning·; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

12 april 1960. - 2e kamer. - Voorzit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnernend 
voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Vidts (van de 
balie bij het hof van beroep te Gent) en 
Van Leynsele. 
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. 2e. J(AMER. - 12 april 1960 

INKOMSTENBELAST.INGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - SLUITING VAN 

. EEN NIJVERHElDS-, HANDELS- OF LAND
BOUWBEDRIJF. - VERGOEDING TER 
GELEGENHEID VAN DIE SLUITING ONT
VANGEN.- ARTIKEL 27. PARAGRAAF 1 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN: 
- MEERWAARDE. - MATE IN DE-
WELKE DIE VERGOEDING ONDERWOR
PEN IS AAN DE BEDRIJFSBELASTlNG, 

De ve?'goeding ontvangen van het Ve?'ef
feningscomite vim de Nationale land
bouw en voedingsco1'po1'atie, ten gevolge 
van de· sluiting van een nijve?'heids-, 
handels- of landbouwbed?·ijf, is onderhe
vig aan de bedrijfsbelasting, bij toepas
sing van aTtikel 27, pa?'ag?'aaf 1, van de 
sq,mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, in de mate waaTin 
ze de tegenpm·tij ve1'tegenwoo1·digt van 
de meeTwaaTde van in het bedrijf' gesto
ken activa, verkregen in de loop en doo?' 
h~t feit van de exploitatie, meerwaaTde 
dw slechts doo?' /war verwezenlijking 
gebleken is (1). 

(SAMENWERKENDE 'lrENNOOTSCHAP " MEL
KERlJ SINT-ANTONIUS », T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

· HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 maart 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, 25, paragraaf 1, en 27, 
paragraaf 1, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, van artikel 1 van de wet van 
30 juli 1947 tot verlenging van de termij
nen, bepaald in artikel 74 van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, en van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, - na vast
gesteld te hebben of althans zonder be
twist te hebben dat het belast bedrag de 
vergoeding uitmaakt die aanlegster toe
gekend is door. de beslissing van 19 juni 
1952 van het Vereffeningscomite van de 

(l)'Verbr., 23 april1958 (A1'1·. Ve1·br., 1958, 
blz. 659) en 2 juni 1959 (ibid., 1959, biz. 800). 

VERBR., 1960. - 48 

N. L. V. C. wegens de sluiting van de on
derneming en de zogoed als volledige ver
nieling van de gebouwen en het mate
r!~el welke ~anlegster tijdens de vijande
hJke bezettmg ondergaari heeft - het 
middel verworpen heeft dat doo; aanleg
ster hieruit afgeleid is dat haar schuldvor
dering tijdens de vijandelijke bezetting 
ontstaan was en dat bijgevolg de liti
gieuze aanslag uiterlijk op 31 december 
1954 had dienen te worden ingekohierd, 
om de reden dat deze schuldvordering 
wat haar bestaan en haar bedrag betreft: 
slec.hts. vaststaand geworden was op 
19 JUm 1952, de datum van de beslissing 
van het Vereffeningscomite; dan wan
neer, eerste onderdeel, het verlies dat aan
le_gster tijdens de vijandelijke bezetting 
mt oorzaak van deN. L. V. C. ondergaan 
had toentertijd reeds g·oedgemaakt was 
door een schuldvordering ten laste van 
hen die deze onrechtmatige daad verricht 
hadden; dan wanneer, tweede onderdeel 
de beslissing van het VereffeningscomitJ 
van deN. L. V. C. van 19 juni 1952 niet 
als uitwerking gehad heeft deze schuld
vordering in het Ieven te roepen, haar het 
bestaan te geven of haar bedrag vast te 
s~~llen, doch enkel te bepalen in hoever 
ZIJ zou ge'ind worden; de litigieuze aan
slag bijgevolg op een tijdens de bezetting 
ontstane schuldvordering g·evestigd was 
en zij uiterlijk op 31 december 1954 op 
het kohier diende te worden gebracht : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat het aangeslagen bedrag, het
welk de hoofd- en aanvullende vergoe
ding, ten bedrage van 532.475 frank uit
maakt die aanlegster toegekend is bij de 
beslissing van 19 juni 1952 van het 
Vereffeningscomite van de N. L. V. C., 
" de meerwaarde van de onstoffelijke ele
menten van het ge'investeerde actief die 
krachtens artikel 27, paragraaf 1, va~ de 
samengeschakelde wetten belastbaar is 
vertegenwoordigt ''; ' 

Overwegende dat, al voert aanlegster 
aan dat het arrest vastgesteld of althans 
niet betwist heeft dat het belast bedrag 
de vergoeding uitmaakte die weg·ens de 
sluiting van de onderneming en de zo
goed als volledige vernielin g van de ge
bouw~_n en het ~aterieel tijdens de vij
andehJke bezettmg toegekend werd, zij 
evenwel het arrest niet critiseert in zover 
het beslist dat dit belast bedrag de meer
waarde van de onstoffelijke elementen 
van het ge'investeerde actief, welke krach
tens artikel 27, paragraaf 1, van de sa
mengeschakelde wetten belastbaar is ver-
tegenwoordigt ; ' 

Overwegende dat het hof van beroep, 
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om de aanslag te rechtvaardigen, de re" 
denen van de beslissing van de directeur 
der belastingen overnemende, beslist, zon
der deswege gecritiseerd te zijn, dat de 
vergoedingen welke aanlegster door de 
beslissing van 19 juni 1952 toegekend zijn, 
dit wil zeggen die welke, naar het zegt, 
een meerwaarde van de onstoffelijke ele
menten van het ge'investeerde actief uit
maken, " een verborgen meerwaarde yer
tegenwoordigen, die in de loop van het 
bedrijf van aanlegster verkregen is ; dat 
deze verborgen meerwaarde slechts door 
voormelde beslissing van 19 juni 1952 
gebleken is en dat zij v66r deze datum 
noch verkregen, noch in de rekeningen 
of inventarissen van aanlegster uitge
drukt was"; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
door de bovenaangehaalde redenen, waar
tegen het middel niet opkomt, zijn dispo
sitief wettelijk gerechtvaardigd heeft; 

Dat eruit volgt dat het middel, het
welk slechts andere en derhalve ten over
vloede gegeven redenen van het arrest 
critiseert, grieven opwerpt welke van be
lang onthloot zijn; 

Dat het mitsdien niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

12 april1960.- 2e kamer.- Voo?·zit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Richard. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersc.h, advoc.aat-generaal. -
Pleite1·s, HH. Maes (van de balie bij het 
hof van beroep te Brussel) en Van Leyn
seele. 

1e KAMER. - 21 april 1960 

1° BEWIJS. - BEWIJSKRACHT DER 
AKTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
DAGVAARDING.- lNTERPRETATIE DOOR 
DE RECHTER. - lNTERPRETATIE VER
ENIGBAAR MET DE TERMEN VAN DE 
DAGVAARDING. - GEEN SCHENDING 
VAN DE BEWIJSKRACHT. 

(1) Verbr., 10 mei 1957 (A?'?'. Vm·br., 1957, 
blz. 758); raadpl. verbr., 20 november 1959, 
supra, blz. 252. 

(2) Raadpl. verbr., 25 october 1945 (An·. 
Verb?·., 1945, blz. 233) en 16 december 1948 
(ibid., 1948, I, 637). Zie ook DE PAGE, Cornpl., 
bd. IV, " Legislation sur le bail a ferme "• 
n° 803, litt. c, 2°, b, blz. 453 en 454; raadpl. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- LAND
PACHT. - PACHT ZONDER GESCHRIFT. 
- BEWIJS VAN HET BESTAAN EN VAN 
HET BEGIN VAN UlTVOi<:RING VAN DE 
PACHT. - BEWIJS DOOR GETUIGEN .OF 
DOOR VERMOEDENS NIET TOEGELATEN. 

3° WET EN KONINKLIJK BESLUIT. 
- lNTERPRETATIE. - MAAT IN DE
WELKE DE RECHTER ACHT MAG SLAAN 
OP DE VOORBEREIDENDE WERKZAAM
HEDEN VAN DE WET. 

1° Schendt de bewijslcracht van de dag
vaarding niet de rechte1· die een . inter
p!'etatie e?'Van geeft wellce ve1·enig baar is 
met haa1· termen {1). 

2° Onder voo1·behoud van de toepassing van 
de overgangsbepalingen vermeld in arti
lcel 20, I I, aline a 4, van de wet van 
7 juli 1951, de wetgeving betreffende de 
landpacht wijzigende, is de regel volgens 
dewellce het begin van uitvoering van een 
huur zonder geschrift, doo1' een pm·tij 
bevestigd en door de andere ontlcend, 
zomin als haar bestaan zelf, door getui
gen of vermoedens mag worden bewezen, 
op de landpachten toepasselijk {2). (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1715 en 171bis; 
wet van 7 juli 1951, art. 1.) 

3° Afzonderlijlce verlclaringen afgelegd tij
dens de voorbereidende werlczaamheden 
van een wet, ten deze, een verlclaring van 
de verslaggever van de wet in de Senaat, 
kunnen niet opwegen tegen de precieze 
telcst van een bepaling van die wet en 
tegen een principe van het Burgel'lijk 
Wetboek, bet?'effende het bewijs (3). 

{ZICOT EN VAN HEGHE, 
T. CONSOORTEN PIETTE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 juni 1958 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi ; 

Overwegende dat uit de niet gecriti
seerde vaststellingen van het beklaagde 
vonnis blijkt : I. a) dat, bij op 31 januari 
1931 geregistreerd pachtcontract, de 

Parl. Besch., Senaat, 1948-1949, n" 310, blz. 3; 
GOURDET et CLOSSON, Le bail Ct fm•rne, 3• uitg., 
n" 16, blz. 54. 

(3) Raadpl. verbr., 20 october 1952 (A.?'?'. 
Verb?·., 1953, blz. 64), 4 april1957 (ibid., 1957, 
blz. 656) en 10 december 1959, supra, blz. 322. 
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litisconsoorten Careme en Ledent, ver
weerders sub C, voor negen jaar in pacht 
gaven aan de echtgenoten Georges Zicot 
vader en Madeleine Piette en aan de 
echtgenoten Camille Piette en Marie 
Zicot een landeigendom, gebouwen en 
gronden, met een oppervlakte van 21 hec
tare, gelegen te Farciennes en genaamd 
« Ferme de Tergnee )) ; dat deze pacht op 
1 april 1938 tussen dezeifde partijen voor 
dezelfde duur door een geregistreerd 
pachtcontract vernieuwd werd en dat zij 
na het . verstrijken van deze tweede 
periode voortgezet werd zonder dat een 
akte werd getekend; b) dat Georges 
Zicot vader stierf in 1952 ; dat in 1955 
de echtgenoten Piette-Zicot de hoeve ver
lieten, .waar nog slechts bleven Madeleine 
Piette, weduwe Zicot, haar zoon Georges 
en diens echtgenote, Andrea Van Heghe, 
de twee laatstgenoemden ten deze de 
aanleggers zijnde; c) dat, bij notariele 
akte van 28 juni 1956,. Jacques Alb art 
en Jules Bauche, verweerders sub A, de 
« Ferme de Tergnee )) van verweerders 
sub C gekocht hebben en, bij exploot van 
29 september 1956, onder aanduiding van 
hun voornemen het verpachte goed zelf 
in bedrijf te nemen, tegen 30 november 
1958 de pacht opgezegd hebben aan 
Georges Zicot zoon· en zijn echtgenote 
Andrea Van Heghe, aan Madeleine Piette, 
weduWe Zicot, en 'aan de echtgenoten 
Piette-Zicot; dat de drie laatstgenoem
den bij aangetekende brief van 12 decem
ber 1956 de kopers in kennis ervan gesteld 
hebben· dat die opzegging op hen geen 
betrekking heeft om de reden dat zij 
sedert lange jaren geen pachters van de 
hoeve meer zijn ; dat de echtgenoten 
Zicot"Van Heghe bij aangetekende brief 
van 12 december 1956 tegen de opzegging 
irerzet aangetekend hebben; II. dat 
geheel dezelfde toestand ontstaan is in 
verb and met twee percelen grond, gelegen 
te Farciennes, maar waarin verweerders 
sub B staan tegenover de. echtgenoten 
Zicot-Van Heghe, Madeleine Piette, we
duwe · Zicot, en de echtgenoten Piette
Zicot ; .dat aan dezen door evengemelde 
verweerders de pacht opgezegd is tegen 
30 november 1958 bij exploot van 29 sep
tember 1956, onder aanduiding van hun 
voornemen bedoelde percelen zelf in be
drijf te nemen of de exploitatie ervan 
over te laten aan een van hen ; dat 
Madeleine Piette, weduwe Zicot, en de 
echtgenoten Zicot-Piette bij aangeteken
de brief van 12 december 1956 verweer
ders sub Bin kennis ervan gesteld ·hebben 
dat de opzegging niet op hen betrekking 
kan hebben, om de reden dat zij sedert 

lange jaren geen pachters meer zijn ; dat 
de echtgenoten Zicot-Van Heghe bij aan
getekende brief van 12 december 1956 
tegen de opzegging verzet aangetekend 
hebben; · 

Overwegende dat, respectievelijk voor 
de goederen waarvan zij eigenaars ge
worden zijn, verweerders sub A ener-, en 
verweerders sub B anderzijds, een vorde
ring, tot geldigverklaring van de opzeg
ging ingesteld hebben tegen de echtgeno
ten Zicot-Van Heghe, Madeleine Piette, 
weduwe Zicot, en de echtgenoten Piette
Zicot; 

Overwegende dat de echtgenoten Zicot
Yan Heghe v66r de vrederechter, in de 
ten verzoeke van verweerders sub A in
gestelde, vordering, de litisconsoorten 
Careme en Ledent, verweerders sub C, 
tot tussenkomst ter fine van vrijwaring 
opgeroepen hebben, aanvoerende dat 
dezen, g·ewezen eigenaars van de liti
gieuze goederen, met hem mondeling een 
nieuwe pacht hadden gesloten die onder
scheiden was van de vroegere, met de 
echtgenoten Zicot-Piette en de echtge
noten Piette-Zicot gesloten pacht, en hun 
beloofd hadden deze ni~?uwe pacht bij 
geschrifte vast te leggen, maar hun belof
te niet gehouden hadde.n ; 

Overwegende dat de eigenaars, ver
weerders su.b A en B, v66r de, feiten
rechters betoogd hebben dat, op het tijd
stip van de betekening van de opzeg
gingen, aanlegger Georges Zicot zoon het 
goed als erfgenaam van zijn vader in 
gebruik had, zodat hij en de overlevenden 
van de pachters na de twee periodes van 
negen jaar stonden onder een pacht met 
pnbepaalde duur welke te allen tijde kon 
verbroken worden, zelfs door de verkrij
gers, mits inachtneming van een opzeg
gingstermijn van twee jaar; 

Overwegende dat integendeel de echt
genoten Zicot-Van Heghe beweerd heb
ben dat zij aileen en persoonlijk met de 
gewezen eigenaars in 1948 of in 1950 of 
in 1952 een nieuwe pacht gesloten hadden 
die onafhankelijk was van de vorige, 
zodat zij bij de betekening van de opzeg
gingen pas in de eerste periode van in
gebruikneming verkeerden krachtens een 
pacht zonder vaste datum van v66r de 
verkoop, waaraan de verkrijgers geen 
einde konden maken om persoonlijk het 
goed in bedrijf te nemen. dan mits een 
opzegging van twee. j aar die binnen drie 
maand na de verkrijging van het ver
pachte goed gedaan wordt, bovendien 
aanvoerende dat, nadat die verkrijging 
op 28 juni 1956 plaats had, de opzegging 
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pas betekend werd op 29 september daar
opvolgend, dus te laat, wat het bij lid 3 
van artikel 1 ?[.8 van het Burgerlijk Wet
boek bepaalde verval met zich brengt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zowel om zijn eigen redenen als om die 
van de eerste rechter welke het over
neemt, beslist dat aanleggers niet bewe
zen hebben dat zij de gepachte goederen 
krachtens een nieuwe pacht, die van de 
vorige pachten onderscheiden is, in. ge
bruik hebben ; dat het, bij bevestiging 
van de beroepen beslissing, de onder
scheidenlijk door verweerders sub A en 
verweerders sub B gedane opzeggingen 
geldig verklaart en, anderzijds, uitspraak 
doende over de oproeping tot tussen
komst en vrijwaring welke tegen ver
weerders sub C gericht is, deze oproeping 
niet gegrond verklaart; 

Overwegende dat de echtgenoten Zicot
Van Heghe zich aileen in verbreking 
voorzien hebben tegen de oorspronkelijke 
aanleggers en de opgeroepenen tot tussen
komst en vrijwaring ; dat zij Madeleine 
Piette, weduwe Zicot, en de echtg·enoten 
Piette-Zicot tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen hebben ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1?16, 1?16bis (gewijzigd door de wet van 
? juli 1951, artikel '1), 1?6~quatm· (gewij
zigd door de wet van ? juli 1951, arti
kel16), 1 ?65 van het Burgerlijk Wetboek, 
20, III, van de wet van ? juli 1951 hou
dende wijziging van de wetgeving betref
fende de landpacht, 1, 3 van de wet van 
26 juli 1952 tot beperking van de pacht
prijzen, en 9? van de Grondwet, doordat 
aanleggers - om het bewijs te leveren 
van het bestaan te hunnen voordele van 
een nieuwe pacht, onderscheiden van die 
welke Georges Zicot (vader) voorheen 
genoten had - zich gedragen hebben aan 
de gereehtelijke en de buitengereehte
lijke bekentenis die opgeleverd werden 
door de oproeping tot verzoening en de 
naderhand geschiede daging tot verho
ging van de pachtprijs, welke door ver
weerders sub C gericht is tegen aanlegger 
Georges Zicot (zoon) aileen, met uitslui
ting van de andere rechtsopvolgers van 
Zicot vader; en doordat het bestreden 
vonnis, om dit middel te verwerpen, ener
zijds, geheel overneemt de redenen van 
het beroepen vonnis hetwelk, hoewel 
erkennende dat het aangevoerde feit de 
hoedanigheid van paehter bij aanlegger 
zou kunnen aanwijzen, oordeelt dat even
wei daarvan andere uitlegg·ing·en mogelijk 
zijn, welke het opsomt zonder aan te 
d uiden bij welke het zich aansluit, en, 

anderzijds, steupt op de overweging dat, 
zo dergelijke pacht ten minste sedert 
1 december 1951 bestaan had, er tussell 
partijen een overeenstemming omtrent 
de prijs zou zijn geweest, terwijl Zicot 
opgeroepen werd tot verzoening en daar
na tegen 3 december 1952 tot verhoging 
van de pachtprijs gedaagd werd ; e(Jrste 
onderdeel, dan wanneer te bevinden dat 
de ingeroepen procedure de ,mogelijkQ.eid 
biedt het bewijs van de hoedanigheid van 
pachter bij aanlegger te leveren, ener
zijds, en, anderzijds, bedoelde procedure 
aan te zien als het beslissend bewijs van 
de afwezigheid van dergelijke pacht, on
verenigbare beoordelingen zijn, deze te
genstrijdigheid in de redenen met een 
ontbreken van redenen gelijkstaat.(schen
ding van artikel 9? van de Grondwet) ; 
tweede onderdeel, dan wanneer ter zake 
van landpachten, een betwisting betref
fende het bedrag van de pachtprijs tussen 
de partijen kan rijzen zonder het bestaan 
zelve van de pacht in het gedrang te 
brengen, en dan wanneer, meer in. het 
bijzonder, de wet van 26 juli 1952, tot 
toepassing waarvan de door aanleggers 
ingeroepen procedure ingespannen werd, 
aan de. verpachter toestaat tot herziening 
van de pachtprijs op te treden binnen 
wei bepaalde grenzen (schending van de 
artikelen 1 ?16 en 1? 16 his, 1? 6~quater en 
1?65 van het Burgerlijk Wetboek, 20, III, 
van de wet van ? juli 1951, 1 en 3 van de 
wet van 26 juli 1952) ; derde onderdeel, 
dan wanneer het exploot van 3 decem
ber 1952, waardoor aileen aanlegger door 
de sub C aangeduide verweerders gedaagd 
is tot verhoging van de pachtprijs, van de 
zijde van deze verweerders impliceert de 
erkenning van de hoedanigheid van enig 
pachter bij aanlegger, en bijgevolg de 
erkenning van het bestaan van een pacht 
die aileen te zijnen voordele tussen par
tijen gesloten is, en dan wanneer het 
bestreden vonnis, door aan .dat exploot 
dergelijke draagwijdte te ontzeggim, 
daarvan een uitlegging verstrekt die met 
de termen ervan niet kan verenigd wor
den en de bewijskracht ervan schendt 
(schending van de artikelen '13'19 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek) : . , . 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
onder overweging dat Georges Zicot zoon 
in december 1952 ten verzoeke van de 
gewezen eigenaars, alstoen verpachters, 
v66r de vrederechter aileen gedaagd is 
tot verhoging· van de pachtprijs voor de 
« Ferme de Tergnee JJ, zegt dat dit feit 
« voorzeker te verklaren valt door de 



omstandigheid dat Georges .. Zic9t zoon 
de enige en nieuwe pachter zou zijn 
geworden »~ doch, na het opsommen van 
andere verklaringen van dit feit, die het 
i:rven geloofwaardig .acht, besluit dat 
" deze elementen, welke evenwel de ern· 
stigste van het verweer van Georges 
Zicot zoon zijn, mitsdien geen afdoend 
bewijs leveren, dubbelzinnig en voor uit
eenlopende uitleggingen vatbaar blij· 
ven >>; 

Overwegende dat het, integendeel, de 
omstandigheid dat de vordering een ver
hoging van de pachtprijs beoogde onder 
ogen nemende, erop wijst dat, zo een 
nieuwe pacht van eerste ingebruikneming 
ten minste sedert 1 december 1951 be
staan had, zoals Georges Zicot beweerde, 
" er tussen partijen een overeenstemming 
omtrent de prijs zou zijn geweest; welnu, 
Zicot werd tegen 25 november 1952 v66r 
de vrederechter te Chil.telet tot verzoe
ning opgeroepen, en daarna gedaagd 
tegen 3 december 1952 tot verhoging 
van de pachtprijs >>; 

Dater tussen deze twee redenen gener· 
lei tegenstrij digheid he erst ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende gewis, dat er tussen par

tijen een pachtcontract kan bestaan of
schoon die partijen nopens het bedrag 
van de pachtprijs een geschil hebben; 

Dat evenwel de gecritiseerde red en op 
de wettigheid van het aangevailen dispo
sitief geen invloed heeft; dat toch het 
beklaagd vonnis, zonder deswege geldig 
bestreden te zijn, zoals uit het antwoord 
op het derde onderdeel van het middel 
zal blijken, bovendien beslist, onder over
neming van de redenen van de eerste 
rechter, dat het instellen van de vorde
ring tot verhoging van de pachtprijs 
tegen Georges Zicot zoon aileen niet vol
staat om te bewijzen dat een nieuwe 
pacht, onderscheiden van de vorige, 
waarbij Georges Zicot vader een van de 
pachters was, gesloten is ten voordele 
van aanlegger Zicot ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat de dagvaarding van 

3 december 1952, die ten verzoeke van 
verweerders sub C gegeven is, Juidt : 
" aangezien mijn verzoekers onverdeelde 
en vruchtgebruikende eigenaars zijn van 
een landeigendom, omvattende gebouwen 
en gronden, met een oppervlakte van 

2~ hectare, gelegen te Farciennes · en 
genaamd " Ferme de. Tergnee >> ; dat dit 
eigendom door de hierna genoemde 
gedaagde gebruikt wordt krachtens een 
geregistreerde pacht van 1 april1938 ... >>; 

Overwegende dat, waar het beslist dat 
dit aan Georges Zicot zoon aileen bete
kende exploot niet genoegzaam bewijst 
dat verweerders sub C bij de gedaagd~ 
de hoedanigheid van enig pachter erkep.:: 
den, en waar het deze interpretatie moti
veert door de beschouwing dat de daging 
van Zicot zoon aileen << evengoed kan 
verklaard worden door de omstandigheid, 
ofwel dat Georges Zicot zoon door alle 
medepachters belast is met het beheren 
van hun gemeenschappelijke belangen, 
wat niet ondenkbaar zou wezen gezien 
de hoedanigheid en de familietoestand 
van de partijen, ofwel dat Georges Zicot 
zoon, als afstammeling van een der ge
wezen pachters, een overdracht ten goede 
gekomen is, ofwel dat Georges Zicot zooil 
krachtens de regeleh van de hoofdelijk
heid opgetreden is », het vonnis van het 
kwestieuze exploot geen uitlegging ver
strekt die met de termen ervan onver~ 
enigbaar is ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite~ 
lijke grondslag mist ; · 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 17.15, 
1716bis (gewijzigd door de wet van 7 juli 
1951, artikel1) van het Burgerlijk Wet~ 
hoek, 20, II, van de wet van 7 juli 1951 
houdende wijziging van de wetgeving 
betreffende de landpacht, en 97 van de 
Grondwet, doordat, ten aanzien van het 
aanbod van aanleggers door aile rechts
middelen de tenuitvoerbrenging van de 
litigieuze landpacht te bewijzen, het be
streden vonnis beslist dat de eerste rech~ 
ter terecht, bij toepassing van de arti
kelen 1715 en 1716bis van het Burgerlijk 
W etboek, de door aanlegger voorge
brachte eis afgewezen heeft die ertoe 
strekte het bewijs van een nieuwe pacht 
welke hij beweert te genieten door getui
gen of vermoedens te mogen bewijzen; 
dan wanneer, al verbieden de vorenaan
gehaalde wetsbepalingen - onder meer 
artikel1715 - het bewijzen door getui
gen van een pacht zonder geschrift die 
nog op generlei wijze ten uitvoer is ge
bracht en die door een van de partijen 
wordt ontkend, zij niet verbieden dit 
bewijs aan te wenden juist ten blijke van 
de tenuitvoerbrenging of van het begin 
van tenuitvoerbrenging van een pacht, 
en dan wanneer bovendien de economie 
van de wet van 7 juli 1951de toelaatbaar
heid van dergelijk bewijs op . P.et stuk 
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van landpachten, ten voordele van de 
pachter, bevestigt : 

Overwegende dat het beO'in .van ten
)litvoerbrenging van een :P'"'acht zonder 
geschrift, hetwelk door een van de par
tijen wordt aangevoerd en door de andere 
ontkend, evenmin als het bestaan zelve 
van de pacht door getuigenissen of ver
moedens mag bewezen worden (Burger
lijk Wetboek, artikel1715); 
. Overwegende dat artikel1716bis (arti
kel.~ van de wet van '7 juli 1951) niet 
afwiJkt van deze rechtsregel, die zowel 
voor de huur van huizen als voor de 
pacht vim landeigendommen O'eldt · dat 
immers artikel 1716bis, hetw;lk sl~chts 
betrekking heeft op de landeig·endommen 
van ten minste Mn hectare of die een 
bedrijfsgebouw of woonhuis omvatteri 
uitdrukkelijk spreekt van het bewijze~ 
door alle. rechtsmiddelim, met inbegrip 
van getmgen en vermoedens niet van 
het begin van het genot, ma~r " van de 
V?o~waarden van d.~ pacht (der pachters) 
die m het genot ZlJn getreden met uit
drukkelijke of stilzwijgende instemming 
v.an de verpachter >>; dat deze tekst op 
Zlchzelve een welbepaalde zin bezit · dat 
o.ndanks. so.mmige afzonderlijke v~rkla~ 
rmgen die m de loop van de voorberei
dende werkzaamheden tot de wet van 
7 juli 1951 afgelegd zijn, er niet kan 
aaJ?.genomen worden dat deze bepaling, 
bmten haar nauwkeurige inhoud en in 
tegenstrijd met bet beginsel van arti
kel 1715, aan de pachter toestaat door 
getuigen .. en vermoe.dens· ook het begin 
v~n tenmtvoerbrengmg van de pacht, dit 
Wil zeggen het bestaan zelve van de 
ontkende pacht, te bewijzen; , 

Overwegende dat artikel 20 IT van 
de. wet van 7 il!li 1951 aan de opgew~rpen 
gnef vreemd Is; dat het inderdaad be
trekking ~~eft op de lopende pachten 
en het beWIJzen door alle rechtsmiddelen 
met inbegrip van getuigen en vermoe~ 
dens, van de datum van het begin van 
de ingebruikneming als pachter slechts 
toestaat indien het bewijs door geschrift 
van de loperide pacht vooraf geleverd 
wordt overeenkomstig artikel 1715 van 
het Burgerlijk Wetboek; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het derde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 1748, inzon
derheid lid 2 (gewijzigd door de wet van 
7 juli 1951, artikel4, paragraaf 1), 1774 
paragraaf 2 (gewijzigd door de wet va~ 
7 juli 1951, artikel 11), 1775 (gewijzigd 
door de wetten van 7 juli 1951, artikel14 
en van 15 juni 1955, artikel 1) van het 
Burgerlijk Wetboek, 1033 van het Wet-

boek van burgerlijke rechts'vordering en 
97 van de Gron~wet, doordat, aanleggers 
aan de vordermg tegengeworpen heb
bende dat de litigieuze opzeggingen te 
laat waren geschied en krachteloos wareri 
wijl door aanleggers, de verkrijgers vari 
de kwest~~uze landeigendommen, pas be'.; 
te.kend ZIJnde op 29 september 1956, dit 
Wil zeggen meer dan drie maand na de 
op 28 juni 1956 voltrokken verkoop en 
de middelen of argumenten van verw'eer~ 
ders verworpen hebbende naar luid waar
van de termijnen in deze materie vrije 
termijn~n zijn en in ieder geval de dies 
a quo met meetelt, het bestreden vonnis 
zich ertoe beperkt te beslissen dat de 
eerste rechter terecht de in dit opzicht 
door aanleggers voorgebrachte argumen
tatie niet in aanmerking genomen heeft, 
nu het vaststaat dat op bet st.uk van 
landJ?.achte~.de o'Pzeggingstermijnen vrije 
termiJnen ZIJn (d~es a quo en dies ad quem 
niet daarin begrepen) ; eerste onderdeel, 
dan wanneer. het beroepen vonnis de 
vraag van het te laat geschieden van de 
opzeggingen niet onderzocht heeft en de 
enkele verklaring van het beroepen von
nis geen antwoord uitmaakt op de 4oor 
aanleggers voorgebrachte middelen waar
door dezen zich beriepen onder meer' aan 
de ene zijde, op de toepasselijkheid, ter 
zake van landpachten, van het gemeen 
recht voor het berekenen van de ter
mijnen en op het onderscheid dat dient 
te worden gemaakt tussen de dag waarop 
de pachter het verpachte goed moet ver
l~ten en de dag waarop. de opzegging hem 
d1ent betekend te worden, en aan de 
andere zijde, op het beginsel naa~ hetwelk 
termijnen die in maanden zijn gesteld 
berekend worden van de zoveelste tot 
daags v66r de zoveelste ; doordat de 
feitenrechter mitsdien te kort gedaan 
~eeft aan zijn verplichting zijn beslis
smg met redenen te omkleden (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) ; tweede 
on.derdeel, dan. wanneer de termijn van 
drie maand, d1e aan de verkrijger van 
een landeigendom toegekend is om aan 
de. pachter de opzegging te hetekenen, 
onder voorhehoud van vervulling van de 
a_ndere ~oor de wet voorgeschreven ver
eisten met het karakter van een vrij e 
termijn heeft (schending van de andere 
in het middel aangeduide wetsbepa
lingen).: 

Overwegende dat de leden 2 tot 6 
van het in het middel aangeduide arti
kel 17 48 van het Burgerlijk W etboek, 
slechts gewag maken van het geval van 
de opzeggingen die in de loop van de 
eerste twee periodes van ingebruikneming 
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aan. de pachter geda:an zijn en die, in dit 
gev,al, door de verkrijger binnen drie 
maqnden na de verkoop dienen.;betekend 
te wprden ; . . 

Overwegende. dat nit de vaststellingen 
van l).et bestreden vonnis blijkt dat op 
het tijdstip van de verkrijgingen van de 
verpachte goederen, oncterscheidenlijk 
door verweerders sub A en dDor verweer
ders sub B, aanleggers na de e~rste twee 
periodes van ingebruikneming stonden 
onder het stelsel van een pacht met onbe
paalde duur en zonder vaste datum; 

Overwegende dat, onder deze voor
waarden, daar de pachten krachtens het 
gemeen recht hetwelk in zulk geval weer 
van kracht wordt niet konden ingeroepen 
worden tegen de. respectieve verkrijgers, 
dezen het recht hadden aan de pachters 
opzegging te doen << zulke tijd bij voor
baat als ter plaatse voor opzeggingen 
gebruikelijk is "• zonder dat zij dit binnen 
drie maanden na de verkoop behoefden 
te doen; 

Dat het middel, hetwelk in zijn twee 
onderdelen opkomt tegen een vermelding 
welke zonder weerslag is op het aange
vallen dispositief, dat trouwens wettig 
gerechtvaardigd is, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

21 april 1960. - 1 e kamer. - Voor
zitter·, H. Sohier, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Moriame. - Gelijklui
dende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH, Demeur en Simont. 

1 e KAMER. - 22 april 1960 

1° ONTEIGENING TEN ALGEME
NEN NUTTE. - CoMrT:E's TOT AAN
KOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN 
VOOR REKENING VAN DE STAAT EN DE 
STAATSORGANISMEN. - MACHTEN. 

2° CASSATIE.- UITGESTREKTHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN. - VORDERING 
INGES'l;ELD BIJ TWEE AFZONDERLIJKE 
DAGVAARDINGEN. - ARREST DA1' EEN 
DER DAGVAARDINGEN NIETIG VER
KLAART MAAR DE VORDERING ONT
VANGENDE KRACHTENS DE ANDERE 
DAGVAARDING. - VERNIETIGING VAN 
DIE LAATSTE BESLISSING. - CASSATIE 
ZICH UITSTREKKENDE TOT DE EERSTE, 

3° ONDEELBAARHEID. - BETWIS~ 
TING ]S'OPENS DE ONTVANKELIJKHEID 
VAN EEN INLEIDENDE DAGVAARDING. 
- BEVOEGD ZIJNDE DEURWAARDER 
TOT TUSSENKOMST OPGEROEPEN. -
BESLISSING OVER DE GELDIGHEID VAN 
DE DAGVAARDING BINDEND VERKLAAitD 
VOOR DE DEURWAARDER. - 0NDEEL
BAARHEID. 

11° CASSATIE. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- CASSATIE VAN EEN DISPOSITIEF. 
- CASSATIE UITGEBREID TOT EEN 
ANDER BESCHIKKEND GEDEELTE, HETC' 
WELK NOCH DOOR ElSER NOCH DOOR 
EEN DER VERWEERDERS VERMOCHT BE
STREDEN TE WORDEN. - TWEEDE 
BESCHIKKEND.GEDEELTE ONDEELBAAR 
TEN OPZICHTE VAN DE TWEE VERWEER
DERS. - VERNIETIGING VAN DIT 
TWEEDE BESCHIKKEND GEDEELTE TEN 
OPZICHTE VAN DE TWEE VERWEER
DERS. 

1° De aankoopcomite' s van om·oereilde goe
deren voor r·ekening van de Staat en van 
de Staatsorganismen, ingesteld bij lw
ninklijk besluit van 9 juli 1929, gewij
zigd bij dit van 27 december 1930, zijn 
niet bevoegd om de gemeenten te vertegen-' 
woordigen in de vor·der·ingen tot her·zie
ning van de voor·lopige ver·goedingen te
gen hen gericht, over·eenkomstig ar·tike
len 9 en 10 van de besluitwet van 8 fe
bruar·i 1947, in de r·echtsplegingen van 
hoogdringendheid inzake onteigening ten 
algemenen nutte ( 1). 

2° Wanneer· een vordering ingesteld is ge
weest bij twee afzonderlijke dagvaar·din
gen en, na een der· exploten nietig te 
hebben verklaard, de rechter de vor·dering 
ontvangen heeft kr·achtens de andere, 
breidt zich de vemietiging van deze)aat
ste beslissing uit tot de eer·ste, daar die 
twee beschikkende gedeelten niet ver
schillend zijn ten opzichte van uitgestrekt
heid van de vernietiging (2). 

3° Wanneer de geldigheid van de inlei
dende dagvaar·ding betwist is geweest en 
de beslissing gewezen over· dat punt 
bindend verklaar·d wotdt voor· de bevoegde 
deurwaarder·, tot tussenlwmst opger·oepen 
door de partij ten verzoeke van dewelke 
het e~ploot betekend werd, is die beslis
sing ondeelbaar ten opzichte van deze 
par·tij en van de deurwaar·der·. 

(1) Raadpl. verbr., 27 februari 1947 (A1'1'. 
Vm•br·., 1947, biz. 62). 

(2) Raadpl. verbr., 25 september 1959, 
sttpra, biz. 86. 
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4° Wanneer de vernietiging van een be
schikkend gedeelte uitgebreid wordt tot 
een andere beschikkend gedeelte, hetwelk 
noch .door de eiser noch door een der ver
wee1•ders mocht bestTeden worden, en 
het tweede beschikkend gedeelte ondeel
bam· is ten opzichte van de twee veTwee1'
deTs, wordt dit laatste beschikkend,gedeel
te vernietigd ten opzichte van de twee ve1'
weerde7·s. 

(STAD MECHELEN, 
T. A. EN P. GOOSSENS EN HEREMANS.) 

ARREST. 

BET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 december 19S8 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 19 van de besluit
wet van 2 december 1946 betreffende de 
stedebouw, 9 van de besluitwet van 3 fe
bruari 194.7 betreffende de rechtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden in 
zake onteigening ten algemenen nutte, 69, 
S0 , 70 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, 90, 9°, 107 en 148 van de 
gemeentewet van 30 maart 1836 en 1 van 
het koninklijk besluit van 9 juli 1929, 
gewijzigd door dit van 27 december 1930, 
betreffende het verkrijgen van onroerende 
goederen voor rekening van de Staat, 
doordat het bestreden arrest, beslissend 
dat het gedinginleidend exploot van deur
waarder Heremans aan eiseres betekend 
op 3 juli 19S6 « sprekende met de gerp.een
tesecretaris », nietig is, nochtans het 
eerste vonnis bevestigt en alzo de door 
eerste en tweede verweerders ingestelde 
vordering ontvankelijk verklaart om re
den << dat onderstreept dient te worden 
dat ter zake de rechtspleging tot onteige
ning voor de heer vrederechter van het 
ltanton Mechelen-Zuid werd ingeleid door 
de stad Mechelen vertegenwoordigd door 
haar college van burgemeester en schepe
nen, vervolging en benaarstiging van de 
H. Van den Bussche, voorzitter van het 
Comite tot aankoop van onroerende goe
deren voor rekening van de Staat; dat dit 
Comite ingericht werd bij toepassing van 
het koninklijk besluit dd. 9 juli 1929, 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 de
cember 1.930; dat voornoemde Van den 
Bussche qualitate qua wettelijk bevoegd 
was om in rechte op te treden namens en 
voor rekening van de stad Mechelen, die 
hem daartoe wettelijk had aangesteld ; 
dat de eerste rechter hem trouwens akte 
heeft verleend dat hij verscheen om na-

mens voormelde stad te vervolgen en te 
benaarstigen; dat niet betwist wordt dat 
de dagvaarding om voor de rechtbank 
van eerste aanleg te Mechelen te verschij
nen, welke aan de H. Van den Bussche 
qualitate qua bij exploot van deurwaar
der Frans Aerts dd. 4 juli 19S6 betekend 
werd, regelmatig en geldig is ; dat de 
stad Mechelen rechtsgeldig door dit ex
ploot gedagvaard werd, zodat de nietig
heid van het exploot van deurwaarder 
Heremans praktisch zonder uitwerksel 
blijft daar het overbodig is », dan wan
neer : 1 o overeenkomstig de artikelen 90, 
107 en 148 van de gemeentewet, 69, S0 , 

en 70 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, elke tegen eiseres ingestelde 
vordering moet gevoerd worden tegen het 
college van burgemeester en schepenen 
van eiseres dat belast is met het voeren 
van de rechtsgedingen als verweerder, en 
het exploot betekend moet worden aan de 
woonplaats van de burgemeester, de 
eerste schepen of het gemeenteraadslid 
dat hem desgevallend wettelijk vervangt, 
2° het feit dat eiseres de vordering tot 
onteigening op basis der besluitwetten 
'\<an 28 december 1946 en 3 februari 1947 
voor de vrederechter inleidde '' op ver
volging en benaarstiging van het comite 
voor aankoop van onroerende goederen 
voor de Staat », niet tot gevolg heeft dat 
eerste en tweede verweerders geldig het 
geding tot herziening der vergoedingen 
konden voeren tegen het gemeld comite 
als zijnde zogezegd belast met het voeren 
van het rechtsgeding als verweerder voor 
eiseres, noch kon tot gevolg hebben dat 
het exploot gel dig aan de persoon en aan 
de woonplaats van de voorzitter van dit 
comite kon betekend worden, 3° de vor
dering tot herziening van de door de 
vrederechter toegekende vergoedingen 
geenszins een tegen die beslissing inge
steld beroep is, maar integendeel een 
nieuwe en gewone vordering v66r de 
rechtbank van eerste aanleg welke aan 
aile gewone regelen van de rechtspleging 
onderworpen is ; 4° het feit dat de eerste 
rechter aan het comite tot aankoop van 
onroererrde goederen voor rekening van 
de Staat akte zou gegeven hebben van het 
feit dat het verscheen om voor rekening 
van eiseres te vervolgen en te benaarsti
gen geenszins tot gevolg heeft dat eerste 
en tweede verweerders hun vordering 
konden inleiden tegen het gemeld comite 
als belast met het voeren van het geding 
in de naam en voor rekening van eiseres, 
noch inhoudt dat eiseres geldig in de per
soon en aan de woonplaats van de voor
zitter van gemeld comite kon gedagvaard 
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worden ; 5° de vordering tot onteigening 
en tot herziening der vergoedingen, in het 
kader der besluitwetten van 29 december 
1946 en 3 februari 1947, zowel door als 
tegen eiseres ingesteld moet worden, en 
het college van burgemeester en schepe
nen aileen wettelijk belast is met het voe
ren van het geding als eiser en verweerder 
in naam van eiseres ; dat het feit dat deze 
vordering gebeurlijk geschiedt op benaar
stiging en vervolging van het Comite tot 
aankoop voor onroerende goederen voor 
rekening van de Staat geenszins insluit 
dat dit comite de bevoegdheid zou hebben 
voor eiseres bij name dit geding te voe
ren; dat dit comite de vertegenwoordi
ger niet is van de partij voor dewelke het 
benaarstigt en vervolgt : 

Overwegende dat de vrederechter op 
30 maart 1956 de aan verweerders 
Antoon en Pieter Goossens toekomende 
vergoedingen wegens onteigening van een 
hun toebehorend onroerend goed voorlo
pig had vastgesteld ; 

Overwegende dat de onteigenden de 
stad Mechelen en het Comite tot aankoop 
van onroerende goederen voor rekening· 
van de Staat en de staatsorganismen, tot 
herziening van de bepaalde onteigenings
vergoedingen gedagvaard hebbende v66r 
de Rechtbank van eerste aanleg te Meche
len, deze rechtbarik de conclusies heeft 
verworpen, waarbij de stad Mechelen de 
nietigheid . had opgeworpen. van het 
exploot waardoor zij gedagvaard was, en 
de eis ontvankelijk heeft verklaard; 

Overwegende dat, uit de regelmatig 
voorgebrachte stukken blijkt, enerzijds, 
dat verweerder, deurwaarder Heremans, 
dagvaarding gegeven he eft . aan « de 
stad Mechelen, vertegenwoordigd door 
haar college van burgemeester en schepe7 
nen, hebbende hare burelen ten stadhuize 
te Mechelen, alwaar zijnde en er spre
kende in afwezigheid van burgemeester 
en schepenen met de H. Gys, afgevaar
digde van het gemeentebestuur », die het 
origineel van het exploot geviseerd en 
ervan afschrift ontvangen heeft; ander
zijds, dat deurwaarder Aerts een derge
lijk exploot betekend heeft aan het reeds 
vermeld comite tot aankoop, « in de per
soon van de H. Van den Bussche, voor
zitter van dit comite, handelende op ver
volging en benaarstiging der stad Mech,e
len hebbend 3 hare burelen te An twer
p en Belgielei, 140, alwaar zijnde en er 
sprekende met de H. Hellemans, waarne
mende commissaris », die het origineel 
van het exploot geviseerd en ervari af
schrift ontv~mgen heeft; 

Overwegende dat deurwaarder Here~ 
mans, aan wie verweten werd het exploot 
van dagvaarding overhandigd te hebben 
aan een ambtenaar van de stad Mechelen, 
die niet bevoegd was om bet te ontvan
gen, v66r het hof van beroep in tussen
komst opgeroepen werd ten eiilde het tus
sen te komen arrest hem gemeen te horen 
verklaren; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de nietigheid van het exploot van deur
waarder Heremans zonder uitwerksel zal 
blijven omdat de H. Van den Bussche, 
die wettelijk bevoegd was om namens en 
voor rekening van de stad Mechelen in 
rechte op te treden, regelmatig en geldig 
v66r de rechtbank van eerste aanleg was 
gedagvaard geweest en dat, bijgevolg, het 
aan de stad gericht exploot, overbodig 
was ; dat deze beslissing het beroepen 
vonnis bevestigt, behalve wat het voor
behoud van de kosten betreft, het arrest 
gemeen aan de partij Heremans veddaart, 
de stad Mechelen en het Comite in de 
kosten van beroep en verweerders Goos
sens in de kosten van de vordering in 
tussenkomst verwijst; 

Overwegende dat krachtens artikel 90, 
9°, van de gemeentewet het college van 
burgemeester en schepenen met bet voe
ren van de rechtsgedingen der gemeente, 
hetzij als eiser, hetzij als verweerder be
last wordt; dat, naar luid van artikel148 
van dezelfde wet, zoals het door artikel 30 
val} de wet van 30 december 1887 gewij
zigd is, bet college van burgemeester en 
schepenen bij elke tegen de gemeeilte 
ingestelde rechtsvordering als verweerder 
optreedt; dat, luidens artikel 69, 5°, van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, << de gemeenten gedagvaard zullen 
worden in de persoori of de woonplaats 
van de maire » wiens bevoegdbeid, in 
gerechtelijke zaken, door de hiervoor aan
gehaalde wetsbepalingen aan vermeld 
college overgebracht werd; dat artikel70 
'van hetzelfde wetboek bepaalt dat onder 
meer het bij artikel 69 voorgeschrevene 
op straffe van nietigheid zal nagekomen 
worden; 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling aan gezegd Comite tot aankoop de 
bevoegdheid verleent om de gemeenten 
in de rechtspleging bij hoogdringende om
standigheden in zake van onteigeningen 
ten algemenen nptte te vertegenwoordi
gen; dat het, te dien opzichte, onver
schillig is dat in het exploot van rechts
ingang waarbij zij hare vordering tegen de 
verweerders Goossens v66r de vrede
recbter heeft ingeleid, eiseres verklaard 
heeft te handel en « op. vervolging . en 
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benaarstiging van de H. Van den Bussche, 
voor.zitter van het Comite >> ; 

Overwegende dat aldus het bestreden 
arrest iri str.ijd met de wet, het beroepen 
vonnis bevestigd heeft in zover het de 
tegen de stad Mechelen ingestelde eis 
ontvankelijk verklaard had; 

Overwegende dat de verbreking dient 
te worden uitgebreid tot de beslissing 
waarbij het door verweerder Heremans 
betekend exploot nietig verklaard werd, 
daar deze beslissing bij gebrek aan be
lang, noch door eiseres, noch door ver
weerders Goossens kon bestreden worden ; 
dat, gelet op de ondeelbaarheid van deze 
beslissing ten opzichte van verweerders 
Goossens en verweerder Heremans, zij 
zelfs ten opzichte van deze laatste dient 
verbrokeri te worden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve in zover het de door 
verweerders Goossens tegen verweerder 
Heremans gerichte vordering tot tussen-
1comst voor ontvankelijk gehouden heeft; 
beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerders tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

22 april1960.- 1e kamer.- Voorzit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waar
.nem·end v:oorzitter. Verslaggever, 
H. Vroonen. - Geli,ikluidende conclusi~, 
H. Depelchin advocaat-generaal. - Plet
ter, H. Van Ryn. 

2e i(AJVIER. - 25 april 1960 

VALSE GETUIGENIS.- BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BEGRIP. 

Opdat er valse getuigenis weze, in burger
li,ike 'zaken, is vereist, mam· volstaat het, 
dat de met de waarheid stri,idige verkla-
1'ing van die ·aard zou zi.in dat ze een 
invloed zou uitoefenen op de beoo1·deling 
van de zaak doo1· de bu1·gerli,ike 1·echter (1) 

{LAUREYS, T. ROELS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. verbr., 21 februari 1955 (A1·r. 
Verbr., 1955, blz. 519), 

arrest, op 18 januari 1960 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet wegens onvoldoende mcitieven, ge~ 
lijkstaande met gebrek aan motieven, 
doordat het bestreden arrest niet heeft 
geantwoord op de opwerping van aan
legster die, in haar conclusies v66r het 
hof van beroep, deed gelden dat de ver
klaring van verdachte Peperstraete op 
31 januari 1959 door de gerechtelijke 
inspecteur onjuist opgenomen werd 
(stuk 15) en, minstens in zulke omstan
digheden dat deze verklaring waardeloos 
m'oet worden geacht ten aanzien van het 
bewijs der feiten ; dan wanneer het enige 
element om de zogenaamde valsheid van 
het getuigenis van Peperstraete te bewij
zen precies deze verklaring van haarzelf 
is : 

Overwegende dat het middel het be
streden arrest verwijt geen antwoord te 
hebben verstrekt op de conclusies waarin 
staande gehouden was dat de door de 
medebetichte Peperstraete v66r een ge
rechtelijk inspecteur afgelegde verklaring 
op onjuiste wijze opgenomen werd en in 
zulkdanige omstandigheden plaats heeft 
gehad dat de bekentenis die erin voor
komt als waardeloos moest geacht wor
den, dan wanneer die bekentenis het enig 
element van bewijs van de valsheid van 
de getuigenis was ; . 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat de rechter zijn beslissing gegrond 
heeft niet aileen op gerpelde verklaring, 
maar ook op een brief van' 2 maart 1956 
van voornoemde medebetichte ; 

Dat het middel dus feitelijke grand
slag mist; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 220 van het Strafwetboek en 
van de bewijskracht van de verklaringen 
van de partijen en van de processen-ver
baal evenals van de bewijskracht die aan 
verklaringen van getuigen in burgerlijke 
zaken dient te worden toegekend, doordat 
het bestreden arrest beslist dat Peper
straete een valse getuigenis heeft afge
legd nopens het punt waaromtrent zij 
ondervraagd werd en dus ook dat am:l
legster schuldig was aan aanzetting tot 
valse getuigenis ; dan wanneer nit de be
woordingen van haar getuigenis v66r de 
rechter-commissaris helemaal niet blijkt, 
ook niet in het licht van de betwistbare 
latere verklaring van 31 januari 1959, dat 
Peperstraete nopens dat punt, namelijk 
de beweerde liefdebetrekkingen met J ozef 
Rene Van Riel (punt IV van de door 
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Roels te bewijzen punten), valse of on
j"uiste verklaringen zou hebben afgelegd, 
en dan wanneer minstens niet voldoende 
wordt geantwoord o,p de besluiten daar
omtrent door aanlegster genomen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de beperkte mate bepaalt waarin het door 
betichte Peperstraete v66r de rechter
commissaris afgelegde getuigenis als 
strijdig met de waarheid wordt be
schouwd en vaststelt dat, in verband met 
het feit dat het voorwerp van het onder
zoek was," het bedrieglijk verborgen hou
den van hetgeen Peperstraete wist nopens 
de verhoudigingen Laureys-Van Riel>> op 
het oordeel van de rechter invloed kon, 
uitoefenen ; . 

Dat hieruit wettelijk kon afgeleid wor
den dat genaamde betichte zich aan bet 
door artikel 220 van het Strafwetboek 
voorziene misdrijf schuldig had gemaakt; 

Overwegende dat de rechter die erop 
wijst dat bedoelde getuigenis in strijd is 
met de waarheid op een punt dat van dien 
aard was dat het invloed kon hebben op 
de beoordeling van de zaak door de bur
gerlijke rechter, de feitelijke betwistingen 
van aanlegster desaangaande beant
woordt; 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het hof vermag acht te doen blijkt dat het 
arrest aan verklaringen van Peperstraete 
of aan de processen-verbaal waarin zij 
opgenomen worden een zin of een draag
wijdte verleend heeft welke met de be
woordingen ervan onverenigbaar zou zijn; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 223 van het Strafwetboek 
doordat het bestreden arrest aanlegster 
schuldig verklaart aan verleiding van 
getuige Peperstraete, dit is aanzetting tot 
afleggen van een valse getuigenis ; dan 
wanneer : 1° uit de elemen ten der zaak, 
en die vastgesteld door het arrest, niet 
blijkt dat er aanzetting zou zijn geweest 
tot valse getuigenis ; 2° de aanzetting 
door aanlegster in de conclusies voor het 
hof werd betwist en opgeworpen werd, 
dat zij niet had gesuggereerd dat Peper
straete wat ook zou zeggen ; terwijl bo
vendien werd aangevoerd, dat, wimneer 
wei zou worden aanvaard dat aanlegster 
aan Peperstraete had gevraagd « te zeg
gen dat zij J ozef Rene Van Riel niet 
kende », zulks de waarheid was, daar zij, 
alleszins in de overtuiging van aanleg
ster, inderdaad Van Riel niet kende : 

Overwegende dat het arrest, dat het 

misdrijf omschreven in de bewoordingen 
van de wet, bewezen verklaart, het be
staan van al de bestanddelen van dit mis
drijf vaststelt en de veroordeling op die 
grond rechtvaatdigt; 

Overwegende, dat uit het antwoord op 
het tweede middel blijkt dat het arrest de 
aanvoering van aanlegster volgens welke 
de verklaring van Peperstraete « dat zij 
Rene Van Riel niet kende » toch de 
waarheid was, tegengesproken heeft; 

Overwegende ten slotte, dat aanlegster, 
in strijd met de bewering van het middel, 
in haar conclusies niet deed geld~?n dat 
zij in de overtuiging verkeerde dat Peper
straete Rene Van Riel niet kende, wan
neer zij haar verzocht dergelijke verkla
ring af te leggen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende voor het overige, in 
zover de voorziening gerich t is tegen de 
beslissing gewezen over de publieke vor
dering, dat de substantiele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dus de heslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

25 april1960. - 2e learner. - Voo1'Zit
ter, H. de Clippele, voorzitter. - Verslag
gever, H. van Beirs. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. 

2e KAMER. - 25 april 1960 

1° VERKEER. - WEGCODE. - STA
TIONEREND VOERTUIG. - BEGRIP. 

2°VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954. - STATIONEREND VOERTUIG. -
VOERTUIG DA.T DOOR EEN TOEVALLIGE 
OORZAAK NIET VERDER KAN. - VEILIG
HEIDSMAATREGELEN DOOR DE BESTUUR
DER TE TREFFEN. 

1° Een voe1·tuig dat stilstaat ten gevolge 
van een toevallige OM'Zaak is een statio
ne1'end voertuig, in de zin van arti
kel 2, 21°, van de Wegcode van 8 april 
1954, wanneer het zich op de openbare 
weg, in de bij die code voorziene om
standigheden po01' een rege[m~J,tig st~J,-



· tioneten, bevindt {1). (I{oninklijk be
sluit van 8 april 195~, artikel 8, ali
nea 2.) 

2° Wanneer een voertuig een stationerend 
voertuig, in de zin van de Wegcode van 
8 april 19M is, heeft de bestuu1·de1', zelfs 
indien het stationeren te wijten is aari 
ee.n toevallige oo1·zaak, de verplichting 
met ande1·e maatregelen te tre ffen, om de 
veiligheid van het verkeer te verzekeren 
dan deze die voorgeschreven zijn voo; 
de stationerende voertuigen. 

(BRUYLANDT, T. WEERMAN.) 

ARRES'r. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 october 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 26-1, ~2-1 
en 2, en ~3 van het koninklijk besluit 
van 8 april 195~ houdende algemeen 
reglement op de politie van het weg
verkeer, doordat het bestreden arrest het 
n:iddel do~r burgerlijke partijen gehaald 
mt het fe1t dat, voor de weg·gebruiker 
die met zijn standlichten rijdt, het voer
tuig van verweerders slechts op een af
stand van 10 meter waarneembaar was 
wanneer een tegenligger aankwam met 
zijn ~ruisingslichten of zelfs met zijn 
standhchten, en dat voor een gebruiker 
die met zijn kruisingslichten rijdt deze 
afstand in ieder geval minder dan 25 me
ter bedroeg, verworpen heeft om reden 
dat, om wille vim de bepalingen van 
artikel 26-1, deze bemerkingen niet pas
send waren, dat onzekerheid heerst ten 
opzichte van de verblinding van het 
slachtoffer en dat de besprokAn ver
schijnselen geen objectief karakter 
vertonen, dan wanneer artikel ~2-1 
en 2 van toepassing is zodra de open
bare verlichting niet toelaat het 
stilstaand voertuig duidelijk te onder
scheiden op een afstand van ongeveer 
100 meter, dan wanneer deze zichtbaar
heid moet bestaan voor al wie in norm ale 
omstandigheden de weg gebruikt, dan 
:vanneer de door de burgerlijke partijen 
m hun conclusies ingeroepen mogelijk
heden normale omstandigheden uitmaken 

(1) Raadpl. verbr., 6 october 1958 (.A1•r, 
Verb1·., 1959, biz. 107); VAN RoYE, Code de la 
circulation, urs 1188 eu 1234. 

en namelijk in artikel ~3 worden beschre
ven, dan wanneer aldus het niet zichtbaar· 
zijn van het voertuig op een afstand van 
~00 mete_r in die omstandigheden eim 
mbreuk mtmaakt op artikel ~2-2 afgezien 
van de vraag· of het slachtoffer zich in 
die omstandigheden heeft bevonden, en 
dan wanneer deze niet-zichtbaarheid van 
dit voertuig een onvoorzienbare hinder
nis uitmaakt zodat artikel 26-1 op het 
slacht~~fer niet van toepassing was en 
dat, biJgevolg, het arrest in dit artikel 
geen grond kon vinden om het middel 
van eisers te verwerpen : 

Overwegende dat, om aan te tonen dat 
een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg 
vanwege verweerder de oorzaak was van 
het dodelijk ongeval, aanleggers in con
clusies deden gelden « dat voor een weg
gebruiker, die met zijn standlichten rijdt 
het voertuig slechts op een afstand va~ 
10 meter waarneembaar was, wanneer 
een tegenligger aankwam met zijn krui
singslichten of zelfs met zijn standlichten, 
en dat voor een gebruiker die inet zijn 
kruisingslichten rijdt, deze afstand in 
ieder geval minder dan 25 meter be
droeg " en eruit afleidden dat « in deze 
omstandigheden, de aanwezigheid van de 
wagen het verkeer ernstig in gevaar 
bracht, gelet op het voorschrift van arti
kel ~2-2 van de Wegcode, dat de verlich
ting van stilstaande of stationerende 
voertuigen verplichtend maakt wanneer 
het met de openbare verlichting niet meer 
mogelijk is een voertuig van op een af
stand van ongeveer 100 meter duidelijk 
te bemerken " ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
eensdeels op grond van bepaalde elemen
ten vaststelt dat, « ter wille van de open
bare verlichting en in weerwil dat deze 
defect was aan de rechterkant "• « in 
ieder geval, de van eigen Iicht beroofde 
stilstaande wag·en (van verweerder), op 
100 meter duidelijk kon bemerkt worden" 
en « dat dan ook aan de vereisten van 
artikel ~2-2 werd voldaan "• en, ander
deels, verklaart, aangaande de aanvoering 
die gewag maakt zowel van de verblin
ding veroorzaakt door het opdagen van 
welk licht ook uit de tegenovergestelde 
richting als van de omstandigheid dat 
uitwijking naar links (door het slacht
offer) de zichtbaarheid verkortte, « dat 
de thans besproken verschijnselen geen 
objectief karakter vertonen en aldus de 
toepassing van artikel ~2-2 niet uitscha
kelen, zoals bijvoorbeeld het geval zou 
zijn geweest bij hinderende weersgesteld
heid "; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
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dat, zonder bedoeld artikel 42-2 te lichen
den, he eft kurtnen beslissen · da:t, voor de 
toepassing van die bepaling, geen reke
ning dient gehouden te worden met de 
door aanleggers ingeroepen omstandig
heden, ook geoordeeld heeft dat eruit 
geen verantwoordelijkheid ten laste van 
verweerder kon voortvloeien omdat zij 
vooreerst van aard zijn de bestuurder, 
die hun subjectieve invloed ondergaat, 
tot het naleven van de voorschriften van 
het artikel 26-1 van de Wegcode te ver
plichten en omdat, in aile geval, de on
zekerheid betreffende het bestaan ervan 
niet toeliet de beweerde fout als bewezen 
te beschouwen ; 

Overwegende dat die redenen het be
streden beschikkend gedeelte wettelijk 
rechtvaardigen ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9? van de 
Grondwet, ?1 van het Strafwetboek, 8, 
2e lid, 32, 34-11°, 42-2, ??-2, 1 e lid, en 96 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, doordat het 
bestreden arrest het middel heeft ver
worpen door eisers gehaald uit het feit 
dat verweerder zijn wagen had dienen 
te verlichten met een noodlamp en zijn 
katadiopters had moeten reinigen en het 
teken nr. 14 plaatsen, om reden dat 
a) waar artikel 42-2 van toepassing was 
een inbreuk op artikel 8, alinea 2, slechts 
kan weerhouden worden aan de hand van 
inbreuk op artikel34, 11°; b) dat arti
kel 8, 2e lid, de herstellipg van de kort
sluiting niet verbood en dat het aan
brengen van een noodlamp en van het 
teken nr. 14 het brandgevaar niet kon 
verhinderen, en c) dat de werking van de 
katadiopters door het slijk praktisch on
mogelijk gemaakt was doch dat niet vast
stand dat ze niet voldeden aan de ver
eisten van artikel ??-2, 1e lid, dan wan
neer, eerste onderdeel, artikel 8, 2e lid, 
voorschrijft aile nodige voorzorgsm aat
regelen te nemen en zich niet beperkt 
tot het voorschrijven der maatregelen 
bepaald bij de artikelen 42-2, 32 en 34; 
dan wanneer, tweede onderdeel, zo arti
kel 8, 2e lid, het herstellert van de kort
sluiting niet verbood en het aanbrengen 
van een noodlamp en van het teken 
nr. 14 het brandgevaar niet verhielp, dit 
niet uitsluit dat, zoals eisers het lieten 
gelden, dat het dadelijk aanbrengen van 
een noodlamp en van het teken nr. 14 
een vereiste voorzorgsmaatregel was door 
artikel 8, 2e lid, geboden, en voormelde 

vaststellingen van het bestreden arrest 
ook niet toelaten te beslissen dat het 
dadelijk aanbrengen van een noodlamp 
en van het teken nr. 14 en het reinigen 
van de katadiopters voor betichte · een 
onmogelijkheid waren; en dan wanneer, 
derde onderdeel, het tegenstrijdig is ener
zijds te aanvaarden dat de reflecterende 
driehoek beslijkt was zodat de werking 
aanzienlijk verminderd en practisch on
mogelijk gemaakt was en anderzijds te 
beslissen dat het niet blijkt dat dit gemis 
getoetst is geworden aan de hand van 
de vereisten van het artikel ??-2, 1 e lid, 
van de Wegcode van 8 april 1954 

Over de eerste twee onderdelen : 
Overwegende dat artikel 2, 21°, van 

het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer bepaalt dat, voor de toe
passing van dit reglement, onder statio
nerend voertuig wordt verstaan een voer
tuig dat langer stilstaat dan nodig is voor 
het in- of uitstappen van personen of het 
laden of lossen van zaken ; 

Dat hieruit volgt dat een voertuig, 
alhoewel het door een toevallige oorzaak 
niet verder· kan, een stationerend voer
tuig is, wanneer het zich op de openbare 
weg bevindt onder de omstandigheden 
die door de W egcode voor een regelmatig 
stationeren vereist zijn; 

Dat het bestreden arrest wettig beslist 
dat, in dergelijk geval, de bestuurder van 
het voertuig, hoewel dit door een toeval
lige oorzaak niet verder heeft kunnen 
rijden, de verplichting niet heeft andere 
maatregelen te treffen dan die welke voor 
stationerende voertuigen voorgeschre
ven zijn; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del rechtelijke grondslag mist en dat het 
tweede onderdeel van belang ontbloot 
is; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat, wat betreft het ge

brek aan doelmatigheid van de reflectie
lichten, het arrest zich ertoe niet beperkt 
de beschouwingen uit te drukken waar
van gewag wordt gemaakt in dit onder
dee! van het middel ; 

Dat het ook, ten opzichte van de 
feiten van de telastleggingen nader be
paalt dat " daarenboven , aile gegevens 
ontbreken nopen de lichten waarvan het 
slachtoffer gebruik maakte, en dat " er 
dan ook geen bezwarende gevolgtrek
kingen kunnen worden afgeleid uit de toe
stand van de reflectielichten ''; 

Dat het hierdoor noodzakelijk aan
neemt dat het bestaan van een oorzake-
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lijk verband tussen de slechte toestand 
van de reflectielichten en het ongeval niet 
bewezen is; 

Overwegende dat, vermits die beschou
wing het dispositief wettelijk rechtvaar
digt, het derde onderdeel van het middel 
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt ieder aanlegger tot 
de kosten van zijn voorziening. 

25 april 1960. - 2e learner. - Voo?'
zitter, H. de Clippele, voorzitter. - Ver
slaggever, H. van Beirs. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleiter, H. Struye. 

2e I\Al\1ER, ---, 25 april 1960 

1° VALSHEID IN GESCHRIFTEN EN 
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. 
- BEDRIEGLIJK OPZET. - BEGRIP. 

2° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
DIENS'l'EN. ~ WERKEN ONDERWORPEN 
AAN EEN TOELATING OM TE BOUWEN. 
- BOUWKUNDIGE VAN DE GEMEENTE 
DIE, TEN EINDE ZICH TE ONTTREKKEN 
AAN EEN WE'l'TELIJK VERBOD, DOOR 
EEN DERDE BOUWKUNDIGE PLANNEN 
DOOR HEM OPGEMAAKT VOOR WERKEN 
WAARVAN HIJ DE UI'l'VOERING CONTRO
LEERT LAAT ONDERTEKENEN. - BE
DRIEGLIJK OPZET EN KRENKING VAN 
EEN OPENBAAR BELANG. 

1° Het bedrieglijke opzet, in de zin van arti
kel 193 van het Strafwetboek, is het oog
merk om een ongeo01·loofd voordeel te ver
scha ffen hetzij aan zichzelf hetzij aan 
een ander, zonde1· te onderscheiden of al
dt<s een privaat of een openbaar belang 
'!J)ordt gekrenkt. Het bedrieglijke opzet 
mag dus zijn het oogmerk om zich te ont
trekken aan een wettelijke ve1·plichting of 
verbod (1). . 

2° Handelt met bedrieglijk opzet en krenkt 
een openbam· belang de bouwkundige van 
een gemeente die, ten einde zich te ont
trekken aan het verbod voo1·zien bij arti
kel 15 van de wet van 20 februari 1939 

(1) Verbr., 16 ma.art 1959 (ATr. Vm·br., 
1959, blz. 543). 

(2) Raadpl. verbr., 4 juni 1956 (A1'1'. Ve~·b1·,, 
1956, biz. 827). 

op de &escherming van de titel en van het 
beroep van architect, verbergt dat hij 
plannen heeft opgemaalct van bouwwer
lcen voor we lice een vooraf gaande aanvraag 
om toelating tot bouwen is opgelegd en 
dat hij belast is met de controle van de 
uitvoe1·ing van die we1·lcen, door die plan
nen, zonde1· voorbehoud, door de~·de
bouwkundigen te laten ondertekenen (2). 
(Impliciete oplossing.) 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GliNT, 
'I'. VAN ALBOOIIL) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het arrest, 
gewezen de 5 december 1959 door het Hof 
van beroep te Gent; · 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de vrijspraak wegens valsheid 
in geschriften en gebruik van valse stuk
ken (betichtingen A~I, A-II, wat de eerste 
verweerder betreft, H en I wat de drie 
verweerders betreft) ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 193, 196, 197, 213 en 2H van het 
Strafwetboek, 1347 van het Burgerlijk 
Wetboek, 4, 5 en 12 van de wet van 
20 februari 1939 op de bescherming van 
de titel en van het beroep van architect, 
doordat, eerste onderdeel, het bestreden 
arrest beslist heeft dat, zo Van Alboom op 
aanvragen tot bouwvergunning en op een 
kwijtschrift de valse handtekeningen van 
De Munter, De Ryck en Michaux heeft 
aangebracht, zulks geen strafbare vals~ 
heid in geschriften uitmaakt om reden 
dat deze personen geen bezwaar daarte
gen lieten gelden en dat uit de elementen 
van de zaak blijkt dat ze aan Van Alboom 
het meest uitg·ebreide mandaat hadden 
gegeven, dan wanneer die afwezigheid van 
bezwaren niet met een toestemming kan 
worden gelijkgesteld, het bedrieglijk in
zicht of het oogmerk om te schaden voor., 
handen is en de valsheid in geschriften 
strafbaar is zodra de mogelijkheid be
staat openbare of private belangen ,te 
schaden zoals aanlegger het in zijn con~ 
clusies voorhield; tweede onderdeel; het 
bestreden arrest beslist heeft dat, alhoe
wel Van Alboom in zijn hoedanigheid van 
ambtenaar van de gemeente Wetteren 
niet vermocht als architect op te treden 
voor particulieren en dat, om zulks te ver
bergen, hij de door hem opgemaakte plans 
door Van. de Velde en Raman, regelmatig 
ingeschreven architecten liet onderteke
nen, verweerders niettemin geen strafbara 
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valsheid in geschriften noch gebruik ervan 
pleegden, dan wanneer, luidens artikel 4 
van de wet van 20 februari 1939, de par
ticulieren beroep moeten doen op de 
medewerking van een architect voor het 

, opmaken der plans en de controle op de 
uitvoering van de bouwwerken, dat Van 
Alboom, als ambtenaar van de gemeente 
Wetteren, niet als architect mocht optre
den, luidens artikel 5 van voormelde wet, 
en dat de tussenkomst van Van de Velde 
en Raman ten einde de plans te onderte
kenen slechts werd gevraagd om de toe
passing van gezegde wetsbepalingen te 
ontduiken, zodat bedrieglijk opzet ten 
opzichte van het gemeentebestuur wei 
bestond vermits die handtekeningen op 
de plans werden aangebracht ten einde 
aan het gemeentebestuur van Wetteren 
te doen geloven dat artikel 4 van de wet 
van 20 februari 1939 nageleefd was ge
weest, zowel wat het opmaken van de 
plans als wat de controle op de uitvoering 
van de werken betreft, en het openbaar 
belang gekrenld was geweest door het feit 
dat de gebiedende bepalingen van de wet 
van 20 februari 1939 miskend werden, 
zoals aanlegger in zijn conclusies voor
hield : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest het gemis 
aan bedrieglijk opzet in hoofde van 
eerste verweerder, betreffende de in het 
middel bedoelde valse handtekeningen, 
afleidt nit de enkele omstandigheden dat 
Van Alboom door De Munter en De Rycke 
gelast werd alles te doen wat de uitvoe
ring van de door hen ontworpen bouw
werken voorafging en dat Michaux hem 
de meest uitgebreide volniacht gaf be
treffende het innen van de erelonen, als
mede dat nooit door die personen enig 
bezwaar nopens het aanbrengen van 
hunne handtekening op voormelde stuk
ken werd geopperd ; 

Overwegende dat het bedrieglijk op
zet, in de zin van artikel'193 van het 
Strafwetboek, het oogmerk is om een 
ongeoorloofd voordeel te verschaffen het
zij aan zichzelf, hetzij aan een ander, 
zonder te onderscheiden of aldus een pri· 
vaat of een openbaar belang wordt ge
krenkt; 

Overwegende dat, door zich te onthou
den na te gaan of eerste verweerder de 
valsheden niet had gepleegd ten einde 
zich te onttrekken aan een wettelijke 
verplichting of verbod, namelijk aan het 
verbod voorzien bij de artikelen 5 van de 
wet van 20 februari 1939 en 245 van het 
Strafwetboek, zoals de conclusies van het 

openbaar ministerie het releveerden, het 
hof van beroep geen wettige grondslag 
heeft gegeven aan het door dit onderdeel 
van het middel bestreden dispositief; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit het arrest blijkt : 

,1 o dat Van Alboom in dienst was van de" 
g·emeente Wetteren als bouwkundig·e, met 
het uitbrengen van advies over de inge
diende bouwaanvragen en bet _uitoefenen 
van het administratief toezicht op de toe
gelaten bouwwerken belast; 2° dat Van 
Alboom menige bouwplans voor parti
culieren opmaakte en ze door andere 
architecten, namelijk door verweerders 
Van de V elde en Raman, Iiet onderteke
nen; 

Overwegende dat, naar luid van de arti
kelen 4 en 5 van de wet van 20 februari 
1939 op de bescherming van de titel en 
van het beroep van architect, Van Al
boom, eerste verweerder, in zijn hoedanig
heid van bouwkundige van de gemeente 
Wetteren, voor particulieren als architect 
niet mocht optreden, inzonderheid plans 
opmaken, noch controle uitoefenen op de 
uitvoering van werken voor welke een 
voorafgaande aanvraag om toelating tot 
bouwen is opgelegd ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat verweerders met geen bedrieg
Iijk opzet hebben gehandeld en dat hunne 
handelingen geen schade konden berok
kenen, om reden: 1° dat Van de Velde en 
Raman, regelmatig ingeschriJVen architec
ten, door de plans te ondertekenen, de 
verantwoordelijkheid ervan opnamen en 
dat ze trouwens die verantwoordelijkheid 
niet betwisten; 2° dat het ondertekenen 
van de plans niet noodzakelijk in zich 
sloot dat de architect, ondertekenaar er
van belast is met het toezicht op de uit
voering van de bouwwerken, daar het de 
bouwheer en de architect, die de plans 
heeft opgemaakt, vrij staat, bij gemeen 
overleg, de opdracht van de architect te 
beperken of achteraf te wijzigen; 

Overwegende dat die beweegredenen 
het dispositief niet wettig rechtvaardi
gen; 

Overwegende, immers, dat aan de ene 
zijde het arrest niet vaststelt dat, te de
zen, de bouwheren de opdracht van de 
architecten zouden hebben beperkt of 
gewijzigd; dat, aan de andere zijde, het 
openbaar ministerie in zijn conclusies Iiet 
gelden dat verweerders gehandeld had
den met het oogmerk aan het gemeente
bestuur van Wetteren te verbergen dat 
eerste verweerder, in strijd met de arti
kelen 4 en 5 van de wet van 20 februari 
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1939, als architect opgetreden was voor 
particulieren en dat aldus een openbaar 
belang gekrenkt was geweest ; 

Dat het arrest geen beweegredenen ver
meldt die deze conclusies tegenspreken; 

Overwegende, derhalve, dat beide on
derdelen van het middel gegrond zijn ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het uit
spraak heeft gedaan over de betichtin
gen A-I, A-II, H en I, en over de kosten; 
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 april1960.- 2e kamer.- Voorzit
ter, H. de Clippele, voorzitter. - Verslag
gever, H. De Bersaques. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. 

2e KAMER. - 25 april 1960 

1° STRAF.- VERSCHILLENDE STRAFFEN 
VOOR HETZELFDE MISDRIJF DOOR TWEE 
WETTEN VOORZIEN. -MINDER ZWARE 
STRAF. - BEGRIP. 

2° DRONKENSCHAP. - BESTUREN IN 
STAAT VAN DRONKENSCHAP VAN EEN 
VOER'l'UIG OP DE OPENBARE WEG. -
STRAFFEN VOORZIEN BIJ HET KONINK
LIJK BESLUIT VAN 14 NOVEMBER 1939 
EN BIJ DE WET VAN 15 APRIL 1958. 
RESPECTIEVE ZWAARTE. 

1° Wannee1· twee opeenvolgende wetten 
voor een misdrijf co!Tectionele stmffen 
vool'zien, onde~· dewelke een hoofdge
vangenisstmf, en het maximum van 
de gevangenisstraf door. een van die wet
ten voo1·zien minde1· hoog is, is het die 
laatste wet welke de minst zware straf, 
in de zin van artikel 2 van het Strafwet
boek, invoert, zonder dat de bijkomende 
straffen in acht dienen te WOI'den gena
men (1). 

2° De bij het koninklijk besluit van 14 no-

(1) Verbr., 17 maart 1924 (Bull. en PAsrc., 
1924, I, 252); 14 juni 1937 (.A1·r. Vm·b1·., 1937, 
blz. 59); 23 september 1946 (ibid., Ul46, 
blz. 298) en 7 october 1957 (ibid., 1958, 
blz. 60). 

vember 1939 ingevoerde stmf voor het 
misdrijf spruitende uit het fett een voer
tuig op een openbare weg, in staat van 
dronkenschap, te besturen, is minder 
zwaar dan de bij artikel 3 van de wet van 
15 april 1958 voor hetzelfde misdr~if in
gevoerde straf. 

(LAURYSSEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 september 1959 in hoger 
beroep gewezen door de correctionele 
Rechtbank te Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 2 van het Strafwetboek, 
doordat het vonnis aanlegger veroordeelt 
wegens in een openbare plaats in staat 
van dronkenschap te zijn bevonden, met 
de omstandigheid dat hij een voertuig 
bestuurde, en zulks in staat van nieuwe 
wettelijke herhaling bij toepassing van de 
artikelen 1, 3 en 10 van de besluitwet van 
14 november 1939, tot een hoofdgevan
genisstraf van een maand en tot een geld
boete van 100 frank, en bovendien aan
legger definitief vervallen verklaart van 
het recht een voertuig of luchtschip te 
besturen of een rijdier te geleiden, feit 
gepleegd op 19 november 1958, dit alles 
zonder artikel 6 van de wet van 15 april 
1958, die op het ogenblik van het uitspre
ken van de veroordeling in werking was 
ingevolge het koninklijk besluit van 
10 juni 1959, toe te passen, dan wanneer 
gemeld artikel 6, alleszins wat betreft 
vermelde vervallenverklaring, een minder 
zware straf voorziet dan het oud artikel10 
van de besluitwet van 14 november 1939, 
vermits de rechter thans vrij is al da:q 
niet het definitief verval uit te spreken 
in geval van· nieuwe wettelijke her haling 
en dat hij ook het verval mag beperken 
tot bepa,alde vervoermiddelen : 

Overwegende dat, wanneer bij twee 
wetten voor een misdrijf correctionele 
straffen, waaronder een hoofdgevangenis
;:;traf, bepaald zijn, en het maximum van 
de bij een van die wetten bepaalde ge
vangenisstraf minder hoog is, deze wet 
de minst zware straf, in de zin van het 
artikel 2 van het Strafwetboek, invoert; 

Overwegende dat, krachtens de, op de 
dag waarop het bij het middel beoogd 
misdrijf gepleegd werd, vigerende wetge
virig, dit is op 19 november 1958, het be
paalde maximum van de gevangenisstraf 
drie maanden was (besluitwet van 14 no
ve~pber 1939, artikel 3, lid 2) ; 
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Overwegende dat sinds het in werking 
treden van de wet van 15 april1958, met 
andere woorden sinds 6 juli 1959, de 
straf, voor dit misdrijf voorzien, bepaald 
wordt niet, zoals het middel het voor
houdt, door artikel 6, maar wei door arti
kel 3 van gezegde wet, dit is door arti
kelen 2-4,2-5,2°, 2-7, paragraaf 3, en 2-9, 
die door vermeld artikel 3 in de wet van 
1 augustus 1899 ingelast werden; 

Dat, luidens deze bepalingen, het maxi
mum van de gevangenisstraf, vastgesteld 
ter beteugeling van het lastens aanlegger 
weerhouden misdrijf, 12 maanden be
draagt; 

Overwegende dat dienvolgens, door op 
aanlegger de besluitwet van 14 november 
1939 toe te passen, het vonnis, ver van 
artikel 2 van het Strafwetboek te scherr
den, een juiste toepassing ervan gedaan 
heeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantiiile of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

25 april1960. - 2e kamer.- Voorzit
te1', H. de Clippele, voorzitter. - Verslag
geve1', H. Hallemans. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. 

2e KAMER. - 25 april 1960 

10 DESERTIE. - MILITAIR STRAFWET
BOEK. - ARTIKEL 45. - BEGRIP. 

2o LEGER. - DIENSTWEIGERING. -
MILITAIR STRAFWETBOEK ARTIKEL 28. 
- BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF. 

1° In m·tilcel 45 van het Militair Strafwet
boek bedoelen de woo1·den « !corps » of 
« detachement » elk onderdeel van het 
lege1·, wam· de onderof!icier, korpomal, 
brigadier of soldaat militaire verplich
tingen heeft, namelijlc waar hij aanwezig 
moet zijn (1) ; het militai1· hospitaal waar 
een soldaat opgenomen werd om verzo1·gd 
te wo1·den kan tijdelijk het detachement 
van die soldaat zijn. 

2o Indien een der bestanddelen van het mis-

(1) en (2) Raadpl. Rep. p1•at. d1·. belge, 
yo Justice mUitai1·e, nrs 150 en 121. 

VERBR., 1960. - 49 

drijf van dienstweigering, voorzien bij 
artikel 28 van het Militair Strafwetboek, 
het bestaan van een geldig bevel, name
lijk van een precies bevel is (2), sluit 
de enkele omstandigheid dat degene die 
dat bevel heeft gegeven niet spontaan aan 
de militair de te vervullen formaliteiten 
vom· de regelmatige uitvoe1·ing van dit 
bevel heeft aangewezen het misdrijf niet 
uit. 

(AUDITEUR-GENERAAL BIJ HET MILITAIR 
GERECHTSHOF, T. DE SMET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 januari .1960 gewezen door 
het Militair Gerechtshof ; 

Overwegende, dat het bestreden arrest 
vaststelt : 1° dat verdachte, wiens een
heid te Heverlee gevestigd is, op 27 april 
1959 in het militair ziekenhuis te Gent 
werd opgenomen ; 2° dat hij op 7 mei 1959 
op sluikse wijze het ziekenhuis verliet; 
3° dat hij op 11 mei 1959 zich terug aan
bood op de administratieve eenheid van dit 
ziekenhuis ; 4° dat hij het alsdan gegeven 
bevel, zich bij zijn eenheid te Heverlee 
te vervoegen, niet uitvoerde, zich naar 
huis begaf en zich slechts op 19 mei 1959 
bij die eenheid vervoegde ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 45 van het Militair 
Strafwetboek, doordat het bestreden 
arrest beslist heeft dat de terugkeer van 
verdachte naar het militair hospitaal, dat 
hij sluiks verlaten had, een onderbreking 
van de respijttermijn voor gevolg heeft 
gehad: 

Overwegende dat de woorden « korps " 
of « detachement », in artikel 45 van het 
Militair Strafwetboek, elk onderdeel van 
het leger bedoelen, waar de onderofficier, 
korporaal, brigadier of soldaat militaire 
verplichtingen heeft, en namelijk waar hij 
aanwezig moet zijn ; 

Overwegende derhalve, dat door te be
slissen « dat toen betichte soldaat zich op 
het hospitaal op 11 e mei 1959 aanbood, 
hij zich bij de eenheid aanmeldde, die hij 
verlaten had )) en (( die op dat ogenblik be
voegd was om hem bevelen op te leggen, 
tot wanneer de geneeskundige dienst be
tichte genezen zou verklaard hebben )) en 
dat « waar betichte zich alsdan op het 
militair ziekenhuis op 11 mei 1959 aan
bood, hij zich ter beschikking stelde van 
de militaire overheid, waarvan hij tijde
lijk en feitelijk nog steeds afhing ))' om 
hieruit af te leiden << dat betichte dien-
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volgens op 11 mei 1959 de respijttermijn 
onderbrak en op 19 mei 1959 ontbrekend 
was, doch geen deserteur "• het arrest 
artikel 45 van het Militair Strafwetboek 
niet heeft geschonden ; 

Overwegende, dat mitsdien het middel 
naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 28 van het Mili
tair Strafwetboek, doordat het bestreden 
arrest beslist heeft, enerzijds, dat het 
gegeven militair bevel g·eldig· was, ander
zijds, dat dit geldig bevel geen grondslag 
mag uitmaken voor vervolgingen wegens 
dientsweigering : 

Overwegende dat, na te hebben ver
klaard dat het bevel aan verweerder opge
legd, zich bij zijn eenheid te Heverlee te 
vervoegen, geldig was, het bestreden 
arrest beslist dat « een bevel dat niet ge
paard gaat met een duidelijke uitleg·ging 
betreffende de wijze, waarop het moet 
uitgevoerd worden, geen grondslag· mag 
uitmaken voor vervolging wegens dienst
weigering )) ; 

Overwegende, dat uit het arrest blijkt 
dat de uitlegging, waarmede het bevel 
niet gepaard ging, uitsluitend hierin be
stond dat de aandacht van verweerder 
« er niet op gevestigd werd dat hij zich 
tot de plaatscommandant moest wenden 
om in het bezit gesteld te worden van 
deze bescheiden {een marsbevel en een 
reiskaartje), die onontbeerlijk waren om 
hem toe te laten op regelmatige wijze zijn 
reis naar zijn eenheid te volbreng·en, zon
der gevaar bij controle door de rijkswacht 
of door de militaire politie moeilijkheden 
te ontmoeten )) ; 

Dat de door het arrest bedoelde uitleg
ging dus niet op de draagwijdte van het 
gegeven bevel betrekking had, doch op de 
formaliteiten die verweerder, ingevolge 
dit bevel, moest vervullen om zijn reis 
van Gent naar de plaats van zijn eenheid 
regelmatig te volbrengen; 

Overwegende, dat het arrest niet vast
stelt dat verweerder, bij de overheid die 
het bevel gaf, gevraagd heeft welke for
maliteiten voor een regelmatige reis ver
eist waren, noch zelfs dat hij van be
doelde formaliteiten onwetend was ; 

Dat het militair gerechtshof, door, om 
de redenen die het vermeldt, verweerder 
van de telastlegging van dienstweigering 
vrij te spreken, artikel 28 van het Militair 
Strafwetboek heeft geschonden ; 

Om deze redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch enkel in zover het ver-. 
weerder van de betichting van dienstwei
gering vrijspreekt en over de kosten uit-

spraak doet ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 
helft der kosten ; laat de andere helft ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Militair Gerechts
hof anders sameng·esteld. 

25 april1960. - 2e kamer.- Voorzit
ter, H. de Clippele, voorzitter. - Vetslag
gevet, H. N aulaerts. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. 

2e KAMER. - 25 april 1960 

1° PERSMISDRIJF. - BELEDIGING 
DOOR OPENBAAR GEMAAKTE GESCHRIF
TEN. - BELEDIGING DIE DE UITDRUK
KING VAN EEN MENING KAN ZIJN EN 
EEN PERSMlSDRIJF UITMAKEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - HOF VAN BEROEP DAT 
EEN BEKLAAGDE WEGENS EEN WAN
BEDRIJF VEROORDEELT. - MISDRIJF 
OMSCHREVEN IN TERMEN DIE IN HET 
MIDDEN LATEN OF HET AL DAN NIET 
EEN PERSMISDRIJF UITMAAKT. - AR
REST DAT DE CONTROLE VAN ZIJN WET
TELIJKHEID NIET TOELAAT. 

1° De belediging doot openbaar gemaakte 
geschriften kan de uitd1·ukking van een 
mening zijn, en dethalve een petsmis
d1'ijf uitmaken, dat tot de bevoegdheid 
van het hof van assisen behom·t {1). 
{Impliciete oplossing.) 

2° Laat aan het hof niet toe de bevoegdheid 
van de rechter na te gaan en moet der
halve vernietigd wo1·den het a?'?'est van 
het hof van be1·oep dat de beklaagde ver
oordeelt wegens een misdrijf omschreven 
in tetmen die in het midden laten of het 
b~gaan feit al dan niet een permisdrijf 
uttmaakt. 

{STEYAERT.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 25 september 1950 (Arr. Verbr., 
1951, blz. 12). Nopens de effectieve bekend
making die het persmisdrijf vereist, zie verbr., 
11 januari 1960, supra, blz. 408. 
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arrest, op 26 januari 1960 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het middel van ambtswege afge
leid uit de schending van de artikelen 97 
en 98 van de Grondwet : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeeld heeft tot een straf 
wegens betichting A : Ernie! Ingels, het
zij door daden, hetzij door geschriften, 
prenten of zinnebeelden te hebben bele
digd in een van de bij artikel 444 van het 
Strafwetboek aangeduide omstandighe
den, namelijk « hetzij in openbare bijeen
komsten of plaatsen ... hetzij door al dan 
niet gedrukte geschriften, door prenten 
of zinnebeelden die aangeplakt, ver
spreid of verkocht, te koop of openlijk 
tentoon gesteld werden >> ••• , en tot 
een andere straf wegens de betichtingen 
Ben C sam en, betichting B dezelfde zijnde 
als betichting A, met voorbehoud dat de 
belediging tegen een andere persoon ge
richt was en betichting C die zijnde van 
lasterlijke aantijgingen tegen een on
dergeschikte; 

Overwegende dat de omschrijving van 
de betichtingen A en Bin het midden laat 
of de door aanlegger gepleegde feiten mis
drijven van het gemeen recht ofwel 
persmisdrijven uitmaken en dat die om
schrijving door geen vaststelling van het 
bestreden arrest nader bepaald wordt; 

Dat het arrest derhalve aan het hof 
niet toelaat te oordelen of het hof van 
beroep bevoegd was om van de zaak ken
nis te nemen en alzo de in het middel aan
geduide wetsbepaling heeft geschonden ; 

Om die redenen, en zonder de door aan
legger ingeroepen middelen te onderzoe
ken, welke geen verbreking zonder ver
wijzing zouden kunnen rechtvaardigen, 
verbreekt het bestreden arrest ; beveelt 
dat van onderhavig arrest melding zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; laat de Staat de kos
ten ten laste ; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

25 april1960. - 2e kamer.- Voorzit
ter, H. de Clippele, voorzitter, - Verslag
gever, H. van Beirs. -,-- Gelijkluidende 
conclusie, H. Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. 

1 e KAMER. - 29 april 1960 

1 o OPENBARE INS TELLING. - NA
TIONALE MAATSCHAPPIJ DER WATER-

LEIDINGEN. - PERSONEEL. - REGLE
MENTAIR STATUUT. 

2° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER
HEID. - PERSOJI!EEL VAN DE NATIO
NALE MAATSCHAPPIJ DER WATERLEI
DINGEN. - PERSONEEL NIET ONDER· 
WORPEN AAN DE MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID. 

1° Het vast petsoneel van de Nationale 
M aatschappij det W aterleidingen, inge
steld bij de wet van 26 augustus 1913, 
is door een teglementai1· statuut beheerst, 
dat het bestaan van een conttact van 
vethU1·ing van diensten uitsluit (1). (Wet 
van 26 augustus 1913, artikel 9; ko
ninklijk besluit van 15 mei 1914, arti
kel 19.) 

2° Het vast personeel van de Nationale 
M aatschappij de1' W ate1'leidingen, be
heetst doo1' een teglementair statuut, i~; 
aan de maatschappelijke zekerheid niet 
onderworpen (2). (Wet van 26 augustus. 
1913, art. 9; koninklijk besluit van 
15 mei 1944, art. 9 ; koninklijk besluit. 
van 18 december 1944, art. 2.) 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. NATIONALE MAATSCHAP
PIJ DER WATERLEIDINGEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestrederr 
vonnis, op 31 october 1957 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, 3 en 12 van de 
besluitwet van 28 december 1944, betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 5, 7, 8 en 9 van het besluit 
van de Regent van 16 januari 1945 be
treffende de werking van de Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid, gewij
zigd door artikel 1 van het besluit van 
de Regent van 7 september 1946, 1, 2, 
3, 5, 7, 8 en 9 van de wet van 26 augustus 
1913, waarbij een N ationale Maatschap
pij der waterleidingen tot stand gebracht 
werd, 6,1134,1135 en 1780 van hetBur
gerlijk Wetboek, 25, 26, 29, 66, 67, 78,-
97 en 107 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis de vordering van aan
legger niet gegrond verklaard heeft welke 

(1) en (2) Zie conclusie van de H. advocaat
generaal Mahaux (Bull. en PAsrc., 1960,. 
I, 1000). 
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strekte tot veroordeling van verweerster 
tot het betalen van een som van 4 miljoen 
597.17 5 frank, uit hoofde van bijdragen 
voor de maatschappelijke zekerheid ver
meerderingen en interesten van ve~wijl, 
volgens op 31 december 1947 vastge
stelde rekening, om de redenen dat ver
weerster een openbare inrichting met 
rechtspersoonlijkheid is die aan het be
grip van publiekrechtelijke vereniging· 
beantwoordt; dat naar luid van artikel1 
van de wet van 26 augustus 1913 waarbij 
dit organisme opgericht is, het goedkeu
ren van de statuten ervan zonder voor
behoud aan de Regering opgedragen is 
wat zij bij koninklijk besluit van 15 mei 
1914 deed, dat artikel 9 van meergemelde 
wet van 26 augustus 1913 voorgeschreven 
heeft dat de statuten onder meer de 
bevoegdheden van de beheerders zouden 
regelen en dat het generlei beperkende 
bepaling aangaande die machten in
houdt, dat mitsdien, inzonderheid ten 
aanzien van de mach ten van haar beheer
ders, de statuten van verweerster moeten 
beschouwd worden als strokende met de 
wet krachtens welke zij tot stand geko
men is i~ zover 's Konings goedkeuring 
daartoe Is verleend; dat tenslotte arti
kel 19 van de statu ten van verweerster 
een haar beheerraad last gegeven heeft 
het statuut van het personeel vast te 
stellen, wat geschiedde door het regle
ment tot organisatie en van orde hetwelk 
door gemelde beheerraad op 12 maart 
1943 goedgekeurd is, en dat bijgevolg 
de besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke zekerheid 
van de arbeiders niet op verweerster toe
passelijk is ; dan wanneer, al was zij 
zelfs een publiekrechteliJke vereniging, 
zoals het bestreden vonms aanneemt, of 
zelfs een openbare inrichting·, verweerster 
haar personeel niet op geldige wijze onder 
een bindend statutair regime heeft kun
nen stellen, bij ontstentenis van een uit
drukkelijke bepaling van de wet waar
door haar die eigenschap van de openbare 
macht verleend is, dan wanneer noch 
artikel 1, noch artikel 9 van de wet van 
26 augustus 1913 dergelijke bepaling in
houden en de Regering machtigen tot het 
goedkeuren van statuten welke niet met 
de in meergemelde wet van 26 augustus 
1913 gehuldigde beginselen en met de 
bepalingen van de wetten op de handels
vennootschappen stroken, behalve in zo
ver het noodzakelijk zou bevonden zijn 
wegens de bijzondere aard der maat
schappij van laatstgenoemde wetten af 
te wijken, wat ter zake niet vastgesteld 
is, zodat het koninklijk besluit van 

15 mei 1914, hetwelk met de wet niet 
strookt in zover het artikel 19 van de 
statuten van verweerster goedkeurt door 
de feitenrechter niet mocht toegepast 
worden: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
op grond van de wet van 26 augustus 
1~_13, waarbij de verwerende maatschap
PIJ tot stand werd gebracht, beslist, zon
der deswege gecritiseerd te zijn, dat deze 
maatschappij een publiekrechtelijke ver
~ni~in~ is, dit wil zeggen ee~ openbare 
mnchtmg met rechtspersoonliJkheid, het
welk door het juridisch procede van de 
vereniging in het leven is geroepen ; 

Overwegende dat aanlegger ten on
r~chte betoogt dat verweerster, wier juri
disch k~rakter aldus bepaald is, bij ont
stentems van een haar daartoe uitdruk
kelijk machtigende bepaling van voor
melde wet haar personeel niet onder een 
bindend reglementair statuut heeft kun
nen stellen, waarbij het bestaan van een 
contract van verhuring van diensten uit
gesloten wordt; 

Dat immers krachtens de algemene 
beginselen van administratief recht, het 
publiek karakter van de publiekrechte
lijke vereniging in zich sluit dat het 
juridisch regime van haar personeel nor
maal het statutair regime is; 

Dat, van de andere kant, naardien de 
publiekrechtelijke vereniging een rechts
wezen is,· haar beheersorg·aan de macht 
heeft het statuut van haar personeels
leden vast te stellen, indien niet anders 
door de oprichtingswet beslist is, wat ter 
zake het geval niet is ; 

Overwegende dat, behoudens een an
dersluidende bepaling in de organieke 
wet, de publiekrechtelijke vereniging om 
de juridische toestand van haar personeel 
':~st te stellen, hetzij een publiekrechte
hJk statuut met reglementair karakter 
hetzij een privaatrechtelijk statuut va~ 
contractuele aard, verkiezen mag en zulks 
omdat de wetgever, door haar in de 
vorm van een burgerlijke of een handels
maatschappij op te richten bedoeld heeft 
haar juist daardoor de keuze tussen een 
van deze twee statuten over te laten; 

Dat haar beheersorgaan onder het
zelfde voorbehoud het reglementair sta
tuut mag kiezen zonder dat het door de 
wetgever hiertoe bijzonder gemachtigd 
behoeft te zijn ; 

Overwegende dat, zoals het bestreden 
vonnis het vaststelt, de beheerraad van 
verweerster het reglementair regime aan
genomen heeft, krach tens artikel 19 van 
haar statuten die regelmatig door het 
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koninklijk besluit van 15 mei 191<± goed
gekeurd zijn, welk .artikel in dergelijk 
regime voorzag; 

Dat, in strijd met wat aanlegger be
weert, dit koninklijk besluit met de wet 
van 26 augustus 1913 strookt in zover 
het evengemeld artikel 19 goedkeurt ; 

Waaruit volgt dat de bestreden beslis
sing, afgezien van de redenen waartegen 
aanlegger opkomt, naar recht wettelijk 
gerechtvaardigd is; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

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

29 april 1960. - 1e kamer. - Voo1'
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Moriame. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. De Bruyn en Simont. 

1 e KAMER. - 29 april 1960 

NIJVERHEIDSTEKENINGEN EN 
-MODELLEN. VORDERING OP 
GROND VAN NAMAKING. - VERWER
PING GESTEUND OP BET GEBREK AAN 
NIEUWHEID EN ORIGINALITEIT. -WET
TELIJKHEID. 

Is wettelijk de beslissing die een votdering 
op g1·ond van namaking van een nijver
heidstekening of -model verwerpt om 
1·eden dat ze vaststelt dat eiset niet 
bewijst dat de tekening of het model de 
vereiste kataktets van nieuwheid en 01'i
ginaliteit ve1·enigt. (Koninklijk besluit 
van 29 januari 1935, art. 1.) 

(P. V. B. A. INNOTEX, 
T. GEWURZ EN VERBEKE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 october 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikeHm 1 en 4 
van het koninklijk besluit nr. 91 van 
29 januari 1935 houdende regeling van 
de maatregelen betreffende de bescher
ming van de nijverheidstekeningen en 
-modellen, 1, 2, 22, 29, 35 van de wet 

van 22 maart 1886 op het auteursrecht, 
1315, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest, na vastgesteld 
te hebben dat aanlegster erover klaagde 
dat tweede verweerder het model van 
een door haar gedeponeerde pull-over 
slaafs nagebootst en dat eerste verweer
der dit nagemaakt voorwerp verkocht 
had, het beroepen vonnis bevestigt en 
aanlegster haar vordering ontzegt om de 
reden dat aanlegster, om met haar vorde
ring te slagen, zou moeten bewijzen : 
1° dat het gecreeerde voorwerp de nood
zakelijke kenmerken van nieuwigheid 
verenigt door de combinatie van de ele
menten waaruit het bestaat; 2° dat geen 
anterioriteit op deze combinatie de voor
rang heeft, dit wil zeggen dat de nage
streefde werldng waarlijk nieuw is ; 3o dat 
Verbeke het model van aanlegster slaafs 
nagebootst heeft, en geen andere cardigan 
die wegens haar anterioriteit ofwel ook 
wegens een door een aan de zaak vreemde 
derde uitgevoerde slaafse nabootsing op 
dit model de voorrang zou hebben ; en 
doordat het arrest verklaart dat, naardien 
dit bewijs niet geleverd is, verweerders 
niets behoeven te bewijzen en « inzonder
heid, niet behoeven te bewijzen dat, om 
welke reden ook, de door appellante (bier 
aanlegster) gecreeerde cardigan voordat 
het model ervan gedeponeerd werd of 
sedertdien in het openbaar domein ge
vallen was >> ; dan wanneer het bestreden 
arrest erkent dat de litigieuze cardigan 
door aanlegster << gecreeerd » was en dat 
de « createur » van een model vooral 
indien hij het gedeponeerd heeft,'een ver
moeden van nieuwheid geniet hetwelk 
hem ontslaat van de verplichting tot het 
leveren van het, overigens onmogelijk, 
wijl negatief, bewijs van het niet bestaan 
van anterioriteiten, welk vermoeden niet 
anders dan door het tegenbewijs, hetwelk 
op verweerder rust, kan worden teniet
gedaan ; en dan wanneer het deponeren 
van een model niet verplicht is en het 
namaken van een door de wet beschermd 
model, zelfs bij wijze van nabootsing van 
een andere namaking, zelve onder toe
passing van de wet op het auteursrecht 
valt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat aanlegster, om met haar 
vordering op grond van namaking te 
slagen, onder meer dient te bewijzen dat 
« het door haar gecreeerde voorwerp de 
noodzakelijke kenmerken van nieuwheid 
verenigt door de combinatie van de ele
menten waaruit het bestaat, welke com
binatie uitgevoerd wordt met de bedoe-
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ling een nieuwe kunst en sierrijke werking 
te bereiken >> ; 

Dat het vaststelt dat aanlegster dit 
bewijs niet !evert en het bijgevolg de 
vordering afwijst; 

Overwegende, enerzijds, dat de term 
<< gecreeerd >> die in het arrest gebezigd is, 
niet in zich sluit dat het hof van beroep 
erkend heeft dat aanlegster uitvinders
werk geleverd had ; 

Dat het tekstverband van de reden 
aantoont dat gemeld woord door het 
arrest in de zin van<< tot stand gebracht >> 
of << gemaakt >> gebruikt is ; 

Overwegende, anderzij ds, dat het ar
rest, door in een niet verder gecritiseerde 
reden vast te stellen dat aanlegster het 
bewijs van de door haar ingeroepen 
scheppende oorspronkelijkheid niet gele
verd had, de afwijzing van de vordering 
wettig g·erechtvaardig·d en regelmatig ge
motiveerd heeft; 

Dat, in zover het opkomt tegen andere 
redenen welke dienvolg·ens ten overvloede 
geg·even blijken, het middel bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; dat het 
voor het overige feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1134, 1317, 1319 van 
het Burgerlijk W etboek, doordat het 
bestreden arrest verklaart dat << zonder 
te onderzoeken of de aang·evoerde tekort
koming de oorzaak van enig nadeel ge
weest is, er termen zijn om op grond 
van de door de eerste rechter ingeroepen 
redenen het bestreden vonnis te beves
tigen », zonder dat het de in hoger beroep 
door aanlegster genomen conclusies be
antwoordt; dan wanneer de eerste rechter 
aanlegster haar vordering ontzegd heeft 
omdat « de oorspronkelijkheid en de 
nieuwheid van het model zouden blijken 
uit de aanwezigheid van twee kleppen 
die in het verslag beschreven staan als 
volgt : op elke heup bevindt zich een 
trekker met gesp, die in de platgenaaide 
plooi van voren en op de rug geplaatst 
is >> en omdat herenklederen van hetzelfde 
slag sedert lange tijd van dergelijke span
kleppen zouden voorzien zijn, en dan 
wanneer aanlegster bij conclusies voor 
het hof deed g·elden « dat de eerste rech
ter de bescherming die ter zake van een 
nieuw en oorspronkelijk werk aange
vraagd was ten onrechte tot de twee 
spankleppen beperkt heeft, dat een der
gelijke interpretatie van de eis in strijd 
is met het verzoekschrift tot beschrijven
de inbeslagneming, met het bevelschrift, 
het verslag van de deskundige, de dag-

vaarding en de conclusies in eerste aanleg 
van appellante (hier aanlegster), dat al 
deze akten de oorspronkelijkheid en de 
nieuwheid van de cardigan in haar geheel 
en niet in een enkel van haar delen, in 
aanmerking nemen >>, dan wanneer de 
conclusies, zo zij de nadruk op die klep
pen leggen om erop te wijzen dat zij, 
in een dergelijk dameskledingstuk, op 
zichzelve oorspronkelijk en nieuw waren, 
zij evenwel die eigenschappen in het in 
zijn geheel opgenomen voorwerp be
schouwden, wat onbetwistbaar blijkt uit 
de gebezigde woorden « onder meer >>, 
« dat bij deze nieuwheid in se en indivi
dueel genomen er zich een tweede, de 
afwezigheid van een geribde rand, voegt >>, 
en verder « dat de eerste rechter ten 
onrechte herenkledingstukken als ante
rioriteit opwerpt, dat bezwaarlijk te be
grijpen is hoe hij ze « gelijkaardig >> met 
luxe-cardigans voor dames kan vinden >> : 

Overwegende dat uit het op het eerste 
middel verstrekte antwoord blijkt dat de 
redenen van het beroepen vonnis, naar 
welke het arrest verwijst, ten overvloede 
gegeven zijn ; 

Dat het middel dienvolgens bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening·; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

29 april 1960. - 1e kamer. - Voor
zitte1'1 H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. della Faille d'Huysse en Struye. 

1 e KAMER. - 29 april 1960 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - WOORDEN « NAAR HET 
SCHIJNT >>.- DRAAGWIJDTE.- TWIJ
FELACHTIGE OF ZEKERE MENING. -
VOLGENS DE CONTEXT. 

2° HUUR VAN WERK. - HUUR VAN 
DIENSTEN. - BEDlENDENCONTRACT. 
- VORDERlNG TOT ONTBINDING VAN 
HET CONTRACT. - NIET-UITVOERING 
VAN DE VERBINTENISSEN VAN DE 
SCHULDENAAR. BEOORDELINGS
MACHT VAN DE RECHTER. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- BESLISSING 
VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
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AAN DE PARTIJEN BEVELENDE TEN 
GRONDE TE CONCLUDEREN. - GEEN 
BETWISTING BETREFFENDE DE OVER· 
BRENGENDE WERKING VAN HET HOGER 
BEROEP. _:_ VOORZIENING V66R DE 
BESLISSING OVER DE GROND. - NIET· 
ONTVANKELIJKHEID. 

1° De woorden " naar het schijnt >> gebezigd 
in de 1·edenen van een ?'echterlijke beslis
sing laten, volgens de context, een twij
felachtige of zekere mening kennen (1). 

2° De ?'echter bij dewel!ce een vo?'de?·ing tot 
ontbinding van een bediendencontract, 
met schadeve?'goeding, aanhangig is, 
oeoo?'deelt in concreto of de omstandighe
den van de zaalc die ontbinding 
?'echtvaa?'digen en, namelijk, of de 
telcortkoming van verweerde?' aan zijn 
ve1·bintenissen niet het gevolg is van een 
to est and waarin bij zich onvrijwillig heeft 
bevonden (2). (Samengeordende wetten 
van 20 juli 1955, art. 18; Burgerlijk 
Wetboek, art. 1184.) 

3o Is niet ontvankelijk, v66r de definitieve 
beslissing, de voorziening tegen een von
nis van de ?'echtbanlc in hager bB!·oep dat, 
bij gemis van betwisting oVB!' de over
b?'engende we1·king van het beroep, aan 
de pa1·tij en beveelt over de grand te con
cluderen (3). (Decreet van 2 brumaire 
jaar IV, art. 14.) 

(JACOBY, T. N. V. « ETABLISSEMENTS 
ALEXIS GAUTHIER>>.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 maart 1958 gewezen door 
de Werkrechtersraad van beroep te Na
men, kamer voor bedienden ; 

Overwegende dat, volgens de stukken 
waarop het hof vermag acht te slaan, de 
vordering van aanlegger strekt tot het 
bekomen van verweerster van een com
pensatoire vergoeding wegens verbreking 
van een bediendencontract en, bovendien, 
van de regeling van de rekeningen van 
zijn commissielonen en van de patroons
bijdragen tot de Pensioenkas voor be
dienden; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 

(1) Verbr., 21 maart 1957 (Arr. Verbr., 
1957, blz. 607) en 31 maart 1960, supra, 
biz. 708. 

(2) Raadpi. CoLENS, Le oont1•at d'emploi, 

Grondwet, 1134, 1319 en 1320 van het· 
Burgerlijk Wetboek, 14, 15 en 18 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 tot 
ordening van de wetten betreffende het 
bediendencontract, doordat, aanlegger de 
werkrechtersraad van beroep verzocht 
hebbende onder meer vast te stellen dat 
verweerster het bij contract vastgelegde 
werkzaamheidsgebied van aanlegger ver
kleind had en zodoende aan haar verbin
tenissen te kort gekomen was, wat de ver
breking te haren nadele van het tussen 
partijen gesloten contract rechtvaardigde 
en de door verweerster aang·evoerde grief 
van weerspannigheid te niet deed, de be
streden sententie, bij bevestiging van de 
beroepen beslissingen van 24 mei en 20 de
cember 1957, de vordering van aanlegger, 
strekkende tot toekenning van een ver
goeding van driehonderdduizend frank in 
de plaats van een opzeggingstermijn, niet 
gegron:d verklaart om de redenen dat : 
1° de door de bestreden beslissing uitdruk
kelijk vastgestelde eenzijdige wijziging 
van het bediendencontract te verklaren 
was door het feit dat verweerster met de 
intrekking van de haar door een Hol
landse firma verleende vergunning be
dreigd was ; 2° aanlegger de toestand 
'' scheen " te hebben begrepen; dan wan
neer geen enkele wetsbepaling aan ver
weerster toestond, zelfs bij dreiging van
wege een derde, op haar eigen gezag bet 
bediendencontract te wijzigen, en de rech
ter over de grond, door gebruik te maken 
van de woorden de toestand " scheen be
grepen te hebben ,, - welke een vage en 
dubbelzinnige uitdrukking uitmaken, -
niet verklaart dat aanlegger zich omtrent 
deze toestand akkoord zou verklaard heb
ben (schending van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek); dan wanneer de 
rechter over de grond, aangenomen dat 
hij door het bezigen van het woord 
" scheen ., bedoeld heeft te zeggen dat 
aanlegger zich akkoord verklaard had, 
geen antwoord verstrekt heeft op de gran
den van de door aanlegger genomen con
clusies, waardoor deze zijn protestbrief 
van 2 mei 1956 inriep ; dat de bestreden 
beslissing niet met redenen omkleed is of 
althans de bewijskracht van bewuste con
clusies schendt (schending van de artike
len 97 van de Grondwet, 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek); en doordat, 
daar de door verweerster aangevoerde 

nrs 120 en 124; TRINE en LAMY, Le oontrat 
d'emploi, biz. 84 en 85. 

(3) Verbr., 26 juni 1947 (Art. Verbr., 1947, 
biz. 226). 
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grieven van wederspannigheid van na de 
verbreking van het bediendencontract 
door haar eenzijdige beslissing dagteke
nen, zij niet ter zake afdoende zijn en niet 
tot het afwijzen van de vordering kunnen 
volstaan (schending van de artikelen 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, 14, 15 en 18 
van het koninklijk besluit van 20 juli 
1955) : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, tot rechtvaardiging van de bevesti
ging van de sententie van de eerste rech
ter, die de eis tot toekenning van een ver
goeding tot vergelding verworpen had, 
erop wijst, enerzijds, dat, daar verweer
ster zich in de verplichting bevonden had 
het werkzaamheidsgebied van aanlegger 
te verkleinen onder de dreiging dat de 
haar voor geheel Belgie verleende vergun
ning haar zou onttrokken worden, haar 
niet valt te verwijten het bediendencon
tract gewijzigd te hebben en, anderzijds, 
dat het noch aannemelijk noch denkbaar 
is dat aanlegger, « die, naar het schijnt, 
deze toesbnd begrepen had,, ertoe geko
men is ziJu werkgever te behandelen zoals 
hij het onder meer door zijn brieven van 
26 april en 2 mei 1956 heeft gedaan; dat 
in de aanzegging van 9 mei 1956 aileen 
reeds feiten aangehaald zijn die g·ewichtig 
genoeg zijn om aanleg·g·ers onmiddellijke 
afdanking· te wettigen ; 

Overwegende dat, in strijd met het in 
het middel aangevoerde, de bestreden be
slissing, door erop te wijzen dat aanleg
ger « naar het schijnt, deze toestand be
grepen had ,, in tegenstelling met de con
clusies van aanlegger niet heeft willen 
aannemen dat deze zich omtrent de wij
ziging van het bediendencontract ak
koord verklaard had, doch heeft willen 
onderlijnen, tegelijk, het begrip dat aan
legger de door de concederende firma in 
het leven geroepen toestand verstaan had, 
en dat de gedraging van aanlegger jegens 
verweerster een onaanneembaar karakter 
vertoonde naardien deze, volgens de be
slissing, ten opzichte van aanlegger blijk 
van geduld gegeven had door hem bij 
schrijven van 3 mei 1956 te verzoeken 
met haar overleg te komen plegen om een 
oplossing voor het geschil te zoeken, wel
ke uitnodiging aanlegger op 4 mei 1956 in 
onaanneembare en dreigende bewoordin
gen afgewezen heeft ; 

Dat mitsdien de gecritiseerde uitdruk
king niet dubbelzinnig is en de bestreden 
beslissing de bewijskracht van aanleggers 
conclusies niet schendt, doch ze op pas
sende wijze beantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke gTondslag mist; 

Overwegende dat aanlegger door zijn 
vordering de ontbinding van het bedien
dencontract ten nadele van verweerster 
met toekenning van de bij de op 20 juli 
1955 geordende wetten bepaalde vergoe
ding vervolgt; dat het aan de rechter 
over de grond behoorde, bij toepassing 
van artikel1184 van het Burgerlijk Wet
hoek, in conc1'eto te oordelen of bijzon
dere omstandigheden der zaak zich niet 
tegen deze ontbinding verzetten; 

Dat derhalve de bestreden beslissing, 
door vast te stellen dat « gei:ntimeerde 
(verweerster) zich verplicht bevonden 
heeft het werkzaamheidsgebied van 
appellant te verkleinen onder de dreiging 
dat de haar voor geheel Belgie verleende 
vergunning haar zou worden onttrokken ,, 
zonder schending van de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen, haar weige
ring de ontbinding van het bedienden
contract ten nadele van verweerster uit 
te spreken en de gevorderde vergoeding 
toe te kennen, heeft kunnen rechtvaar
digen; 

Dat dit ander onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Overwegende dat uit het regelmatig 
bij de voorziening gevoegd exploot van 
rechtsingang blijkt dat aanlegger zijn 
vordering gesteund heeft op de hem door 
verweerster gedane aanzegging van zijn 
dadelijke afdanking·, waartoe de ingeroe
pen redenen niet afdoende en ongegrond 
waren en niet voldoende zwaarwichtig 
waren om een afdanking zonder vooraf
gaande opzegging te rechtvaardigen; 

Dat mitsdien blijkt dat, in strijd met 
het in het middel aangevoerde, de door de 
bestreden beslissing in aanmerking ge
nomen grieven van wederspannigheid niet 
dagtekenen van na de datum van de ver
breking van het bediendencontract, zoals 
die datum door aanlegger zelf in zijn dag
vaarding vastgesteld is, en dus niet van 
afdoend karakter ontbloot zijn; 

Dat dit laatste onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 4 73 van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, ??, 85 en 123 van de wet van 9 juli 
1926 betreffende de werkrechtersraden, 
doordat, na de beroepen beslissing be
vestigd te hebben, welke, na erop gewezen 
te hebben dat noch aanlegger, noch ver
weerster de eisen verantwoordden die 
strekten, enerzijds, tot het vereffenen van 
de rekeningen der commissielonen van 
aanlegger, en anderzijds, tot het regelen 
van zijn toestand op maatschappelijk 
gebied, dienvolgens de partijen naar een 
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haar latere terechtzittingen verwezen had 
opdat er over die pun ten van eis zou wor
den gepleit en geconcludeerd, de bestre
den sententie, op haar beurt wijzende op 
het stilzwijgen van partijen dienaangaan
de, de zaak insgelijks naar een van haar 
latere terechtzittingen verwijst, dan wan
neer, daar deze betwistingen door de 
eerste rechter niet waren beslecht en 
niet in staat waren om het in hoger beroep 
te worden, de werkrechtersraad van be
roep, die de beroepen sententie bevestigt, 
daarvan dus geen kennis mocht nemen 
en de partijen terug naar de eerste rech
ter diende te verwijzen : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, na de sen ten tie van de eerste rechter 
bevestigd te hebben in al haar beschikkin
gen, onder meer hierin dat deze sententie 
de uitspraak over de eisen betreffende de 
commissielonen en de werkgeversstortin
gen voor de maatschappelijke zekerheid 
verdaagd en een dag gesteld had om de 
partijen te horen, de zaak naar een an
dere terechtzitting van de werkrechters
raad van beroep verwijst « opdat er zou 
worden gepleit en geconcludeerd over de 
punten van de eisen van appellant (aan
legger) betreffende de regeling van de 
rekeningen der commissielonen en van 
zijn toestand op maatschappelijk gebied »; 

Overwegende dat verweerster hieraan 
een grond van niet-ontvankelijkheid te
genwerpt die afgeleid is hieruit dat, wat 
de gecritiseerde beschikkingen aangaat, 
de bestreden beslissing geen « eindvon
nis >> is in de zin van artikel 14 van het de
creet van 2 brumaire jaar IV; 

Overwegende dat het middel, zoals het 
luidt, zich ertoe beperkt de bestreden be
slissing te verwij ten da t zij partij en gelast 
heeft over de bovenaangeduide punten 
van de eis te concluderen, zonder rekening 
te houden met de wettelijke beginselen 
welke voor de overbrengende werking van 
het hoger beroep gelden ; 

Overwegende dat, naardien er tussen 
partijen omtrent de overbrengende wer
king van het hoger beroep geen betwis
ting gerezen is, dergelijke beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 14 
van bovengemeld decreet; 

Dat, ten aanzien van de door het mid
del bestreden beschikkingen, de v66r de 
eindbeslissing ingestelde voorziening niet 
ontvankelijk is; 

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

29 april 1960. - 1 e kamer. - Voorzit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waarne-

mend voorzitter. - Verslaggever, ridder 
Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijk
luidende conclusie, H. Mahaux, advocaat
generaal. Pleiters, HH. Ansiaux en 
Simont. 

28 KAMER. - 2 mei 1960 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING. - BESLIS· 
SING VAN VEROORDELING. - NIET 
BEANTWOORDE GROND VAN RECHTVAAR· 
DIGING. - NIET GEMOTIVEERDE BE· 
SLISSING. 

2° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VOR· 
DERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
VERWORPEN. - GEEN ANTWOORD OP 
HAAR BESLUITEN. - NIET GEMOTI· 
VEERDE BESLISSING. 

1° De beslissing die de beklaagde ve?'oo?'
deelt zonder dezes conclusies, die een 
grond van rechtvaardiging inroepen, te 
beantwoorden, is niet gemotiveerd ( 1). 
(Grondwet, art. 97.) 

2° De beslissing die de vorde~·ing van de 
burgerlijke partij verwe1·pt zonder de mid
delen te beantwoorden die deze pm·tij re
gelmatig in conclusies aanvoert, is niet 
gemotiveerd {2). (Grondwet, art. 97.) 

(SAMAIN, JACOBEUS, 
BLAIRON EN PUISSANT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 mei 1959 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi ; 

A. Aangaande de voorziening van Sa
main en J acobeus : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878, de voorafgaande titel 
van het Wetboek van rechtspleging in 
strafzaken inhoudende, 1319, 1320, 1322, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
en 97 van 'de Grondwet, doordat het be
streden vonnis de burgerlijke beschikkin-

(1) Verbr., 19 november 1956 (Bttll. en 
PAsiC., 1957, I, 287), 

(2) Verbr., 14 december 1959, (Bttll. en 
PASIC., 1960, I, 433). 
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gen van het beroepen vonnis om de rede
nen van de eerste rechter bevestigd heeft, 
zonder te antwoorden op de conclusies in 
hoger beroep van aanleggers waardoor 
dezen betwistten, onder meer, dat de 
telastlegging van slagen en verwondingen 
tegen Samain bewezen was, onder aan
voering dat, zo zij slagen toegebracht had, 
dit geschied was om zich te verdedigen 
tegen de ernstige en niet gewettigde aan
val die tegen haar uitgevoerd werd, en 
deden geld en dat hun schade 24.1? 5 frank 
beliep, namelijk 19.1?5 frank kosten voor 
tandarts, bloedafneming, ontledingskos
ten, medische kosten voor dokter Fer
riere, som betaald aan een huishoudster, 
geneesmiddelenkosten en inspuitingen, 
en 5.000 frank zedelijke schade, dat deze 
schade het onmiddellijk en rechtstreeks 
gevolg was van de slagen die Samain op 
6 april1958 ontvangen had, en dat, inge
val de rechtbank mocht oordelen dat dit 
punt thans niet bewezen is, een deskun
dige te dien einde zou dienen te worden 
aangesteld ; en doordat het bestreden 
vonnis het subsidiair verzoek om een 
expertise zonder reden afgewezen heeft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zijn beslissing betreffende de burgerlijke 
vorderingen op de redenen van het door 
de rechtbank van politie gewezen vonnis 
steunt; 

Overwegende dat, aangaande de aan 
Samain ten laste gelegde feiten, aanleg
gers aanvoerden dat" zo door concluente 
slagen toegebracht zijn, dit geschied is 
om zich te verdedigen tegen de ernstige 
en niet gewettigde aanval die tegen haar 
uitgevoerd werd >> ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
zonder te onderzoeken of de aangevoerde 
grond van rechtvaardiging gegrond was, 
zich beperkt tot het overnemen van de 
reden van het beroepen vonnis die de 
telastlegging bewezen verklaart ; 

Dat het vonnis dienvolgens het voor
gedragen verweer niet beantwoordt; 
· Overwegende dat, wat de door aanleg
gers gevorderde schadevergoeding be
treft, zij aan het in eerste aanleg gewezen 
vonnis verweten sommig·e elementen van 
het nadeel ter zijde geschoven te hebben, 
hoewel uit de feiten der zaak bleek dat 
aanlegster ten gevolge van de ontvangen 
slagen vijfentwintig weken onbekwaam 
tot werken geweest was en dat de bloed
uitstortingen waaraan hij toentertijd gele
den had het gevolg van de vechtpartij 
van 6 april 1958 waren; 

Dat aanleggers in subsidiaire conclusies 
om een expertise verzochten ; 

Overwegende dat het vonnis de rede-

nen niet aanduidt waarom de correctio• 
nele rechtbank die elementen van het na
deel ter zijde geschoven en de gevraagde 
onderzoeksmaatregel geweigerd heeft; 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
waarvan de bestreden beslissing de rede
nen overneemt, erop wijst << dat de vecht
partij met slagen van 6 april 1958 door 
een tweede voorval van dezelfde aard op 
9 april gevolgd is >> en « dat het niet moge
lijk is de burgerlijke partijen J acobeus
Samain te volgen aan de hand van de 
vaststellingen welke na 9 april gedaan 
werden >>; 

Overwegende evenwel dat het vonnis, 
na deze grenzen aangegeven te hebben, 
nalaat te onderzoeken of de aangevoerde 
schade ofwel althans sommige elementen 
van deze schade niet het gevolg zijn van 
de feiten welke vastgesteld Werden v66r 
de datum die het aanduidt; 

Dat de bovenaangehaalde reden dus 
geen antwoord oplevert op de redenen 
welke door aanleggers voorgesteld waren; 

Waaruit volgt dat de door het middel 
aangevallen beslissing niet met redenen 
omkleed is naar de eis van artikel 9? van 
de Grondwet; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat aanleggers niet ver

klaard hebben zich tegen het openbaar 
ministerie te voorzien ; dat de kosten van 
betekening van de voorziening aan de 
procureur des konings te hunnen bezware 
dienen te blijven ; 

B. Aangaande de voorziening van 
Blairon en Puissant : 

I. In zover de voorziening tegen het 
openbaar ministerie gericht is : 

Overwegende dat de over de publieke 
vordering gewezen beslissing aanleggers 
geen nadeel toebrengt ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vorderingen van Samain en J aco
beus : 

Overwegende dat aanleggers geen mid
del doen gelden ; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vorderingen 
van aanleggers gewezen beslissingen : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op bet hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de voorziening betekend is aan 
de personen tegen welke zij gericht is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, in zover daarbij uitspraak 
gedaan is over de burgerlijke vordering 



-779 

ingesteld tegen Samain en door haar en 
J acobeus tegen Blairon en Puissant; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt Blairon en Puissant tot de kosten, 
behalve de kosten van de betekening van 
de voorziening aan het openbaar ministe
rie ten verzoeke van Samain en J acobeus, 
welke te hunnen laste zullen blijven ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, uit
spraak doende in hoger beroep. 

2 mei 1960.- 2e kamer.- Voo1·zitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Polet. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 2 mei 1960 

1°VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954, ARTIKEL 48, 5°. - EEN PARTIJ 
VERWIJT EEN VOETGANGER OP ON
VOORZICHTIGE WIJZE OP DE RIJBAAN 
TE ZIJN GEKOMEN EN DE RIJBAAN IN 
SCHUINE RIGHTING TE ZIJN OVERGE
STOKEN ONDANKS HAAR VERWITTIGIN
GEN. - BESLISSING DIE RET EERSTE 
VERWIJT BEANTWOORDT, DOCH RET 
TWEEDE NIET. - NIET GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

2° CASSATIE. UITGESTREKT-
HEID. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING OVER DE PU
BLIEKE VORDERING. - BRENGT DE 
VERNIETIGING MEDE VAN DE NIET DEFI
NITIEVE BESLISSING OVER DE VORDE
RING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, 
ZELFS BIJ ONTSTENTENIS VAN VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DEZE 
BESLISSING. 

1 o Is niet regelmatig gemotiveerd de beslis
sing die er zich toe beperkt te releveren 
dat een voetganger zich niet op onvoor
zichtige wijze op de rij baan heeft beg e
ven, dan wanneer hem ook we1·d ve?'we
ten de 1·ijbaan in schuine 1'ichting te zijn 
overgestoken, niettegenstaande de ver
wittigingen die hem door de bestuu?'der 
van een voertuig werden gegeven. (Grand
wet, art. 97 .) 

2° De vemietiging, op voorziening van de 
beklaagde, van de beslissing over de 
publielce vordering, b1·engt de vemieti
ging met zich van de niet de finitieve be
slissing gewezen over de vo1·dering van de 

burgerlijke partij, zelfs indien de be
klaagde zich tegen deze laatste beslissing 
niet he eft voorzien ( 1). 

(DELCOMINETTE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 juni 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek, 26, inzonderheid 26, lid 1, 
en 48, inzonderheid 48-5°, van het konink
lijk besluit van 8 april1954, houdende al
gemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878, de voorafgaande titel van het Wet
hoek van rechtspleging in strafzaken in
houdende, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
aanlegger uit hoofde van het hem ten 
laste gelegde misdrijf van onvrijwillige 
slagen en verwondingen veroordeeld, hem 
aileen voor de schadelijke gevolgen van 
het ongeval verantwoordelijk verklaard 
en l1em verwezen heeft in betaling van 
een vergoeding van 22.291 frank aan ver
weerster, om de redenen dat, aangeno
men zelfs dat het slachtoffer zelve een 
onvoorzichtigheid begaan heeft door de 
weg bij het naderen van aanlegger over 
te steken, deze beschikte over de nodige 
plaats- en tijdruimte om te vermijden het 
aan te rijden vermits hij erkent het slacht
offer op 80 meter gezien te hebben, dat 
het trouwens niet bewezen is dat het 
slachtoffer de rijbaan zou overgestoken 
zijn onder voor het verkeer hinder
lijke omstandigheden, daar de ele
menten van de zaak geen grand geven 
tot de verklaring dat de imtomobiel van 
aanlegger in het zicht was toen dame 
Feiten. met dat oversteken een aanvang 
maakte, dat haar dus niet valt te verwij
ten zich onvoorzichtig op de rijbaan bege
ven te hebben en dat aanlegger het was 
die, toen hij dame Feiten op de weg op 
ongeveer 80 meter voor :P.em zag, diende 
de aangewezen maatregelen te nemen om 
het ongeval te vermijden; hoewel aan
legger in zijn conclusies in hager beroep 
het dame Feiten als schuld aangerekend 
heeft het oversteken van de rijbaan be
gonnen te zijn toen zijn voertuig zicht
baar was, doch vooral de rijbaan in 

(1) Verbr., 14 en 28 september 1959, Bull. 
en PAsrc., 1960, I, 52 en 126; zie ook het 
arrest van heden, infra, blz. 782. 
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schuine richting voort te zijn overgesto
ken oridanks zijn herhaald klaxoneren, en 
met de linker zijkant van zijn voertuig 
in botsing gekomen te zijn door daarte
gen aan te lop en, dan wanneer hij ermede 
mocht rekenen dat het slachtoffer de grep
pel waarin het links van de rijbaan stond 
niet overhaast zou verlaten toen de auto
mobiel zichtbaar werd, en dat het, de 
voorrang verschuldigd zijnde, hem zou 
laten doorrijden, en hoewel hij geconclu
deerd heeft dat het feit dat dame Feiten 
het oversteken van de weg begonnen is 
voordat zijn automobiel zichtbaar was op 
zichzelve niet zou volstaan om te bewij
zen dat deze dame de rijbaan niet over
gestoken was onder voor het verkeer hin
derlijke omstandigheden; en doordat bij
gevolg het bestreden arrest aanleggers 
conclusies in hoger beroep niet passend 
beantwoord, noch bijgevolg de te zijnen 
laste zowel op straf- als op burgerrechte
lijk gebied uitgesproken veroordelingen 
wettig gerechtvaardigd heeft : 

Overwegende dat aanlegger om zijn 
verantwoordelijkheid in het litigieuze on
geval te betwisten bij conclusies de in het 
middel aangehaalde verweren voorgedra
gen had; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
releveert dat het niet bewezen is dat het 
slachtoffer van het ongeval de rijbaan 
onder voor het verkeer hinderlijke om
standigheden zou overgestoken zijn, daar 
de elementen der zaak het niet mogelijk 
maken te verklaren dat de automobiel 
van aanlegger in het zicht was toen zij 
dat oversteken begon; 

Overwegende dat het arrest er tevens 
op wijst dat het bewezen is dat het slacht
offer door het linker voorspatbord van de 
automobiel geraakt is toen aanlegger, rij
dende met een snelheid van 70 kilometer 
per uur, uiterst rechts uitgeweken was en 
het slachtoffer, dat met een snelheid van 
ongeveer vijf kilometer per uur liep, de 
rijbaan schuin overstekende een afstand 
van ongeveer zeven meter afgelegd had ; 

Overwegende dat deze beschouwingen 
geen passend antwoord uitmaken op de 
conclusies waarbij aanlegger deed gelden 
dat het slachtoffer de rijbaan in schuine 
richting voort overgestoken was ondanks 
zijn herhaald klaxoneren, hoewel aanleg
ger ermede mocht rekenen dat het slacht
offer, dat voorrangsplichtig was, hem zou 
laten doorrijden; 

Dat, daar het arrest dit verweer niet 
behandeld heeft, het middel gegrond is ; 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering de 

verbreking met zich brengt van de eind
beslissing over de vordering van de ver
werende partij en de verbreking van de 
niet definitieve beslissing over de burger
lijke vorderingen van de partijen Feiten, 
waartegen geen voorziening ingesteld is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant van 
de vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerster tot de kosten ; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

2 mei 1960.- 2 8 kamer.- Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter.- Verslaggever, H. de Waersegger. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 mei 1960 

1° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER
HEID. - VERZEKERING TEGEN OU
DERDOM EN VROEGTIJDIGE DOOD. -
BEDIENDEN.- WET VAN 12 JULI 1957. 
- PENSIOENEN. - VOORWERP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). -
GEPENSIONEERDE BEDIENDE, SLAGHT
OFFER VAN EEN ONVRIJWILLIGE DO
DING. - NADEEL VOORTSPRUITEND 
UIT HET VERSGHIL BESTAANDE TUSSEN 
HET RUSTPENSIOEN VAN HET SLAGHT
OFFER EN HET OVERLEVINGSPENSIOEN 
VAN DE WEDUWE.- SGHADELOOSSTEL
LING.- VOORWAARDE. 

so AANSPRAKELIJKHEID {BUITEN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). -
SLAGHTOFFER VAN EEN ONVRIJWILLIGE 
DODING, DAT GENIET VAN GONTRAGTU
ELE LIJFRENTEN. - NADEEL VOORT
SPRUITEND UIT DE TOTALE OF GEDEEL
TELIJKE NIET-OVERDRAAGBAARHEID 
VAN DEZE RENTEN OP HET HOOFD VAN 
DE WEDUWE.- SGHADELOOSSTELLING. 
- VooRWAARDE. 

1° De bij de wet van 12 juli 1957, betref
fende het rust- en ove1·levingspensioen 
van de bedienden bepaalde pensioenen, 
hebben niet het vergoeden van schaden 
tot doel. (Wet van 12 juli 1957, art. 1, 
10 en 15.) 

2° Wanneer een rustpensioen genietend 
bediende het slachto ffer is van een on
vrijwillige doodslag, mag de rechter, 
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onder aftrek van de onderhoudskosten van 
het slachto (fer, a an de weduwe, tot herstel 
van de door haar ondergane derving van 
inkomsten, een Ve?'goeding toekennen die 
het verschil vertegenwoordigt, bestaand 
tussen het rustpensioen dat het slacht-
0 ffer genoot en het ove1·levingspensioen 
dat ingevolge het overlijden aan de 
weduwe wordt uitbetaald (1} {2}. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1382; wet van 
12 juli 1957, art, 10 en 15.) 

3° Wanneer een gehuwd man, slachtoffer 
van een onm·ijwillige doding, contrac
tuele lij {1·enten genoot die geheel of ge
deeltelijk niet overd1·aagbaar waren op 
het hoofd van de weduwe, mag de J'echteJ' 
wettelijk aan de weduwe, tot herstel van 
de door ham· ondergane de1·ving van 
inkomsten, een vergoeding toekennen die 
het verschil vertegenwoordigt, bestaand 
tussen de aan het slachto ffer betaalde 
renten en de aan de weduwe betaalde 
renten {3}. (Burgerlijk Wetboek, arti
kel 1389.} 

(SOVET T. DEPREZ EN LEVOZ,) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat bij het arrest aileen 
over de burgerlijke belangen uitspraak 
gedaan is; 

L In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de 
burgerlijke vorderingen van Jean Levoz 
en Andre Levoz : 

Overwegende dat aanlegger geen mid
del doet gelden ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de 
burgerlijke vordering van Berthe Deprez, 
weduwe van Paul Levoz : 

Overwegende dat uit het arrest en uit 
het vonnis waarnaar deze beslissing ver
wijst blijkt : 1° dat aanlegger veroor
deeld is ter zake van onvrijwillig, bij 
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, doch 
zonder het inzicht om de persoon van een 

(1) Zie Rep. p1•at. dr. belge, vo Responsa
bilite, n r 1818. 

(2) en (3) In het aan de onderhavige zaak 
vreemde geval, dat het slachtoffer kinderen 
nalaat, omvatten de aldus aan de weduwe 
toegekende vergoedingen een nader te bepalen 
gedeelte dat bestemd is voor hun onderhoud. 

ander aan te randen, de dood van Paul 
Levoz, de echtgenoot van verweerster; 
veroorzaakt te hebben ; 2° dat Paul 
Levoz verscheidene verzekeringspolissen 
die hem de betaling van Iijfrenten ver
zekerden gesloten had, en dat hij een 
rustpensioen genoot; 3° dat twee van die 
contracten bepaalden dat bij overlijden 
de weduwe een rente zou ontvangen, 
doch dat het bedrag van deze rente 
kleiner zou moeten zijn dan het bedrag 
van de rente welke aan de echtgenoot 
toegekend werd ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest geen 
antwoord verstrekt op de conclusies 
waarbij aanlegger v66r het hof van 
beroep betoogde dat de rechtbank noch 
de gevolgen van de wet van 12 juli 1957 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen van de bediende, noch de gevolgen 
van de door de echtgenoot van verweer
ster gesloten verzekeringscontracten 
mocht wijzigen, en dat het beroepen 
vonnis bijgevolg ten onrechte aan ver
weerster een som van 202.965 frank toe
gekend had, met inaanmerkingneming 
van de onderscheiden door de overleden 
gesloten verzekeringspolissen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat << tot het ramen van de 
schade voortspruitende uit het derven 
van de inkomsten tengevolge van de 
staking van de betaling van sommige 
niet op het hoofd van de weduwe over
draagbare ren ten, deze zo nauwkeurig als 
mogelijk opnieuw dient te worden ge
plaatst in de toestand die zij genoot bij 
het overlijden van haar echtgenoot, welke 
gebeurtenis door de schuld van beklaagde 
vervroegd werd ... " en zegt « dat in dit 
opzicht de eerste rechter een oordeel
kundige repartitie over de verzekerings
contracten 1484, 19 262 en 22 190, naar
gelang van de onderscheiden doeleinden 
waartoe de· verschenen renten na het 
overlijden van de begunstigde bestemd 
zijn, gedaan heeft >> ; 

Dat de eerste rechter, wiens redenen 
de rechter in hoger beroep aldus over
neemt, erop wees, zijnerzijds, dat, zo de 
verschenen renten van het contract 
nr. 1484 niet mochten samengevoegd 
worden met de rust- en overlevingspen
sioenen, ingevoerd bij de wet van 12 juli 
1957 betreffende het pensioen der bedien
den, het rustpensioen van Levoz 42.245 fr. 
bedroeg, terwijl het overlevingspensioen 
van zijn weduwe slechts 22.000 frank 
bedraagt, dat de verschenen renten van 
het contract nr. 19 262 slechts ten belope 
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van 50 t. h. op de weduwe overdraagbaar 
zijn en dat die van het contract nr. 22 109 
niet overdraagbaar zijn ; 

Overwegende dat het arrest mitsdien 
een passend antwoord verstrekt op de 
door aanlegger voorgestelde middelen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, 6 en 15 van de 
evengemelde wet van 12 juli 1957, en 
uit de miskenning van de contractuele 
stipulaties van de verzekeringspolissen, 
gesloten door de echtgenoot van verweer
ster, doordat het arrest het stoffelijk 
nadeel dat verweerster ondergaan heeft 
raamt met inachtneming van het verschil 
tussen de onderscheiden renten die aan 
het slachtoffer verschuldigd waren en die 
welke aan verweerster betaald worden, 
dan wanneer de bepalingen van de wet 
van 12 juli 1957 van openbaar belang 
zijn en de rechter niet vermag· het wette
lijk statuut van de bij deze wet ingevoer
de pensioenen te wijzigen, door de wedu
wen van slachtoffers van ongevallen 
anders te behandelen dan de rechtver
krijgenden van de andere verplicht ver
z.ekerden, en dan wanneer, wat polis 
nr. 19 262 betreft, het door een vrije 
keuze van het slachtoffer is dat, bij diens 
overlijden, de rente slechts ten belope 
van de helft ten voordele van zijn weduwe 
overdraagbaar is, en, wat polis nr. 22 109 
betreft, het slachtoffer vrijelijk de gevol
gen van zijn wil bepaald had door te 
bedingen dat de rente niet op het hoofd 
van zijn weduwe overdraagbaar zou 
wezen: 

Overwegende dat de bij de wet van 
12 juli 1957 bepaalde pensioenen niet 
het vergoeden van schade ten doel 
hebben; 

Dat, wanneer het overlijden van een 
pensioengenietende persoon het gevolg 
van een misdrijf is, geen enkele bepaling 
van voormelde wet aan de rechter ver
biedt bij het ramen van de door de 
weduwe ondergane stoffelijke schade, 
rekening te houden met de derving van 
inkomsten die blijkt uit het verschil, 
bestaande tussen het rust- en het over
levingspensioen ; 

Overwegende dat de in het middel 
aangeduide en door de echtgenoot van 
verweerster gesloten verzekeringspolissen 
niet tot gevolg hebben kunnen hebben, 
bij dodelijk ong·eval, zijn weduwe het 
recht te doen verliezen van de voor het 
ongeval verantwoordelijke derde de inte-

grale vergoeding van de door haar onder
gane schade te vorderen ; 

Overwegende dat het arrest mitsdien 
wettig heeft kunnen beslissen dat, onder 
aftrek van de onderhoudskosten van het 
slachtoffer, het verschil tussen het bedrag 
van de v66r deszelfs overlijden betaalde 
renten en het bedrag van de daarna 
betaalde renten ter zake een van de 
elementen van het uit het misdrijf voort
gesproten stoffelijke nadeel uitmaakte ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij aanlegger tot 
de in hoger beroep jegens de openbare 
partij gevallen kosten veroordeeld is : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel doet g·elden ; 

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

2 mei 1960.- 2e kamer.- Voo1·zitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Polet. - Ge
lijkluidende ciJnclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 mei 1960 

1a ONVRIJWILLIGE VERWONDIN
GEN EN DODING. - BESLISSING 
VAN VEROORDELING. - BEKLAAGDE 
BETWIST ELK OORZAKELIJK VERBAND 
TUSSEN HET GEBREK AAN VOORUIT
ZICHT EN HET ONGEVAL. - NIET 
BEANTWOORD VERWEER. NIET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

2° CASSATIE. UITGESTREKT-
HEID. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIE
TIGING VAN DE BESLISSING OVER DE 
PUBLIEKE VORDERING. - BRENGT DE 
VERNIETIGING MEDE VAN DE OVER DE 
VORDERING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ GEWEZEN, NIET DEFINITIEVE 
BESLISSING. - ZELFS INDIEN DE BE
KLAAGDE ZICH NIET TEGEN DIE BE
SLISSING HEEFT VOORZIEN. 

1 a Is niet gemotivee1·d, de beslissing die de 
beklaagde veroordeelt wegens onvrijwil
lige slagen en ve1·wondingen, zonder de 
conclusies te beantwoorden waarbij elk 
oo1·zakelijk verband tussen de hem ver-



-783-

weten fout en het ongeval wordt betwist. 
(Grondwet, art. 97.) 

2° De vernietiging, op voo1·ziening van de 
beklaagde, van de beslissing over de pu
blieke vordering, b1·engt de vemietiging 
mede van de over de vo1·dering van de 
bu1·gerlijke partij gewezen, niet defini
tieve beslissing, zelfs indien de beklaagde 
zich niet tegen die beslissing heeft voor
zien (1). 

{VAN HASBROECK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 october 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beschikkingen van de over 
de publieke vordering gewezen beslissing·; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest geen ant
woord verstrekt op de verweren, bij con
clusies voorgebracht door aanlegger die 
deed gelden, tweede onderdeel, << dat, aan
genomen zelfs dat de snelheid van con
cludent niet, zoals de wet eist, gering ge
noeg zou geweest zijn, - quod non, -
deze snelheid evenwel zonder oorzake
lijk verband met het ongeval zou wezen, 
vermits de burgerlijke partij erkent dat, 
hoewel zij de wagen van concludent heeft 
zien aankomen op een moment toen zij 
nog in veiligheid was v66r het tramrij
tuig, zij willens het risico gelopen heeft 
te trachten met een sprong voorwaarts 
v66r de wagen te passeren "• dan wanneer 
het arrest de redenen moest opgeven 
waarom het hof oordeelde dat het geen 
acht behoefde te slaan op de regelmatig 
voorgestelde verweermiddelen : 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies v66r de rechter in hoger beroep 
deed gelden dat, gezien de in dit onder
dee! van het middel vermelde omstandig
heid, de snelheid waarmede zijn voertuig 
reed geen oorzakelijk verband had met 
het ongeval, en dat het ongeval aan de 
handelwijze van de burgerlijke partij te 
wijten was, hetgeen het bestaan van het 
misdrijf van onvrijwillige slagen en ver
wondingen, wegens hetwelk aanlegger 
veroordeeld is, uitsloot; 

Overwegende dat het arrest vermeldt, 

(1) Zie het arrest van heden, supm, biz. 779 
en de noot. 

enerzijds, de onderscheiden redenen WE'> 
gens welke het laat gelden dat de snelhei~ 
van aanlegger de geringe snelheid, be; 
paald bij artikel 2/i-1 van het reglemen i: 
op het wegverkeer, overschreed, en an 
derzijds de redenen wegens welke het laa -t;' 
geld en dat geen fout ten laste van de bul" ._ 
gerlijke partij bewezen is ; dat het daaren ._ 
tegen nalaat te onderzoeken of, in strijq 
met wat aanlegger bepaaldelijk aan ._ 
voerde, er tussen diens snelheid en he 1::; 
ongeval een oorzakelijk verband ligt; 

Dat het arrest aldus nalaat het doo:t-
aanlegger voorgestelde verweer te beant
woorden en de bij artikel 97 van de; 
Grondwet gegeven vormregel schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

Overwegende dat de verbreking van d~ 
over de publieke vordering gewezen be
slissing de verbreking met zich brengt vart 
de over de vordering van de burgerlijk~ 
partij Simon Feuillen gewezen beslissing, 
naardien deze beslissing geen eindbeslis
sing is ; dat, daar zij in de staat der zaak 
·niet vatbaar is voor een ontvankelijke 
voorziening, de verklaring van aanlegger 
dat hij zich tegen haar niet voorziet, niet 
met een berusting kan gelijkstaan ; 

Om die redenen, en zonder dat er ter
men zijn tot het onderzoeken van de in 
het eerste en het derde onderdeel van het 
middel ingeroepen grieven die, indien zij 
gegrond waren, niet tot een ruimere ver
breking zouden kunnen leiden, verbreekt 
het bestreden arrest, in zover daarbij uit
spraak gedaan is over de publieke vorde
ring en over de tegen aanlegger door de 
burgerlijke partij Simon Feuillen inge
stelde vordering; beveelt dat melding 
van dit arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; laat de Staat de kosten ten laste ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luilc 

2 mei 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Vetslaggevet, H. Richard. -
Gelij/cluidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 mei 1960 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - EED - PERSOON 
GEHOORD DOOR EEN RECHTBANK 
ZETELENDE IN STRAFZAKEN EN NIET 
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tot het slippen van Leclercq geweest is, 
vaststelt dat het slippen van laatstge
noemde, evenals dat van Ghiot, het ge
volg van een te hoge snelheid is ; dat het 
het gevolg is van het verlangen van 
Leclercq zich bij zijn v66r hem vertrok
ken vriend te voegen, en ook van zijn 
lichamelijke toestand ; 

Overwegende dat de eerste rechter, 
wiens redenen het arrest bovendien over
neemt, erop gewezen had J) dat Ghiot en 
Leclercq, op het tijdstip van de ongeval
len, in de loop van de dag allebei verschei
dene alcoholische dranken gebruikt had
den, maar dat de elementen van het dos
sier geenszins kunnen leiden tot de me
ning dat zij niet in staat zouden zijn ge
weest tot het besturen van een voertuig )) ; 

Overwegende dat de redenen van het 
arrest, welke gesteund zijn op een alcohol
haemie << die de dronkenschap sterk bena
derde ll, het hof van beroep de mogelijk
heid boden met de eerste rechter en zon
der zich tegen te spreken te laten gelden 
dat de elementen van het dossier evenwel 
niet konden leiden tot het bewijs dat 
Leclercq niet in staat zou geweest zijn 
op het ogenblik van het ongeval een 
voertuig te besturen ; dat het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het rust op de onder

zoeksrechter die met een zaak belast is, 
ten einde de feiten der telastlegging nader 
te bepalen en een juiste beoordeling van 
de lasten mogelijk te maken, aile tot het 
blijken van de waarheid nuttige navor
singen uit te voeren, die noch wettelijk 
verboden, noch met de waardigheid van 
zijn functies onverenigbaar zijn; 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 15 april1958, waarbij in het Wetboek 
van strafvordering een artikel 44bis inge
voegd is, slechts voorziet in de regeling 
van bepaalde machten die de procureur 
des konings verleend zijn voor gevallen 
waarin de dader van een misdaad of van 
een wanbedrijf of heterdaad betrapt 
wordt; 

Dat geen enkele wetsbepaling aan de 
onderzoeksrechter verbiedt, bij doding, 
wanneer deze maatreg·el hem voor de 
degelijkheid van het onderzoek geboden 
schijnt, uit het lichaam van de overleden 
persoon bloed te laten nemen met het 
oog op een ontleding ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

2 mei 1960.- 2e kamer.- ~ 
H. Giroul, raadsheer waarne!r1_ ~ oorzitter 
zitter. - Ve1·slaggever, H. PeP=-:-.._ ::Od voor~ 
Gelijkluidende conclusie, H. Pa~ l_ =--chon. -
advocaat-generaal. M:ahaux, 

2e KAMER. - 2 mei I_ ~ 
60 

1 o VOORZIENING IN Q~ 
- TERMIJN. - STRAFZAK~~ SSATIE. 
BLIEKE VORDERING. - V (J · - Pu-
TEGEN EEN DEFINITIEF EN :.; :B.ZIENING 
SPRAAK GEWEZEN ARREST. 1:> TEGEN-

20 VOORZIENING IN Q A 

- TERMIJN.- STRAFZAK~~~SSATIE. 
GERLIJKE VORDERING. --- • - BUR
NING TEGEN EEN DEFINl'l:'t}t -y OORZIE
TEGENSPRAAK GEWEZEN A:t\_ b. :p EN OP 

~'-BST 
3° GEWIJSDE. - STRAFZAR:e . 

GERLIJKE VORDERING. -----~ • -BUR
ARREST DAT BEKLAAGDE VB}\ EERSTE 
WEGENS ONVRIJWILLIGE Yli: 0 0RDEELT 
GEN AAN EEN ANDER BElt_:t, li.WONDIN
WEGENS INBREUK OP DI!: AcAGDE EN 
DE ANDERE BEKLAAGDE Vl!: VVEGCODE, 
WEGENS INBREUK OP ARTtE::~OORDEELT 
DEZE WEGCODE EN HEM v .L 26 VAN 
WEGENS INBREUK OP ARTt~JSPREEKT 
DEZELFDE WEGCODE, DE Ac 'L 12 VAN 
LIJKHEID TUSSEN BEIDE Eli; .t\]\.[SpRAKE
VERDEELT EN DE TWEEDE B lt.LAAGDEN 
VEROORDEELT DE EERSTE: li:KLAAGDE 
LIJK SCHADELOOS TE S'J:'EGEDEELTE
TWEEDE ARREST DAT DEF':t LLEN. -
SPRAAK DOET OVER DE ~l'I'IEF UIT
TOT VERGOEDING VAN bli; OfiDERING 
BEKLAAGDE TEGEN DE EE TWEEDE 
VOORZIENING VAN DE I<; RSTE. -
KLAAGDE TEGEN DE B~ li:llsTE BE-
VAN DE BEIDE ARRESTJ<;;LISSINGEN 
FENDE DEZE VORDERING BETREF
DAT DE VRIJSPRAAK VAN. ;-- MIDDEL 
BEKLAAGDE WEGENS INBfiEul<: TWEEDE 
KEL 12 VAN DE WEGCODJ<: B K Op ARTI
STAANDE HOUDT DAT DE G li:TWIST EN 
SPRAKELIJKHEID VOOR liETANSE AAN
TEN LASTE KOMT VAN DEZE BE; ONGEVAL 
- MIDDEL DAT AFSTU11' O KLAAGDE. 
ZAG VAN HET GEWIJSDE. p IiET GE-

1° Buiten het geval voorzien do . 
van de wet van 8 maart 1948or. arhkel 1 
dig, de vool'ziening mee1· d ' ~~ laattiJ
dagen na de uitspmak inges~?d t~en vriJe 
arrest dat de finitief en op t tegen een 
uitspraak doet over de Pub/gkensp!'aak 

~e e vorde-
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ring. {1) (Wetboek van strafvordering, 
art. 373.) 

2° Buiten het geval voorzien door artikel 1 
van de wet van 8 maart 1948, is laattij
dig, de voor%iening meer dan tien vrije 
dagen na de uitspraak ingesteld tegen een 
arrest dat definitief en op tegenspraak 
ujtspraak doet over de burgerlijke vorde
rmg (2). {Wetboek van strafvordering, 
art. 373.) . · 

3° Wanneer een ee~·ste a1'1'est de beklaagde 
heeft veroordeeld wegens onvrijwillige 
verwondingen aan een ande1· beklaagde 
en, voor inbreuk op de Wegcode, de 
andere beklaagde heeft veroo1·deeld we
gens inbreuk op artikel 26 van deze 
Wegcode, hem v1·ijsprekend uit hoofde 
van inbreuk op artikel 12 van dezelfde 
Wegcode, de verantwoo1·delijkheid tussen 
de twee beklaagden heeft verdeeld en de 
tweede beklaagde ertoe heeft veroordeeld 
de eerste beklaagde gedeeltelijk schade
loos te stellen wegens de ee1·ste van de 
twee te zijnen laste gelegde inb1·euken op 
de Wegcode, wannee1· een tweede arTest 
definitief uitspmak heeft gedaan over de 
vordering tot schadeve1·goeding van de 
tweede beklaagde tegen de eerste, en wan
neer deze laatste zich heeft voo1·zien tegen 
de beslissingen van de twee a?Testen be
treffende deze v01·dering, dan zal het mid
del dat de vrijspraak van de tweede be
klaagde uit hoofde van inb1·euk op m·ti
lcel 12 van de Wegcode betwist, en dat 
staande houdt dat de ganse aansprake
lijkheid voor het ongeval ten laste komt 
van deze beklaagde, zonder, ingeval van 
verdeelde vemntwoordelijkheid, de doo1' 
de rechter gedane veTdeling te betwisten, 
afstuiten op het gezag van het gewijsde 
over de tegen de twee beklaagden inge
stelde publieke vo1·de1·ing en bovendien, 
wat de eerste grief bet1·e{t (3), over de door 
eerste beklaagde tegen de tweede inge
stelde· vordering. 

(DELREE, T. CHARLIER.) 

ARREST. 

HET -HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 17 october 1957 en 11 decem-

(1) Verbr., 14 september 1959 (Bull. en 
PAsrc., 1960, I, 46). 

(2) Verbr., 12 october 1953 (A1·r. Verbr., 
1954, biz. 89), 

(3) Over de betrekkelijkheid van het gezag 
van het gewijsde op de vordering van een 

her 1959 gewezen door het Hof van 
beroep te Luik; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
van 11 october 19 57 veroordeeld he eft 
enerzijds, aanlegger uit hoof de van onvrij: 
willige verwondingen aan verweerder en 
van overtreding van artikel 12 van het 
wegverkee~sreglement, anderzijds, ver
weerder, mt hoofde van overtreding van 
artikel 26-1 van evengemeld reglement · 
dat bet aanlegger vrijgesproken beeft va~ 
overtreding van artikel 26-1 en verweer
der van overtreding van artikel 12 van 
hetzelfde reglement; 

Dat het arrest, over de burgerlijke vor
deringen uitspraak doende, de verant
woordelijkheid voor de schadelijke gevol
gen van bet ongeval verdeeld beeft ten 
belope van drievierde ten laste van aan
legger en eenvierde ten laste van verweer
der; dat het op de voet van deze verde
ling aan aanlegger eenvierde van de door 
hem van verweerder gevorderde scbade
Ioosstelling toegekend heeft, terwijl bet 
zich ertoe beperkt heeft verweerder een 
provisionele vergoeding toe te kennen en 
voor het overige een deskundige aan te 
duiden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
van 11 december 1959, de recbtsmacbt 
van het hof van beroep over de burgerlijke 
vordering van verweerder opgebruikend, 
aanlegger veroordeelt tot het betalen van 
het saldo van de schadevergoeding welke 
het aan verweerder toekent; 

I. In zover de voorziening gericbt is 
tegen de over de publieke vordering ge
wezen beslissing : 

Overwegende dat bij het op 17 october 
1957 op tegenspraak gewezen arrest defi
nitief over de publieke vordering uit
spraak gedaan is; dat de voorziening, in
gesteld na de verstrijking van de bij arti
kel 373 van bet Wetboek van strafvor
dering bepaalde termijn, te laat ingesteld 
en dienvolgens niet ontvankelijk is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vordering 
van aanlegger tegen verweerder gewezen 
beslissing : 

Overwegende dat bij het op tegen
spraak gewezen arrest van 17 october 
1957 definitief over deze vordering uit-

burgerlijke partij ten aanzien van de vorde
ring van een andere burgerlijke partij, raad

.Piege men verbr., 5 december 1949 (Arr. 

. V erbr., 1950, biz. 203) en noot 2. 
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spraak gedaan is; dat de voorziening, in
gesteld na de verstrijking van de bij arti
kel 373 van het Wetboek van strafvor
dering bepaalde termijn, te laat ingesteld 
en dienvolgens niet ontvankelijk is; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen, gewezen over de 
burgerlijke vordering van verweerder te
gen aanlegger : 

Overwegende dat de voorziening, die 
tegelijk tegen het arrest van 17 october 
1957 en tegen het eindarrest van 11 de
cember 1959 ingesteld werd, ontvankelijk 
is; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 12, 25·2-b, 97 van het Wegverkeers
reglement, en 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het arrest van 17 octo
ber 1957 de onjuiste en met de wet strij
dige motivering overgenomen heeft waar
door de eerste rechter het rijden van be
klaagde Charlier op .het linker gedeelte 
van de rijbaan rechtvaardigde en de te
lastlegging B tegen hem niet bewezen ver
klaarde, nalatende in dit opzicht de door 
aanlegger regelmatig neergelegde conclu
sies te beantwoorden, en doordat het
zelfde arrest geen antwoord verstrekt 
heeft op de conclusies van aanlegger die 
deed gelden dat, daar hijzelf tot stilstand 
gekomen was, op het ogenblik van het 
ongeval, na 7, 7 5 meter geremd te hebben, 
terwijl beklaagde Charlier pas na een 
remafstand van 12,50 meter had kunnen 
stoppen, het ongeval enkel het gevolg 
was van de overtreding, begaan door zijn 
medebeklaagde die, wijl hij de overeen
komstig artikel 97 van het wegverkeers
reg·lemen t voorgeschreven snelheidsbe
perking niet in acht genomen had, zo
doende artikel 26 van dit reg·lement had 
overtreden omdat, indien de motorrijder 
Charlier deze beperking nagekomen was, 
hij had kunnen stoppen met vermijding 
van de botsing ; dan wanneer bijgevolg 
geheel de verantwoordelijkheid voor het 
ongeval hem ten laste diende te worden 
gelegd: 

Overwegende dat het middel zich ertoe 
beperkt aan het arrest van 17 october 
19 57 te verwij ten, enerzij ds, overgenomen 
te hebben de motivering van het beroepen 
vonnis met betrekking tot de vrijspraak 
van verweerder van overtreding van arti
kel 12 van het Wegverkeersreg·lement, 
zonder aanleggers conclusies te beant
woorden, anderzijds, diens conclusies niet 
beantwoord te hebben die ertoe strekten 
te bewijzen dat geheel de verantwoorde
lijkheid voor het ongeval op verweerder 

aileen rustte, zonder het hem ten laste. ge
legde gedeelte van de verantwoordelijk
heid ter sprake te brengen ; . 

Overwegende dat het arrest van 17 oc~ 
tober 1957 laat gelden << dat de door par
tijen bij conclusies ontvouwde argumen
ten door het bestreden vonnis beantwoord 
zijn in redenen welke het hof over
neemt "; 

Overwegende dat uit deze redenen en 
uit de op 26 september 1957 door aanleg
ger v66r het hof van beroep neergelegde 
conclusies blijkt dat de aldus gecritiseerde 
motivering de noodzakelijke grondslag 
uitmaakt van de in kracht van gewijsde 
gegane beslissingen welke op 1 7 october 
1957 door het arrest gewezen zijn; 

Overwegende dat, aangezien dit arrest 
verweerder vrijgesproken heeft van de in 
het middel aangeduide overtreding en de 
veroordeling van aanlegger uit hoof de van 
onvrijwillige verwondingen aan verweer
der aanleggers verantwoordelijkheid in 
het ongeval impliceert, het middel stuit 
op het gezag van de aldus definitief ge
wezen zaak over de tegen de twee partijen 
ingestelde publieke vordering, en, ten 
aanzien van de eerste grief, over de door 
aanlegger tegen verweerder ingestelde 
vordering; dat het derhalve niet ontvan
kelijk is; 

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

2 mei 1960. - 2e kamer.- Voo1'zitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Perrichon. -
Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 mei 1960 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKKING VAN DE BEDRIJFSUITGA
VEN EN -LASTEN. - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKKING VAN DE BEDRIJFSUITGA
VEN EN -LASTEN. - SOMiVlEN BETAALD 
DOOR EEN NAAML07.E VENNOOTSCHAP 
TOTSCHADEVERGOEDINGVEROORDEELD 
UIT HOOFDE VAN MISDRIJVEN VAN ECO
NOMISCHE SAMENWERKING MET DE 
VIJAND. - MISDRIJVEN GEPLEEGD, 
HETZIJ DOOR DE ORGANEN VAN DE 
VENNOOTSCHAP IN DE SFEER VAN HUN 
BEVOEGDHEDEN, HETZIJ DOOR HAAR 
AANGESTELDEN OVEREENKOMSTIG DE 
ONDERRICHTINGEN VAN HAAR ORGA
NEN. - RECHTSTREEKSE AANSPRA-
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KELIJKHEID VAN DE VENNOOTSCHAP. 
- UITGAVEN DOOR DE UITOEFENING 
VAN HET BEROEP NIET NOODZAKELIJK 
GEMAAKT EN VAN DE BELASTBARE WIN

STEN NIET AFTREKBAAR. 

S0 OORLOG. - HANDELSVENNOOTSCHAP 
WELKE HAAR MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
HEEFT IN HET GEDEELTE VAN HET 
BELGISCH GRONDGEBIED DAT DOOR 
DUITSLAND IN ME! 1940 WEDERRECH
TELlJK INGELIJFD WERD. - STATUTEN 
BIJ TOEPASSING VAN DE DUITSE WET
GEVING GEWIJZIGD. - STATUTEN ON
MIDDELLIJK NA DE BEVRIJDING MET 
DE BELGISCHF. WET TERUG IN OVEREEN
STEMMING GEBRACHT. - WIJZIGING 
VAN DE STATUTEN ZONDER GEVOLG 
VOOR HET BESTAAN EN DE NATIONALI
TEIT VAN DE VENNOOTSCHAP. - GEEN 
ONDERSCHEIDENE VENNOOTSCHAP VAN 
DUITS RECHT. 

4° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
IN ZAKE RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- FEITELIJKE VERMOEDENS. - GRAAD 
VAN BEWIJSKRACHT. - SOEVEREINE 
BEOORDELING. 

1° Zijn alleen aftrekbaar van de b1·uto 
bedrijfsinkomsten de uitgaven, welke een 
bedrijfskm·akter hebben, dit wil zeggen 
wel!ce tot het uitoefenen van het bed1·ij f 
noodzakelijk zijn (1). (Gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 26 en SO.) 

2° Maken geen uitgaven uit welke tot het 
uitoefenen van het bedrijf noodzakelijk 
zijn, en, dienvolgens, zij niet a{t1·ekbam· 
van de belastba1·e brutowinsten de sam
men door een naamloze vennootschap 
betaald in uitvoering van de veroordeling 
tot schadeve~·goeding te ha1·en laste uit
gespJ•oken uit hoofde van misdrijven van 
economische samenwerking met de v~jand 
gepleegd hetzij door haa1· organen in de 
s{ee1· van hun bevoegdheden (2), hetzij 
door haar aangestelden oveJ•eenkomstig 
de onderrichtingen van haar 01·ganen, 
dit wil zeggen met haar eigen deelneming 
welke haar persoonlijke en rechtst1·eekse 
aansprakelijkheid tot gevolg heeft (S}. 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1S82 en 

(1) Verbr., 15 maart 1960, sttpra, biz. 666. 
(2) en (4) Verbr., 15 maart 1960, supm, 

biz. 666. 
(3) Zie noot 2 in Bull. en PAsrc., 1960, 

I, 1026. 
(5) Verbr., 7 october 1958 (A1~·. Verb1·., 

1959, biz. 115). 

1S8S; geco6rdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, arti
kel 26.) 

so Wannee1· een handelsvennootschap welke 
haar maatschappelijke zetel heeft in het 
gedeelte van het Belgisch grondgebied dat 
door Duitsland in mei 1940 wederrechte
lijk ingelijfd werd, ham· statuten, tijdens 
de pe1·iode van inlijving, gewijzigd heeft 
om zich nam· de Duitse. wetgeving te 
schikken en ze, onmiddellijk na de bevrij
ding, te1·ug met de Belgische wet m 
overeenstemming geb1·acht heeft, is deze 
wijziging zonder gevolg gebleven voo1' 
het bestaan en de nationaliteit van de 
vennootschap en heeft zij niet het tot 
stand komen tot gevolg gehad van een 
onde1'Scheidene vennootschap van Duits 
recht, waarvan het behee1·, de winsten 
of de ve~·liezen aan de Belgische vennoot
schap v1·eemd zouden zijn (4). (Besluit
wet van 5 mei 1944, art. 1, C; wet 
van 27 juli 195S, art. 1, 2 en 6.) 

4° De beoo1·deling van de g1'aad van bewijs
kracht van feitelijke ve1·moedens behoort 
tot de soevereine macht van de rechter 
in feitelijke aanleg (5). 

(N. V. MANUFACTURE DES CABLES ELEC
TRIQUES ET DE CAOUTCHOUC, T. DE 
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FI
NANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 rnaart 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest blijkt : 1 o dat de aanleggende 
vennootschap, die haar activiteit uit
oefent in het gedeelte van het grond
gebied hetwelk in 1940 wederrechtelijk 
bij Duitsland ingelijfd werd, haar sta
tuten op 21 october 1941 gewijzigd heeft 
om ze aan de Duitse wetg·eving aan te 
passen ; 2° dat Matthias Bourseaux, 
Albert Bourseaux en Joseph Bakes, ver
volgd op de voet van artikel 115 van het 
Strafwetboek, bij arrest van het militair 
gerechtshof van 14 juni 1951 veroordeeld 
werden tot betaling aan de Belgische 
Staat, als schadevergoeding, van vijftig 
miljoen frank, en van de gerechtelijke 
interesten, en dat de aanleggende ven
nootschap voor de betaling van deze 
veroordelingen burgerlijk veran twoorde
lijk verklaard werd ; S0 dat aanlegster 
in 1951 deze veroordelingen uitgevoerd 
en een som van 55.150.000 frank betaald 
heeft; 
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Overwegende dat aahlegster deze som 
als bedrijfsuitgaven wil aftrekken van 
haar belastbare winsten over het dienst
jaar 1952; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 26, paragra
fen 1 en 3, en 30 van de wetten betreffen
de de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 1382, 1383 en 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 6 van 
de wet van 27 juli 1953, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2 van 
de besluitwet van 20 september 1945, 
97 van de Grondwet, 1350 en 1351 van 
het Burgerlijk Wetboek, eventueel 53 van 
de samengeschakelde wetten op de han
delsvennootschappen, doordat het bestre
den arrest, eerste onderdeel, beslist dat 
de schadevergoeding waartoe de drie 
beklaagden veroordeeld zijn en welke de 
aanleggende vennootschap in haar hoe
danigheid van burgerlijk verantwoorde
lijke ter voldoening aan evengemelde 
beslissing betaald heeft, haar oorzaak 
vindt, niet in de uitoefening van het 
bedrijf, doch in een inbreuk op de bepa
lingen van artikel 115 van het Strafwet
boek en dat het feit dat het uitoefenen 
van het bedrijf aan de personen Bour
seaux en Bakes de gelegenheid tot het 
overtreden van de strafwet kan bieden 
geen reden kan opleveren om de schade
vergoeding, welke juist wegens het aldus 
begane misdrijf betaald is, aan te zien 
als een uitgave, gedaan om de inkomsten 
te verkrijgen of te behouden; waaruit 
volgt dat het bestreden arrest, door bo
vendien de redenen van de beslissing van 
de directeur over te nemen, op absolute 
wijze beslist dat de betaling die haar 
oorzaak in de schending van een wet 
van openbare orde vindt en niet het 
gevolg van een wettelijke uitoefening van 
het bedrijf is, het karakter van een be
drijfslast niet kan hebben ; tweede onder
dee!, juist daardoor insgelijks beslist dat 
het enkel feit van een strafrechtelijk 
vergrijp in hoofde van de persoon voor 
wie de houder van een bedrijf wettelijk 
dient in te staan volstaat om de schuld 
welke deswege in de persoon van de aan
sprakelijke ontstaan is uiteraard tot een 
persoonlijke schuld en niet tot een be
dijfsschuld te maken; derde onderdeel, 
beslist dat de verantwoordelijkheid van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek aan de ene, en van artikel1384 
van hetzelfde wetboek aan de andere 
zijde, dezelfde natuur en dezelfde ken
merken zou hebben ; vierde onderdeel, 
het punt in het onzekere Iaat of de 

natuurlijke personen, die door het arrest 
van 14 juni 1951 van het militair ge
rechtshof persoonlijk veroordeeld werden, 
de organen of de aangestelden van de 
aanleggende vennootschap waren dan 
wel of zij, eventueel de hoedanigheid 
van organen hebbende, voornoemde ven
nootschap hoven de grens van hun mach
ten mochten verbinden; vijfde onderdeel, 
aan bedoelde natuurlijke personen, zich 
aldus tegensprekende, tegelijk de hoeda
nigheid van aangestelden en organen toe
schrijft; zesde onderdeel, aan het arrest 
van 14 juni 1951 de draagwijdte toe
schrijft van een akte die met de termen 
zelve ervan onverenigbaar is ; zevende 
onderdeel, beslist dat artikel 2 van de 
besluitwet van 20 september 1945 niet 
van toepassing is op de vennootschappen 
waarvan de veroordeelde aangestelden 
van hun functies misbruik zouden ge
maakt hebben, of althans het punt in 
het onzekere Iaat of de besluitwet van 
20 september 1945 dergelijke draagwijdte 
heeft; dan wanneer, eerste en tweede 
onderdeel, de bedrijfslasten die zijn wel
ke, enerzijds, aangegaan worden tijdens 
het belastbaar tijdvak om de inkomsten 
te verkrijgen en te behouden, en ander
zijds, aan de uitoefening van het bedrijf 
eigen zijn, zonder dat de artikelen 26, 
paragrafen 1 en 3, en 30 van de samen
geschakelde wetten enig ander vereiste 
voor het wettelijk begrip van bedrijfslast 
stellen; derde onderdeel, de verantwoor
delijkheid van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek een persoon
lijke verantwoordelijkheid is en het 
bewijs van een fout bij degene op wie 
zij gelegd wordt veronderstelt, terwijl de 
veran twoordelijkheid van artikel 1384 
van hetzelfde wetboek een juris et de jure 
vermoede fout onderstelt, beide verant
woordelijkheden in ieder geval geen ge
mene natuur hebbende ; vierde en vijfde 
onderdeel, de organen van de vennoot
schap haar slechts in de perken van hun 
machten verbinden, terwijl de aan·ge
stelden de vennootschap zelfs bij mis
bruik van functie verbinden, de verant
woordelijkheid van de vennootschap door 
de daad van haar orgaan bovendien de 
in artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek bedoelde verantwoordelijkheid zijn
de, terwijl de verantwoordelijkheid van 
de vennootschap uit hoofde van haar 
aangestelden die van artikel 1384 van 
hetzelfde wetboek is ; zesde onderdeel, 
het arrest van 14 juni 1951 van het 
militair gerechtshof noch tot voorwerp, 
noch tot gevolg gehad heeft te zeggen 
of, in het raam van het contract dat hen 
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met de vermootschap verbond, de veroor
deelde natuurlijke personen al dan niet 
van hun functies misbruik gemaakt had
den ; zevende onderdeel, artikel 2 van de 
besluitwet van 20 september 1945 op alle 
vennootschappen uit hoofde van hun 
organei:t of hun aangestelden toepasselijk 
is, zonder te onderscheiden naargelang 
de aangestelden al dan niet van hun 
functies misbruik gemaakt hebben : 

Over het eerste en het tweede onder
dee! : 

Overwegende dat uit het combineren 
van de paragrafen 1, 2 en 3 van artikel 26 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen blijkt dat 
« de bedrijfsuitgaven aileen·» van de be
drijfsinkomsten mogen afgetrokken wor
den, en dat geen bedrijfskarakter hebben, 
de uitgaven « welke tot het uitoefenen 
van het bedrijf niet noodzakelijk zijn » ; 
dat artikel 30 van dezelfde wetten, waarin 
van sommige belastbare baten sprake is, 
dezelfde draagwijdte heeft wanneer het 
voorziet in de aftrekking van de << uit
gaven, die aan het uitoefenen van het 
bedrijf eigen zijn »; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet preciseert of Matthias Bourseaux, 
Albert Bourseaux en Joseph Bakes de 
organen of de aangestelden van aanleg
ster waren, maar dat het zonder dubbel
zinnigheid vaststelt dat zij tijdens de 
oorlog de bestuurders ervan waren, dat 
zij geenszins hun machten overschreden 
hebben en dat gans de activiteit van de 
vennootschap op dat tijdstip niet buiten 
weten van de beheerraad en de algemene 
vergadering door hen ten dienste van de 
vijand is kunnen gesteld worden; 

Dat het arrest, de continu'iteit belich
tende welke heerst in hoofde van de 
personen die de vennootschap leiden in 
weerwil van de wisselvalligheden welke 
zij tijdens de vijandelijke bezetting be
leefd heeft, erop wijst « dat het wei de 
huidige vennootschap is die voor de acti
viteit van de bestuurders tijdens de 
oorlog richtinggevend geweest is » en dat 
dezen « veroordeeld worden niet omdat 
zij een fout begaan hadden die een 
machtsmisbruik uitmaakte, doch omdat 
zij de richtlijnen der vennootschap uit
gevoerd hadden >> ; 

Dat de feitenrechter uit deze vaststel
lingen wettelijk heeft kunnen afleiden dat 
aanlegster gehouden was, niet bij toepas
sing van artikel 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, maar op grond van haar recht
streekse verantwoordelijkheid, tot de ver
goeding van de schade veroorzaakt door 
haar bestuurders wier strafbare daden 

de daden van de aanleggende vennoot" 
schap zelve waren, hetzij wijl zij door 
haar organen in de sfeer van hun be
voegdheden verricht werden, hetzij wijl 
zij verricht werden door haar aangestelf· 
den overeenkomstig de onderrichtingen 
van haar organen, dit wil zeggen met 
haar eigen deelneming, en dat bijgevolg 
het betalen van de schadevergoeding 
waartoe zij door het militair gerechtshof 
bij toepassing van artikel 123decies van 
het Strafwetboek wegens een schuldige 
samenwerking met de vijand veroordeeld 
werd, geen uitgave kon uitmaken welke 
tot het uitoefenen van het bedrijf nood
zakelijk of aan dit bedrijf eigen was ; 

Dat het eerste en het tweede onderdeel 
van het middel niet kunnen ingewilligd 
worden; 

Over de andere onderdelen : 
Overwegende dat de feitelijke beschou

wingen van. het arrest, waarop gewezen 
wordt in het op de eerste twee onder
delen verstrekte antwoord en die aan" 
tonen dat de aanleggende vennootschap 
aan het door haar bestuurders begane 
misdrijf deelgenomen heeft, zodat zij 
rechtstreeks verantwoordelijk is, vol
staan om het aangevallen dispositief 
wettelijk te rechtvaardigen; 

Dat het middel, in zover het opkomt 
tegen andere redenen welke ten over
vloede gegeven zijn, niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 3, 25 
en 97 van de Grondwet, 43 van het 
reglement dat gevoegd is bij het vierde 
verdrag van Den Haag van 18 october 
1907, goedgekeurd bij de wet van 25 mei 
1910, 1, 2, 3, 70, 196, 197 en 198 van het 
koninklijk besluit van 30 november 1935 
tot samenschakeling van de wetten be~ 
treffende de handelsvennootschappen, 1, 
2 en 6 van de wet van 27 juli 1953 tot 
bepaling van de gevolgen van de toepas
sing der Duitse wet in het gedeelte van 
het Belgisch grondgebied dat in mei 1940 
wederrechtelijk bij Duitsland werd inge
lijfd, 25, 26, inzonderheid paragrafen 1 
en 3, 30 van de wetten betrefferide de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1945, doordat het bestreden arrest 
oordeelt « dat de wet van 27 juli 1953 
noch tot doel noch tot gevolg gehad 
heeft ... de juridische toestand van ver
zoekster te wijzigen » en dat hieruit niet 
kan afgeleid worden « onder meer dat 
verzoekster, vennootschap naar Belgisch 
recht, een vennootschap naar Duits 
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recht die tijdens de oorlog bestond zou 
opgevolgd hebben », daar << de wet. :'an 
27 juli 1953 geen andere draagwrJdte 
gehad heeft dan het geldig maken in de 
mate die zij bepaalt, van de gevolgen 
van de toepassing van de Duitse wet 
in het gedeelte van het Belgische grond
gebied hetwelk in mei 1940 wederrech te
Iijk bij Duitsland ingelijfd werd '' en 
<< dat de wetgever van 1953, verre van 
het bestaan van een vennootschap naar 
Duits recht onder de bezetting te beves
tigen, integendeel als princ~pieel nietig 
aanziet alle onder de geldmg van de 
Duitse wet verrichte daden ; dat, al ver
klaart hij sommige gevolge?- daarvan 
geldig om redenen van praktrsche aard, 
hij tegelijkertijd de handelsvennoot
schappen (artikel 6 van de wet), welker 
statuten met toepassing van de Duitse 
wet gewijzigd werden, ertoe verplich~ hun 
statu ten binnen Mn j aar met de Belgrsche 
wet in overeenstemming te brengen, op 
straffe van ontbinding '' en << dat uit deze 
besehouwingen volgt dat de thans ver
zoekende vennootschap wel degelijk de
zelfde is als die welke onder dezelfde 
naam bestond, en tijdens, en v66r de 
oorlog, namelijk sedert haar opricht!n~ 
in 1922 '' dan wanneer de wet van 27 JUh 
1953 de' rechtsakten die krachtens de 
Duitse wetgeving geldig gesloten zijn, 
de verworven gevolgen van die wetgeving 
en de dienovereenkomstig uitgesproken 
rechterlijke beslissingen geldig verklaart; 
dan wanneer artikel 6 van dezelfde wet 
bepaalt dat de handelsvennootschappen 
welker zetel gevestigd is in het bij Duits
land ingelijfde gedeelte van ~:~ grond
gebied en welker statuten geWIJzrgd Wer
den met toepassing van de Duitse we~: 
geving, binnen Mn jaar, voor zover ZIJ 
dit nog niet gedaan hebben, hun statu~en 
met de Belgische wet in overeenstemmmg 
moeten brengen, op straffe van ontbin
ding, hetgeen impliceert dat althans tot 
met de wijziging van de statuten en de 
aanpassing ervan aan de Belgische wet, 
vorenbedoelde, onder g·elding van de 
Duitse wetgeving gewijzigde statuten 
rechtsgevolgen gehad hebben, zodat het 
arrest door de wet van 27 juli 1953 als 
toepa~selijk te beschouwen en te weigeren 
ze in onderhavig geval toe te passe_n, de 
in het middel aangeduide wetsbepahngen 
geschonden heeft, en een t~ge?-stri_jdi~
heid of althans een dubbelzmmgherd m 
zijn redenen inhoudt : 

Overwegende dat ~.anlegster ~ai_t het 
bestreden arrest verWIJt tegenstrrJdrge of 
althans dubbelzinnige redenen ingeroe
pen te hebben, en, in ieder geval, de zin 

en de draagwijdte miskend te hebben ';a~ 
de artikelen 2 en 6 van de wet van 27 Juh 
1953, tot bepaling van .de gevolg~n van 
de toepassing der Dmtse wet m het 
gedeelte van het Belgisch grondgebied 
dat in mei 1940 wederrechtelijk bij Duits
land werd ingelijfd ; 

Overwegende dat het arres~ . zon~er 
zich tegen te spreken en onder mroepr_ng 
van redenen die vrij zijn van dubbelzm
nigheid heeft kunnen beslissen, enerzijds, 
<< dat d~ wet van 27 juli 1953 geen andere 
draagwijdte gehad he.eft .~an het geldig 
maken in de mate dre ZIJ bepaalt, van 
de ge.;olgen van de t?~passing van de 
Duitse wet'' en, anderzrJds, dat deze wet 
(( noch tot doe], noch tot gevolg gehad 
heeft de juridische toestand van verzoek
ster te wijzigen ''; 

Overwegende dat artikel 1, letter C, 
van de besluitwet van 5 mei 1944 de 
nietigheid van rechtswege vastgesteld 
heeft van aile daden van welke aard ook 
die gesteund zijn op de feitelijke wijzi
gingen door de vijand aan de grenzen 
van 's lands grondgebied aangebracht; 

Overwegende dat de wetgever door 
meergemelde wet van 27 juli 1953 de 
gevolgen van deze nietigheid heeft willen 
verzachten om te vermijden dat private, 
eerbiedwaardige en rechtmatige belangen 
gekrenkt worden ; 

Overwegende dat ten dezen einde ar~i
kel 2 van die wet, behalve de daarm 
bepaalde uitzonderingen en af'Yijkinge?-, 
de krachtens de Duitse wetgevmg geldrg 
gesloten rechtsakten en de verworven 
gevolgen van die wetgeving geldig ver
klaard heeft op voorwaarde dat die akten 
geen gevolgen hebben die strijdig zijn 
met de Belgische openbare orde ; 

Overwegende dat artikel 6 van dezelfde 
wet de gevolgen van deze geldigmaking, 
ten aanzien van de handelsvennootschap
pen welker maatschappelijke zetel ge
vestigd is in het in artikel 1 bed.?e~de 
gebiedsdeel en welker statuten gewrJzrgd 
werden met toepassing van de Duitse 
wetgeving, beperkt heeft door h~m, .op 
straffe van ontbinding, de verphchtmg 
op te Ieggen binnen Mn jaar, voor zover 
zij dit nog niet gedaan hebben, hun 
statuten in overeenstemming te brengen 
met de Belgische wet ; 

Dat uit deze bepaling niet blijkt dat 
de door de vijand aan dergelijke vennoot
schap opgelegde verplichting haar ~ta
tuten te wijzigen om zi~~ naar de D~rtse 
wetgeving te voegen, bJdens de perwde 
van wederrechtelijke inlijving van .~et 
grondgebied waar haar maatschappehJke 
zetel gevestigd was, enige weerslag gehad 
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heeft op haar bestaan en haar nationa
liteit indien haar statuten na de bevrij
ding opnieuw in overeenstemming ge
bracht zijn met de Belgische wet; dat 
het dus uitgesloten is dat een zodanige 
wijziging de oprichting met zich gebracht 
heeft van een onderscheiden vennoot
schap naar Duits recht, waarvan het 
beheer, de winsten of de verliezen aan de 
aanleggende vennootschap vreemd zou
den wezen; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat deze vennootschap " de
zelfde was als die welke onder dezelfde 
naam en tijdens, en v66r de oorlog be
stand », mitsdien de in het middel aan
geduide bepalingen van de wet van 
27 juli 1953 niet geschonden heeft; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 95 en 97 van 
de Grondwet, 19 en 20 van de wet van 
15 maart 1876, 1319, 1320, 1322 en 1338 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 4, 13, 
53, 54, 70 en 79 van de wetten op de 
handelsvennootschappen, samengescha
keld bij het koninklijk besluit van 30 no
vember 1935, en, voor zoveel als nodig, 
26 en 30 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, en 2 en 6 van de wet van 
27 juli 1953, doordat het bestreden arrest 
verklaart « dat de thans verzoekende 
vennootschap wei degelijk dezelfde is als 
die welke onder dezelfde naam en tijdens, 
en v66r de oorlog bestond, namelijk 
sedert haar oprichting in 1922 ''• en meer 
in het bijzonder « dat het wei degelijk 
de huidige vennootschap geweest is die 
voor de activiteit van de bestuurders 
tijdens de oorlog richtinggevend geweest 
is en deze activiteit nog in 1946 bekrach
tigd he eft ''• om de redenen dat : 1° << het 
onredelijk is aan te voeren dat gans de 
activiteit van de vennootschap tijdens 
de oorlog door de bestuurders buiten 
weten van de beheerraad en van de 
algemene vergadering ten dienste van de 
vijand is kunnen gesteld worden l>; 2° "bij 
het onderzoeken van de feiten een duide
lijke continui:teit in hoofde van de per
sonen die de vennootschap leiden in weer
wil van de wisselvalligheden welke zij 
tijdens de vijandelijke bezetting beleefd 
heeft, blijkt ; 3° « het de vergadering van 
21 october 1941, bestaande uit dezelfde 
aandeelhouders, is die met een meerder
heidsvertegenwoordiging van 44.483 ef-

, fecten op een totaal van 72.000 (artikel 70 
' van de samengeschakelde wetten op de 

handelsvennootschappen) besliste het 
Duitse statuut aan te nemen », en, 4° « na 
de oorlog, tenslotte, de personen Carl 
Bourseaux en Bakes, twee van de veroor
deelden, opnieuw voor de beheerraad 
verkozen werden (bijlage bij het Belgisch 
Staatsblad van 29 en 30 april 1946, 
nummer .1965), hetgeen kennelijk een 
goedkeurmg van hun houding onder het 
Duitse regime uitmaakt ''• dan wanneer 
het bestreden arrest, door in dezer voege 
uitspraak te doen, generlei antwoord of, 
althans, slechts een dubbelzinnig ant
woord verstrekt heeft op de door de aan
leggende vennootschap genomen conclu
sies ; en dan wanneer de aanleggende 
vennootschap gedurende de oorlogsjaren 
niet op wettige en normale wijze heeft 
kunnen werken, wat niet passend maakt 
het argument dat hieruit afgeleid is dat 
de activiteit van de bestuurders zou 
plaats gehad hebben met de instemming 
van de beheerraad en van de algemene 
vergadering; de aanwezigheid van de
zelfde personen op de bestuurposten 
v66r, tijdens en na de oorlog niet volstaat 
om te bewijzen dat de gecritiseerde han
delingen door de vennootschap zelve ver
richt werden; de meerderheid waarvan 
sprake in het bestreden arrest niet bij 
machte was om aan de !eiders van de 
vennootschap tijdens de oorlog toe te 
staan haar het Duitse statuut te ver
lenen ; de wederverkiezing van de heren 
Bourseaux en Bakes voor de beheerraad 
na de oorlog in de omstandigheden waarin 
zij is geschied, geen bekrachtiging door 
de vennootschap van de activiteit welke 
zij tijdens de oorlog hadden kan uit
maken; 

Overwegende dat aanlegster v66r het 
hof van beroep betoogde : 1° dat Matthias 
Bourseaux, Albert Bourseaux en Joseph 
Bakes « geen macht tot het verrichten 
van daden van economische collaboratie 
ontvangen hadden van algemene verga
deringen die tijdens de oorlog niet gehou
den werden, noch zelfs van de beheer
raad die, bij afwezigheid van de in Belgie 
wonende beheerders, niet geregeld is 
kunnen samenkomen '' ; 2° « dat feitelijk 
de vennootschap naar Belgisch recht op
gehouden had op welke wijze ook regel
matig te bestaan, vermits haar algemene 
vergaderingen niet gehouden werden en 
haar beheerraad niet geregeld kon sa
menkomen l> ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
« dat de bestuurders van de vennootschap 
hun machten geenszins te buiten zijn 
gegaan l> en verduidelijkt « dat het on
redelijk is aan te voeren dat gans de 
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activiteit van de vennootschap tijdens 
de oorlog door de bestuurders buiten 
weten van de beheerraad en van de 
algemene vergadering ten dienste van de 
vijand werd gesteld »; dat het te dezen 
aanzien onder meer de algemene Verga
dering aanhaalt welke gehouden werd op 
21 october 1941, en samengesteld was 
uit dezelfde aandeelhouders die een ruime 
meerderheidsvertegenwoordiging oplever
den · 
O~erwegende dat het arrest mitsdien 

zonder dubbelzinnigheid en passend ant
woordt op de middelen welke door aan
legster voorgesteld waren ; 

Overwegende dat het arrest, zonder aan 
de overgelegde alden een draagwijdte toe 
te schrijven die met de termen ervan 
onverenigbaar is, in de door het middel 
gecritiseerde redenen wijst op onder
scheiden feitelijke elementen welke feite
lijke vermoedens uitmaken ; 

Overwegende dat de feitenrechter de 
bewijswaarde van de vermoedens die niet 
door de wet ingevoerd zijn soeverein 
beoordeelt ; dat ter zake, het arrest, die 
vermoedens in hun geheel beschouwende, 
daaruit wettelijk heeft kunnen afleiden 
dat de verantwoordelijkheid welke aan
legster wegens de handelingen van haar 
bestuurders tijdens de oorlog· opgelopen 
heeft een rechtstreekse verantwoordelijk
heid is; 

Dat het middel, in zover het artikel 97 
van de Grondwet inroept, feitelijke 
grondslag mist en dat het, voor het 
overige, niet kan ingewilligd worden ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 2, 6 van de wet van 27 juli 
1953, 26, paragrafen 1 en 3, 30 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 
1271 tot 1281, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest beslist dat « zelfs in
geval ... de personen Bourseaux en Bakes 
de organen of zelfs gewoon de aange
stelden van de vennootschap naar Duits 
recht zouden geweest zijn, daar de ven
nootschap naar Belgisch recht in dat 
geval en volgens wat verzoekster in haar 
conclusies zelf verklaart, gehouden is tot 
de resultaten van het beheer van de 
vennootschap naar Duits recht, er wel 
moet vastgesteld worden dat zij de liti
gieuze schuld zoals deze bestond overge
nomen heeft, en zulks krachtens de 
rechtsregel die wil dat niemand aan een 
ander meer kan overdragen dan hij zelve 
bezit; dat mitsdien de schuld van de 

vennootschap naar Duits recht op het 
hoofd van de vennootschap naar Belgisch 
recht zou overgegaan zijn, zonder dat de 
overdracht de natuur ervan heeft kunnen 
veranderen ''; dan wanneer het bestreden 
arrest, door zich in dezer voege te uiten, 
eerste onderdeel, geen passend antwoord 
op de door de aanleggende vennootschap 
genomen conclusies, of daarop slechts een 
teg·enstrijdig en dubbelzinnig antwoord 
verstrekt heeft; tweede onderdeel, ge
schonden he eft : 1 o de bewijskracht van 
de conclusies van de aanleggende ven
nootschap, door aan deze conclusies een 
met de termen ervan onverenighare 
draagwijdte toe te schrijven; 2° de 
bewij$kracht van de in 1944 genomen 
beslissing van de aanleggende vennoot
schap en van het proces-verbaal van de 
buitengewone algemene vergadering van 
21 april 1954 van de aanleggende ven
nootschap om dezelfde redenen ; derde 
onderdeel, onwettig gesteund heeft op 
een rechtspreuk, die trouwens ten deze 
niet toepasselijk was, door deze recht
spreuk als enige geldige reden van de 
rechterlijke beslissing in te roepen ; vierde 
onderdeel, hoewel impliciet erkennende 
dat de vereisten van artikel 25, para
graaf 1 en paragraaf 3, en van artikel 30 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen verenigd 
waren, desniettemin geweigerd heeft de 
litigieuze schuld als een bedrijfslast aan 
te zien : 

Over de vier onderdelen samen : 
Overwegende dat uit de termen zelve 

van het bestreden arrest blijkt dat de 
door aanlegster voorgebrachte grieven 
slechts gericht zijn tegen een stelling die 
het arrest subsidiair in aanmerking heeft 
genomen; 

Overwegende dat uit het op de eerste 
drie middelen verstrekte antwoord blijkt 
dat de andere redenen van bet arrest 
volstaan om het aangevallen dispositief 
wettelijk te rechtvaardigen ; 

Dat, nu het tegen ten overvloede gege
ven redenen opkomt, het middel niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten 

3 mei 1960 - 2e kamer - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter - Verslaggever, H. Polet. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Delange, advo
caat-generaal. 
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2e KAMER. - 3 mei 1960 

1° BELASTINGEN. - GERECHTELIJKE 
PROCEDURES BETREFFENDE TEN BE
HOEVE VAN DE STAAT GEHEVEN BE
LASTINGEN. - MINISTER VAN FINAN
CIEN DIE « EX OFFICIO » HANDELT. -
DE VERVOLGING EN DE BENAARSTIGING 
WORDT GEDAAN DOOR HET HOOFD VAN 
HET BESTUUR, HETWELK DE BETWIS
TING BETREFT. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- VORM. - IN ZAKE RECHTSTREEKSE 
BELASTINGEN. - VOORZIENING INGE
STELD DOOR DE DIRECTEUR VAN DE 
RECHTSTREEKSE BELASTINGEN NAMENS 
DE MINISTER VAN FINANCIEN. 
BIJZONDERE VOLMACHT NIET VEREIST. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- VORM. - IN ZAKE RECHTSTREEKSE 
BELASTINGEN. VERZOEKSCHRIFT 
DOOR DE STAAT INGESTELD. - HoE
DANIGHEID VAN DE « EX OFFICIO» 
OPTREDENDE AMBTENAAR AANGEDUID. 
- HANDTEKENING ONDERAAN HET VER
ZOEKSCHRIFT AANGEBRACHT, VERMOED 
DEZE VAN DEZE AMBTENAAR TE ZIJN. 
- VERMELDING VAN DE NAAM VAN 
DE AMBTENAAR NIET VEREIST. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- VORM. - IN ZAKE RECHTSTREEKSE 
BELASTINGEN. - VOORZIENING DOOR 
DE DIRECTEUR VAN DE RECHTSTREEKSE 
BELASTINGEN INGESTELD. - VOOR
ZIENING DOOR EEN DERDE TER GRIFFIE 
NEERGELEGD KRACHTENS EEN BIJZON
DERE VOLMACHT VAN DE DIRECTEUR 
VAN DE RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- WETTELIJKHEID. 

so REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - IN ZAKE RECHT
STREEKSE BELASTINGEN. - NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP WELKE DE VER
NIETIGING, BIJ INKOOP, VAN EEN GE
DEELTE VAN HAAR EIGEN EFFECTEN 
EN DE OMZETTING VAN DE OVERBLIJ
VENDE AANDELEN IN AANDELEN ZON
DER VERMELDING VAN EEN NOMINALE 
WAARDE BESLIST, HIERBIJ HET MAAT
SCHAPPELIJK KAPITAAL ONAANGETAST 
LATENDE,- GEDEELTE VAN DE PRIJS 
DAT DE NOMINALE WAARDE VAN DE 
INGEKOCHTE EN VERNIETIGDE AAN
DELEN OVERSCHRIJDT. - ARREST DAT 
BESLIST DAT DIT OVERSCHOT TEGELIJK 
EEN INKOMEN VAN AANDELEN VOOR
ZIEN DOOR ARTIKEL 1S, PARAGRAAF 1, 
LETTER a, VAN DE GECOi:iRDINEERDE 
WETTEN UITMAAKT EN DE OPBRENGST 
VAN EEN GEDEELTELIJKE VERDELING 
VAN HET DOOR ARTIKEL 1S, PARAGRAAF 

2, VAN GEZEGDE WETTEN BEDOELD 
MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN. 
TEGENSTRIJDIGHEID. 

6° CASSATIE. - UITGEBREIDHEID. 
IN ZAKE RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- VERNIETIGING GEGROND OP DE 
TEGENSTRIJDIGHEID BESTAANDE TUS
SEN TWEE BESLISSINGEN VAN EEN
ZELFDE ARREST. - VERNIETIGING 
WELKE DE TWEE BESLISSINGEN TOT 
VOORWERP HEEFT. 

1° In de procedures betre ffende de ten be
hoeve van de Staat geheven belastingen 
laat deze laatste zijn rechten voor het ge~ 
1'echt gelden doo1' zijn orgaan, de Minis
tel' van financien, die ex officio han
delt, bij middel van de vervolging en de 
benaa1·stigingen van het hoofd van het 
best'tf.ur, hetwelk de betwisting betreft, 
hetztJ ter zake rechtstreekse belastingen 
de di1·ecteur der belastingen ( 1). ' 

2° De directeur van de 1'echtst1·eekse belas
tingen die een voo1·ziening in cassatie 
namens de Ministe1· van financien, in 
zake rechtstreekse belastingen, instelt, 
behoeft niet voo1·zien te zijn van een 
bijzondere volmacht (2). 

3° . Wannee1' het ve1·zoeksch1'i{t in cassatie, 
tn zake recht~treekse belastingen, van een 
voor de Belgtsche Staat ex officio hande
lende ambtenam· uitgaat, is het voldoende 
dat het de hoedanigheid van die ambte
naar vermeldt en dat het doo1· hem onder
tekend zij; de aanduiding van de naam 
van de ambtenam· is niet ve1·eist. De 
onde1·aan het verzoeksch!'ift aangeb1·achte 
handtekening wordt, tot bewijs van het 
tegendeel, vermoed deze te zijn van de 
ambtenaar (3). 

4° De directeu1· van de 1'echtreekse belas
tingen die een voo1·ziening in cassatie 
namens de Staat, in zake rechtst1·eekse 
belastingen, instelt heeft het recht last te 
geven aan een de1·de, met vermogen van 
indeplaatsstelling, ten einde ter griffie van 
het hof van beroep het verzoekschrift in 
cassatie en de eraan bijgevoegde stukken 
neer te leggen ( 4). 

S0 Wanneer de algemene ve1·gadering van 
een naamloze vennootschap beslist heeft 
een gedeelte van ham• eigen effecten te 
vernietigen, bij inkoop door middel van 
wtnsten en rese1·ves tegen een hogere 
prijs dan de nominale waarde, hierbij het 
maatschappelijk kapitaal onaangetast 
latende en de ove1·blijvende aandelen om-

(1) (2) (3) en (4) Verbr., 3 en 17 novem
ber 1959, sup1•a, blz. 178 en 237. 
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zettende in aandelen zonde1' ve1·melding 
van een nominale waa1'de, is het arrest 
van het hof van be1'oep tegenst1·ijdig dat 
tegelijk beslist, enerzijds, dat het ge
deelte van de p1'ijs hetwelk de nominale 
waa1'de van een ingekocht en vernietigd 
aandeel oversch1'iJ'dt een inkomen van 
aandelen uitmaakt nam· de zin van 
mtikel 15, pamg1·aaf 1, lette1' a, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en, ande1'zijds, dat 
het de opb1'engst is van een gedeeltelijke 
verdeling van het maatschappelijk vel'
mogen in de zin van artikel 15, pam
g1'aaf 2, van gezegde wetten ( 1). 

6° In zaken van rechtstl·eekse belastingen, 
wanneer een al'l'est ve1·nietigd wm·dt 
omdat de twee beslissingen welke het 
bevat tegen8tl·ijdig zijn !weft de verbl·e
king de ene en de andere beslissing tot 
voonverp (2). 

(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN, T. N. V. << PRODUITS CHI
MIQUES ET METALLURGIQUES DU RU
PEL ».) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 januari 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerster aan de voorziening 
tegengeworpen en hierop gesteund dat de 
voorziening nietig is wegens de volgende 
onregelmatigheden : a) de voorziening is 
niet in naam van de Belgische Staat in
gesteld. Welnu, artikel13 van de wet van 
6 september 1895, zoals het g·ewijzig·d is 
door artikel1 van de wet van 23 juli 1953 
en door de artikelen 1 en 2 van de wet van 
26 juni 195?, bepaalt : « Voorziening in 
verbreking tegen het arrest van het hof 
van beroep staat open voor de in de zaak 
betrokken partijen "· De in de zaak be
trokken partijen zijn, enerzijds, verweer
ster in cassatie en, anderzijds, de Belgische 
Staat, gelijk uit het bestreden arrest 
blijkt. De voorziening diende dus in naam 
van de Belgische Staat ingesteld te wor
den, en niet in naam van de directeur der 
directe belastingen van An twerp en, 28 di
rectie, niet nader gequalificeerd, die ver
klaart te handelen in naam van de Minis
ter van financien; b) geen enkele wetsbe-

(1) Vergel. verbr., 13 mei 1958 (A.!'?'. Vm·br., 
1958, blz. 732) ; raadpl. verbr., 20 maart 1956 
(ibid., blz. 1956, 604). 

(2) Verbr., 28 maart 1955 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 832). 

paling verleent aan een provinciale di
recteur der belastingen het recht een 
voorziening in cassatie in naam van de 
Belgische Staat of van de Minister van 
financien te ondertekenen of in te dienen, 
noch ze aan de belastingplichtige te doen 
aanzeggen; c) de directeur der belastingen 
te Antwerp en, die verklaart de steller van 
de voorziening te zijn, laat ten deze niet 
blijken van een lastgeving welke hij te 
dien einde van de Minister van financien 
zou hebben ontvangen. Hij roept ze zelfs 
niet in ; d) evenmin laat hij ervan blijken 
dat hij, benevens met het recht een voor
ziening in cassatie in te dienen en te doen 
aanzegg·en, bekleed is geworden met het 
recht aan een ondergeschikte het recht 
toe te staan de voorziening, alsmede de 
erbijgaande stukken ter griffie van het 
hof van beroep neer te leggen ; e) de 
voorziening is voorzien van een volstrekt 
onleesbare handtekening, hetgeen niet 
toelaat zelfs bij benadering uit te maken 
wie ze aangebracht heeft, van wie de iden
titeit trouwens niet aangeduid is. Niets 
maakt het zelfs mogelijk te bevestigen 
dat deze handtekening die van de direc
teur zou zijn, vermits bet woord « direc
teur >> door een onverstaanbaar teken 
voorafgegaan is, dat echter blijkt ver
klaard te kunnen worden als betekenende 
« vqor de directeur >> : 

Overwegende dat de Belgische Staat 
v66r het gerecht zijn rechten doet gelden 
door optreden van zijn organen, de hoof
den der ministeriele departementen; dat 
in de procedures betreffende de ten be
hoeve van de Staat geheven belastingen, 
de Minister van financien handelt ex offi
cio, op vervolg·ing en ten verzoeke van 
de hoofden der onderscheiden takken van 
bestuur wie het aangaat ; 

Dat dezen ex officio als organen van de 
Staat handelen ; dat de directeur der be
lastingen derhalve ten deze niet behoefde 
voorzien te zijn van een bijzondere vol
macht; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
voorzien is, niet van een naamstempel of 
een paraaf, maar van een handtekening; 
dat, tot bewijs van het tegendeel, deze 
handtekening geacht moet worden die 
van de directeur der belastingen t.e zijn; 
dat, wanneer het verzoekschrift van een 
ex officio handelend ambtenaar uitgaat, 
het voldoende is dat het de hoedanigheid 
van die ambtenaar vermeldt; 

Overwegende dat de directeur der be
lastingen niet behoeft speciaal te laten 
blijken van zijn macht een ondergeschikte 
af te vaardigen ten einde het verzoek
schrift dat de door hem ex officio inge-
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stelde voorziening in cassatie vormt, als
mede de bij de voorziening gevoegde 
stukken ter griffie van het hof van beroep 
neer te leggen ; 

Waaruit volgt dat de grand van niet
ontvankelijkheid niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het middel, a!geleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 14, paragraaf 1, 1°, en 15, para
graaf 1, letter ,a, en 2, van de ~etten be
treffende de mkomstenhelastmgen, sa
mengeschakeld bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, doordat het 
liestreden arrest, na vastgesteld te heh
hen dat de huitengewone algemene ver
gadering van verweerster op 23. juli 1952 
hesliste een gedeelte van haar e1gen effec
ten te vernietigen, hij inkoop door mid
del van winsten en reserves tegen een 
hogere prijs dan de nomi1_1.ale wa~rde, 
hierhij het maatschappeliJk kapitaal 
onaangetast latende en de overblijvende 
aandelen omzettende in aandelen zonder 
vermelding van een nominale waarde, 
verklaart dat de som die de aanvanke
lijke inleg te hoven gaat vo~r de aandee~
houders een onder toepassmg van arti
kel15, paragraaf 1, letter a, van de.sa
mengeschakelde ~etten. vallende. WI~st 
uitmaakt, maar mettemm de vernchtmg 
aanziet als een in artikel15, paragraaf 2, 
van dezelfde wetten bedoeld geval van 
gedeeltelijke verdeling van ~et maa~
schappelijk vermogen, om ermt af te 1m
den dat er termen aanwezig zijn tot reva
lorisatie van bet terughetaald kapitaal, 
zodanig dat er geen in de mohilienhelas
ting helastbaar exceden t hestaat, dan 
wanneer : eerste onderdeel, de redenen 
van het bestreden arrest tegenstrijdig of 
althans dubbelzinnig zijn; immers, daar 
zij een winst is, als bedoeld in artikel 15, 
paragraaf 1 letter a, van de samenge
schakelde ~etten betreffende de inkom
stenhelastingen, de som die ~e aanvanke
lijke inleg te hoven gaat een mkomen van 
aandelen in de zin van het 1° van para
graaf 1 van artike~ 14 van deze_I!de wet
ten uitmaakt, en met terzelfderbJd de op
hrengst van een gedeeltelijke verdeling 
van het maatschappelijk vermogen kan 
zijn, die helasthaar is krachtens artikel15, 
paragraaf 2, hetwelk op een andere mate
rio slaat dan de in artikel 14 hepaalde; 
tweede onderdeel, de toepassing van arti
kel 15, paragraaf 1, let~~r a, van vo?r
melde wetten, die wettehJk de toepassmg 
van artikel 15, paragraaf 2, uitsluit, n~et 
voorziet in enige revalorisatie of ze met 
toestaat, en de aan de aandeelhouders 
toegekende baten treft, zonder een on-

derscheid te maken naargelang van de 
oorsprong daarvan ; derde onderdeel, ten 
deze de terughetaling van de inlagen ge
schied is door middel van winsten en 
reserves, terwijl het maatschappelijk 
kapitaal onaangetast gebleven is, wat het 
toepassen van de revalorisatiecoefficien
ten overeenkomstig meergemeld arti
kel 15, paragraaf 2, uitsluit : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat bet arrest, na het 

hestaan vastgesteld te hehhen van de ver
richting van inkoop, door verweerster, 
van een gedeelte van haar eigen effecten 
volgens de in het middel aangehaalde 
modaliteiten, verklaart, enerzijds, " dat 
de som die de aanvankelijke inleg te ho
ven gaat voor deze aandeelhouders onbe
twistbaar een winst belichaamde, welke 
valt onder toepassing van artikel 15, 
paragraaf 1, letter a, hetwelk doelt op 
aile haten, uitgekeerd uit welken hoofde 
en op welke wijze ook », en, anderzijds, 
« dat deze verrichting gelegen is in het 
ruimere kader van artikel15, paragraaf 2, 
hetwelk insgelijks voorziet in het geval 
van een verdeling, zelfs ten dele, om iedere 
andere reden dan de vereffening » ; 

Overwegende dat het tegenstrijdig is te 
beslissen tegelijk dat het gedeelte van de 
prijs dat de nominale waarde van een 
aandeel te hoven gaat een inkomen van 
aandelen in de zin van artikel 15, para
graaf 1, letter a, van de samengescha
kelde wetten uitmaakt, en dat het de 
opbrengst van een gedeel~~lijke verde
ling van het maatschappeliJk vermogen 
in de zin van artikel 15, paragraaf 2, van 
dezelfde wetten is; dat immors artikel15, 
paragraaf 1, letter a, slechts inkomsten 
in de eigenlijke zin van het woord ver
meldt dit wil zeggen de periodieke inte
resten' of ophreng·ston van roerende kapi
talen, wat de bij verdeling vari het maat
schappelijk vermogen uitgekeerde sam
men uitsluit; 

Overwegende dat het arrest, door zijn 
dispositief op twee tegenstrijdige heslis
singen te steunen, artikel 97 van de 
Grondwet geschonden heeft; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del gegrond is en dat het verder van be
lang onthloot is de andere onderdelen te 
onderzoeken die, zelfs gegrond zijnde, niet 
tot een ruimere verbreking zouden leiden ; 

En overwegende dat de verhreking we
gens de tussen twee beslissingen van een 
zelfde arrest heersende tegenstrijdigheid 
slaat op beide beslissingen ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve in zover het het be-



-798-

roep ontvangt; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de g·edeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster tot de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

3 mei 1960.- 28 kamer.- Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Wauters. -
Gelijkluidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. 

18 KAMER. - 5 mei 1960 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND. - IN BURGERLIJKE ZAKEN. 
- AANVAARDING. 

In burgerlijke zaken decreteeTt het hof de 
afstand van de vooTziening welke, of
schoon zij niet aan de tegenpartij bete
kend geweest is, door haar aanvaard 
is (1). 

(BUISSERET, T. MASURE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 october 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat, bij alde van 26 ja
nuari 1960, ondertekend door aanleg·gers 
en hun raadsman, Mr Demeur, advocaat 
bij het hof van cassatie, en op 2 mei 1960 
ter griffie van het hof neergelegd, aanleg
gers verklaard hebben van hun voorzie
ning afstand te doen en de kosten van 
de rechtspleging in verbreking te dragen, 
uitgezonderd de door verweerder ge
maakte kosten ; 

Overwegende dat, bij akte van 2 7 april 
1960, ondertekend door hemzelf en door 
zijn raadsman, Mr Pirson, advocaat bij 
het hof van verbreking, en op 30 april 
1960 ter griffie van het hof neergelegd, 
verweerder verklaard heeft deze afstand 
te aanvaarden ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening ; veroordeelt aanleg-

(1) Verbr., 2 februari 1956 (.Arr. Verb1·., 
1956, biz. 438}. 

(2) Raadpi. verbr., 5 juni 1952 (.Arr. Verbr., 
1952, biz. 557) en 22 mei 1958 (ibid., 1958, 
biz. 752). 

gers tot de kosten, uitgezonderd de 
kosten die door verweerder gemaakt zijn 
en door hem zullen worden gedragen. 

5 mei 1960. - 1 e kamer. - Voorzitter 
en VerslaggeveT, H. Sohier, eerste voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, H. De
lange, advocaat-generaal. ~ Pleiters, 
HH. Demeur en Pirson. 

18 KAMER. - 5 mei 1960 

1° ARBEIDSONGEVAL.- DrENSTBO
DEN. - VOORWAARDE VAN ONDER
WERPING VAN DE WERKGEVER AAN DE 
GECOORDINEERDE WETTEN. - MEES
TER MOETENDE GEWOONLIJK EEN OF 
MEER DIENSTBODEN, LEDEN VAN RET 
RUISPERSONEEL OF LOONTREKKENDE 
MEIDEN EN KNECRTEN GEDURENDE TEN 
MINSTE TWEE MAANDEN PER JAAR IN 
DIENST REBBEN. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - DIENSTBO
DEN. - MEESTER GEWOONLIJK EEN OF 
MEER DIENSTBODEN, LEDEN VAN RET 
RUISPERSONEEL OF LOONTREKKENDE 
MEIDEN EN KNECRTEN GEDURENDE 
TEN MINSTE TWEE MAANDEN PER JAAR 
IN DIENST REBBENDE. - BETEKENIS 
VAN DEZE TERMEN. 

1° De meesteT is slechts verplicht tot fo1'
faitai1·e veTgoeding van de schade, voort
spruitende uit de ongevallen welke dienst
boden, leden van het huispersoneel of 
loontrekkende meiden en knechten in de 
loop van en door het met hen gesloten 
contTact get?·offen hebben, indien hij er 
gewoonlijk een of meeT gedurende ten 
minste twee maanden per jaar in dienst 
heeft. (Gecoordineerde wetten betreffen
de vergoeding der schade voortsprui
tende uit de arbeidsongevallen, art. 1 ; 
besluitwet van 20 september 1%5, 
art. 1.) 

2° Om te beslissen of een meesteT gewoon
lijk een of meer dienstboden, leden van 
het huispe1·soneel of loont1·ekkende meiden 
en knechten gedu1·ende ten minste twel!' 
maanden of zestig dagen per jaar in 
dienst heeft, moeten de werkdagen in dl!' 
loop van een jaar die door dezelfde werk
zaamheid van de werkgever onde1·een ver
bonden zijn samengevoegd worden; alleen 
kunnen daaTbij de zon- en feestdagen 
gevoegd worden tijdens dewelke de werk
nemers werkelijk te We?'k gesteld zijn of 
die in een ononderbroken periode van 
tewerkstelling begrepen zijn (2). 
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(BIENFAISANT, T. GEUS.} 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 januari 1959 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr-' 
ding van de artikelen 1 (inzonderheid 
lid 2} en 6, lid 3, van de wetten op de ver
goeding van de schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen, samengeordend 
bij het koninklijk besluit van 28 septem
ber 1931, dit artikel 6 aangevuld door 
artikel 5 van de wet van 10 juli 1951, 1 en 
2 van de besluitwet van 20 september 
1945 waarbij de wet betreffende de ver
goeding der arbeidsongevallen op de 
dienstboden toepasselijk wordt gemaakt, 
1 van de wet van 17 Thermidor jaar VI, 
tot invoering van de zondagsrust, als~ 
mede van de wetsbepalingen waarbij de 
zogenaamde " feestdagen "ingevoerd zijn, 
namelijk het besluit van de Consuls van 
20 Germinal jaar X, artikelen 1 en 2, en 
de wetten van 27 mei 1890, 7 maart 1891, 
21 juli 1922, artikel 2, en 21 mei 1947, 
doordat het bestreden vonnis, hoewel 
vaststellende dat verweerster als schoon
maakster in dienst van aanleggers slechts 
52 dagen per jaar werkte, namelijk in 
feite alle vrijdagen van het jaar, van 
13 uur tot 18 uur 30, desniettemin be
slist heeft dat aanleggers onder toepas
sing van de wet op de arbeidsongevallen 
vailen, wijl zij verweerster gewoonlijk te 
werk gesteld hebben gedurende meer dan 
twee maanden per jaar, "te weten op de 
52 vrijdagen van het jaar, waarbij de 
52 zondagen en de feestdagen dienen te 
worden gevoegd ,, en zulks om de reden 
dat de wet" de term "maanden >>en niet 
de term " dagen " bezigt, en dat bijgevolg 
geen rekening· houden met de dagen 
die geen werkdagen zijn erop zou neer
komen bij berekening per dagen een lan
gere minimum tewerkstelling dan bij be
rekening per maanden te eisen " ; dan 
wanneer, zo men kan aannemen dat bij 
het berekenen van de minimum tijd
ruimte van gewoonlijke tewerkstelling, 
bedoeld in voormeld artikel 1, lid 2, van 
de samengeordende wetten, er rekening 
dient te worden gehouden met de zon
en feestdagen wanneer deze tijdruimte 
per dagen tewerkstelling wordt berekend, 
de voorwaarde hiertoe is dat deze dagen 
in een ononderbroken periode van tewerk
stelling begrepen zijn, met uitsluiting van 
het geval waarin, zoals ter zake, de te-

werkstelling tot een dag per week gedu
rende gans het jaar beperkt is; immers, 
de door de bestreden beslissing gehul
digde interpretatie erop neerkomt aan 
meergemeld artikel 1, lid 2, aile prak
tische draagwijdte te ontnemen, vermits, 
in het door de rechtbank aangenomen 
stelsel, het zou volstaan, om toepassing 
van de samengeordende wetten mogelijk 
te maken, dat de arbeider gewoonlijk 
een dag per jaar gebezigd is, de zon- en 
feestdagen aileen, als over het jaar in zijn 
geheel verdeeld, een hoger aantal dagen 
dan zestig bereikende : 

Overwegende dat de besluitwet van 
20 september 1945, bij het toepasselijk 
maken op dienstboden, huispersoneel en 
loontrekkende meiden en knechten van 
de wetten op de vergoeding van de uit 
de arbeidsongevallen voortspruitende 
schade, samengeordend bij koninklijk 
besluit van 28 september 1931, het voor
deel van deze wetten tot deze werkne
mers uitgebreid heeft, zonder wijziging 
van de voorwaarden waarvan de toepas
sing daarvan afhankelijk gesteld was ten 
opzichte van diegenen die dat voordeel 
reeds genoten; dat eruit volgt dat, over
eenkomstig artikel 1, lid 2, van meerge
melde samengeordende wetten, de mees
ter slechts verplicht is tot forfaitaire ver
goeding van de schade, voortspruitende 
uit de ongevailen welke dienstboden, !e
den van het huispersoneel of loontrek
kende meiden en lmechten in de loop van 
en door het met hen gesloten contract 
getroffen hebben, indien hij er gewoon
lijk een of meer gedurende tenminste 
twee maanden per jaar bezigt; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, om te beslissen dat deze voorwaarde 
ter zake vervuld was, erop wijst dat ver
weester als schoonmaakster in dienst van 
aanleggers werkte aile vrijdagen van het 
jaar, dit is" de 52 vrijdagen van het jaar, 
waarbij de 52 zondagen en de feestdagen 
dienen te worden gevoegd », om de reden 
dat de wet de term cc maanden » en niet 
de term cc dagen » bezigt en dat cc geen 
rekening houden met de dagen die geen 
werkdagen zijn erop zou neerkomen bij 
een berekening per dagen een langere 
minimum tewerkstelling dan bij een be
rekening per maanden te eisen » ; 

Overwegende dat het vonnis aldus het 
gewoonlijk karakter van de tewerkstel
ling van verweerster in dienst van aanleg
gers vaststelt, hetgeen rechtvaardigt dat 
de werkdagen in de loop van een jaar die 
door dezelfde werkzaamheid van de werk
gever ondereen verbonden zijn', samen
geteld mogen worden om te beslissen of 
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deze tewerkstelling een duur van ten
minste twee maanden of zestig dagen per 
jaar heeft; 

Overwegende echter dat het bestreden 
vonnis, na vastgesteld te hebben dat ver
weerster slechts een dag per week, dit is 
52 dagen per jaar, in dienst van aanleg
gers was, onwettig beslist heeft dat daar
bij de zon- en wettelijke feestdagen die 
in de loop van gans het jaar voorkomen 
dienden gevoegd te worden ; dat immers 
aileen de zon- en feestdagen tijdens welke 
de werknemers werkelijk te werk gesteld 
zijn of die in een ononderbroken periode 
van tewerkstelling· begrepen zijn mogen 
tellen tot het bepalen van de jaarlijkse 
duur van deze tewerkstelling; 

Dat het middel dus gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den 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 aan
leg te Nijvel, uitspraak doende in hoger 
beroep. 

5 mei 1960.- 18 kamer.- Voorzitter. 
H. Sohier, eerste voorzitter. - Ve!·slag
gever, H. Neven. - Gelijkluidende con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleiters. HH. Faures en De Bruyn. 

28 KAMER. - 9 mei 1960 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - IN STRAFZAKEN. -
BESLISSING VAN VEROORDELING. -
VERWEER VAN DE BETICHTE NIET 
BEANTWOORD. - NIET MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

Is niet met redenen omkleed de beslissing 
die de verdachte veroordeelt zonder een 
!'egelmatig door hem voorgesteld verweer 
te beantwoorden. 

(HERMIA.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 november 1959 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 18, 97 en 107 

van de Grondwet doordat het bestreden 
vonnis het vonnis a quo bekrachtigd heeft, 
bewezen verklarende de betichtingen van 
inbreuk op artikelen 1 en 2 van het poli
tiereglement van 26 juli 1955 van de 
gemeente Ledeberg, ten laste gelegd van 
aanlegger, om de redenen namelijk dat 
een preventieve maatregel die niet zijn 
grondslag vindt in de gedachten uitge
drukt in een aanplakbrief maar in de 
noodzakelijkheid de openbare orde te 
handhaven en de veiligheid te verzeke
ren evenwel niet in strijd is met de wet, 
en dat de kwestieuze maatregel genomen 
op 26 juli 1955 een politiemaatregel sensu 
stricto is; dan wanneer dat, zoals de aan
legger in zijn conclusies in hoger beroep 
beweerde, " de persvrijheid door arti
kel 18 van de Grondwet gewaarborgd als 
noodzakelijke corrolaire de vrijheid van 
aanplakking meebrengt, dat indien de 
gemeenteoverheden bevoegd zijn om in 
zekere omstandigheden, over de aanplak
king politiemaatregelen te nemen bij mid
del van verordeningen of reglemen ten, deze 
reglementen nochtans geen algemeen en 
blijvend karakter mogen hebben ; dat het 
kwestieus politiereglement ten allen tijde 
het plaatsen van uithangborden of relda
men verbiedt, en dat het derhalve een 
preventief en algemeen karakter heeft », 
waaruit volgt dat dit reglement niet g·e
lijkvormig is aan artikel18 van de Grand
wet, dat de correctionele rechtbank dit 
niet mocht toepassen en met het tegen
overgestelde te beslissen, deze geenszins 
de conclusies in hoger beroep van aanleg
ger adequaat beantwoord heeft, waar zij 
beweerden dat de gemeenteoverheden de 
aanplakking niet mogen reglementeren 
door een reglement dat een algemeen en 
blijvend karakter heeft : 

Overwegende dat in conclusies v66r de 
correctionele rechtbank neergelegd, aan
legger liet gelden dat << zo bij toepassing 
van hierboven vermelde decreten van 
14 december 1789 en 16(24 augustus 1790, 
de gemeentelijke overheden weliswaar, in 
bijzondere gevallen en wanneer de 
noodzakelijkheid de openbare orde of de 
veiligheid te waarborgen ingeroepen wor
den, bevoegd zijn om over aanplakking 
politiemaatregelen te nemen bij middel 
van verordeningen of reglementen, deze 
reglementen nochtans geen algemeen en 
blijvend karakter mogen hebben >> en dat 
" een gemeenteverordening die geen voor
lopig karakter draagt met machtsmis
bruik bestempeld wordt wanneer het 
voorziet dat de aanplakking van aile affi
ches onderworpen is aan een voorafgaan
delijke toelating >> ; 
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Overwegende dat, het vonnis dit ver
weer van aanlegger niet beantwoordt; 
dat het aldus de vormregel van artikel 97 
van de Grondwet geschonden heeft; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om deze redenen, en zonder dat er 
aanleiding zij het eerste middel te onder
zoeken dat geen verbreking zonder ver
zending zou kunnen medebrengen ; ver
breekt het bestreden vonnis ; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing; laat de kosten de Staat 
ten laste ; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Dendermonde, 
zetelende in hoger beroep. 

9 mei 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Wauters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
ad vocaat-generaal. 

26 KAMER. - 9 mei 1960 

1° VERKEER. - VERKEERSCODE VAN 
8 APRIL 1954, GEWIJZIGD DOOR RET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 JUNI 1958, 
ARTIKELEN 15 EN 17. - RECHTER IN 
FEITELIJKE AANLEG BESLISSENDE DAT 
EEN BESTUURDER RET VOORDEEL NIET 
VERLOREN HEEFT VAN ZIJN VOORRANG 
VAN RECHTS AAN EEN KRUISPUNT, OF
SCHOON HIJ GESTOPT HEEFT EN VER
VOLGENS ZIJN VOERTUIG OPNIEUW IN 
BEWEGING GEBRACHT HEEFT, OMDAT 
DEZE HANDELING VERRICHT GEWEEST 
IS OP EEN MERKELIJKE AFSTAND VAN 
RET KRUISPUNT. - BEOORDELING VAN 
DIT KARAKTER VAN DE AFSTAND. -
SOEVEREINE BEOORDELING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- VoRM.- IN sTRAFZAKEN.- VooR
ZIENING INGESTELD TEGEN DE DEFI
NITIEVE BESCHIKKINGEN VAN EEN AR
REST. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° De feitenrechter beoordeelt soeverein of 
een bestuu1·der die gestopt heeft en ver
volgens zijn voertuig opnieuw in bewe
ging gezet heeft, deze handeling 1Jerricht 
heeft op een voldoende grate afstand van 
een kruispunt, om op dit k1·uispunt het 
voordeel van de voo1'1'ang van rechts niet 
te verliezen. 

~ 0 Is niet ontvankelijk de voorziening die 
eise1·, zonder andere nadere aanduiding, 

VERBR., 1960. - 51 

ve1·klaard heeft in te stellen tegen de 
definitieve beschikkingen van een a1'
rest (1). 

(CLAESSENS, T. WILDEMEERSCH EN VAN 
GOMPEL, N.Y. «LA ROYALE BELGE " 
EN CLAESSENS, T, WILDEMEERSCH.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 december 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

1. Wat betreft de voorziening van 
Claessens tegen de beslissing· gewezen 
over de tegen hem ingestelde publieke 
vordering: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 15, 16, 17 en 17bis van het konink
lijk besluit van 8 april 1954 houdende 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, gewijzig·d door artikel 5 
van het koninklijk besluit van 4 juni 
1958, en 420 van het Strafwetboek, door
dat, alhoewel aanlegger v66r het hof van 
beroep heeft doen gelden dat, vermits 
het vaststond dat Wildemeersch, na stil 
gebleven te zijn op de Belgielei, v66r 
het kruispunt, nadien verder gereden was, 
en vermits het niet betwist was dat aan
legger niet had moeten stoppen, eruit 
voortvloeide dat Wildemeersch zijn oor
spronkelijke prioriteit van rechts ver
loren had en gehouden was de voorrang 
aan aanlegger toe te kennen, het arrest, 
dat ook toegeeft dat Wildemeersch be
kend had v66r de doorgang voor voet
gangers stil gebleven te zijn, niettemin 
de toe passing van de artikelen 17 en 17 bis 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954, gewijzigd bij artikel 5 van het 
koninklijk besluit van 4 juni 19.58 ver
worpen heeft op grond van de beschou
wingen << dat de schets ter plaats op vol
doende wijze doet uitschijnen, dat voor
melde nagelovergang op een aanzienlijke 
afstand van het kruispunt gelegen is 
(meer dan 10 meters) <<en» dat bijgevolg 
de stilstand niet v66r het kruispunt zelf 
plaats greep zodat rechtstreeks gedaagde 
(Wildemeersch) de prioriteit van rechts 
niet verloren had en artikel 17 ten deze 
derhalve niet toepasselijk is, daar Wilde
meersch terug heeft aangezet en in bewe
ging is gebleven in het bereiken en in de 
overtocht van het kruispunt ))' dan wan
neer het hof van beroep zich in .feite 

(1) Verbr., 20 december 1954 (Bull, en 
PAsiC., 1955, I, 390); vergel. vm·br., 14 de
cember 1959, supra, biz. 331. 
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v:f)rgist wann(;Jer het uit de schets afleidt 
dat gemelde nagelovergang op een aan
zienlijke afstand van het kruispunt gele
gen is, en dan wanneer de wijze waarop 
het de afstand tussen de nagelovergang 
en ·het kruispunt bepaalt om hem als aan
zienlijk te bestempelen, het zich onduide
lijk uitspreekt met te zeggen dat het 
meer dan 10 meters is en bijgevolg het 
hof in de onmogelijkheid stelt zijn con
trole over de wettelijkheid van het be
streden arrest nit te oefenen : 

Overwegende, eensdeels dat, in zover 
bet middel het hof van beroep verwijt 
zich in feit vergist te hebben in de ontle
ding van de door een schets verschafte 
feitelijke gegevens nopens de plaats waar 
het ongeval zich voordeed, hetgeen uit 
de schending van de wet afgeleide grief 
opwerpt; 

Overweg·ende anderdeels, dat, het ar
rest vaststelt dat verweerder Wilde
meersch die op een aanzienlijke afstand 
van het kruispunt, na een stilstand terug 
aangezet had, reeds in beweging was bij 
het naderen van bedoeld kruispunt en 
« in beweging is gebleven in het bereiken 
en in de overtocht van het kruispunt »; 

Dat het bij die vaststelling zijn beslis
sing wettelijk rechtvaardigt waarbij het 
de toepassing afwijst van de artikelen 17 
en 17 bis van de W egcode ; 

Overwegende dat het vraagstuk of een 
voldoende afstand al dan niet de plaats, 
waar bet voertuig tot stilstand werd 
gebracht en het kruispunt afscheidt om 
te kunn~n aannemen dat dit voertuig 
weer normaal in beweging was bij het 
naderen van dit kruispunt, een feitelijk 
vraagstuk is dat door de feitenrechter 
soeverein beoordeeld wordt; 

Overwegende dat de ten titel van een
voudige inlichting aangeduide maat van 
deze afstand ten deze een feitelijk gege
ven is die bij benadering en in feit door 
de rechter geraamd werd ; dat eruit noch 
onduidelijkheid noch dubbelzinnigheid 
voortvloeit wat betreft de beoordeling 
waarop de beslissing steunt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 
· En overwegende voor het overige dat 
de substantii~le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. Wat betreft de voorziening van 
Claessens gericht tegen de beslissing ge
wezen over de tegen hem ingestelde bur
gerlijke vordering·en : 

Overwegende dat aanlegger verklaard 

heeft zich tegen al de definitieve burger
lijke beschikkingen van het arrest te 
voorzien; 

Overwegende dat zodanige voorziening 
welke de beschikkingen van het arrest 
niet aanduidt die aanlegg·er als definitief 
aanziet en aan de controle van het hof 
wil onderwerpen, niet ontvankelijk is; 

III. Wat betreft de voorzieningen van 
Claessens en de naamloze vennootschap 
« La Royale Beige » tegen de beslissingen 
gewezen over de door hen als dagende 
partijen tegen Wildemeersch, rechtstreeks 
gedaagde ingestelde vorderingen ; 

Overwegende dat aanleggers geen mid
del inroepen ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt Claessens tot de 
kosten van de voorziening die hij aileen 
ingediend heeft en heiden ieder tot de 
helft van de kosten van de voorziening 
die zij samen ingesteld hebben. 

9 mei 1960.- 26 kamer.- Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
ad vocaa t-generaal. 

2e KAMER. - 9 mei 1960 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - IN STRAFZAKEN. 
- VERVOLGINGEN UIT HOOFDE VAN 
ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN. 
CONCLUSIES VAN DE VERDACHTE WELKE 
HET OORZAKELIJK VERBAND NIET UIT
SLUITEN TUSSEN DE DOOR HEM GE
PLEEGDE FOUT EN DE VERWONDINGEN. 

GEEN VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER ZE TE BEANTWOORDEN OM 
TE BESLISSEN DAT DE FOUT DE VER
WONDINGEN HEEFT VEROORZAAKT. 

Om te beslissen dat een fout gepleegd door 
de verdachte van een wanbedrijf van on
vrijwillige verwondingen deze verwon
dingen veroo1·zaakt heeft, is de rechte~· 
niet gehouden conclusies van de ver
dachte te beantwoorden welke het be
staan van dit oorzakelijk verband niet 
uitsluiten ( 1). 

(1) Raadpi. verbr., 9 juni 1958 (.Arr. Verbr., 
1958, biz. 804) en 18 januari 1960, supra, 
biz. 439. 
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(DE MAESSCIIALCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 februari 1960 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beslissing over de publieke 
vordering; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat aanlegger in zijn regelmatige 
conclusies deed gelden « dat er zich naast 
de rijbaan een gelijkgrondse aardberm 
bevond, twee meters breed en dat « het 
ongetwijfeld voorzichtiger zou geweest 
zijn voor de fietser van daarop te gaan 
rijden instede van zich op deze zeer ge
vaarlijke rijbaan te geven >> en het bestre
den arrest die aanvoering onbeantwoord 
heeft gelaten, dan wanneer hierbij de 
aandacht van het Hof van beroep geves
tigd werd op een fout van bet slachtoffer 
van het ongeval : 

Overwegende dat aanlegger bij zijn 
conclusies inderdaad de aandacht van het 
hof van beroep gevestigd heeft op de in 
het middel aangeduide feitelijke omstan
digheid en eruit afgeleid heeft dat het 
slachtoffer ongetwijfeld voorzichtiger zou 
geweest zijn indien hij niet op de rijbaan 
had gereden, zonder nochtans te beweren 
dat verweerder het recht niet had erop 
te rijden noch dat hij door erop te rijden, 
om het even welke reglementaire bepaling 
overtreden heeft, noch dat zijn aanwe
zigheid erop voor de andere weggebrui
kers een onvoorzienbare hindernis uit
maakte, en evenmin dat deze aanwezig
heid de werkelijke oorzaak van het onge
val is geweest ; 

Overwegende dat de rechter die uit
spraak deed over de tegen aanlegger we
gens onvrijwillige verwondingen inge
stelde publieke vordering en het bestaan 
vaststelt van een door deze bestuurder 
begane fout waarvan hij verklaart dat zij 
het ongeval veroorzaakt heeft, niet gehou
den was de aanvoering verder te beant
woorden welke het bestaan van derge
lijke oorzakelijke fout niet uitsloot ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17 van de 
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwet
boek, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest zich ertoe 
beperkt te verklaren, eensdeels, dat het 
moeilijk aan te nemen is dat het slacht
offer, die de aankomst van de vrachtwa-

gen van aanlegger moest gehoord hebben 
plots naar links zou uitgeweken hebben, 
en, anderdeels, dat eerder dient aangeno
men te worden, dat aanlegger geen vol
doende rekening met de breedte en te 
lengte van zijn camion heeft gehouden en 
zodoende het ongeval heeft veroorzaakt 
toen hij te dicht bij het slachtoffer reed 
en wat te vroeg naar rechts overtrok met 
het gevolg dat de achterflank van zijn 
camion het slachtoffer trof, en, door zich 
in dergelijke tewoordingen uit te drukken 
erkent dat de beslissing op veronderstel~ 
lingen steunt en dat er minstens twijfel 
bestaat aangaande de wijze waarop de 
feiten zich voordeden, dan wanneer ver
onderstellingen onvoldoende zijn om een 
veroordeling te staven en de twijfel ten 
voordele van beklaagde dien t uitgelegd 
te worden : 

Overwegende dat het arrest, door bet 
beroepen vonnis te bevestigen evenals dit 
beslist dat het ten laste van a~nlegger ge
legde feit ten genoege van recht bewezen 
is; 

Overwegende dat de motieven waarop 
die beslissing steunt, laten blijken dat 
ondanks de uitdrukkingen waarvan d~ 
rechter gebruik heeft gemaakt om zijn 
vaste overtuiging te kennen te geven, hij 
geoordeeld heeft « dat de verdachte geen 
voldoende rekening van de breedte en de 
lengte van zijn camion heeft gehouden in 
zodoende het ongeval heeft veroorzaakt, 
toen hij te dicht bij het slachtoffer reed 
en wat te vroeg naar rechts overtrok met 
het gevolg dat de achterflank van zijn 
camion het slachtoffer trof , · 

Dat bijgevolg het middel, 'dat op ee:rn 
verkeerde interpretatie van het arrest 
steunt, 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 voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

9 mei 1960.- 2e learner.- Voorzitter 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaa t-generaal. 

2e KAMER. - 9 mei 1960 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - IN STRAFZAiiEN. -
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'VONNIS DAT DE VADER VAN EEN 
fME'r HEM INWONEND MINDERJARIG 
KIND' BURGERLIJK AANSPRAKELIJK VER
KLAART VOOR DE KOSTEN VAN DE' 
TEGEN DIT KIND INGESTELDE PU
BLIEKE VORDERING, MAAR DE BUR
GERLIJKE PARTIJ DE DOOR HAAR TE
GEN DE VADER INGESTELDE EIS ONT
ZEGT OM DE REDEN DAT DEZE HET' 
FElT NIET HEEFT KUNNEN VERHINDE
REN DAT TOT DE AANSPRAKELIJK
HEID AANLEIDING GEGEVEN HEEFT. 
- TEGENSTRIJDIGHEID. 

Bevat een tegenstrijdigheid het vonnis dat, 
ene1·zijds, de vader van een met hem 
inwonend minderjarig kind burgerlijk 
aanspmkelijk ve1·klaart voo1· de kosten 
van de tegen dit kind ingestelde publieke 
vorde~·ing en dat, ande1·zijds de bu1'ge1'
liJ"ke partij de doo1' haar tegen de vader 
op grand van artikel 1384 van het BU1·
ge1'lijk Wetboek ingestelde eis ontzegt, 
om de 1·eden dat de vade1' het feit dat tot 
de aansp1·akelijkheid aanleiding gegeven 
heeft, niet !weft kunnen ve1·hinderen. 

(KRAMER, T. GOOVAERTS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis op 7 october 1959 door de kinder
rechter te Leuven gewezen ; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het bestreden vonnis de eis door 
aanlegster tegen verweerder ten persoon
lijke titel ingesteld afwijst, alhoewel het 
anderzijds beslist dat verweerder hoofde
lijk gehouden is met zijn minderjarig kind 
dat bij hem inwoont, tot het betalen der 
kosten van de publieke vordering, en dan 
wanneer op dit stuk krachtens de artike
len 24 van de wet van 15 mei 1912 en 
1382 tot 138!> van het Burgerlijk Wet
hoek, dezelfde principes gelden op straf
rechterlijk en burgerlijk g·ebied derwijze 
dat indien men aanvaardt dat de verwij
zing in de kosten van het proces, in zo
verre zij de publieke vordering betreffen, 
terecht werd uitgesproken, men niets an
ders kan dan aannemen dat de veroorde
ling van aanlegster eveneens moest vol
gen voor de schadevergoedingen en de 
kosten op burgerlijk gebied; 

Overwegende dat, uitspraak doende 
over de vordering van het openbaar mi
nisterie, de kinderrechter de minderja
rige Willy Goovaerts, zoon van verweer
der, bij deze inwonende, berispte, hem 

terruggaf aan zijn ouders die er moesten 
voor zorgen, << met aanzegging er voort
aan beter toezicht op te houden "; dat hij 
verweerder solidair gehouden verklaarde 
met de minderjarige, tot het betalen van 
de kosten tegenover de publieke partij ; 
dat, rechtdoende op de eis van aanlegster, 
burgerlijke partij tegen de minderj arige 
en tegen verweerder, lastens de welke zij 
solidaire veroordelingen eiste, de kinder
rechter deze eis inwilligde in zover hij 
gericht was tegen Willy Goovaerts, maar 
hem ongegrond verklaarde tegenover ver
weerder om reden dat deze laatste bewe
zen had dat hij aan zijn kind een degelijke 
opvoeding gegeven had en dat hij aan 
zijn plicht van waakzaamheid niet te 
kort was gekomen; aldus bedoelend dat 
hij bewezen had dat hij de daad welke 
tot de verantwoordelijkheid aanleiding 
gaf, niet had kunnen beletten ; 

Overwegende dat het tegenstrijdig is, 
enerzijds, de vader burgerlijk verantwoor
delijk te verklaren voor zijn met hem in
wonende minderjarig kind wat de kosten 
van de publieke vordering betreft, en 
anderzijds te weigeren hem verantwoor
delijk te verklaren met dit kind, wat de 
door de burgerlijke partij gevorderde 
schadevergoeding en de kosten van deze 
vordering betreft om de reden dat hij de 
daad welke tot de verantwoordelijkheid 
aanleiding gaf niet heeft kunnen belet
ten; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om deze redenen, verbreekt het be
streden vonnis, in zover het de eis van 
aanlegster tegen verweerder ten persoon
lijke titel gericht afwijst; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder tot de kosten ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de kinder
rechter bij de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel. 

9 mei 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Halle
marrs. - Gelijkluidende conclusie, H. 
Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 mei 1960 

TRAMS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS 
EN TAXIWAGENS. - BEZOLDIGD 
VERVOER VAN PERSONEN. - BESLUIT-
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WET VAN 30 DECEMBER 1946.- WAN
BEDRIJF VAN EXPLOlTATIE ZONDER 
MACHTIGING. - BEGRIP. 

Onder voorbehoud van de toepassing van 
de bepalingen van het hoofdstuk VI I van 
boek I van het Strafwetboek, is alleen 
degene st1·a{baar die de dienst exploitee1·t 
do01· de besluitwet van 30 decembe~· 1946 
bedoeld en die geexploitee1·d wo1·dt zonde1' 
de vereiste machtiging (1). (Besluitwet 
van 30 december 1946, art. 30, leden 
3 en 5.) 

(BOS, T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN 
BELGISCHE SPOORWEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 october 1959 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Turnhout; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het bestreden vonnis aanlegger strafrech
terlijk veroordeelt en hem tevens ver
wijst in het betalen van schadevergoeding 
aan de burgerlijke partij, wegens onge
oorloofd vervoer van personen over de 
weg door middel van automobielen, dan 
wanneer hij geen exploitant van deze ver
voerdiensten was doch enkel als chauffeur 
optrad : 

Overwegende dat uit het vonnis blijkt 
dat aanlegger, die op strafrechterlijk en 
op burgerlijk gebied veroordeeld werd, 
niet wegens deelneming op een der wijzen 
van deelneming bepaald door het hoofd
stuk VII boek I, van het Strafwetboek, 
ten deze toepasselijk gemaakt door lid 5 
van artikel 30 van de besluitwet 1946, 
in het feit bedoeld door de in het middel 
aangehaalde telastlegging, maar wei om 
dit feit te hebben uitgevoerd, ten deze 
optrad als een ondergeschikte die het ver
voer verrichte voor rekening van een 
werkgever ; dat, om de veroordelingen op 
strafrechterlijk en op burgerlijk gebied te 
rechtvaardigen, de rechter releveert dat 
artikel1 van de besluitwet van 30 decem
ber 1946, dat, volgens hem, het ongeoor
loofd vervoer van personen beteugelt, 
eveneens van toepassing is op degene die 
als ondergeschikte het vervoer verricht 
voor rekening van zijn werkgever; 

(1) Vergel. verbr., 17 september 1956 (Arr. 
Verbr., 1957, biz. 6) en de noten 1 en 2. 

(2) Verg. verbr., 23 october 1950 (Arr. 
Verbr., 1951, biz. 72); 12 december 1955 (ibid., 
1955, biz. 288). Zie integendeel wat betreft 

Overwegerrde echter dat het derde lid 
van artikel 30 van vermelde besluitwet 
van 30 december 1946, dat het feit be
doeld in de telastlegging beteugelt, enkel 
strafbaar stelt de « exploitatie » zonder 
machtiging van de bij deze besluitwet 
bedoelde diensten ; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het vonnis ; 

beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal g·emaakt worden op de kant van 
de vernietigde beslissing ; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Mechelen, zetelende in hoger beroep ; ver
wijst verweerder in de kosten. 

9 mei 1960.- 2e learner.- Voo1·zitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Halle
marrs. - Gelijkluidende conclusie, H. 
Depelchin. 

2e KAMER. - 9 mei 1960 

1° WETTEN EN BESLUITEN.- RE
TROACTIVITEIT. - ARTIKEL 2, LID 2, 
VAN HET STRAFWETBOEK.- NIET-TOE
PASSELIJKHEID, INGEVAL VAN VONNIS, 
DATERENDE VAN NA DE TOEPASSINGS
DUUR VAN DE WET VAN 3 MAART 
1954 BETREFFENDE DE OPENING, VER
GROTING OF UITBREIDING VAN ZEKERE 
KLEINVERKOOPINSTALLA'fiES, DAT UIT
SPRAAK DOET OVER EEN INBREUK OP 
DEZE WET GEPLEEGD WANNEER ZE IN 
WERKING WAS. 

2° EETW AREN EN KOOPW AREN 
(MISBRUIK IN DE HANDEL VAN 
DE). - WET VAN 3 MAART 1954 BE
TREFFENDE DE OPENING, VERGROTING 
OF UITBREIDING VAN ZEKERE KLEIN
VERKOOPINSTALLATIES. - FUSIE VAN 
MEERDERE GROOTWARENHUIZEN. 
VERGROTING VAN DE KLEINVERKOOP
INSTALLATIES. 

1° De omstandigheid dat de wet van 3 maart 
1954 betreffende de opening, vergroting 
of uitbreiding van zeke1·e lcleinverkoop
installaties opgehouden heeft toepasse
lijk te zijn, maakt geen hinderpaal uit 
voo1· de sanctionering van de inbreuken 
op deze wet, gepleegd wanneer zij toe
passelijlc was, daa1·lid 2 van artikel2 van 
het St1·a{wetboek op de bepalingen van 
gezegde wet niet toepasselijk is. (2) 

de wet van 12 mei 1948 betreffende de opening 
of de vergroting van zekere inrichtingen voor 
detailverkoop, verbr., 20 juni 1955 (Ar1•; 
Verbr., 1955, biz. 859), 
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2° Maakt, naar de zin van m·tikel 1, van 
de wet van 3 maart 1954 betreffende de 
opening, vergroting of uitbreiding van 
zekere kleinverkoopinstallaties een ver
groting uit van de kleinverkoopinstalla
ties de fusie in een enkellokaal van meer
dere grootwarenhuizen, zelfs indien de 
oppervlakte van de nieuwe installatie de 
volledige oppe1·vlakte van de samenge
voegde installaties niet overscMijdt. 

(CAUWE, T. DE V. Z. W. D. « NATIONAAL 
CHRISTEN MIDDENSTANDS VERBOND )),) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 november 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering; 

Over hot eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, alinea 2, van 
bet Strafwetboek, -± van de wet van 
17 april 1878, de voorafgaande titel van 
het Wetboek voor strafvordering inhou
dend : 1, -± en 6 van de wet van 3 maart 
195-± betreffende de opening, vergroting 
of uitbreiding van zekere kleinverkoop
installaties ; 7 van het decreet van 2 a 
17 maart 1791 en 2 van de wet van 21 mei 
1819 en van het principe der vrijheid van 
handel en nijverheid die zij vaststellen ; 
7, 9 en 97 van de Grondwet; doordat 
het bestreden arrest op 26 november 
1959 uitspraak doende over de betich
ting ten laste van eiser op 21 april 1956, 
inbreuk te hebben gemaakt op de wet 
van 3 maart 195-±, hem, bij wege van 
gedeeltelijke bevestiging van het vonnis 
a quo, te dien hoofde veroordeeld heeft 
tot een boete van duizend frank en tot de 
symbolieke frank j egens de burgerlijke 
partij, dan wanneer de wet van 3 maart 
195-± opgehouden had in werking te zijn 
op 6 maart 1959, en, ter tijde van het 
vonnis, en, zowel de principe van de per
soonlijke- en handelsvrijheid als de 
retroactiviteitsregel van artikel 2, ali
nea 2, van het Strafwetboek zich verzet
ten tegen de toepassing van welke straf 
ook (schending der artikelen van het 
Strafwetboek, van de wet van 3 maart 
1954, van het principe der handelsvrij
heid, en van de artikelen 7, 9 en 97 van 
de Grondwet, bedoeld in het middel) en 
de rechter onbevoegd maakten om van 
de burgerlijke vordering te kennen (scherr
ding van het artikel -±van de voorafgaan-

de titel van het wetboek voor strafvor
dering). 

Overwegende dat artikel 2, tweede lid, 
van het Strafwetboek niet toepasselijk is 
op bepalingen die slechts een tijdelijk 
karakter vertonen, tenzij de wet anders 
erover zou hebben beslist; dat dit tijde
lijk karakter blijkt uit artikel 1 van de 
wet van 3 maart 195-± alsmede uit de 
voorbereidende werkzaamheden van die 
wet, dat immers, het verslag van de 
Commissie voor Economische Zaken en 
Middenstand van de Senaat luidt als volgt: 
«In deze geest heeft zij - de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers- het ont
werp van de Senaat gewijzigd ten einde 
er duidelijker het kenmerk van een over
gangsreglementering aan te verlenen met 
het enige doel aan de handeldrijvende 
middenstand de nodige tijd van aanpas
sing te gunnen alvorens naar het gemeente
recht terug· te keren)) (Parlementaire 
bescheiden van de Senaat, zittijd 1953-
195-± nr 150, blz. 3) ; 

Overwegende dat noch uit de tekst van 
die wet noch uit hare voorbereidende 
werkzaamheden blijkt dat de opstellers 
ervan het inzicht zouden hebben gehad 
de inbreuken die tij dens ze in werking was 
erop zouden g·epleegd worden maar die 
door geen in kracht van gewijsde gegane 
beslissing gestraft zouden geweest zijn 
toen de wet einde zou nemen, aan de door 
die wet bepaalde sanctie te onttrekken, 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 1, meer in 
het bijzonder 2° en 3°, 2 en 3 van de wet 
van 3 maart 195-± betreffende de opening, 
vergroting of uitbreiding. van zekere 
kleinverkoopsbedrijven, 2, alinea 1 van 
het Strafwetboek, 7, 9 en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
hoewel het vaststelt : a) dat eiser op regel
matige wijze drie warenhuizen te Kort
rijk had opgericht, namelijk op 12 ja
nuari 195-± op de Markt en in de Doornik
straat, en op 19 januari 195-± in de Kanon
straat; b) dat deze inrichtingen, met inbe
grip van deze in de Doornikstraat, op 
effectieve wijze uitgebaat werden in om
standigheden die overeenstemmen met 
de vereisten van artikel 2 van de wet van 
3 maart 195-± en aldus na het van kracht 
worden van de wet mochten worden be
houden; c) dat artikel 1 van de Grendel
wet niet van toepassing· was op de ver.
plaatsing van deze drie bestaande groot
warenhuizen, mits er niet werd overge
gaan tot vergroting der kleinverkoopin
stallaties niettemin heeft beslist « dat het 
hem (eiser) niet toegelaten was deze (drie 
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grootwarenhuizen) te verzamelen in een 
enkel nieuw gebouw; dat de omstandig
heid dat (eiser) de totale oppervlakte der 
drie vorige grootwarenhuizen (2.500 m2) 
niet had overtreden zonder belang was » 
en« dat (eiser) zich schuldig had gemaakt 
aan uitbreiding der inrichting en aan het 
vergroten der kleinverkoopsinstallaties 
vermits de verkoopruimte in de « Grand 
Bazar» op 21 april 1956 (datum der ver
zameling) 2.460,23 m 2 bedroeg terwijl de 
grootste oppervlakte der vorige waren
huizen slechts 1.582,68 m 2 was namelijk in 
de Doornikstraat », dan wanneer het over
brengen van een of meer grootwarenhui
zen, geopend voor de invoegetreding van 
de wet van 3 maart 1954, in een nieuw 
gebouw, gezet op het grondgebied van 
dezelfde gemeente, waarvan de opper
vlakte bestemd tot de verkoop deze van 
de verdwenen warenhuizen niet over
schrijdt, door deze wet niet verboden en 
dus wettelijk is; dan wanneer het be
streden arrest, door dergelijke overbren
ging als een vergroting der kleinverkoops
installaties der groot-warenhuizen te be
schouwen en door eiser te veroordelen nit 
hoofde van inbreuk op artikel 1, 2° van 
de wet van 3 maart 1954, de in het middel 
bedoelde wettelijke beschikking·en heeft 
gescbonden : 

Overwegende dat nit de stukken 
waarop bet hof vermag acbt te slaan 
blijkt : 1° dat aanlegger, handelende in 
zijn hoedanigheid van beheerder en direc
teur generaal van de naamloze vennoot
schap « Le Grand Bazar » te Antwerpen, 
in januari 1954, op regelmatige wijze, 
drie onderscheidene warenhuizen heeft 
geopend, gelegen te Kortrijk : op de 
Grote Markt, in de Doornikstraat en in 
de Kanonstraat; 2° dat op 4 april 1956 
hij die drie warenbuizen verzamelde in 
een enkel gebouw ; 

Overwegende dat aanlegger beweert 
dat de fusie van die drie onderscheidene 
warenhuizen in een enkele exploitatie on
der toepassing van artikel 1-2° van de 
wet van 3 maart 1954 niet valt om reden 
dat de gehele verkoopruimte ervan deze 
van de drie vorige warenhuizen samen 
niet overschrijdt; 

Doch overwegende dat gezegd arti
kel 1-2° « de vergroting van de kleinver
koopinstallaties in de warenhuizen >> in 
algemene termen verbiedt, zonder een 
uitzondering te voorzien, ingeval de be
grating het gevolg zou zijn van een fusie 
tussen vroeger bestaande onderscheidene 
exploitaties dat bet bestreden arrest dus 
wettig kon beslissen dat aanlegger in 
strijd met die bepaling, de kleinverkoop-

installaties in zijn warenhuizen had ver
groot, zelfs indien de gehele verkoop
ruimte van de drie verzamelde warenhui
zen niet uitgebreider was, dan deze die 
ze besloegen toen ze onderscheiden waren ; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, 5 en 9 van 
de besluitwet van 22 januari 1945, be
treffende de bestraffmg der inbreuken op 
de reglementatie betrekkelijk de bevoor
rading van het land; 1, 2, 5, 7 en 9 van 
het ministerieel besluit van 6 september 
1945 betreffende de algemene voorwaar
den voor bet toekennen van vergunnin
gen, gewijzigd door de ministeriele be
sluiten van 5 november 1945 en 4 octo
ber 1946, 2, alinea 1, van het Strafwet
boek, 7, 9 en 97 van de Grondwet; door
dat het bestreden arrest eiser in verbre
king heeft veroordeeld uit hoofde van 
« het beroep van kleinhandelaar in vlees
waren, van beenhouwer of van speksla
ger te hebben uitgeoefend zonder ertoe 
gemachtigd te zijn door de Minister van 
economische zaken en middenstand, on
verminderd de bepalingen van ministe
rieel besluit van 6 september 1945 gewij
zigd bij ministerieel besluit van 5 no
vember 1945 en 4 october 1946 betref
fende de algemene voorwaarden voor het 
verlenen van vergunningen >> om reden 
dat « (eiser) op 21 april 1956 niet in het 
bezit was van de vereiste vergunningen >> ; 
« dat bet feit dat hij aile voorwaarden 
vervulde om een vergunning te bekomen 
en trouwens later een vergunning bekwam 
of dat de vergunning niet was geweigerd, 
niet steekboudend is>>, en « dat het feit 
ten laste (van eiser) gelegd vaststaat 
waar hij een beenhouwerij heeft uitge
baat op een ogenblik waarop hij nog geen 
vergunningen had bekomen; dat het ont
breken der machtiging volstaat opdat de 
strafwet van toepassing zou zijn >>, dan 
wanneer de reglementatie waarvan de 
schending het voorwerp uitmaakte van 
de betichting ten laste van eiser gelegd, de 
toekenning van vergunning, alsook de 
uitbreiding van elke handelsverrichting 
in een der gereglementeerde producten, 
onderwerpt aan de algemene voorwaar
den die zij opsomt en een commissie met 
het nazien ervan belast doch, behalve in 
het geval van verandering van titularis 
of van lokaal, geval waarvan het bestre
den arrest niet vaststelt dat het op deze 
zaak toepasselijk ,is, niet beslist dat toe
stemming door gezegde commissie met 
het oog op de toekenning der vergunning, 
en dus de uitreiking van de vergunning 
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zelf, moeten hebben plaatsgegrepen v66r 
het in werkingtreden van de gereglemen
teerde handel, dan wanneer, door deze 
voorwaarde te formuleren en door aan 
eiser een straf op te leggen, om er niet aan 
te hebben voldaan, het bestreden arrest 
de in het middel bedoelde wettelijke be
schikkingen heeft geschonden : 

Overwegende dat, alhoewel de dagvaar
ding de ten laste van aanlegger gelegde 
feiten omschrijft als een inbreuk op het 
ministerieel beslnit van 6 september 1945, 
gewijzigd bij de ministerH\le beslniten van 
5 november 1945 en 4 october 1946, zo
wel uit de termen van de telastlegging 
als nit de vermelding in het beroepen von
nis, van artikel 1 van het ministerieel be
slnit van 11 februari 1948, naar dewelke 
vermelding het arrest verwijst, blijkt dat 
aanlegger nit hoofde van inbreuk op dit 
laatste besluit en niet op de eersten ver
oordeeld werd ; 

D at het mid del 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 ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de bnrg·erlijke 
vordering : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder mid del inroept ; 

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

9 mei 1960.- 26 kamer.- Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Ber
saqnes. - Gelijkluidende conclusie, H. 
Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 mei 1960 

1D VOORZIENING IN CASSATIE. 
- IN STRAFZAKEN. - VOORZIENING 
DOOR EEN GEVOLMACHTIGDE. - BIJ
ZONDERE VOLMACHT. - BEGRIP. 

2D VOORZIENING IN CASSATIE. 
- IN STRAFZAKEN. - VOORZIENING 
DOOR EEN GEVOLMACHTIGDE.- RECHT
VAARDIGING VAN DE VOLMACHT. 

3D VERKEER. - VERKEERSCODE VAN 
8 APRIL 1954, ARTIKEL 2-4D EN 16-2a. 

- 0NDERSCHEIDENE OPENBARE WE
GEN OF OPENBARE WEG MET MEERDERE 
RIJBANEN. - ENIG KRUISPUNT OF OP-
EENVOLGENDE KRUISPUNTEN. 
BEOORDELING VAN DE RECHTER. 

1 D De doo1· de veroordeelde pa1·tij, in straf
zaken, gegeven volmacht ten einde voo1· 
haar een verklaTing van voorziening in 
verbreking in te dienen moet niet, om 
bijzonder te zijn, nade1· aanduiden tegen 
welke beslissing, in de zaak gewezen, het 
1·echtsmiddel zal kunnen ingesteld wor
den : het volstaat dat zij de zaak aanduidt 
in dewelke de last gegeven is {1). (Wet
hoek van strafvordering, art. 417 .) 

2D De verklaring van voorziening, in straf
zaken, doo1· een ande1·e lasthebbe1· dan 
een pleitbezorger k1·achtens zijn ambt 
opt1·edend is geldig indien zij gedaan 
woTdt kmchtens een volmacht welke een 
bijzonde1·e last opdraagt welke Teeds, in 
origineel of in authentiek afschl'ift, op 
het ogenblik van de verkla1·ing van voo1'
ziening, aan de bundel van de rechts
pleging gevoegd was {2). (Wetboek van 
strafvordering, art. 417.) 

3D De Techte1' beoordeelt soeve~·ein in feite, 
doo1· op de ligging van de ;plaatsen te 
steunen, of wegen onderschetdene open
bare wegen uitmaken of de rijwegen 
van een en dezelfde openbme weg, en of 
deze wegen met een andeTe weg welke zij 
doorkTuist, en een en dezelfde kruispunt 
of mee1·de1·e opeenvolgende kruispunten 
1~itmaken ( 3). (Verkeerscode van 8 april 
1954, art. 2-4D en 16-2-a.) 

(CARLIER EN MUTUELLE DER VERENIGDE 
SYNDICATEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 december 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brnssel ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder opgeworpen en 
afgeleid uit de schending van artikel 417, 

(1) Raadpl. Pand. belges, yo Mandat (contmt 
de), nr 1230, en verbr., 5 october 1903 (Bull. 
en PAsrc., 1904, I, 19). 

(2) Verbr., 8 november 1954 (Arr. Vm·br., 
1954, blz. 144) en de noot 1. 

(3) Verbr., 15 juni 1959 (A1·r. Vm·br., 1959, 
biz. 847) en 11 april ].960, supra, biz. 738. 
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lid 2, van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat de gemachtigde van aan
leggers die de verklaring tot verbreking 
deed alleen beschikte over volmachten 
die de houder ervan onder algemene 
bewoordingen de macht verleenden, alle 
voorzieningen in verbreking te tekenen, 
zonder de beslissingen die het voorwerp 
van die voorzieningen kunnen of moeten 
uitmaken aan te duiden of te preciseren, 
en doordat de volmachten aan de aangifte 
niet werden vastgehecht : 

Overwegende dat, uit de verklaring, 
tot voorziening, blijkt dat zij namens 
aanleggers geschied is door Mr Charles 
Mahieu, advocaat bij het Hof van beroep 
te Brussel, ingevolge volmachten die in 
het dossier onder nummers 16 en 17 be
rusten; 

Overwegende, dat aanleggers bij voor
melde stukken 16 en 17 onder meer aan 
Mr Charles Mahieu macht geven om alle 

· voorzieningen in verbreking in deze zaak 
in te stellen ; dat het volstaat, opdat de 
volmachten bijzonder wezen, dat zij, 
zoals ten deze, de zaak aanduiden waarin 
zij gegeven worden, zonder dat het nood
zakelijk weze te bepalen tegen welke 
beslissing, in die zaak gewezen, de voor
ziening kan of moet ingesteld worden ; 

Overwegende dat Mr Mahieu mitsdien 
van zijn volmachten heeft doen blijken 
door geschriften waarvan het onderzoek, 
zowel door de partijen als door het hof, 
mogelijk is gemaakt ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid, derhalve, niet kan aangenomen 
worden; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1319, 1320, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3 van de wet van 
17 april 1878, 154 en 189 van het Wet
hoek van strafvordering, 418 en 420 van 
het Strafwetboek, 2-4°, 7-2, 17, 17 bis, 
16, 25-1, 25-2-c, 104 en 106 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 hou
dende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, gewijzigd 
door de koninklijke besluiten van 15 juni 
1954, 31 december 1954, 13 juni 1956, 
8 mei 1957, 19 october 1957, 11 april1958, 
en 4 juni 1958, doordat, eerste onderdeel, 
het bestreden arrest voorhoudt dat de 
Leopold III-laan, de Generaal Wahislaan 
en de Klaprozenstraat, ter plaatse van 
het ongeval, niet een enkel kruispunt 
vormen, dan wanneer, 1° hetzelfde arrest 
anderzijds vaststelt dat de rijbanen van 
de Leopold III-laan uitmonden in een 
rijbaan van de Generaal Wahislaan, dat 

deze laatste een weg is met verschillende 
rijbanen en dat de Klaprozenstraat van 
haar kant uitmondt in een rijbaan van 
de Generaal W ahislaan aan de andere 
zijde van deze laan; dat de Klaprozen
straat ongeveer 36 meter verder gelegen 
is in de richting van het Meiserplein dan 
de uitmonding van het voor het uitgaan 
aangewezen rijbaan van de Leopold III
laan, maar dat de twee rijbanen van deze 
laatste laan zelf ongeveer 85 meter van 
elkaar verwijderd zijn derwijze dat de 
uitmonding van de Klaprozenstraat in 
feite gesitueerd is tussen de twee rijbanen 
van de openbare weg met meerdere rij" 
barren die de Leopold III-laan is, 2° het 
plan dat door de bekeurende agenten 
werd opgesteld en het proces-verbaal 
nr. 7803/R van de 2e afdeling van de 
Politie van Schaarbeek dd. 18 october 
1958 waarbij dit plan is gevoegd, beves
tigen dat de Leopold III-laan, de Gene
raal Wahislaan en de Klaprozenstraat 
samenliepen op eenzelfde plaats en dus 
een enkel kruispunt vormden (P. V. 
" het kruispunt in kwestie is gevormd 
door de Generaal Wahislaan, de Leo
pold III-laan en de Klaprozenstraat »}, 
zodat de bestreden beweegreden en de 
andere motieven houdende de beschrij
ving van de plaats van het ongeval dus 
tegenstrijdigheden bevatten en het be
streden arrest anderzijds de g·eloofwaar
digheid van bedoeld proces-verbaal en 
van het erbijgevoegd plan geschonden 
heeft en in elk geval de bepaling van 
artikel 2-4° van het koninklijk besluit 
van 8 april1954 verkeerdelijk ge1nterpre
teerd en geschonden heeft, waar dit arti" 
kel bepaalt dat een kruispunt is « de 
plaats waar twee of meer openbare wegen 
samenlopen » en niet, zoals het bestreden 
arrest het voorhoudt, iedere plaats waar 
verschillende rijbanen van openbare 
wegen samenlopen; doordat, tweede on
derdeel, het bestreden arrest aanvaardt 
dat de betichte Stevens noch rechts noch 
links enig lichtsignaal heeft ontmoet en 
verklaart dat de centraal over de Gene
raal Wahislaan hangende lichtsignalen op 
dewelke de eiser earlier zich beriep, niet 
bestaan en door de eiser werden « ver
zonnen », dan wanneer : 1° het plan dat 
is gevoegd bij het in het eerste onderdeel 
van het middel bedoelde proces-verbaal 
evenals het door de betichte voorge
brachte en bij het dossier gevoegde plan 
van deskundige Cuvelier, beide twee 
centraal hangende en, volgens het verslag 
van de heer Cuvelier, in twee richtingen 
uitstralende lichtsignalen vermelden ; 
2° dezelfde bescheiden van het straf• 
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rechterlijk dossier· vermelden de aan
wezigheid van een lichtsignaal uitstralend 
in de door de betichte gevolgde richting 
op de links van de betichte Stevens gele
gen vluchtheuvel langsheen de rechter
rijbaan van de Generaal Wahislaan, 
enkele meter v66r de plaats van de 
aanrijding; 3° de eisers in verbreking 
hebben voorgehouden dat deze licht
signalen die zichthaar waren voor de 
betichte, dezes aandacht moesten vesti
gen op de omstandigheid dat het verkeer 
afgebroken was in de richting van en op 
de Generaal W ahislaan op het ogenblik 
dat hij ter hoogte kwam van de dwarsweg 
die door de eiser earlier werd verlaten ; 
zodat het bestreden arrest dus de geloof
waardigheid geschonden heeft van de 
stukken vernoemd onder 1 en 2 hier
boven, en het anderzijds in elk geval 
niet voldoende de besluiten van de eisers 
in verbreking beantwoord heeft waar 
deze voorhielden, niet dat de betichte 
een lichtsignaal had ontmoet dat hem de 
doorgang verbood krachtens de arti
kelen 7-2, 104 en 106 van het verkeers
reglement, maar aileen dat de betichte 
een onvoorzichtigheid beging en een 
overtreding· beging van de artikelen 25-
2-c, 17 en 17 bis van de Wegcode door 
de doorgang van het verkeer dat dwars 
over de Generaal Wahislaan liep te hin
deren, terwijl hij moest weten dat het 
verkeer afgebroken was in de richting 
van en op de Generaal W ahislaan en 
geopend was in de door eiser earlier 
gevolgde richting, en dan wanneer der
gelijke motivering trouwens een verkeer
de interpretatie van artikel 25, 1° en 
een schending van de artikelen 17 en 
17 bis en 25-2-c van de Wegcode; inder
daad, de door artikel 25-1 verleende toe
lating om het kruispunt te ontruimen 
ontslaat de bestuurders geenszins van de 
verplichting hun weg aileen dan te ver
volgen wanneer zij het doen kunnen zon
der gevaar voor ongevallen en namelijk 
zonder de doorgang te verhinderen van 
de bestuurders die - zoals eiser - op 
regelmatige wijze hun weg voortzetten, 
doordat, derde onderdeel, het bestreden 
arrest heeft voorgehouden dat de betichte 
niet viel onder de toepassing van de 
artikelen 25-2-c en 17 van de Wegcode 
omdat hij op het ogenblik van de aanrij
ding de Generaal Wahislaan volgde en 
genoot van het recht op doorgang ver
bonden aan de kenmerken van deze 
laatste weg, dan wanneer : 1° deze moti
vering de bepalingen van de artikelen 25-
2-c, 17 en 17 bis van de Wegcode misken t, 
daar, uit het plan van de politie en uit 

vaststellingen van het bestreden arrest 
blijkt dat de Klaprozenstraat en de open
bare weg met verschillende rijbanen die 
de Leopold III-laan is, openbare wegen 
zijn op dewelke het verkeer in tegen
gestelde richting geschiedt en dat de 
plaats waar zij samenlopen met de Gene
raal Wahislaan een enkel kruispunt is 
(ziet het eerste onderdeel van het middel) 
en de bestuurder die de Leopold III-laan 
verlaat en zich naar het Meiserplein aan 
zijn linkerzijde begeeft voert dus een 
manceuvre van naar links afslaan uit 
en is onderworpen aan de bepalingen 
van de artikelen 25-2-c en 17 van de 
Wegcode ten aanzien van de weggebrui
ker die uit de tegenovergestelde richting 
komende de Klaprozenstraat verlaat : hij 
moet, overeenkomstig artikel 25-2-c zich 
naar links begeven zonder echter de 
normale gang van het tegemoetkomende 
verkeer te beletten of te hinderen en 
krachtens de artikelen 17 en 17bis, zijn 
weg links slechts voortzetten indien hij 
het doen kan zonder gevaar voor on
gevallen ; 2° het bestreden arrest heeft 
anderzijds de bepaling van artikel 7-2 
van de Wegcode miskend door zijn beslis
sing· te funderen op de voorrang die toe
gekend is aan de bestuurders die de 
Generaal Wahislaan volgen, openbare 
weg met verschillende rijbanen en in 
dewelke sporen zijn aangelegd, ten op
zichte van de bestuurders die de Klap
rozenstraat volgen, deze straat een open
bare weg zijnde met een enkele rijbaan 
en in dewelke geen sporen zijn aangelegd : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat er geen tegenstrij

digheid bestaat tussen de verklaring van 
het arrest dat de Generaal Wahislaan, 
de Leopold III-laan en de Klaprozen
straat niet samenlopen en de vaststel
Iingen van het arrest zoals zij in het 
middel worden aangehaald ; dat die vast
stellingen integendeel uiteenzetten en be
schrijven waarom " bet geheel van dit 
complex van rijbanen, sporen, vlucht
heuvels, enz., geenszins een enkel kruis
punt uitmaakt »; 

Overwegende dat de feitenrechter soe
verein beoordeelt, op grond van de plaat
selijke gesteldheid, of wegens verschil
lende openbare wegen ofwel de rijbanen 
van een en dezelfde openbare weg uit
maken, en of die wegen, wanneer zij met 
andere wegen samenlopen, een en het
zelfde kruispunt of verschillende kruis
punten vormen; dat hij aldus artikel 2-4° 
van de W egcode niet geschonden he eft ; 

Overwegende dat, waar het proces-



-811-

verbaal van de politie van Schaarbeek 
vermeldt " dat het kruispunt in kwestie 
is gevormd door de Generaal W ahislaan, 
de Leopold III-laan en de Klaprozen
straat », het de Jigging van de plaatsen 
uitlegt ; dat het de rechter behoort de in 
een proces-verbaal opgenomen materiele 
vaststellingen en feitelijke elementen in 
rechte te beoordelen en te omschrijven ; 
dat hij zodoende de bewijskracht van dit 
proces-verbaal niet schendt; dat het 
plan, bij voormeld proces-verbaal ge
voegd, in strijd met wat het middel aan
vaardt, geen bevestiging noch melding 
houdt van het vormen van een enkel 
kruispunt, zodat de bewijskracht van dit 
plan desbetreffend niet kon gescbonden 
worden; 

Over het tweede en het derde onder
dee] samen : 

Overwegende dat, waar het arrest ver
klaart << dat de beweerde centraal over 
de Generaal Wahislaan hangende ver
keerslichten door Carlier zijn verzonnen », 
het uit bet geheel van de tekst blijkt dat 
hierdoor moet verstaan worden dat er 
geen centraal hangende lichten zijn die 
in de door verweerder gevolgde richting 
uitschijnen ; dat het arrest inderdaad er 
onmiddellijk aan toevoegt « dat in een 
woord geen lichtsignaal Stevens heeft 
verboden de beweging uit te voeren zoals 
hij het heeft gedaan, dat op geen moment 
het verkeer stopg·ezet was op de door 
hun gevolgde weg »; dat het arrest dien
volgens geenszins de bewijskracht van de 
in het dossier berustende plannen mis
kend heeft; 

Overwegende dat het arrest evenmin 
de bewijskracht van gezegde plannen ge
schonden heeft waar het laat gelden dat 
" Stevens gedurende zijn aldus beschre
ven beweging geen lichtsignaal is voorbij
gereden (behalve een groen Iicht bij het 
uitgaan van de Leopold 111-laan) noch 
op zijn rechterzijde, noch zelfs op zijn 
linkerzijde; dat hij aldus tot de botsing 
geen rood lichtsignaal is voorbijgereden 
en heeft kunnen miskennen ''; dat het 
arrest inderdaad vaststelt dat de botsing 
geschiedde toen verweerder " de rechts 
van hem gelegen uitmonding van de 
Klaprozenstraat is begonnen over te 
steken ,, zodat de bewering van aanlegger 
als zou verweerder een rood lichtsignaal 
op zijn linkerzijde enekele meter v66r de 
plaats van de aanrijding voorbijgereden 
zijn door de feitelijke vaststellingen van 
bet arrest tegengesproken wordt; 

Overwegende dat de door aanlegger 
ingeroepen schendingen van de W egcode 
of de veronderstelling steunen dat de 

Generaal Wahislaan, de Leopold III-laan 
en de Klaprozenstraat Mm en hetzelfde 
kruispunt vormen; 

Dat het arrest, door die stelling te 
verwerpen, de conclusies van aanlegger 
desbetreffend op passende wijze beant
woordt en wettig beslist dat « Stevens de 
bepalingen van artikel 25-2-c, of 17 van 
gezegd reglement niet heeft overtreden; 
dat hij niet naar links afgeslagen is om 
een zijbaan te verlaten, dat hij op het 
ogenblik van de botsing geen manceuvre 
aan het uitvoeren was; dat Stevens der
halve het recht had voor te gaan " dat 
het evenmin artikel 7-2 van de Wegcode 
geschonden heeft ; dat geen van de onder
delen van het middel kan aangenomen 
worden; 

Om deze redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

9 mei 1960. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wauters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 mei 1960 

VERHURING VAN WERK. - VER
HURING VAN DIENSTEN. - BOUWBE
DRIJF. - BESLISSING VAN HET NATIO
NAAL PARITAIR COMITE VAN 12 MEI 
1955. - WERK IN OPEENVOLGENDE 
PLOEGEN. - 0VERLOON AAN DE ARBEI
DERS VAN DE TWEEDE PLOEG VER
SCHULDIGD. - VOORWAARDEN. 

Het ove1·loon van 5 t. h., in de bouw
nijvet·heid ingeval van wet·k in opeen
volgende ploegen, ten voordeel van de 
arbeidet•s van de tweede ploeg inge
steld is namelijk, indien de m·beide1· op 
de we1'{ gehuisvest is, niet verschuldigd. 
(Beslissing van het nationaal paritair 
Comite van het bouwbedrijf bij ko
ninklijk besluit van 20 juni 1955 ver
plichtend gemaakt, art. 27 en 28.) 

(DHONDT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 februari 1960 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 
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Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 27 
en 28 van de beslissing; van het N ationaal 
Paritair Comite der Bouwbedrijven van 
12 mei 1955, verplichtend gemaakt bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, gewij
zigd bij koninklijk besluit van 26 juni 
1956, doordat het bestreden arrest aan
Iegger veroordeeld heeft wegens inbreuk 
op voormeld artikel 27 tot ~ geldoeten 
om aan vier arbeiders die in opeenvol
gende ploegen werkten en wier arbeids
uren hoofdzakelijk in de namiddag vielen, 
het overloon van 5 t. h. niet uitbetaald 
te hebben, zonder vast te stellen dat die 
arbeiders niet op de werf gehuisvest 
waren, dan wanneer deze omstandigheid 
in ieder geval vereist is opdat het feit 
geen overloon te betalen strafbaar weze : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de beslissing, van de eerste rechter be
vestigt waarbij aanlegger veroordeeld 
werd om, te Brugge, bij inbreuk op 
artikelen 1 en 27 van de beslissing van 
het N ationaal Paritair Co mite voor de 
bouwbedrijven, tot regeling van de ar
beidsvoorwaarden in deze nijverheid, 
bindend gemaakt door artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, ge
wijzigd bij koninklijk besluit van 26 juli 
1956, vier arbeiders die in opeenvolgende 
ploegen werken en wier arbeidsuren 
hoofdzakelijk in de namiddag vallen, het 
normaal loon plus 5 t. h. niet uitbetaald 
te hebben; ' 

Overwegende dat, Iuidens artikel 28 
van bovenvermelde beslissing, onder meer 
de arbeiders die op de werf gehuisvest 
zijn, geen recht hebben op overloon ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet vaststelt dat de vier arbeiders niet 
op de werf gehuisvest waren; dat het 
enkel verklaart « dat verdachte niet be
wijst dat de werklieden in kwestie ter 
plaatse aangeworven werden {dit wil 
zeggen zeer dichtbij de werken) " en 
<< dat verdachte niet bewijst dat in de 
omstandigheden in dewelke de vier lda
gers bij hem werkten, deze werklieden 
in feite, met het oog op de afstand tussen 
hun woonst en de werf geen supplemen
taire kosten hadden ten gevolge van het 
werken in de tweede ploeg van 12 u. 30 
tot 20 u. 30 " ; 

Dat het zijn dispositief deshalve niet 
wettig gerechtvaardigd heeft ; 

Om deze redenen, en zonder dat er 
aanleiding zij het middel door aanlegger 
voorgesteld en dat geen verbreking zon
der verwijzing zou. kunnen medebrengen 
te onderzoeken, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat melding van onder-

havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel; laat de kosten de Staat ten 
laste. 

9 mei 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Wauters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 12 mei 1960 

1° VERBINTENIS. - EFFEN SCHULD. 
- BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 
- AFTREKKING VAN DE BEDRIJFSUIT· 
GAVEN EN LASTEN. - EFFEN SCHULD. 
-BEG RIP. 

1° Een schuld welke gemakkelijk en vlug 
kan ve?·effend wm·den moet van nu af 
als effen beschouwd worden. Bij ontsten
tenis van het effen kamkter van het 
bedrag, kan de schuld als effen beschouwd 
worden tot beloop van een minimum
bed?·ag, op voorwaa1·de dat dit bedrag 
zeke1· zij en niet gewoonweg waar
schijnlijk {1). (Burgerlijk Wetboek, 
art. 1291.) 

2° Opdat een schuld als bed1·ij(suitgave 
of -last, van het bruto-bedmg van de 
bedrijfsinkomsten aftrekbaar zij, is het 
namelijk vereist dat zij effen zij, hetgeen 
impliceert dat haar bedmg, op een zekere 
en niet hypothetische wijze, bepaald zou 
kunnen worden, althans tot beloop van 
een minimum-bedmg {2). (Gecoordi
neerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 26, par. 1, lid 2 ; 
wet van 28 maart 1955, art. 1.) 

{PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID << TONY'S ET NOR· 
MANDIA ,, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) DE PAGE, Tmite elr!mentai1•e de droit 
civil belge, bd. III, nr 636; PLANIOL en RIPERT, 
Traite de d1·oit civil fran9ais, bd. VII, ur 1286. 

(2) BouRs, Le revenu taxable en maWlre 
d'impi3ts directs, n r 293. 
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arrest, op 1~ mei 1959 gewezen door bet 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over bet middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 26, paragraaf 1, lid 2, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
19~8, gewijzigd door artikel 1 van de 
wet van 28 maart 1955, doordat het 
bestreden arrest, zonder te betwisten dat 
er kon bewezen worden dat de hoeveel
heid rabatzegels van aanlegster, die bij 
het einde van een boekjaar in omloop 
bleven, geregeld 98 of 99 t. h. van aile 
door haar in de loop van dat boekjaar 
uitgegeven zegels beliep, weigert het 
bedrag van de rabatzegels, welke bij het 
einde van het boekjaar nog niet terug
betaald waren onder die welke zij aan 
haar kleinhandelaar-kopers verkocht had, 
aan te zien als overeenstemmende met 
een schuld die in de belastbare tijd het 
karakter van een vaststaande en zekere 
schuld verkregen heeft, om de reden dat, 
daar niemand met zekerheid kan zeggen 
dat ten gevolge van nieuwe en aan .aan
legster zelve niet bekende omstandrghe
den een grotere hoeveelheid uitgegeven 
zegels al dan niet tot terugbetaling zullen 
ingebracht worden, de schuld niet het 
bij voormeld artikel 26, paragraaf 1, 
vereiste karakter van vaststaande en 
zekere schuld heeft om als bedrijfsuitgave 
van het bruto-bedrag der inkomsten 
afgetrokken te worden, dan wanneer deze 
wetsbepaling uit het begrip van vast
staande en zekere schuld niet sluit de 
schuld welke kan afhangen van een zo 
buitengewone omstandigheid als het niet 
aanbieden ter inning van de titel der 
schuldvordering; dan wanneer een schuld 
die gemakkelijk en snel vaststaand kan 
gemaakt worden thans reeds als vast
staand dient te worden besclwuwd en 
ingeval zij ten aanzien van de hoogte 
niet vaststaat, de schuld kan aangeno
men worden ten belope van een als een 
minimum beschouwd cijfer : 

Overwegende enerzijds, dat uit geen 
enkele vermelding van het bestreden 
arrest blijkt dat de kwestieuze rabat
zegels een titel van schuldvordering op 
aanlegster opleveren wanneer deze, die 
handel in 't groot in koloniale waren 
drijft ze aan haar kleinhandelaars
kope;s verkoopt; dat integendeel uit 
deze beslissing blijkt dat die rabatzegels 
pas een titel van schuldvordering op 
aanlegster worden wanneer, nadat die 
zegels door de klanten aan de kleinhan
delaars zijn overhandigd, dezen ze bij 

aanlegster met voile boekjes van 200 ze
gels indienen ; 

Overwegende, anderzijds, dat, al kan 
"!ret aangenomen worden .dat een schuld 
die gemakkelijk en snel vast. kan komen 
te staan thans reeds als vaststaand.dient 
te worden beschouwd, en ook dat,. wan
neer zij ten aanzien van de hoogte ,niet 
vaststaat, een schuld kan aangenomen 
worden ten belope van een als een mini
mum beschouwd cijfer, de voorwaarde 
hiertoe is dat het aldus bepaalde bedrag 
niet eenvoudig waarschijnlijk, doch zeker 
is; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om te beslissen « dat geen rekening kan 
gehouden worden, zoals verzoekster voor
stelt, tot het ramen van .de aanzienlijk
heid van haar schuld, met het feit dat 
het haar mogelijk zou wezen te bewijzen 
dat deze schuld geregeld 98 of 99 t. h. 
van de uitgegeven zegels bedraagt "' na 
eraan herinnerd te hebben dat, om zeker 
en vaststaand te zijn zoals door voormeld 
artikel 26, parag·raaf 1, vereist is, een 
schuld onder meer naar haar bedrag 
nauwkeurig moet kunnen bepaald wor
den, erop wijst << dat, in de stelling van 
verzoekster, het slechts een voorlopige 
raming is die zij verricht, op de voet 
voorzeker van haar ondervinding, maar 
die kan bevonden worden met de werke
lijkheid niet te stroken ten gevolge van 
nieuwe omstandigheden waarmede geen 
rekening gehouden is vermits zij ver
zoekster niet bekend waren " ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na aldus het karakter van gissing van de 
raming, door aanlegster, van de litigieuze 
schuld soeverein vastgesteld te hebben, 
wettelijk beslist dat deze schuld niet 
vaststond, als door artikel 26, para
graaf 1, van de samengeschakelde wetten 
geeist is, om als bedrijfsuitgave of -last 
van het bruto bedrag der inkomsten te 
kunnen worden afgetrokken ; 

Dat bet middel niet gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. · 

12 mei 1960. -16 kamer.- Voorzitter, 
H. Bayot, voorzitter. - Ve1'slaggever, 
H. Moriame. - Gelijkluidende conclusie, 
H. P. Mahaux, advocaat-generaal. 
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1 e KAMER. - 12 mei 1960 

BELASTINGEN OP DE INKOMSTEN. 
- BELASTINGEN OP DE BEDRIJFSIN
KOMSTEN. - OVERDRACRT VAN EEN 
ONDERNEMING. - OVERDRACRT DATE
RENDE VAN VOOR RET OPROUDEN VAN 
DE EXPLOITATIE OF MET RET OPROUDEN 

' SAMENVALLENDE. - lNKOMSTEN lNGE
VOLGE DEZE OVERDRACRT AANGEGE
VEN. - BESLISSING OVERWEGENDE 
DAT DE INKOMSTEN VERMOED ZIJN 
VOORTGEBRACRT GEWEEST TE ZIJN 
DOOR DE EXPLOITATIE EN NIET DOOR DE 
OVERDRACRT. 

De rechte1' mag wettelijk overwegen dat de 
inkomsten aangegeven door de overdmger 
van een onde1·neming ingevolge de over
dracht van deze vermoed worden door de 
exploitatie en niet do01· de overdmcht 
voortgebmcht geweest te zijn, en dien
volgens in de bedrijfsbelasting belastbam· 
zijn, niet alleen wanneer de overdracht 
dateert van voo1' het ophouden van de ex
ploitatie, maa1' ook als zij met dit ophou
den samenvalt, zonder een onderscheid te 
moeten maken volgens het geval dat het 
eigenlijlce winsten gold dan wel uit 
meerwam·den blijlcende accressen ( 1). 
(Gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1, 
1 o, en 27, par. 1.) 

(« LA PERSEVERANCE ANVERSOISE », T. 
DE BELGISCRE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 juni 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 25, paragraaf 1, 
1 o, 27, paragraaf 1, 32, paragrafen 1 
en 2, 56 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 2, 
6 van de samengeschakelde wetten be
treffende de nationale crisisbelasting, 
97 van de Grondwet, eerste onderdeel, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
de aangegeven illkomsten geacht worden 

(1) Raadpl. verbr., 23 december 1958 en 
19 maart 1959 (A1-r. Verb1·., 1959, 367 en 560 
alsook verbr., 27 februari 1951 (ibid., 1951, 
blz. 361), 3 maart 1953 (ibid., 1953, blz. 453) 
en 9 juli 1957 (ibid., 1957, blz. 960). 

van het bedrijf voort te komen, vermits 
dit bedrijf aan de gang was toen de over
eenkomsten van afstand gesloten wer
den, aangezien verzoekster als naar ge
woonte de morgen van de dag waarop de 
akten van afstand zouden worden ver
leden, de uitgave van een dagblad be· 
zorgd had, dan wanneer deze enkele 
vaststelling niet afdoende is, daar het 
niet volstaat dat een bedrijf aan de gang 
is op de morgen van een bepaalde dag 
opdat het dient te worden beschouwd 
als noodzakelijk voortgezet gans die dag, 
en doordat het bestreden arrest derhalve 
zijn beslissing niet gerechtvaardigd heeft; 
tweede onderdeel, doordat de bestreden 
beslissing vastgesteld heeft, enerzijds, 
dat het bedrijf aan de gang was toen de 
overeenkomsten van afstand gesloten 
werden, en, anderzijds, dat op 28 no
vember 194 7 vier gelijktijdig verklaarde 
akten tot stand kwamen, waarvan de in 
het arrest weergegeven inhoud de tegel
demaking van gans het maatschappelijk 
vermogen met zich bracht, doch dat deze 
onderscheiden akten zonder weerslag op 
de litigieuze taxatie waren, dan wanneer 
uit deze tweevoudige vaststelling diende 
afgeleid te worden dat de door die 
onderscheiden afstanden gebleken win
sten niet belastbaar waren om de reden 
dat de tegeldemaking in feite met de 
staking van het bedrijf samenviel, en 
doordat derhalve het arrest, ofwel in 
tegenstrijdigheid in zijn redenen ver
vallen is, ofwel de bovenaangehaalde 
wetsregel miskend heeft, ofwel de vraag 
in het onzekere g·elaten heeft of bedoelde 
regel om een rechtsreden of op een feite
lijke overweging ter zake niet toegepast 
is, aldus de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen of artikel 97 van de 
Grondwet schendende ; derde onderdeel, 
doordat het bestreden arrest erop wijst 
dat, zelfs wanneer verzoekster v66r de 
afstanden werkelijk ieder bedrijf ge
staakt had - quod non, zegt hetzij aan 
de belasting niet zou ontsnappen zo naar 
aanleiding van afstanden gebleken meer
waarden hun oorzaak vonden in een tot 
dan toe nog niet getaxeerde bedrijfs
werkzaamheid, en dat dit wel degelijk 
het geval is, aangezien het niet bewezen 
is dat die meerwaarden hun enige en 
werkelijke oorzaak hebben in toevallige, 
aan deze werkzaamheid vreemde en aan 
de afstand zelve eigen omstandigheden, 
zoals het nut van de verkrijgers die 
bereid zijn een overprijs te betalen om 
persoonlijke redenen ; dan wanneer de 
meerwaarden die verwezenlijkt of uit
gedrukt worden op een tijdstip waarop 
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het bedrijf niet meer aan de gang is, 
in beginsel niet belastbaar zijn, en de 
belastingschuldige derhalve niet behoeft 
aan te tonen dat die meerwaarden hun 
enige oorzaak hebben in omstandigheden 
welke aan het vroeger bedrijf vreemd 
zijn : 

Over het eerste en het tweede onder
dee! samen : 

Overwegende dat het arrest vastelt, 
enerzijds, dat op 28 novembe~. 1947 
gelijktijdige alden tot stand ZIJn ge
komen waardoor aanlegster, onder meer: 
1o op die datum voor een vaste prijs 
het recht tot het uitgeven van het dag
blad dat zij publiceert, afstaat aan een 
eerste vennootschap welke << met ingang 
van die dag " de aan bedoelde uitgave 
verbonden actieve en passieve verbinte
nissen overneemt; 2° op die datum, tegen 
toekenningvan een bepaald aantal nieuwe, 
geheel volgestorte aandelen, gans haar ac
tief maatschappelijk vermogen, van welke 
aard ook, inbrengt in een tweede ven
nootschap, welke « met ingang van die 
dag " de eigendom en het genot van de 
goederen zal hebben ; 

Dat het vaststelt, van de andere kant, 
dat er niet betwist is dat op 28 novem
ber 1947, in de vroege ochtend, dit wil 
zeggen met de morgen van de dag 
waarop die akten van afstand verleden 
werden, aanlegster die de uitgave van 
het derde dagblad bezorgde, dit als 
gewoonlijk had doen verschijnen, hoewel 
zij sedert 25 november 1941 in vereffe
ning verkeerde ; 

Overwegende dat, aangezien het arrest 
aldus eropt gewezen had dat aanlegster 
haar bedrijf voortgezet had tot op het 
ogenblik waarop de akten van afstand 
verleden werden, het uit deze vaststel
lingen zonder dubbelzinnigheid en zonder 
tegenstrijdigheid in zijn redenen wette
Iijk heeft kunnen afleiden dat het be
drijf van aanlegster aan de gang was op 
het ogenblik toen de bovenaangehaalde 
overeenkomsten gesloten en verwezen
lijkt werden, en dat dienvolgens de door 
aanlegster aangegeven inkomsten geacht 
waren van haar bedrijf voort te komen, 
zonder dat het behoefde te onderscheiden 
of het winsten in de eigenlijke zin des 
woords ofwel uit meerwaarden blijkende 
accressen gold ; 

Dat het eerste en het tweede onderdeel 
van het middel niet kunnen ingewilligd 
worden; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat uit het op het eerste 

en het tweede onderdeel van het middel 

verstrekte antwoord blijkt dat aari: 
legster haar bedrijf tot rnet de afstanll 
van haar onderneming voortgezet heeft 
en dat de redenen van het arrest betref.:: 
fende de omstandigheden van deze af
stand de bestreden beslissing wettelijk 
rechtvaardigen ; dat eruit volgt dat de 
door dit onderdeel van het middel be~ 
doelde redenen van het arrest ten over
vloede gegeven zijn; dat het derhalve 
van belang ontbloot is de daartegen voor
gebrachte grieven te onderzoeken ; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

12 mei 1960. - 1e kamer. - Voo1'
zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Richard. 
- Gelijkluidende conclusies, H. P. Ma
haux, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 13 lllei 1960 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - IN BURGERLIJKE ZA
KEN. - PARTIJ DIE EEN AANSPRAAK 
OP EEN BEKENTENIS VAN DE TEGEN
PARTIJ STEUNT. - ARREST DAT DE 
AANSPRAAK VERWERPT ZONDER ON
DERZOEK VAN DEZE GROND. - NIET 
MET REDENEN OMKLEED ARREST. 

Is niet met redenen omkleed het a1'1'est dat 
de aansp1·aak ve1·werpt Welke een partij 
op een bekenteni.s van de tegenpartij 
steunt, zonder uttspraak te doen over 
het bestaan van deze bekentenis noch 
over !war juridische gevolgen (1). 

(VANDEN BOSCH, T. MOONS EN DE BEL
GISCHE STAAT, MINISTER VAN LANDS
VERDEDIGING.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest op 20 maart 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 en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat : a) eerste on-

(1) Verbr., 18 october 1956 (A1·r. Vm•br., 
1957, bl;'· 103). 
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derdeel, het bestreden arrest geen ant
'\yOOrd verstrekt op eisers conclusies vol
gens dewelke er uit de eigen verklaring 
van verweerder Moons bleek dat hij het 
voorschrift van artikel 25-2 van het 
koninklijk besluit van 8 ap:dl 1954o niet 
had nageleefd in de mate waarin die 
wetsbepaling aan de autovoerder die 
links wil afdraaien de verplichting op
legt zich vooraf naar links te begeven 
(schending van al de hiervoren vermelde 
wetsbepalingen), of minstens het bij 
dubbelzinnige redenen doet vermits, na 
te hebben gezegd dat eiser niet het be
wijs voorbracht dat Moons nagelaten 
had zich naar links te begeven, de be
streden beslissing vaststelt dat hij over 
beperkte manamvremogelijkheden be
schikte - wat niet toelaat te weten of 
hij werkelijk de voorgeschreven bewe
ging heeft verricht, ofwel, of de rechter 
over de grond - gelet op de kleine 
breedte der baan - aangenomen heeft 
dat eerste verweerder ontheven was van 
de verplichting zich vooraf naar links te 
begeven - onduidelijke motivering die 
met een gebrek aan motivering gelijk
staat (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) ; b) tweede onderdeel, het 
arrest niet antwoordt op eisers conclu
sies, die, benevens de nietnaleving door 
Moons van artikel 25-2-b, aan deze 
laatste nog ·verweten dat, indien hij, 
gelet op de geringe breedte der baan, 
aan eiser geen voldoende ruimte kon 
laten om rechts in te halen, hij verplicht 
was uiterst rechts te rijden om het links 
inhalen door eiser toe te laten : 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt vast te stellen dat aanlegger 
" evenmin tot voldoening van recht het 
bewijs voorbrengt dat Moons zou ver
zuimd hebben · bijtijds zijn voornemen 
links af te draaien kenbaar te maken of 
zich naar links te begeven op de bij 
artikel 25-2-b, van de Wegcode opge
legde wijze » ; dat het de conclusies niet 
beantwoordt waarbij aanlegger een «in 
het ter zake opgestelde proces-verbaal » 
opgenomen verklaring van eerste ver
weerder aanhalend, beweerde dat « door 
dezes eigen verklaring bewezen wordt 
dat hij, alvorens links af te draaien, zich 
niet geleidelijk naar links begeven heeft » ; 

Overwegende dat een arrest niet met 
redenen omkleed is wanneer het een op 
een bekentenis van de tegenpartij ge
steunde bewering van een partij ver
werpt, zonder over het bestaan van be
doelde bekentenis of over hare juridische 
gevolgen uitspraak te doen ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den 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 be. 
roep te Gent. 

13 mei 1960. - 1 e kamer. - Voorzitter, 
M. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vroonen. 
- Gelijkluidende conclusies, H. F. Du
mon, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Leynseele en de Harven. 

1 e KAMER. - 13 mei 1960 

1o NATUURLIJK KIND. - Ers TOT 
UITKERING VOOR ONDERHOUD.- ARTI
KEL 34o0b VAN HET BURGERLIJK WET
BOEK. - BEGRIP. 

2o NATUURLIJK KIND. - Ers TOT 
UITKERING VOOR ONDERHOUD.- ARTI
KEL 340b VAN HET BURGERLIJK WET
BOEK. - VEREIST BEWIJS. 

3o NATUURLIJK KIND. - Ers TOT 
UITKERING VOOR ONDERHOUD.- ARTI
KEL 340b VAN HET BURGERLIJK WET
BOEK. - KIND DAT DE GEMEENSCHAP 
VAN VERWEERDER MET DE MOEDER 
BEWIJST DOOR EEN BEKENTENIS IN 
VAN VERWEERDER UITGAANDE AKTEN 
OF GESCHRIFTEN. - GEVOLG. 

4o NATUURLIJK KIND. - Ers TOT 
UITKERING VOOR ONDERHOUD. - ARTI
KEL 340b VAN HET BURGERLIJK WET
BOEK. - EIS OP HET GEREGELD 
PLAATSHEBBEN EN DE ALGEMENE BE
KENDHEID VAN DE GEMEENSCHAP 
VAN VERWEERDER MET DE MOEDER 
GESTEUND. - BEWIJSMIDDELEN. 

1 o De eis tot uitket·ing voor onderhoud ten 
voordeel van het natuurlijk kind, door 
artikel 340b van het Burgerlijk Wetboek 
voorzien, kan niet tot gevolg hebben het 
vaderschap vast te stellen, de gerechte
lijke beslissing welke ze inwilligt mag 
geen verklaring van afstamming bevat
ten (1). 

2o De gemeenschap van verwee1'de1· met de 

(1) Raadpl. P. LECLERCQ, La loi du 6 aV1'il 
1908, blz. XXX, nr 30, en DE PAGE, Traite 
ellfmentai1·e de d1·oit civil belge, bd. I, blz. 1189 
tot ]199 en 1209. 
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moeder van het natuurlijk kind gedu
rende het wett~lijlc tij dperlc van de bevruch
ting. op dewelke de door artikel 340b van 
het Burgerlijk Wetboek voorziene eis tot 
uitkering van onderhoudsgelden gesteund 
moet zijn, lean slechts door een van de 
vier door gezegd m·tikel bedoelde om
standigheden bewezen worden (1). 

3° De eis tot uitlcering van onderhoudsgel
den door artilcel 340b van het Bu1·ge1·lijk 
Wetboek voorzien Jean ingewilligd wor
den wanneer doo1' een bekentenis in van 
verweerde~· uitgaande akten of gesch?'iften 
voor te leggen, het natuu1·lijk kind zij het 
maar een feit van gemeenschap van ge
zegde verweerde1· met de moeder gedu
rende het wettelijk tijdperk van de be
vruchting bewijst. 

4° Om te beslissen dat het natuurlijk kind 
dat de eis tot uitkering van onderhouds
gelden, door artikel 340b van het BU?·ge1'
lijk Wetboek voorzien, instelt het bewijs 
geleverd heeft van het geregeld plaatsheb
ben en de algemene bekendheid van de 
gemeenschap van verwee1'de1· met de mae
de?' van dit kind, mag de rechter wettelijk, 
tussen andere bewijzen, op de getuige
nissen van ve1'scheidene personen ·,die 
ve1·halen dat verwee1'de1' hun bekend had 
deze gemeenschap te hebben gehad, 
steunen (2). 

(VAN AELST, T. HEYLEN.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 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, 340a, 340b, 340c, 341c (wet 
van 6 april 1908), 1134, 1319, 1320 en 
1322 van het Burg·erlijk Wetboek, 61, 78, 
462, 463 en 470 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering, doordat het be
streden arrest, na met het vonnis van 
17 februari 1958 te hebben vastgesteld 
dat verweerster, op grond van arti
kel 340b, 2°, van het Burgerlijk Wetboek, 
van eiser enkel betaling vorderde van een 
vergoeding wegens kraamkosten en on-

(1) Raadpi. verbr., 18 september en 23 octo
ber 1952 (Arr. Vm·br., 1952, biz. 1 en 89); 
11 december 1958 (ibid., 1959, biz. 322). 

(2) Raadpl. verbr., 28 mei 1959 (ibid., 1959, 
biz. 781). 

YERBR., 1960. - 52 

derhoud gedurende vier weken na haar 
bevalling en van een onderhoudsgeld voor 
haar natuurlijk kind tot het achttiende 
jaar, niettemin voor recht zegt dat eiser 
de vader is van dit kind en dienvolgens 
hem tot deze vergoeding en dit onder
houdsgeld veroordeelt, dan wanneer : 
1 o zulke verklaring van natuurlijke vader
lijke afstamming de bindende kracht van 
het rechterlijk contract miskent waarvan 
het voorwerp door het arrest bepaald 
was, met deze bepaling tegenstrijdig is en 
de bewijskracht schendt van het geding
inleidend exploot van 16 maart 1957 en 
van de door verweerster v66r het eind
vonnis van 16 maart 1957 en in hoger be
roep genomen conclusies waarin zij haar 
eis niet op artikel 340 a van het Burger
lijk Wetboek betreffende het onderzoek 
naar het vaderschap, maar enkel op de 
artikelen 340 ben 340 c van dit Wetboek 
steunde (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 1134, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 61, 78, 
462, 463 en 470 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering) ; 2° het be
streden arrest zijn beslissing steunt op de 
reden dat gedurende de wettelijke periode 
der bevruchting, eiser in voortdurende in
tieme verhouding met de verweerster 
heeft geleefd en ook dat hij tijdens deze 
periode geslachtsgemeenschap met haar 
heeft gehad, " feiten die toelaten de eis 
gegrond te verklaren », terwijl het onder
zoek naar het natuurlijk vaderschap en
kel toegelaten is wanneer er bezit van 
staat van onecht kind voorhanden is of 
indien er, gedurende het wettelijk tijd
perk der bevruchting schaking met ge
weld, list of bedreiging, willekeurige hech
tenis of opsluiting of verkrachting heeft 
plaatsgehad, zodat, bij gebrek aan va&t
stelling van het bestaan van een van deze 
gevallen ter zaak, de door het arrest aan
gehaalde feiten niet wettelijk toelieten, 
noch op grond van artikel 340 a, noch op 
grond van artikel 340 b van het Burger
lijk Wetboek, te verklaren dat eiser de 
vader was van het natuurlijk kind van 
verweerster, noch als gevolg van deze ver
klaring, eiser te veroordelen tot betaling 
van een vergoeding wegens kraamkosten 
en onderhoud gedurende de vier weken 
na de beval!ing en van een onderhouds
geld tot het achttiende jaar, aan het kind, 
het bestreden arrest in alle geval niet 
toelatend te weten of het deze veroorde
lingen al dan, op deze onwettige verlda
ring van het vaderschap heeft gesteund 
noch aldus op hunne wettigheid een toe
zicht uit te oefenen (schending van de 
artikelen 340 a, 340 b, 340 c en 341 van 
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het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat, uitspraak doende 
over de op de artikelen 3~0 b en 3~0 c van 
het Burgerlijk Wetboek gesteunde vor
deringen, het bestreden arrest de beslis
singen bevestigt waarbij de eerste rech
ter, enerzijds, « voor recht zegt, dat ver
weerder de vader is van het natuurlijk 
erkend kind dat door aanlegster op 17 ja
nuari 1956 ter wereld werd gebracht» en, 
anderzijds, aanlegger veroordeelt tot beta
ling aan de moeder van ene som van 
~.500 frank wegens door haar bevalling 
veroorzaakte kosten alsmede kosten van 
haar onderhoud gedurende vier weken ... 
en aan het kind een jaarlijks pensioen 
voor zijn onderhoud en zijn opvoeding 
totdat het de leeftijd van 18 jaren zal 
bereikt hebben ; 

Overwegende dat de door artikel ,.3~0 b 
van het Burgerlijk Wetboek voorziene vor
dering niet tot uitwerking kan hebben het 
vaderschap vast te stellen; dat de gerech
telijke beslissing die een dergelijke vorde
ring inwilligt wettelijk geen verklaring 
van afstamming mag bevatten ; 

Overwegende dienvolgens, dat het be
streden arrest wederrechtelijk, bij beves
tiging· van het vonnis waartegen hoger 
beroep, verklaart dat aanlegger de vader 
van het natuurlijk kind is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3~0 b en 3~0 c 
(wet van 6 april1908), 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
evenals het bevestigd vonnis van 17 fe
bruari 1958, eiser veroordeelt, op grond 
van artikel 3~0 b, 2°, en c, van het Bur
gerlijk W etboek tot betaling aan verweer
ster van een vergoeding wegens kraam
kosten en onderhoud na de bevalling en 
van een onderhoudsgeld voor haar kind 
tot het achttiende jaar, om reden dat de 
door de rechtstreeks getuigenverhoor be
wezen feiten zware vermoedens uitmaken 
waaruit voortvloeit dat eiser tijdens de 
wettelijke periode der bevruchting in een 
voortdurende intieme verhouding met 
verweerster leefde en dat hij gedurende 
deze periode met haar geslachtsgemeen
schap had, zonder zulks vast te stellen, 
anders dan door de verklaring dat het 
door het vonnis van 17 februari 1958 zou 
beslist zijn, verklaring die de bewijs
kracht miskent van dit vonnis, hetwelk 
zulke beslissing niet inhield (schending 
van artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), en zonder vast te 
stellen dat het bewijs van de gemeen-

schap waarin eiser met verweerster zou 
geleefd hebben uit de geregelde en alge
meen bekende aard ervan voortvloeide, 
dan wanneer, zoals eiser het v66r het hof 
van beroep in door het arrest niet beant
woorde conclusies beweerde, de eis van 
verweerster, op grond van artikel 3~0 b, 
2°, van het Burgerlijk Wetboek enkel 
mits bewijs van deze omstandigheid als 
gegrond mocht verklaard worden (scherr
ding van de artikelen 3~0 b en c, van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet), en dan wanneer, op de conclusies 
waarin eiser v66r bet hof van beroep, na 
de door de getuigen 1, ~' 6 en 7 van het 
rechtstreeks verhoor gedane verklaringen 
gepreciseerd te hebben, beweerde dat deze 
getuigen slechts enkele feiten hadden aan
gehaald die niets op gebied van geslachts
omgang betekende en dat deze aange
haalde feiten generwijze bewijzen dat ei
ser geregelde en algemeen bekende betrek
kingen met verweerster had onderhouden, 
daar zij door hun aard zelf te onbedui
dend en te sporadisch waren, het bestre
den arrest geen antwoord verstrekt, in het 
onzeker latende of het geoordeeld heeft 
dat hogervermelde getuigen in feite an
dere verklaringen hadden gedaan dan 
deze welke eiser in zijn conclusies nauw
keurig heeft aangehaald, ofwel of het ge
oordeeld heeft dat deze verklaringen an
ders moesten uitgelegd worden of een 
andere bewijskracht hadden, en om Welke 
reden, zodat het arrest niet gemotiveerd 
is (schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 3~0 b en c, van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, waar het hierop 

wijst dat de eerste rechter « met reden 
oordeelde dat de getuigenverhoren de ge
regelde en algemeen bekende aard der 
gemeenschap tussen partijen gedurende 
het wettelijk tijdperk der bevruchting be
wezen ,, het arrest eveneens vaststelt dat 
de eerste rechter geoordeeld had dat het 
bewijs der gereg·elde en alg·emeen bekende 
aard der gemeenschap geleverd was en dat 
de rechter in hoger beroep op grond der 
elementen van de zaak, oordeelde dat de 
geregelde en algemeen bekende aard de
zer gemeenschap bewezen was ; 

Overwegende weliswaar, dat de eerste 
rechter niet vastgesteld had dat dit be
wijs was geleverd geweest ; 

Maar dat, waar hij vaststelt dat dit 
bewijs geleverd was, de rechter in hoger 
beroep daardoor hier op he eft gewezen dat 
het door artikel 3~0 b, 2° geeist bewijs, 
was voorgebracht; 
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Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger bij con

clusies er zich toe beperkt had te beweren 
dat de door de getuigen nrs 1, 4, 6 en 7 
aangehaalde feiten onvoldoende waren 
om eruit het door de wet vereist bewijs 
van de geregelde en algemeen bekende 
aard van de gemeenschap af te leiden 
« daar zij uiteraard te onbeduidend en te 
sporadisch zijn » ; 

Overwegende dat het arrest het door 
artikel 97 van de Grondwet voorgeschre
ven vormvereiste is nagekomen waar het 
antwoordt dat feiten door aile middelen 
als naar recht kunnen bewezen worden, 
dat het aan de rechtbanken behoort na 
te gaan of de aangevoerde bestanddelen 
ernstig zijn, en dat het geheel der over
gelegde elementen nauwkeurige en over
eenstemmende vermoedens uitmaken ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 340 b en 
340 c (wet van 6 april 1908) en 1348 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest het tussenvonnis 
van 19 november 1956 bevestigt, waar
bij verweerster toegelaten werd door ge
tuigen te bewijzen dat eiser zelf verklaard 
heeft met haar betrekking te hebben ge
had, en, om het eindvonnis van 17 fe
bruari 1958 te bevestigen waarbij eiser, 
op grond van artikel 340 b, 2° en c, van 
het Burgerlijk Wetboek, veroordeeld 
werd om aan verweerster een vergoeding 
wegens kraamkosten en onderhoud na 
haar bevalling en een onderhoudsgeld 
voor haar kind tot het achttiende jaar te 
betalen rekening houdt met de verkla
ringen van getuige Janssens (3e getuige), 
die zulke mondelinge bekentenis van eiser 
had verhaald, en van de getuige Francis 
Van Aerschot (5e getuige), die verklaard 
had wat voornoemde Janssens hem over 
deze bekentenis van eiser had verhaald, 
om uit gemelde verklaringen samen met 
andere elementen het bestaan van zware 
vermoedens af te leiden dat eiser tijdens 
de periode van de bevruchting geslachts
gemeenschap met verweerster heeft ge
had, dan wanneer, zoals eiser het Iiet gel
den, de verklaringen waarvan het bewijs 
toegelaten en als ingebracht geoordeeld 
werd niet anders waren dan een monde
linge bekentenis der gemeenschap door 
eiser en de getuigenissen niet als bewijs 
van zulke mondelinge bekentenis mogen 
ontvangen noch weerhouden worden, op 

welke wijze ook, zelfs niet als vermoeden 
en met andere elementen gevoegd, daar 
artikel 340 b enkel de erkenning der 
gemeenschap in akten of geschriften af
komstig van de verwerende partij toe
laat : 

Overwegende dat de gemeenschap tus
sen de verweerder en de moeder van het 
natuurlijk kind gedurende het wettelijk 
tijdperk der bevruchting waarop de door 
de artikelen 340 b en 340 c van het Bur
gerlijk Wetboek voorziene vorderingen 
gegrond zijn, slechts door een van de vier 
door het eerste van die artikelen aange
duide omstandigheden kan bewezen wor
den; 

Overwegende dat de eerste van die 
omstandigheden de erkenning is « in ak
ten of geschriften afkomstig van de ver
weerder »; 

Dat gezegde vorderingen kunnen wor
den ingewilligd zo het bewijs zelf van een 
enkel feit van gemeenschap gedurende 
het wettelijk tijdperk der bevruchting 
uit dergelijke erkenning voortvloeit; 

Overwegende dat bij afwezigheid van 
dergelijke geschreven erkenning, aanleg
gers gezegde gemeenschap dienen vast te 
stellen door het bewijs namelijk « van 
de geregelde en algemeen bekende aard 
ervan » te Ieveren ; 

Overwegende dat !Jet bewijs van die 
aard door aile rechtsmiddelen vermag te 
worden bijgebracht, dat de rechter over 
de grond, namelijk om aan te nemen dat 
die gemeenschap « algemeen bekend 
stond » wettelijk steunen kan onder meer 
op de getuigenissen van verscheidene per
sonen die verhalen dat verweerder hun 
gezegd had die gemeenschap te hebben 
gehad, aldus zelf bijdragend tot het schep
pen van het door de wet aangewezen ele
ment van bekendheid; 

Overwegende bijgevolg dat het middel 
naar recht faalt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch enkel voor zoveel het voor 
recht zegt « dat verweerder (onderhavige 
aanlegger) de vader is van het natuurlijk 
erkend kind dat aanlegster (onderhavige 
verweerster) op 17 januari 1956 ter we
reid heeft gebracht >> ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; veroordeelt 
aanlegger tot de vier vijfden der kosten en 
verweerster tot het overblijvende vijfde ; 
verwijst de alzo beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

13 mei 1960.- 1e kamer. - Voo!·zit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VerslaggevB!', H. 
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Vroonen. Gelijkluidende conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Pirson en Van Leynseele. 

26 KAMER. - 16 mei 1960 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - IN STRAFZA
KEN. - CONCLUSIES. - OVERWEGING 
WAARUIT CONCLUDENT GEEN ENKEL 
JURIDISCH GEVOLG AFLEIDT. - GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER ZE 
TE BEANTWOORDEN. 

2° DAGVAARDING.- IN STRAFZAKEN. 
- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING TEN 
VERZOEKE VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ. - DAGVAARDING MOETENDE NIET 
EEN VERZOEK OM STRAFRECHTERLIJKE 
VEROORDELING UITEN. 

1° De ?'echte?' is niet gehouden een overwe
ging te beantwoo1·den, in conclusies 
geuit, waaruit de partij geen enkel juri
disch gevolg a fleidt ( 1). 

2° De burgerlijke partij die rechtstreeks voor 
de stmfrechtsmacht de persoon dagvaart 
welke zij verklaart een misdrijf gepleegd 
te hebben dat haar schade berokkend /weft, 
is niet verplicht in haa!' dagvam·ding een 
verzoek tot stmfrechtel'lijke ve?'OO!'deling 
te uiten. 

(SZALAY, T. ROBERT.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 december 1959 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi ; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing : 

I. Gewezen over de publieke vordering : 
Over het middel, afgeleid uit de scherr

ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en H5 van het Wetboek van straf
vordering, doordat de bestreden beslissing 
geen antwoord verstrekt op de conclusies 
van aanlegger die v66r de rechter in hoger 
beroep betoogde dat, aangezien door de 
rechtstreekse dagvaarding van verweerder 

(1) Verbr., 12 mei 1958 (A1~·. Verbr., 1958, 
biz. 728) en 11 april 1960 (Bttll. en PAsrc., 
1960, I, 946). 

geen veroordeling op strafgebied gevraagd 
was, de rechtbank er geen mocht uitspre
ken, en doordat de rechtbank ondanks 
de nietigheid van de dagvaarding tegen 
aanlegger een veroordeling op strafgebied 
uitgesproken heeft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger voor de 

rechter in hoger beroep erop wees dat, 
naar verweerders Iezing van de feiten, hij 
« artikel 7-2 van het reglement overtreden 
heeft door de in de « rue Isaac " in de 
gesloten richting te rijden; dat zijn recht
streekse dagvaarding evenwel noch een 
overtreding, noch een verzoek om een 
strafrechtelijke veroordeling uitdrukke
lijk vermeldt "; 

Overwegende dat, nu uit deze beschou
wingen generlei juridische gevolgtrekking 
afgeleid is, de rechter niet behoefde er 
nader op in te gaan; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat krachtens de artike

len 3 en 4 van de wet van 17 april1878, 
degenen die een door een misdrijf veroor
zaakte schade geleden hebben de vergoe
ding ervan v66r de rechter van de pu
blieke vordering mogen vervolgen ; dat 
naar luid van de artikelen 145 en 182 van 
het Wetboek van strafvordering de lda
gende partij het misdrijf bij die rechter 
aanhangig mag maken ; 

Overwegende dat uit deze wetsbepalin
gen blijkt dat, behalve bij afwijkende be
paling, de gelaedeerde partij het beweer
delijk begane misdrijf bij de strafrechter 
slechts aanhangig mag maken met het 
oog op de vergoeding van haar schade; 
dat zij geen bevoegdheid heeft om het 
toepassen van een straf te vorderen; 

Overwegende dat, wanneer de feiten 
door de dagvaarding van de burgerlijke 
partij regelmatig bij de rechter aanhan
gig zijn gemaakt, het op hem rust het 
misdrijf te qualificeren en in de perken 
van zijn bevoegdheid de schuld van de 
beklaagde te beoordelen en, eventueel, de 
door de wet bepaalde straffen toe te pas
sen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantiiile of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. Gewezen over de burgerlijke vorde
ring : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en 15 van het reglement op het weg
verkeer, doordat de bestreden beslissing 
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aanlegger tot vergoeding van de door ver
weerder geleden schade veroordeelt, zon
der een passend antwoord te verstrekken 
op de conclusies waarbij aanlegger be
toogde dat het ongeval tot oorzaak gehad 
had de fout van de bestuurder van het 
voertuig van de burgerlijke partij die aan
legger de doorgang niet vrijgelaten had, 
dan wanneer, daar het ong·eval zich voor
gedaan heeft op een door wegen van ge
lijk belang gevormd kruispunt, de ver
keersvoorrang toebehoorde aan aanleg
ger die van rechts kwam gereden, ook al 
volgde hij een gesloten richting : 

Overwegende dat, waar ·de feitenrech
ter beslist dat aanlegger de regelmatig 
aangebrachte signalisatie strikt moest 
nakomen en dat, wijl hij dit niet gedaan 
heeft, hij aileen dient te worden be
schouwd als verantwoordelijk voor de 
gevolgen van de botsing, d~e rechter de 
conclusies van aanlegger niet passend 
beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover daarbij 
uitspraak gedaan is over de burgerlijke 
vordering van verweerder en over de op 
deze vordering gevallen kosten ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat melding van dit arrest zal gemaakt 
worden op de· kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt aan
legger tot de helft van de kosten van de 
aanleg in cassatie, daarin niet begrepen 
de kosten van de betekening van de voor
ziening aan de procureur des konings, aan 
verweerder en aan Madeleine Manderlier, 
waarvan het bedrag te zijnen laste blijft ; 
veroordeelt verweerder tot het overige der 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Bergen, uitspraak doende in hoger beroep, 

16 mei 1960. - 2• kamer. - Voo?·zit
tm·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gelijkluidende conclusie, H. R. J ans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. 

2° KAMER. - 16 mei 1960 

1° STRAF.- SAMENLOOP VAN MISDRIJ
VEN. - VEROORDELING VOOR TWEE 
MISDRIJVEN TOT ONDERSCHEIDENE 
HOOFDSTRAFFEN. - MISDRIJVEN BO
VENDIEN, HET EERSTE FACULTATIEF, 
HET TWEEDE VERPLICHT, MET EEN BIJ-

KOMENDE STRAF STRAFBAAR. - AR
REST DAT SLECHTS EEN BIJKOMENDE 
STRAF UITSPREEKT ZONDER NADERE 
AANDUIDING VAN HET MISDRIJF. -
STRAF IN DE VEROORDELING VOOR HET 
TWEEDE MISDRIJF BEGREPEN. 

2° DRONKENSCHAP. - INBREUK OP 
ARTIKELEN 1 EN 3 VAN DE BESLUITWET 
VAN 14 NOVEMBER 1939.- STRAF VAN 
ONTZETTING VAN HET RECHT EEN VOER
TUIG OF EEN LUCHTSCHIP TE BESTUREN 
OF EEN RIJDIER TE GELEIDEN. -
Duun. 

3° CASSATIE. UITGEBREIDHEID. 
- IN STRAFZAKEN. - STRAF VAN 
ONTZETTING VAN HET RECHT EEN VOER
TUIG OF EEN LUCHTSCHIP TE BESTUREN 
OF EEN RIJDIER TE GELEIDEN.- DUUR 
HOGER DAN DE DOOR DE WET VOOR
ZIENE DUUR. - VERNIETIGING VAN 
DE VEROORDELING. 

1° Wanneer een verdachte tot onderschei
dene hoofdst!·affen voo1' twee misdrijven 
veroordeeld wordt maar wanneer, deze 
bovendien, het ene facultatief, het tweede 
verplicht, met een bijkomende stmf, zoals 
de ontzetting van het recht een voertuig 
te besturen, strafbaa!' zij nde, de 1'echte1' 
slechts een stmf van die aard uitgespro
ken heeft zonde1' nader aan te duiden 

. om !'eden van welk van de misdrijven 
hij ze oplegde, moet het a1'1'est of het 
vonnis gefnterpreteet·d worden als deze 
bijkomende stmf opleggende om !'eden 
van het misdrijf dat ve1·plicht de toepas
sing e1·van tot gevolg heeft ( 1). 

2° De st?'af van ontzetting van het !'echt 
een voe1·tuig of een luchtschip te besturen 
of een rijdie~· te geleiden, uitgesproken 
kmchtens artikelen 8 en 10, voo1·laatste 
lid, van de besluitwet van 14. november 
1989 betreffende de beteugeling van de 
dronkenschap lean niet, buiten het geval 
van herhaling doo!' deze bepalingen voo?'
zien, voo1' meer dan zes maanden opge
legd wo1·den (2). 

3° vVanneer een a!'!'est vernietigd wordt 
omdat het een straf van ontzetting van 
het ?'echt een voert1tig of een luchtschip 
te besturen of een 1·ij die1' te geleide'!l uit
spreekt voo1· een dum·, welke hoge?' ts dan 
de gene die de wet instelt, b1·eidt zich de 
cassatie tot de volledige veroordeling 
uit (3). 

(1) Verbr., 24 april 1950 (A1'1', Verb1•., 1950, 
biz. 527). 

(2) en (3) Verbr., 26 october 1959, supra, 
blz. 160 en de noten 1 en 3. 
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(THEBEN, T. DULIEU.) 

ARREST. 

HET HOF; -· Gelet op het bestreden 
arrest, op 24o november 1959 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat aanlegger zijn voor
ziening, benevens tegen de beslissing over 
de tegen hem ingestelde publieke vorde
ring, slechts gericht heeft tegen de over 
de burgerlijke vordering van verweerster 
gewezen beslissing; 

Over het middel van ambtswege, af
geleid uit de schending van de artikelen 1, 
3 en 10 van de besluitwet van H novem
ber 1939, doordat de straf van ontzetting 
van het recht een voertuig of een lucht
schip te besturen of een rijdier te geleiden 
gedurende twee jaar uitgesproken is, dan 
wanneer zij g·een zes maand mag· over
schrijden : 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeelt, enerzijds, uit hoof
de van de samengevoegde telastleggingen 
van doding door onvoorzichtigheid en 
overtreding van artikel 26-1 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954, op 
18 juli 1958 begane feiten, tot een enige 
straf van tien maanden gevangenis en 
tweehonderd vijftig frank geldboete ; 
anderzijds, uit hoofde van de samen
gevoegde telastleggingen die gesteund 
zijn op de overtredingen van artikel 10, 
lid 3, van het koninklijk besluit van 
8 april 1954o, en van artikel 3 van de 
besluitwet, van H november 1939, welke 
feiten op dezelfde datum begaan werden, 
tot een enige straf van 1 maand gevange
nis en 100 frank geldboete; dat het 
arrest bovendien tegen aanlegger, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, de 
ontzetting gedurende twee jaar van het 
recht een voertuig of een luchtschip te 
besturen of een rijdier te geleiden uit
spreekt; dat, hoewel het arrest het mis
drijf wegens hetwelk deze ontzetting uit
gesproken wordt niet aanduidt, er rede
nen zijn tot de mening dat zij uitge
sproken is uit hoofde van de enige der 
tegen aanlegger als bewezen beschouwde 
telastleggingen waarvan de sanctie een 
verplichte straf van ontzetting omvat en 
precies een ontzetting impliceert die geldt 
voor het recht een voertuig of een lucht
schip te besturen en een rijdier te gelei
den, en niet slechts voor het recht een 
voertuig te besturen; dat eruit blijkt dat 

de ontzetting uitgesproken is uit hoofde 
van overtreding van artikel 3 van de 
besluitwet van H november 1939, bij 
toepassing van artikel 10 van deze be
sluitwet; 

Overwegende dat, overeenkomstig dit 
artikel10, de uitgesproken ontzetting de 
duur van zes maand niet mag over
schrijden, behalve in het ten deze vreem
de geval van nieuwe herhaling waarin 
bij lid 2 van deze bepaling voorzien is; 
dat eruit volgt dat het hestreden arrest 
een onwettige straf uitgesproken heeft 
door een ontzetting gedurende twee jaar 
te bepalen ; dat de aldus onwettig uit
gesproken straf een element uitmaakt 
van de enige straf van een maand gevan
genis en 100 frank geldboete, welke uit
gesproken werd uit hoofde van de over
tredingen van artikel 10, lid 3, van het 
koninklijk besluit van 8 april 1.954o, en 
van artikel 3 van de besluitwet van 14 no
vember 1939 en dat haar onwettigheid 
de onwettigheid van laatstgenoemde straf 
met zich brengt ; 

En overwegende, wat de andere telast
leggingen betreft, dat de suhstantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat deze beslissing aileen 
gesteund is op de overtredingen van de 
artikelen 418 en 4o19 van het Strafwetboek 
en 26-1 van het koninklijk besluit van 
8 april 1954, welke tot toepassing van 
een afzonderlijke straf aanleiding gegeven 
hebben; 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel doet gelden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het, onder bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
aanlegger uit hoofde van de overtredin
gen van artikel10, lid 3, van het konink
lijk besluit van 8 april 1954o en van arti
kel 3 van de besluitwet van 14 november 
1939 veroordeelt tot een enige straf van 
Mn maand gevangenis en 100 frank geld
boete, op 1.000 frank of Mn maand ver
vangende gevangenis gebracht, alsmede 
tot ontzetting gedurende twee jaar van 
het recht een voertuig of een luchtschip 
te besturen of een rijdier te geleiden, en 
hem tot de kosten en de lijfsdwang tot 
invordering van deze kosten veroordeelt, 
de beslissing waarbij Jacqueline Alixin 
voor de betaling van bewuste kosten 
burgerlijk verantwoordelijk verklaard is 
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zonder voorwerp wordende ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; veroordeelt 
aanlegger tot drie vier den van de kosten ; 
laat het overige der kosten de Staat ten 
laste; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

16 mei 1960.- 2° kamer.- Voorzitte1·, 
H. Giroul, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Perrichon. - Gel~ikluidende conclusie, 
H. R. Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal. 

28 KAMER. - 16 mei 1960 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - IN sTRAFzAKEN. - VoE
GING VAN STUKKEN BIJ DE BUNDEL 
TIJDENS HET GEDING IN BEROEP. -
VERDACHTE DIE ER KENNIS VAN HEEFT 
KUNNEN NEMEN VOOR HET ONDERZOEK 
VAN DE ZAAK DOOR HET HOF VAN BE
ROEP. - GEEN SCHENDING VAN DE 
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - IN STRAFZAKEN. - VER
DACHTE DIE OM DE VERDAGING VAN DE 
ZAAK VERZOCHT HEEFT TOTDAT HET 
ONDERZOEK VAN EEN KLACHT IN VALSE 
GETUIGENIS GEEINDIGD ZIJ. - GE
TUIGENIS NUTTELOOS GEACHT OM DE 
OVERTUIGING VAN DE RECHTER TE 
VORMEN. - VERDAGING NIET TOEGE
KEND, - GEEN SCHENDING VAN DE 
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

S0 REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - IN STRAFZAKEN. 
- CONCLUSIES VOOR DE EERSTE RECH
TER GENOMEN. - V66R DE RECHTER 
IN BEROEP NIET HERNOMEN. 
RECHTER IN BEROEP NIET GEHOUDEN 
ZE TE BEANTWOORDEN, 

4° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
IN STRAFZAKEN. - MIDDEL AANVOE
RENDE DAT DE RECHTER DE BESTAND
DELEN VAN DE BUNDEL SLECHT BEOOR
DEELD HEEFT. - HOF ZONDER MACHT 
OM ER KENNIS VAN TE NEMEN. 

(I) Verbr., 8 augustus 1946 (Arr. Verb1·,, 
1946, biz. 279); 12 januari 1959 (Bull. en 
PAsrc., 1959, I, 470) en 27 april 1959 (Arr. 
Verbr., 1959, biz. 671); raadpl. verbr., 4 ja
nuari 1960, supm, biz. 384. 

1° De 1·echten van de verder]iging worden 
niet geschonden door het voegen van 
stukken bij de 1'echtspleging tijdens het 
geding in beroep, als deze stukken aan 
de bundel toegevoegd geweest zijn en de 
ve1·dachte er kennis van heeft kunnen 
nemen, v66r het onderzoek van de zaak 
door het hof van beroep (1). 

2° Schendt de rechten van de verdediging 
niet de 1'echte1· die ten g1·onde uitspraak 
doet zonder een verzoek van de ver
dachte in te willigen strekkend tot de 
vm·daging van de zaak totdat het on
derzoek van een klacht in valse getui
genis geeindigd weze, wannee1· hij soeve
rein beslist heeft dat daa1· de getuigenis, 
voorwerp van de klacht, nutteloos was, 
hij ze niet in aanme1·king nam (2). 

S0 De rechte1· in be1·oep is niet gehouden de 
v66r de ee1·ste rechter genomen en v661• 
hem niet hernomen conclusies te beant
woorden (3). 

4° Het hof is zonde~· macht om na te gaan 
of de 1'echter al dan niet goed de bestand
delen van de hem ovm·gelegde bundel 
heeft beoordeeld ( 4). 

(TOURNAY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 februari 1960 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, doordat op een datum na 18 ja
nuari 1960 en misschien terwijl de zaak 
door het hof van beroep in beraad ge
houden was, een kaft met stukken 
betreffende een door aanlegger tegen de 
persoon genaamd Niels ingediende klacht 
wegens valse getuigenis bij het dossier 
gevoegd werd zonder dat aanlegger of 
zijn raadsman hiervan verwittigd wer
den : 

Overwegende dat de plaats die de 
kwestieuze map inneemt in het dossier 
waarin zij gerangschikt is onder nr 61, 
onmiddellijk v66r de dagvaarding voor 
de terechtzitting van het hof van 21 ja
nuari 1960, en de inventaris van de stuk-

(2) Verge!. verbr., 20 september 1954 (Bull. 
en PABlO., 1955, I, 21). 

(3) Verbr., 10 februari 1960 (Bttll. en 
PASIC., 1960, I, 672). 

(4) Verbr., 30 november 1959 en 25 januari 
1960 (Bull. en PAsro., 1960, I, 381 en 588). 
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ken der rechtspleging bewijzen dat het aan 
het hof van beroep voorgelegde dossier 
der rechtspleging de map met de stuk
ken, waarvan sprake in het middel, 
inhield; dat deze documenten v66r het 
onderzoek van de zaak door het hof van 
beroep ter beslissing gestaan hebben 
van aanlegger en zijn raadsman die 
kennis ervan hebben kunnen nemen ; dat 
eruit volgt dat aanleggers verdedigings
recht in acht genomen werd en dat het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de ver
dediging en van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het hof van beroep over 
de feiten uitspraak gedaan heeft voor
aleer over de klacht wegens valse getui
genis een onderzoek was verricht, dan 
wanneer aanlegger bij v66r het hof 
genomen conclusies uitdrukkelijk ver
zocht had dat de zaak te dien einde zou 
worden verdaagd en had doen gelden 
dat, zo de valsheid van de getuigenis 
van Niels bewezen was, de geloofwaar
digheid van de verklaringen van andere 
getuigen op losse schroeven zou komen 
te staan, welk argument het hof ver
zuimd heeft te beantwoorden : 

Overwegende dat aanlegger bij zijn 
conclusies v66r het hof om de in het 
middel uiteengezette redenen verzocht 
om verdaging van de zaak totdat er 
uitspraak zou zijn gedaan over de klacht 
wegens valse getuigenis welke hij ten 
laste van de persoon genaamd Niels 
ingediend had ; 

Overwegende dat het hof door een 
soevereine beoordeling beslist heeft dat 
het zijn overtuiging op de verklaringen 
van de onderscheiden gehoorde personen 
kon steunen, zonder acht te slaan op de 
getuigenis van Niels, welke het nutteloos 
geoordeeld heeft; dat het, door onder 
deze omstandigheden over de feiten uit
spraak te doen, het verdedigingsrecht 
van aanlegger niet geschonden heeft; 
dat het arrest niet behoefde te antwoor
den op de conclusies van aanlegger, in 
zover zij deden gelden dat de valsheid 
van de getuigenis van Niels, zo zij be
wezen was, de verklaringen van andere 
getuigen verdacht zou maken; dat deze 
beweringen slechts eenvoudige, tot sta
ving van het middel ingeroepen argu
menten zijn; 

Dat bet middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de bewijskracht der akten, 
doordat het arrest verklaart dat de 

klacht van aanlegger tegen getuige Niels 
slechts. slaat op diens getuigenis betref
fende het door aanlegger voor hem ver
richte werk, dan wanneer deze klacht 
geheel de getuigenis bedoelt, onder meer 
in zover zij op het gedrag in het alge
meen van aanlegger en zijn echtgenote 
betrekking heeft : 

Overwegende dat, daar het arrest ge
wezen werd zonder dat het hof van beroep 
op de getuigenis van de persoon genaamd 
Niels acht heeft geslagen, het middel bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het arres~geen ant
woord verstrekt heeft op de 'aoor aan
legger in eerste aanleg genomen con
clusies, waardoor hij de aanwezigheid 
van de elementen van de telastlegging 
souteneur geweest te zijn betwistte : 

Overwegende dat aanlegger v66r het · 
hof van beroep zijn conclusies van eerste 
aanleg niet herhaald heeft en zich geens
zins daaraan heeft gedragen ; dat het 
hof van beroep dienvolgens op deze con
clusie niet behoefde te antwoorden; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending van de bewijskracht van 
de akten, doordat bet arrest een persoon 
genaamd Bonte rekent tot de personen 
die verklaard hebben dat aanlegger bij 
hen niet gewerkt had, dan wanneer 
Bonte in het proces-verbaal waarnaar 
het arrest verwijst verklaard heeft dat 
aanlegger voor hem gewerkt had : 

Overwegende dat het arrest de in het 
middel gecritiseerde stelling steunt op 
het proces-verbaal nr 5320, rangnurn
mer 36 in het dossier, waarin opgenomen 
is de verklaring van de persoon genaamd 
Bonte, luidens welke hij niet wist of de 
persoon genaamd Niels in zijn gebouw 
in gezelschap van aanlegger een werk 
uitgevoerd had, en luidens welke boven
dien aanlegger hem totaal onbekend was, 
hij zich niet herinnerde hem gezien te 
hebben en hij nooit voor zijn rekening 
gewerkt had ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het arrest aanlegger ver
oordeeld ter zake van souteneur geweest 
te zijn van einde 1957 tot einde 1958, 
en van april tot juni 1959, zonder dat bet 
bewijs van de prostitutie van zijn echt
genote geleverd is, in strijd met dezer 
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verklaringen en zonder acht te slaan op 
de overtuigingstukken welke bewijzen 
dat hij gedurende ongeveer drie maand 
regelmatig gewerkt heeft ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing gesteund is op feitelijke elementen 
die buiten 's hofs beoordelingsbevoegd
heid vallen ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straf van nietighed voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

16 mei 1960. 2" kamer. 
Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggeve1•, H. de 
Waersegger. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 16 mei 1960 

STEDEBOUW.- MACHTIGING TOT BOD
WEN. - VERPLICHTING VOOR DE MINI
STER VAN OPENBARE WERKEN OF ZIJN 
AFGEVAARDIGDE IN DE DOOR DE WET 
BEPAALDE TERMIJN UITSPRAAK TE DOEN. 
- BESLISSING IN DEZELFDE TERMIJN 
MOETENDE BETEKEND ZIJN. 

De beslissing van de minister van openbare 
werlcen of van zijn afgevaardigde over 
het verzoelc om machtiging om te bou
wen voorzien door m·tilcel 18 van de 
besluitwet van 2 december 1946 betl'ef
fende de stedebouw moet in de in ge
zegd artikel bepaalde termijn niet alleen 
getro ffen wo1·den mam· oak aan de ver
zoeker betekend wo1·den {1). 

(GHILNEUX, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 october 1939 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 129 van 

(1) Verbr., 13 mei 1957 (Arr. Vm•b,•,, 1957, 
biz. 763). 

de Grondwet, 6 van de wet van 18 april 
1898 en 18 van de besluitwet van 2 de
cember 19~6, doordat het bestreden arrest 
aanlegger uit hoofde van overtreding 
van voormelde besluitwet veroordeelt, 
onder beslissing dat, naar luid van voor
meld artikel 18, het volstaat dat de 
Minister van openbare werken of zijn 
afgevaardigde binnen een maand vanaf 
de datum van ontvangst van de aan
vraag tot toelating uitspraak doet, zon
der dat de notificering van de ministe
riele beslissing voorgeschreven is, dan 
wanneer, eerste onderdeel, dit artikel 
niet aileen bepaalt dat de beslissing bin
nen voormelde maand genomen, doch 
tevens erin voorziet dat zij binnen die 
termijn aan de aanvrager genotificeerd 
moet worden : 

Overwegende dat aanlegger door het 
arrest veroordeeld is uit hoofde van over
treding van artikel 18 van de besluitwet 
van 2 december 1%6 betreffende de ste
debouw, wijl hij in 1956 en 1957, na 
30 september 19~6, zonder voorafgaande 
toelating van de Minister van openbare 
werken of zijn afgevaardigde gebouwd 
heeft; 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het arrest, aanlegger op 20 sep
tember 1955 bij het schepencollege van 
de gemeente Everberg een aanvraag 
ingediend had om gemachtigd te worden 
tot het plaatsen van een autobus, die als 
woning zou dienen, op een hem in deze 
gemeente toebehorend terrein; dat het 
college deze aanvraag op 28 septem
ber 1955 aan de directie van de Stede
bouw van de provincie Brabant over
maakte ; dat de Minister van openbare 
werken op 26 october 1955 het schepen
college van Everberg in kennis ervan 
stelt dat op de aanvraag van beklaagde 
niet gunstig kon beschikt worden ; dat 
aanlegger stellig ontkent dat deze be
slissing hem ter kennis gebracht werd 
v66r october 1956, het tijdstip waarop 
hij het litigieuze bouwwerk optrok ; dat 
het bewijs van een notificering van be
doelde beslissing v66r dit tijdstip niet 
geleverd is ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 18 van de besluitwet van 2 decem
ber 1%6, de Minister van openbare wer
ken of zijn afgevaardigde uitspraak doet 
binnen een maand vanaf de datum van 
ontvangst van de aanvraag tot toelating, 
en dat deze termijn met twee maanden 
ten hoogste kan verlengd worden door 
een met ·red en en omklede beslissing die 
v66r het einde van de eerste maand dient 
genomen te worden ; dat, volgens het-
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zelfde artikel, indien de termijn ver
strijkt zonder dat de Minister van open
bare werken of zijn afgevaardigde uit
spraak doet, de toelating beschouwd is 
als verworven ; 

Overwegende dat het tekstverband van 
dit artikel impliceert dat deze bepaling 
doelt op een binnen een maand genoti
ficeerde beslissing, naardien de wetgever, 
behalve ingeval van verlenging van de 
termijn, de aanvrager niet langer dan een 
maand in de onzekerheid nopens de door 
de Minister van openbare werken te ver
lenen toelating heeft willen laten ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat artikel 18 van de besluit
wet van 2 december 1946 het notificeren 
van de door de Minister van openbare 
werken of zijn afgevaardigde uitgespro
ken beslissing niet verplicht stelt, en 
door aanlegger te veroordelen ter zake 
van gebouwd te hebben zonder een 
vooraf door die overheid verleende toe
lating, ondanks de vaststelling dat het 
bewijs van de notificering van deze be
slissing binnen de bij voormeld artikel 18 
bepaalde termijn niet geleverd is, de 
wetsbepalingen geschonden heeft welke 
aangeduid zijn in het middel, waarvan 
het eerste onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering de 
verbreking van de beslissing over de bur
gerlijke vordering met zich brengt ; 

Om die redenen, en zonder dat er ter
men zijn tot het beantwoorden van de 
andere door aanlegger voorgestelde mid
delen welke tot geen ruimere verbreking 
zouden kunnen leiden, verbreekt het be
streden 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 het Hof van beroep te Luik. 

16 mei 1960. - 22e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Richard: 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Eisthoven, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 16 mei 1960 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
- TERMIJN. - STRAFZAKEN. - AR-

VORDERING UITSPRAAK DOET.- VOOR
ZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Is niet ontvanlcelijk de voorziening welke 
v6 or de eindbeslissing ingesteld 'W01'dt 
tegen een a1'1'est dat zich ertoe beperlct 
ove1· de ont1Janlcelijlcheid van de pu blielce 
vordering uitspraak te doen (1). (Wet
hoek van strafvordering, art. li16.) 

(RICARD.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 2? october 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Erussel; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat het arrest, waarbij 
het beroepen vonnis te niet gedaan is, 
de zaak tot zich trekkende en bij nieuwe 
beschikkingen uitspraak doende, zich er
toe beperkt te beslissen dat de aan aan
legger ten laste gelegde misdrijven voort
durende misdrijven zijn en dat bijgevolg 
de publieke vordering niet verjaard is; 
dat het, alvorens over de feiten uitspraak 
te doen, een deskundige aanduidt, die 
als opdracht zal hebben te zeggen of 
aanlegger sedert 1 januari 1945 werkelijk 
verarmd is en, in bevestigend geval, wat 
de oorzaken van deze verarming zijn; 

Dat mitsdien het arrest, waarhij over 
de ontvankelijkheid van de publieke vor
dering uitspraak gedaan en aan deze 
vordering geen einde gemaakt wordt, niet 
over een bevoegdheidsvraag gewezen en 
geen eindbeslissing in de zin van arti
kel 416 van het vVetboek van strafvorde
ring is; dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

16 mei 1960.- 28 kamer.- Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Richard. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Roger J ans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. 

REST HETWELK ENKEL OVER DE ONT- (1) Verbr., 15 apri11957 (Arr. Verbr., 1957, 
VANKELIJKHEID VAN DE PUBLIEKE blz. 688; Bull. en PASIC., 1957, I, 997). 



827-

28 KAMER. - 16 mei 1960 

CASSATIE. BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - MATERIELE VERGIS· 
SING IN DE BESTREDEN BESLISSING. -
BEVOEGDHEID OM DEZE TE VERBE
TEREN. 

Het hof heeft, voor de beoordeling van een 
middel tot ve~·breking, de bevoegdheid een 
materii!le vergissing van de bestreden 
beslissing te verbeteren, waarvan de 
klam·blijkelijlrheid uit de minutJ.t ervan 
en uit de meldingen van de zittings
bladen afgeleid wordt (1). 

(LAFONTAINE, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juni 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7 van de wet 
van 20 april 1810 op de organisatie van 
de rechterlijke macht en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
vaststelt dat er " aldus gevonnist en uit
gesproken werd in openbare terechtzit
ting, op 13 juni 1959 », waarop aanwezig 
waren " graaf Hennequin de Villermont, 
voorzitter, de heren Scramure en Anne 
de Molina, raadsheren », terwijl in de 
processen-verbaal van de terechtzittingen 
van 19 maart 1959, 20 maart 1959, 
10 april1959, 16 april1959, 8 mei 1959 
en 14 mei 1959, in de loop waarvan de 
zaak v66r het hof geYnstrueerd werd, en 
in het blad van de terechtzitting van 
13 juni 1959, de dag van de uitspraak 
van het arrest, vastgesteld is dat op de 
terechtzitting aanwezig waren graaf Hen
nequin de Villermont, voorzitter, en de 
heren Anne de Molina en Holvoet, raads
heren, dan wanneer nietig zijn de arresten 
welke gewezen worden door rechters die 
niet alle terechtzittingen in de zaak bij
gewoond hebben, en dan wanneer de 
tegenstrijdige vermeldingen van het blad 
van de terechtzitting van 13 juni 1959 

(1) Raadpl. verbr., 29 september 1958 
(A1'1·. Verbr., 1959, biz. 88; Bull. en PAsrc., 
1959, I, 106); 23 maart 1959 (Bull. en PAsrc., 
1959, I, 751). 

en van het bestreden arrest het hof niet 
in de mogelijkheid stellen na te gaan of 
alle rechters die aan het uitspreken van 
de bestreden beslissing deelgenomen heb
ben wei degelijk alle terechtzittingen van 
de zaak hebben bijgewoond : 

Overwegende dat v66r het hof van 
beroep, het onderzoek van de zaak en de 
debatten plaats gehad hebben op de 
terechtzittingen van 19 en 20 ;maart, 
10 en 16 april, 8 en 14 mei 1959, en dat 
het bestreden arrest dat erop gevolgd is, 
gewezen werd op de terechtzitting van 
13 juni 1959; 

Overwegende dat uit het proces-vel'
baal van elke dier terechtzittingen blijkt 
dat het hof samengesteld was uit de 
heren graaf Hennequin de Villermont, 
voorzitter, Anne de Molina en Holvoet, 
raadsheren ; 

Overwegende dat, al vermeldt het 
proces-verbaal van 13 juni 1959 dat het 
bestreden arrest gewezen werd door het 
hof van beroep, samengesteld uit dezelfde 
rechterR als op de vorige terechtzitting·en, 
de authentieke uitgifte van dit arrest 
luidt dat het hof van heroep hetwelk in 
openbare terechtzitting van 13 juni 1959 
gevonnist en uitspraak gedaan heeft, 
samengesteld was uit de heren graaf 
Hennequin de Villermont, voorzitter, 
Scarmure en Anne de Molina, raads
heren; 

Overwegende evenwel dat de ui tgifte 
van dit arrest, die voor eensluidend ge
waarmerkt is door de griller welke ze 
afgeleverd heeft, bewijst dat het arrest 
getekend werd door dezelfde magistraten, 
de heren graaf Hennequin de Villermont, 
Holvoet en Anne de Molina die, volgens 
de zittingsbladen, het hof van beroep 
op iedere van de vorige terechtzittingen 
uitmaakten; dat de minuut van het 
arrest, waarvan verweerder een fotocopie 
overlegt, op het arrest de oorspronkelijke 
handtekeningen van deze drie magistra
ten vertoont; 

Overwegende dat krachtens artikel16l• 
van de wet van 18 juni 1869, de vonnissen 
en arresten in politiezaken, in zaken van 
correctionele politie en in criminele zaken 
moeten getekend worden door de rechters 
die ze gewezen hebben ; dat eruit volgt 
dat de vermeldingen van het zittingsblad 
van 13 juni 1959, bevestigd door de op 
het arrest staande handtekeningen, het 
hof in staat stellen na te gaan of het 
arrest gewezen werd door dezelfde rech
ters die alle terechtzittingen van de zaak 
bijgewoond hebben; 

Overwegingen dat het arrest kennelijk 
ten gevolge van een materiele vergissing 
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onder de namen van de magistraten die 
bij de uitspraak van het arrest aanwezig 
waren de naam draagt van raadsheer 
Scarmure en niet de naam van raadsheer 
Holvoet; 

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 ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vordering 
gewezen beslissing :· 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder mid del inroept; 

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

16 mei 1960.-28 kamer.- Voo1·zitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter.- Verslaggever, H. de vVaersegger. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. Pleiters, HH. Pirson en de 
Harven. 

28 KAMER. - 16 mei 1960 

TRAMWEGEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS EN TAXI'S. - BE
SLUITWET VAN 30 DECEMBER 191i6. 
- BIJZONDERE AUTOBUSDIENSTEN. -
BEG RIP. 

De bij de beslu1:twet van 30 december 
1946 bedoelde bijzondere autobus
diensten z~jn deze die, alhoewel voo1· 
bepaalde categ01·ieen re·izigers voorbe
hottden, niettemin de algemene k~nmer
ken van de openbare autobusdtensten 
vertonen ( 1). (Besluitwet van 30 decem
ber 1%6, art. 3 en 11.) 

(THYS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 october 1959 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel ; 

(1) Verbr., 28 september 1953 (A1'1'. Verbr., 
1954, olz. 40; Bull. en PASIC., 1954, I, 51). 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, 11, 12, 
30 van de besluitwet van 30 december 
1%6, houdende herziening en coi.irdi
natie van de wetgeving betreffende het 
bezoldigd vervoer van personen door 
middel van automobielen, en van arti
kel 9? van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis aanlegger veroordeelt 
uit hoofde van het exploiteren van een 
bijzondere autobusdienst, eerste onder
dee!, zonder vast te stellen dat ter zake 
twee daartoe gestelde vereisten vervuld 
waren, te weten de bepaalde reisweg en 
het bedienen van vooraf opgegeven 
localiteiten en plaatsen, en, tweede 
onderdeel, zonder in dit opzicht de 
conclusies van aanlegger te beantwoor
den : 

Overwegende dat het vonnis aanlegger 
veroordeelt ter zake van, met over
treding van de artikelen 1, 11 en 30 
van de besluitwet van 30 december 
1%6, zonder machtiging een bijzondere 
autobusdienst geexploiteerd te hebben; 

Overwegende dat uit het eerste lid 
van artikel 11 van evengemelde besluit
wet blijkt dat de bijzondere autobus
dienst, hoewel uitsluitend voor bepaalde 
categorieen reizigers bestemd, desniette
min de algemene kenmerken van de 
openbare autobusdiensten moet ver
tonen; dat naar luid van artikel 3 van 
dezelfde besluitwet de algemene ken
merken van de openbare autobusdiensten 
zijn het gemeenschappelijk vervoer van 
personen dat geregeld of op gezette 
tijden, volgens een bepaalde reisweg 
tussen twee punten of als rondrit verze
kerd wordt en vooraf opgegeven loca
liteiten en plaatsen bedient, tegen 
betaling van de vervoerprijs; 

Overwegende dat aanlegger bij zijn 
conclusies v66r de rechter in hoger beroep 
deed gelden dat zekere van de vereisten 
die gesteld zijn voor de aanwezigheid 
van exploitatie van een bijzondere 
autobusdienst ten deze ontbraken, name
lijk dat de ge'incrimineerde vervoer
verrichtingen geen bepaalde reisweg 
hadden en geen vooraf opgegeven loca
liteiten of plaatsen bedienden; dat 
immers bewuste vervoerverrichtingen 
plaats hadden op de door de omstandig
heden gevergde wegen of straatwegen, 
dat daarbij geen kinderen opgenomen 
werden en er niet stilgehouden werd in 
een of andere vooraf opgegeven loca
liteit ; 

Overwegende dat het vonnis, om het 
aldus voorgedragen verweermiddel te ver
werpen, zich ertoe bepaalt vast te 
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stellen dat het in feite diensten voor 
gemeenschappelijk vervoer van kinderen 
en bezoekers geldt, die op bepaalde en 
geregelde data tussen twee vooraf opge
geven plaatsen verzekerd worden; dat 
het aldus de betwisting, door aanlegger 
nopens de aanwezigheid van de twee 
in het. middel aangeduide algemene 
kenmerken opgeworpen, onbeantwoord 
laat, en het door aanlegger aangeduide 
artikel 97 van de Grondwet schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, in zover bet ten laste van 
aanlegger bewezen verklaart de telast
legging zonder machtiging een hijzon
dere autobusdienst geexploiteerd te heb
ben en het hem in de grenzen welke het 
bep~alt tot de kosten van beide aanleg
gen veroordeelt; beveelt dat melding 
van dit arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijke vernie
tigde beslissing; laat de kosten de Staat 
ten laste · verwijst de aldus beperkte 
zaak naa~ de Correctionele Rechtbank 
te Brussel, zitting houdende in hoger 
beroep. 

16 mei 1960. - 28 kamer. - Voo!·
zitter H. Giroul, raadsheer vvaarnemend 
voor~itter. - Verslaggever, H. Richard. 
- Gelijkl1lidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 17 mei 1960 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRLJFSBELASTING. - MEERWAARDE 
VAN EEN IN EEN NIJVERHEIDS-; 
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF 
GE"iNVESTEERD ONROEDEND GOED. -
BELAS'fiNGVRIJDOM BiJ ARTIKEL 27, 
PARAGRAAF 2BIS, 2°, VAN DE SAJVIEN
GESCHAKELDE WETTEN BEPAALD. -
MEERWAARDE DIE GEDEELTELIJK GE
BRUIKT WERD TOT HET DELGEN VAN 
EEN MET BETREKKING TOT DAT GOED 
IN DE REKENING IMMOBILIEN GEBOEKT 
VERLIES OP DE WISSEL. - MEER
WAARDE WELKE GEEN BELASTINGVRIJ
DOM GENIET. 

De meerwaa1·de van een in een nijver
heids-, handels- of landbouu;bed1·ij{ 
ge·~nvesteerd onroerend goed, dte zelfs 
gedeeltelijk gebmikt w_erd tot het delgen 
van een, met betrekktng tot dat goed, 
in de rekening immobilii!n geboekt 

verlies op de wissel, geniet de belasting
vri,idom niet, welke door artikel 27; 
paragraaf' 2bis, 2°, van de samen
geschakelde wetten betre ffimde de inkom
stenbelastingen bepaald is (1). 

(N. V. <<THE VELOWASHER COMPANY», 
T. BELGJSCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; -- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 april 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 27, en inzonderheid 27, 
paragraaf 2bis, van de wetten op de 
inkomstenbelastingen, samengescba
keld bij besluit van de Regent van 
15 januari 1%8, doordat het bestreden 
arrest aan aanlegster de vrijstelling van 
de door haar verwezenlijkte meerwaar
den weigert, om de redenen dat << deze 
meerwaarden op verkopen van immobi
lien in de rekeningen van de verzoe
kende vennootschap uitgedrukt werden 
hebben bijgedragen en tot het bepalen 
van de verlies- en winstrekening door 
het opnemen daarin van alle uit die 
meerwaarden voortvloeiende accressen 
of van een gedeelte daarvan » en dat 
<< de . verzoekende vennootschap het 
grootste deel van de meerwaarden op 
verkopen van immobilien naar de ver
lies- en winstrekening overgebracht heeft 
en het saldo in mindering van haar 
rekening << immobilien " heeft opgete
kend ; dat zij zodoende een gedeelte 
van die meerwaarden als winst behan
deld heeft en het andere gedeelte opge
nomen heeft om andere uitgaven of 
lasten of te schrijven of te dekken », 
en doordat het bestreden arrest aldus 
de conclusies van aanlegster verworpen 
heeft die deed gelden dat zij de vrij
stelling diende te genieten omdat de 
meerwaarden welke zij verwezenlijkt 
had, hoewel ten dele op de verlies- en 
winstrekening gebrach t zijnde, daarna 
een nieuwe rekening waren overge
bracht », en vervolgens naar een onbe
schikbare reserverekening waren over
geschreven, zodat daaraan geen van de 
bestemmingen was gegeven die verboden 

(1) Raadpl. verbr., 26 juni 1958 (Arr. 
Verbr., 1958, biz. 871; Bull. en PAsrc., 1958, 
I, 1202). 
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zijn door artikel 27, paragraaf 2bis, 2°, 
van de samengeschakelde wetten; dan 
wanneer deze redenen duister zijn (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) 
en in elk geval de afwijzing van de 
eisen van aanlegster niet wettelijk recht
vaardigen, vermits noch het feit ver
wezenlijkte meerwaarden als winsten te 
behandelen, noch het feit ze naar de 
verlies- en winstrekening over te bren
gen, noch het feit ze op te nemen om 
" uitgaven of lastzn of te schrijven of 
te dekken "• impliceren dat de vereisten 
tot vrijstelling van de verwezenlijkte 
meerwaarden overtreden werden (scherr
ding van alle aangeduide bepalingen) : 

Overwegende dat de directeur der 
belastingen, bij het overgaan tot een 
verdeling van de sommen die door 
aanlegster in 1952 en 1953 opgenomen 
werden op het bedrag van de meer
waarden welke verwezenlijkt werden 
door het verkopen van in het bedrijf 
ge!nvesteerde immobilien, vaststelt dat 
aanlegster een gedeelte van het bedrag 
van de meerwaarde gebruikt heeft voor 
het delgen van een in de rekening 
immobilien geboekt verlies op de wissel, 
en het saldo op de verlies- en winstre
kening gestort heeft; dat deze verdeling 
door aanlegster niet gecritiseerd wordt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
heslist dat aanlegster de belasting
vrijdom welke door artikel 27, para
gTaaf 2 bis, van de samengeschakelde 
wetten voor sommige meerwaarden toe
gekend is, niet kan genieten om de 
reden dat de gedane opnemingen niet 
verenigbaar zijn met het vereiste dat 
door het 2° van deze wetsbepaling 
gesteld is om die belastingvrijdom te 
kunnen genieten ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door erop te wijzen dat aanlegster op 
het quantum van de meerwaarde een 
zeker bedrag opgenomen heeft « om 
andere uitgaven of lasten te kunnen 
afschrijven ''• zonder dubbelzinnigheid 
verwijst naar het delgen van het verlies 
op de wissel dat door de directeur 
vastgesteld en door aanlegster niet 
betwist wordt; 

Overwegende dat, zoals aangeduid 
is in het verslag aan de Koning het
welk aan de tekst van het besluit van 
31 maart 1936 voorafgaat, het met het 
doel is, dat " de voortbrengingsmidde
len van de onderneming gaaf gehand
haafd blijven "• dat artikel 27, para
graaf 2 bis, 2°, van de sameng·eschakelde 
wetten bepaalt dat de belastingvrijdom 
voor de meerwaarden dan aileen wordt 

toegestaan " zo de meerwaarden het 
voorwerp niet uitmaken van enigerlei 
verdeling, uitkering of opneming en niet 
tot grondslag dienen voor de berekening 
van de jaarlijkse dotaties van de wette
lijke reserve of van welkdanige belonin
gen of toekenningen " ; 

Overwegende, enerzijds, dat onder 
meer een opneming kan uitmaken welke 
de meerwaarde, voortkomende van de 
tegeldemaking van de voorheen ge!n
vesteerde goederen, aantast, het aan
wenden geheel of ten dele van deze 
opbrengst tot het delgen in de boek
houding van een verlies, hetwelk nor
maal door middel van de winsten van 
het bedrijf had moeten plaats hebben; 

Overwegende, anderzijds, dat de meer
waarde, door haar overbrenging naar 
de verlies- en winstrekening van het 
lopende boekjaar, tot het bepalen van 
het resultaat van dit boekjaar bij
gedragen heeft ; 

Dat het " overbrengen naar de nieuwe 
rekening " van het batig resultaat van 
het boekjaar aan de aldus gereser
veerde winsten het karakter van be
schikbare winsten niet doet. verliezen ; 

Waaruit volgt dat het middel niet 
kan ingewilligd worden ; 

( Het overige zonde1· belang) 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kost.en. 

17 mci 1960. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gelijkltddende conclusie, H. Depel
chin, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. de Mey en Fally, heiden van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel. 

2e KAMER. - 17 mei 1960 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
BRIJFSBELASTING. - ITALIAANS-BEL· 
GISCHE OVEREENKOMST VAN 11 JULI 
1931, ARTIKEL 10, PARAGRAAF 2. -
0PENBARE AMBTENAREN EN BEAMBTEN. 
- BEGRIP. 

In paragraaf 2 van artikel 10 van de over
eenkomst welke op 11 juli 1931 tussen 
Belgie en Italie gesloten werd met het 
doel dubbele belasting te ve1·m~jden en 
welke bij de wet van 28 decembe1· 1931' 
werd goedgekeurd, doelen de termen open-
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bare ambtenaren en beambten op perso
nen die aan een openbare dienst ve1'
bonden zijn. 

(BALESTRA, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 mei 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1328 van het Bur
gerlijk W etboek, 10 van de Italiaans
Belgische overeenkomst van 11 juli 1931, 
bekrachtigd door het enig artikel van de 
wet van 28 december 1931, doordat het 
bestreden arrest, om te onderzoeken of 
aanlegger al dan niet de hoedanigheid 
van openbaar beambte van de Italiaanse 
regering had, gesteund heeft op de termen 
van hoofdstuk X van het Italiaans
Belgisch protocol van 5 maart 1954, 
waarin de opdracht van de Italiaanse 
vertrouwenslieden beschreven is, daarbij 
uitdrukkelijk weigerende acht te slaan 
op de manier waarop die opdracht in 
feite uitgeoefend werd, dan wanneer : 
a) het volledig onderzoek dat de feiten
rechter diende te verrichten niet aileen 
op de tekst van voormeld protocol diende 
te slaan, doch tevens en vooral op de door 
aanleg·ger werkelijk uitgeoefende werk
zaamheid, die aileen het kon mogelijk 
maken hem juist te kwalificeren; b) de 
door aanlegger genomen conclusies aan
voerden dat er een belangrijk verschil 
bestond tussen het protocol en de toe
passing daarvan, doordat aanlegger in 
feite nooit van het vervuilen van zijn 
opdracht aan de Belgische regering heeft 
behoeven rekenschap af te leggen, welke 
omstandigheid door verweerder in zijn 
conclusies niet betwist was ; c) de onvol
ledigheid van dit onderzoek en het niet 
verstrekken van een passend antwoord 
op de in dit opzicht door aanlegger 
genomen conclusies een ongenoegzame 
motivering van het arrest impliceren, 
waaruit het dispositief niet kan afgeleid 
worden: 

Overwegende dat het middel het arrest 
verwijt, tot bepaling van de draagwijdte 
van het Italiaans-Belgisch protocol van 
5 maart 1954, g·een rekening gehouden 
te hebben met de niet betwiste manier 
waarop de contracterende partijen het 
uitgevoerd had den ; dat deze grief vreemd 
is aan de wetsbepalingen waarvan de 

schending aangevoerd wordt; waaruit 
volgt dat het middel in dit opzicht niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende dat, in zover het middel 
de schending van de artikelen 1317 tot 
1328 van het Burgerlijk Wetboek doet 
gelden, het evenmin ontvankelijk is daar 
het niet verduidelijkt waarin het b'estre
den arrest deze wetsbepalingen zou mis
kend hebben ; 

Overwegende dat de overeenkomst 
welke op 11 juli 1931 tussen Belgie en 
Italie gesloten werd met het doel dubbele 
belasting te vermijden en zekere andere 
fiscale aangelegenheden te regelen in 
artikel 1.0, paragraaf 1, bepaalt dat de 
bezoldigingen van elke aard der loon
en weddetrekkenden belastbaar zijn in 
die van beide Staten waar de betrok
kenen hun werkzaamheid uitoefenen; dat 
evenwel volgens paragraaf ~· van dit 
artikel, de jaarwedden der openbare 
ambtenaren en beambten van een van 
beide contracterende Staten, die in de 
andere Staat hun ambt uitoefenen, slechts 
belastbaar zijn in de Staat die ze bezol
digt; 

Overwegende dat paragraaf 2 van deze 
bepaling een uitzondering uitmaakt op 
het. in paragraaf 1 gegeven alg·emeen 
begmsel en deswege op verengende wijze 
dient uitgelegd te worden ; 

Overwegende dat de termen « openbare 
ambtenaren en beambten » noodzakelijk 
doelen op personen die verbonden zijn 
aan een openbare dienst, dit wil zeggen 
ten deze aan een door de I taliaanse 
regering opgerichte dienst; 

Overwegende dat, waar het erop wijst 
dat, welke de manier ook zij waarop 
aanlegger ten deze zijn opdracht uit
geoefend heeft, hij niet in dienst was 
van de Italiaanse Staat « aileen », en 
waar het bijgevolg beslist dat hij niet de 
hoedanigheid had van openbaar beambte 
in de zin van deze term in artikel 10 
van de Italiaans-Belgische overeenkomst 
van 11 juli 1931, het arrest op de con
clusies een passend antwoord verstrekt 
en voormeld artikel 10 niet geschonden 
heeft; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1156 en 1161, 1317 tot 1328 
van het Burgerlijk Wetboek, 10 van de 
Italiaans-Belgische overeenkomst van 
11 juli 1931, bekrachtigd door het enig 
artikel van de wet van 28 december 1931, 
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doordat bet bestreden arrest uit boofd
stuk X van het Italiaans-Belgisch proto
col van 5 maart 1954 afleidt dat aanlegger 
bezoldigd werd door de Belgische Vereni
gingen van Koolmijnen, welke omstan
digheid onverenigbaar is met de hoeda
nigheid van ltaliaans openbaar beambte 
waarop hij zich beroept, en het van 
belang ontbloot acht de wijze van bezol
diging van aanlegger te onderzoeken, dan 
wanneer, eerste onderdeel, bewust pro
tocol bepaalt dat « de kosten in verband 
met deze afvaardigingen ten laste van de 
Belg·ische Verenigingen van Koolmijnen 
zullen komen », wat slechts impliceert dat 
deze verenigingen zich ertoe verbinden 
de I taliaanse Staat de uitgaven te ver
goeden welke hij zal moeten doen om 
de afgevaardigden te bezoldigen, zonder 
evenwel een rechtsband tussen meerge
melde Vereniging·en en de afg·evaardigden 
tot stand te brengen ; dat mitsdien de 
bewijskracht van de alden geschonden 
is; dan wanneer, tweede onderdeel, er 
diende onderzocbt te worden of aanlegger 
juridisch aan de I taliaanse Staat of aan 
de Verenigingen van Koolmijnen ver
bonden was en daartoe inzonderheid de 
wij.ze van bezoldiging diende onder ogen 
genomen te worden ; de conclusies van 
aanlegger, zonder in dit opzicht bestreden 
te zijn, zegden dat hij bezoldigd was bij 
door het bevoegd Italiaans consulaat 
gezonden postmandaten dat hij geen 
enkel contact had met de Verenigingen 
van Koolmijnen, die zich in genen dele 
inlieten met het gebruik dat de Italiaanse 
Staat maakte van de gelden welke hij 
aldus ontving; dan wanneer de conclusies 
van aanlegger niet passend beantwoord 
werden en het bestreden arrest dus on
genoegzaam met redenen omkleed is : 

Overwegende dat uit het hierboven op 
het eerste middel verstrekte antwoord 
blijkt dat het bestreden arrest wettig 
beslist heeft dat aanlegger noch openbaar 
ambtenaar, noch openbaar beambte van 
de Italiaanse Staat in de zin van meer
gemelde Italiaans-Belgisch overeenkomst 
was; 

Dat eruit volgt dat de vraag welke 
Staat aanlegger bezoldigde van belang 
ontbloot komt te zijn, naardien para
graaf 2 van artikel 10 van de internatio
nale overeenkomst van 11 juli 1931 deze 
omstandigheid slechts in aanmerking 
neemt voor zoveel de bezoldigde persoon 
een openbaar ambtenaar of beambte van 
een van beide contracterende Staten is; 

Dat het middel derhalve bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

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

17 mei 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Louveaux. -
Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Cor
biaux (van de balie bij het Hof van 
beroep te Luik) en Van Leynseele. 

1e KAMER. - 19 mei 1960 

1° OORLOGSSCHADE. - OORLOGS
SCHADE AAN DE GOEDEREN NOODZA
KELIJK VOOR EEN OPENBARE DIENST. 
- HERSTEL TEN LASTE VAN DE STAAT. 
- UITGESTREKTHEID. 

2o OORLOGSSCHADE. - OORLOGS
SCHADE AAN DE GOEDEREN NOODZA
KELlJK VOOR EEN OPENBARE DIENST.
HERSTEL TEN LASTE VAN DE STAAT. 
- VERANTWOORDING DOOR DE GE
TEISTERDE JEGENS DE STAAT VAN DE 
VOOR DE UITGEVOERDE WERKEN OP
EISBARE SCHULDEN. - RECHT VAN 
DE GETEISTERDE ZICU OP DE DOOR 
DE STAAT GOEDGEKEURDE INSCHRIJ
VING TE BEROEPEN. 

1° Zo de wet van 6 juli 1948 en het besl·uit 
van de Regent van 22 feb1·um·i 1949 
slechts het herstel van de 1'echtst1·eeks10 
schade, vo01·tvloeiende uit de dam·in na
der omschl'even maah·egelen of feiten ten 
laste van de Staat leggen, legt artikel 4 
vnn evengemeld besluit bovendien aan 
de Staat de verplichting op het bedmg van 
het herstel te betalen in termijnen, naar
rnate van de indiening do01· de get~is
terde van de stukken tot vemntwoordtng 
van de voor de uitgevoe1·de werken of 
leveringen gedane uitgaven, dit wil zeg
gen de stukken tot verantwoording van 
de schulden die wegens de uitgevoe1·de 
werken of leve1·ingen opeisbaar zijn (1). 

2° Voor de toepassing ~>an de wet van 6 juli 
194.8, waarbij het hetstel van de 001'logs
schade aan de goede1'en noodzakelijk vo01· 
een openbare dienst en van het besluit 
van de Regent van 22 februa1·i 1949 tot 
uitvoering van die wet genornen, lean de 

(1) Verbr., 2 april 1959 (A1·r. Vm·br., 1959. 
blz. 579; Bull. en PAsiC., 1959, I, 757}. 
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geteisterde tot vemntwoording van schul- · 
den die voor de uitgevoerde werken of' 
leveringen opeisbaar zijn, zich jegens de ' 
Staat op de doo1' hem goedgekeurde in- ' 
schrijving be1·oepen, al bindt die inschrij
ving de Staat niet jegens de inschrijver. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN, T; KERKFABRIEK VAN 
DE KERK « SAINT-LAJVIBERT >> TE WONCK.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 november 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 2 en 5 van de wet 
van 6 juli 1948, waarbij het herstel van 
de oorlogsschade aan de goederen nood
zakelijk voor een openbare dienst of voor 
het nastreven van een doel van algemeen 
nut ten laste van de Staat wordt gelegd, 
1 en ~. inzonderheid 38 en ~e lid, van het 
besluit van de Regent van 22 februari 
19~9 tot bepaling van de vorm der aanc 
vragen, de termijn hunner indiening en 
de regeling der Staatstussenkomst in het 
herstel van de oorlogsschade aan de goe
deren die noodzakelijk zijn voor een open
bare dienst of voor het nastreven van een 
doel van openbaar nut, 1'119, 1120, 113~ 
en 1165 van het Burgerlijk Wetboek, 67 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest, onder bevestiging van het 
beroepen vonnis, beslist dat de Staat, bij 
toepassing van de wetten en besluiten op 
de oorlogsschade, de prijs van de liti" 
gieuze contracten, met inbegrip van de 
interesten wegens vertraging, welke van 
bedoelde contracten een integrerend deel 
uitmaken, geheel te zijnen laste dient te 
nemen, en dat de vordering van verweer
ster tegen aanlegger op de voet van arti
kel 2 van de wet van 6 juli 19~8 gegrond 
is, dit om de redenen dat de werken tot 
restauratie van de door oorlogshandelin
gen beschadigde kerk overeenkomstig de 
procedure van het besluit van de Regent 
van 22 februari 19~9 uitg•evoerd werden, 
dat zij door de Staat noodzakelijk bevon
den werden en dat de op de prijs versclml
digde interesten rechtstreeks voortvloeien 
uit de door de wet van 6 juli 19~8 op de 
Staat gelegde verplichting de door de oor
log· beschadigde gebouwen van de ere
dienst te herstellen, en derhalve aanleg
ger veroordeelt om verweerster in hoofd
som, interesten en kosten te vrijwaren te
gen de veroordeling tot 6~.882,80 frank 
die te haren laste uitgesproken is voor 

VERBR., 1960, - 53 

interesten wegens verwijl welke zij uit 
kracht van de overeenkomst aan de ven
·nootschap in gemeenschappelijke naam 
« Entreprises Foulon >> verschuldigd is, 
dan wanneer artikel 1 van de wet van 
6 juli 19~8 de Staat slechts ten laste Jegt 
het herstel van de rechtstreekse materiele 
en zeltere schade, voortvloeiende uit de 
oorlogsfeiten of -maatregelen die het op
somt, en op het vastelandsgebied van Bel
gie toegebracht aan de in artikel 2 van 
dezelfde wet bepaalde goederen, dan wan
neer artikel ~ van het besluit van de Re~ 
gent van 22 februari 19~9 voorziet in de 
Staatstussenkomst in de vorm van een 
herstelvergoeding welke aan het bestuur 
of aan de openbare instelling, die eige• 
naar van het beschadigde goed zijn, be
taalbaar is in termijnen, te storten naar
mate van de indiening van de stukken tot 
verantwoording van de voor de uitg·eL 
voerde werken of leveringen g·edane uiti. 
gaven, en dan wanneer de litigieuze inteJ. 
resten wegens vertraging aan de vennoot~ 
schap in gemeenschappelijke naam '' Enc 
treprises Foulon >> door verweerster 
slechts verschuldigd zijn tot nakoming 
van tussen deze vennootschap en verweer
ster gesloten overeenkomsten, zonder dat 
aanlegger daarbij een partij geweest is en 
zonder dat hem door de wet van 6 juli 
19~8 of het besluit van de Regent van 
22 februari 19~9 de verplichting opgelegd 
is die overeenkomsten uit te voeren of 
verweerster schadeloos te stellen voor aile 
sommen welke zij krachtens dezelfde 
overeenkomsten mocht verschuldigd we· 
zen : 

Overwegende dat de door verweerster 
ingestelde vordering tot tussenkomst 
strekt tot het bekomen van de waarborg 
van aanlegger ten aanzien van de veroor~ 
deling tot interesten wegens vertraging 
die zij oploopt jegens de aannemer van .df) 
werken tot hers tel van de kerk te W onck ; 

Overwegende dat naar luid van de arti
kelen 1 en 2 van de wet van 6 juli 19481 
de Staat het herstel van de rechtstreekse, 
stoffelijke en zekere oorlogsschade, toe
gebracht aan de goederen van de gemeen~ 
ten en van de openbare instelling·en, te 
zijnen Iaste moet nemen ; 

Overwegende dat artikel ~ van het beo 
sluit van de Regent van 22 febr\].ari 1949 
bepaalt dat het bedrag van de herstelver
goedingen (( wordt bepaald op basis van 
de goedgekeurde inschrijvingen of con:. 
tracten >>; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest en van het beroe~ 
pen vonnis, welke het arrest overne'emt, 
blijkt dat de inschrijving opgemaakt werd 
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:vqlgens bi.jzondere aanbestedingsvoor~ 
w~arden d1e verwezen, behoudens uit
,drukkelijke afwijking, naar de algemene 
.::t\lnbestedingsvoorwaarden van de Staat 
uitgave 1941, in artikel29, letter D, waar~ 
van het bedrag van de interesten wegens 
v:ertraging bepaald is; dat de inschrijving 
door de bevoegde minister goedgekeurd 
werd; 

Overwegende dat het arrest insgelijks 
erop wijst dat er niet bewezen is dat ver
weerster in de overmaking van de stuk
ken aan aanlegger enige nalatigheid be
gaan heeft; 

Overwegende, enerzijds, dat, zo, gelijk 
in het middel betoogd is, de wet van 
6 juli 1%8 en het besluit van de Regent 
van. 22 februari 1949 slechts het hers tel 
van de rechtstreekse schade, voortvloei
. ende uit de daarin nader omschreven 
maatregelen of feiten, de Staat ten laste 
leggen, artikel 4 van evengemeld besluit 
bovendien aan de Staat de verplichting 
oplegt het bedrag van het herstel te beta
len in termijnen naarmate van de indie
ning van de stukken tot verantwoording 
;van de voor de uitgevoerde werken of 
leveringen gedane uitgaven, dit wil zeg
gen de stukken tot verantwoording van 
de schulden die wegens de uitgevoerde 
werken of leveringen opeisbaar zijn; 

Dat de vordering van verweerster tegen 
aanlegger het haar door de niet-naleving 
van deze verplichting berokkend nadeel 
als voorwerp heeft ; 

Overwegende, anderzijds, dat, al bindt 
de door de Staat zelfs goedgekeurde in
schrijving de Staat niet jegens de inschrij
:ver, voormeld artikel 4, door aan de Staat 
jegens de besteller van het werk, hier ver
:weester, op i.e leggen de verplichting het 
bedrag van het herstel te bepalen op de 
grondslag van de goedgekeurde inschrij
ving, en de verplichting dit bedrag te be
talen in termijnen, naarmate van de ver
imtwoording van schulden die voor de 
uitgevoerde werken of leveringen opeis
baar zijn, noodzakelijk aan de besteller 
van het werk het recht toekent zich j egens 
de Staat op de door hem goedgekeurde 
inschrijving te beroepen ; 
· Dat het middel naar recht faalt ; 

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

,19 mei 1960.- 1e kamer.- Voorzit
ter, H. Sohier, eerste voorzitter. - Ver
slag,gever, H. Ridder Anciaux Henry de 
Faveaux. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. De Bruvn 
en Ansiaux. • 

1 e KAMER. - 19 rnei 1960 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
-ARREST WAARBIJ EEN VERKOOP TEN 
NADELE VAN DE VERKOPER ONTBON
DEN WORDT. - CONCLUSIES VAN DE 
VERKOPER NIET BEAN'fWOORD.- NIET 
MET REDENEN OMKLEED ARREST. 

Is niet !'egelmatig rnet t•edenen omkleed het 
arr:est dat de verkoop van een motot·voer
tu.tg, wei?ens verdoken gebreken en wegens 
met afgtfte van het inscMijvingsboekje, 
ten nadele van de verkoper ontbonden vet·
klaart, zondet• het door de conr-l1tsies van 
de verkope1' tegen elk van die ontbindings
oorzaken opgew01·pen verwee1' te beant
woo1·den . 

(VERSCHUEREN, T. CLARYSSE.) 

ARREST. 

IIET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari 1958 gewezen door 
het Hof van heroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 9? van de Grand
wet, 1134, 1135, 1184, 1582, 1583, 1.641, 
1642, 1643, 1644, 1645 en 16!.6 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest de tussen partijen gesloten ver
koop o_ntbonden verklaart, aanlegger zijn 
-:ordermg ontzegt en hem tot terugbeta
hng van de som welke hij op afrekening 
ontvangen heeft veroordeelt, om de rede
nen : a) dat de personenautomobiel ver
borgen gebreken had die van zulke aard 
waren dat zij de toestemming van de ko
per nietig maakten; b) dat aanlegger aan 
verweerder het inschrijvingsboekj e van 
bedoelde wagen niet afgegeven heeit; dan 
wanneer : A. 1° het bestreden arrest vast
stelt dat, in de onder dictee van aanleg
ger opgestelde faktuur van 6 april 1956, 
het verkochte voertuig bij een ongeval 
beschadigd genoemd werd '; daar aanleg
ger het gebrek kenbaar gemaakt had, ver
weerder de koop aanging met kennis van 
za.ken, op eigen risico ; aanlegger niet ver
phcht was een volledigere beschrijving te 
geven van het gebrek dat in het voorwerp 
van de verkoop schuilde ; aanlegger mits
dien van elke vrijwaring ter zake van de 
gehreken ontslagen was ; 2° verweerder 
trouwens een aanvullende clausule aan
vaard had, welke luidde als volgt : « de 
wagen wordt verkocht in de staat waarin 
hij zich bevindt en die de koper wel be
kend is », en dan wanneer deze clausule, 
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waarvan in de conclusi()S van aanlegger 
gewag gemaakt is, niet gelogenstraft 
wordt door het hof van beroep, hetwelk 
zich erbij bepaalt daarvan niet te spre
ken; 3° ten slotte, de beschrijving welke 
het aangevallen arrest van de aangegeven 
gebreken geeft door hetzelve afgeleid is 
uit de gezamenlijke feiten der zaak, en 
inzonderheid uit een beweerd expertise-, 
verslag, waaromtrent aanlegger bij con
clusies aanvoerde dat het eenzijdig en 
buiten zijn aanwezigheid werd opge
maakt, en dat het hem dienvolgens niet 
kon tegengeworpen worden; dan wanneer 
het bestreden arrest op dit middel geen 
antwoord verstrekt; B. tot beantwoor
ding van het hem toegestuurde verwijt 
het inschrijving'sboekje van het voertuig 
aan verweerder niet afgegeven te hebben, 
aanlegger bij conclusies opwierp dat hij, 
in zijn door zijn inschrijving in het han
delsregister bewezen hoedanigheid van 
verkoper van wagens, van deze afgifte 
ontslagen was ingevolge artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 15 januari 1955, 
hetwelk artikel 15bis vormt van het ko
ninklijk besluit van 31 december 1953, 
houdende regeling nopens de inschrijving 
van voertuigen met eigen beweegkracht ; 
dan wanneer bovendien, het feit dat de 
verkoper de documenten ten blijke van de 
inschrijving bij het bestuur van het ver
kochte voertuig aan de koper niet afgeeft, 
de algemene beginselen ter zake van ver
koop van roerende goederen niet krach
teloos kan maken, en dan wanneer het 
bestreden arrest volkomen nagelaten 
heeft ieder van deze verweermiddelen te 
beantwoorden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, blijkens het bestre

den arrest, het hof van beroep, om wegens 
verborgen gebreken de ontbinding ten 
nadele van aanlegger van de tussen par
tijen gesloten verkoop van een personen
automobiel uit te spreken en de tegeneis 
van verweerder tot teruggave van de op 
afrekening gestorte som in te willigen, 
steunt, enerzijds, op de beschouwing « dat 
het verkochte voertuig in de faktuur van 
6 april 1956 ... aileen « bij een ongeval 
beschadigd » genoemd werd, zonder ver
dere verduidelijking », en, anderzijds, op 
de vaststellingen welke gedaan werden 
door de << gerechtelijke deskundige Le
mort, die de koper na de levering van het 
voertuig onmiddelijk geraadpleegd had»; 

Overwegende dat aanlegger in zijn v66r 
het hof van beroep genomen conclusies 
had doen gelden, van de ene kant, << ... dat 
de eerste rechter vaststelt dat appellant 
{hier verweerder) op de hoogte gebracht 

werd van de mogelijke aanwezigheid van 
die gebreken en hij ze dus niet meer mag 
opwerpen, vermits in het verkoopcon
tract uitdrukkelijk gezegd was dat de 
wagen << bij een ongeval beschadigd werd » 
en '' v\)rkocht werd in de staat waarin hij 
zich bevond », en, van de andere kant, 
« dat appellant het voertuig eenzijdig 
heeft laten onderzoeken door een private 
deskundige die hij gekozen heeft », en 
« ... dat de vaststellingen van bedoelde 
deskundige niet aan ge1ntimeerde (hier 
aanlegger) mogen tegengeworpen worden, 
vermits zij eenzijdig geschied zijn, buiteri 
zijn aanwezigheid of die van zijn deskm17 
dig·e "; · · 

Overwegende dat de termen « gerechte
lijke deskundige » die het arrest bezigt, 
ten deze niet kunnen gel den voor een door 
de rechter aangestelde deskundige, ver
mits in de contekst van de beslissing erop 
gewezen is dat het gaat om een deskun
dige « die de koper na de levering van het 
voertuig onmiddellijk geraadpleegd he eft>> 
en daarin geen gewag gemaakt is van wel
ke aanduiding ook van een deskundige 
bij .rechterlijke beslissing; 

Dat het hof van beroep de onderschei
den door aanlegg·er voorgestelde verwe
ren niet beantwoord heeft ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

insgelijks de ontbinding van de litigieuze 
verkoop wegens niet afgifte van het in
schrijvingsboekje uitspreekt; 

Dat het in dit opzicht hierop steunt dat 
aanlegger, op wie dit bewijs rust, niet 
bewijst dat hij bewust boekje aan ver
weerder afgegeven heeft, en hierop dat uit 
een aangetekende brief van verweerder 
aan aanlegger blijkt dat niet alleen het 
boekje niet afgegeven werd, maar ook dat 
aanlegger voorgesteld had het verlies van 
dit stuk valselijk aan te geven; 

Overwegende dat aanlegger in zijn 
conclusies had do en geld en : 1° dat hij, 
gezien artikel 15bis van het koninklijk 
besluit van 31 december 1953 en artikel 3 
van het koninklijk besluit van 15 januari 
1955 niet verplicht was dat boekje af te 
geven; 2° dat « het feit dat de verkoper 
de documenten ten blijke van de inschrij
ving bij het bestuur van het verkochte 
voertuig aan de koper niet afgeeft, de 
algemene beginselen ter zake van verkoop 
van roerende goederen niet krachteloos 
maken », noch derhalve de ontbinding 
van de verkoop kan rechtvaardigen ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
deze middelen niet n:ader b.ehandeld 
heeft; 
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! Overweg·ende dat het bestreden arrest 
:niet regelmatig met redenen omkleed .is 
Bn het in het middel aangeduide artikel 97 
'Van de Grondwet schendt; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre~ 
den arrest; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant van 
de vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
:W1lerder tot de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

19 mei 1960.- 1e kamer.- Voo1'zit
te1', H. Sohier, eerste voorzitter. - Ve1'-
8laggeve1', H. Valentin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-g·eneraal. -- Pleiter, H. de 
Harven. 

1e KAMER. - 19 mei 1960 

HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
DIENSTEN. - ARBEIDSCONTRACT. -
ZIE.KE ARBEIDER. - GEEN VERPLICH
TING GANS DE DUUR VAN ZIJN AFWEZIG
IIEID VAN DE ARBEID, UIT EIGEN BEWE
GING, DOOR MEDISCIJE ATTESTEN TE 
VERANTWOfiRDEN. 

De wet op het a1'beidscont1'act legt de zieke 
a1'beide1' niet op gans de duur van zijn 
a{wezigheid van de arbeid, uit eigen 
beweging, doo1' m.edische attesten te ver
antwoorden (1). (Impliciete oplossing.) 

(BERCKiVIANS, T. VAN JEUN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op H october 1957 in Jaat.ste 
aanleg gewezen door de Werkrechters
raad te Brussel, kamer voor werklieden ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 12, 20, 22, 28bis, 
inzonderheid letters a en c, van de wet 
van 10 maart 1900 op het arbeidscontract 
gewijzigd en aangevuld door de wet van 
4 maart 1954, 1H6, 1H7, 1148,1184 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat de bestreden beslis-

(1) Verge!., met betrekking tot het dienst
contract, artikel 8 van de bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955 gecoi:irdineerde wetten 
en. verbr., 8 januari 1960, supra, blz. 403 
(Bttll. en PASIC., 1960, I, 512). 

sing aanlegger zijn. vordering ontzegd 
heeft, om de· enkele red en en dat verweer
der, daar hij van zijn arbeider geen teken 
van leven .meer ontvangen had nadat 
deze hem op 24 augustus 1956 een voor 
een paar weken geldend medisch attest 
had gezonden, en dit tot begin 1957, 
geoordeeld had dat het arbeidseontract 
sedert 9 september 1956 ten nadele van 
deze arbeider verbroken was en dat de 
V\7 erkre~htersraad onder deze omstandig
heden met mocht handelen « alsof, inder
d.~ad of waarsebijnlijk "• aanlegger door 
ZIJn werkgever afgedankt geworden was 
op 15 januari 1957, dan wanneer de 
opvatting van verweerder dat het ar
beidscontract van aanlegger sedert 9 sep
tember 1956 ten nadele van laatstge
n?emde verbroken was, klaarblijkelijk 
met volstaat om te bewijzen dat dit wel 
bet geval was, de ziekte van de arbeider 
de uitvoer-ing van het arbeidscontract 
opschorst, de zieke arbeider zijn ziekte 
aan zijn werkgever niet beboeft te be
wijzen zonder dat deze hem daarom ver
zocht heeft, de bestreden beslissing vast
stelt,. noeb dat de ziekte van aanlegger 
een emde zou genomen hebben op 9 sep
tember 1956 of op enige andere datum, 
noch dat bij op enig tijdstip door zijn 
werkg·ever zou verzocht zijn de arbeid te 
hervatten of hem zijn ziekte te bewijzen, 
noch, t~n slotte, dat bij door zijn werk
gever met zou afgedankt zijn op 15 ja
nuari 1957 zodanig dat de redenen van 
deze beslissing het dispositief ervan niet 
rechtvaardigen : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het bof vermag acht te slaan blijkt 
dat aanlegger, bediende in dienst van 
verweerder, deze een attest liet toekomen 
ten blijke van zijn staat van ziekte, 
hetwelk voor een tweetal weken met 
ingang van 24 augustus 1956 geldig was· 
dat hij zich bij verweerder niet mee~ 
aanmelde en naliet hem daarna welke 
mededeling ook te doen; dat verweerder 
op 15 januari 1957 oordeelde dat het 
arbeidseontract sedert 9 september 1956 
ten nadele van aanlegger verbroken was ; 

Overwegende dat de bestreden sen
tentie uit deze enkele elementen besluit 
« dat de omstandigheden waarvan het 
geschil vergezeld gaat dus de raad geen 
mogelijkheid bieden te handelen alsof 
de aanleggende partij inderdaad of waar
sehijnlijk door de verwerende partij op 
15 januari 1957 afgedankt werd "; dat 
de sententie de vordering niet gegrond 
verklaart; 

Overwegende dat deze redenen in het 
onzekere laten of de feitenreehter bedoeld 
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heeft te zeggen dat de arbeider, op straf 
van ontbinding te zijnen nadele van het 
arbeidscontract, de verplichting beeft 
gans de duur van zijn afwezigheid van 
de arbeid uit eigen beweging door me
dische attesten te dekken, dan wel of hij 
overwogen heeft dat, gezien de omstan
digheden welke zich ten deze voorgedaan 
hebben, het stilzwijgen van aanlegger na 
8 september 1956 diende te worden uit
gelegd als een uiting van zijn wil bet 
arbeidscontract te verbreken : 

Overwegende dat deze dubbelzinnig
heid in de redenen met een ontbreken 
van redenen gelijkstaat; dat de sententie 
bijgevolg het in bet middel aangeduide 
artikel 97 van de Grondwet schendt; 

Om die redenen, verbreekt de hestre
den sententie; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de kant 
:van de vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerder tot de kosten; verwijst 
de zaak naar de Werkrechtersraad te 
Nijvel, kamer voor werklieden. 

19 mei 1960.-1° kamer.- Voo1·zitte1' 
en Ve1·slaggever, H. Sohier, eerste voorzit
ter. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleiter, H. Van Ryn. 

18 KAMER. - 19 mei 1960 

OORLOG.- DoOR DE VIJAND GENOMEN 
MAA1'REGELEN HOUDENDE ONTHEFFINC, 
UIT HET BEZIT. - BESLUI'fWET VAN 
10 JANUARI 1941.- NIETIGHEID VAN 
OPENBARE ORDE. 

Artikel 2 van de besl1titwet van 10 januari 
1941, inzake de door de vijand genomen 
maatregelen houdende ontheffing ui.t het 
bezit, t1'eft met een radikale nietigheid 
van openba1·e o1·de de doo1' die bepaling 
bedoelde daden ( 1). 

{BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN, T. «COMPAGNIE ROYALE 
BELGO-ARGENTINE ».) 

ARREST. 

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

(1) Verbr., 16 april1958 (A1~·. Vm•b1•,, 1958, 
biz. 617; Bull. en PAsiO., 1958, I, 886), 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1101, 1107, 1134, 
1135, 1234, 1239 van het Burgerlijk 
Wetboek, 2, 3 van de besluitwet van 
10 januari 1941, inzake de door de vijand 
genomen maatregelen houdende onthef
fing uit het bezit, en 97 van de Grand
wet, doordat, na in feite vastgesteld te 
hebben : 1° dat verweerster op 1 februari 
1940 een contract voor het bouwen voor 
haar rekening van een vrachtschip 
nr. 691 gesloten heeft, hetwelk in arti
kel 11 bepaalde << dat bedoeld schip, de 
machines, het toebehoren ervan en alle 
materialen die op de scheepswerven, in 
de werkhuizen van de bouwers of van 
gelijk welke onderaannemer gebracht 
worden ten einde tot het bouwen van 
het schip gebruikt of daarin verwerkt 
te worden ... krachtens dit contract door 
de bouwers aan de reders verkocht en 
geleverd worden en zolang dit contract 
duurt het eigendom van de reelers zullen 
wezen alsof zij zich inderdaad in hun 
handen bevonden »; 2° dat de uitvoering 
van dit contract aan de gang was in 
mei-juni 1 'Jl•O, verweerster 20 t. h. in 
afrekening op de overeengekomen prijs 
hetaald hebbende en de bouwer verschei
dene werken verricht en voorraden van 
materialen aangelegd hehbende waarvan 
uitgemaakt is dat zij voor bedoeld schip 
bestemd waren; 3° dat, nadat de bezet
tende overheid op 2 7 november 1940 
een verordening afgekondigd had tot 
verbreking van de contracten voor het 
bouwen van schepen en inbeslagneming 
van de met het oog daarop opgeslagen 
materialen, deze overheid verweerster in 
kennis ervan stelde dat het haar niet 
toegestaan was de uitvoering van het 
lopende contract voort te zetten en dat 
dit contract op haar moest worden over
gedragen en aan een Duitse rederij af
gestaan was; 4° tenslotte dat de scheeps
werf ingevolge deze maatregelen de wer
ken tot het bouwen van het schip waar
over het contract gesloten was voortzette 
voor de rekening en onder de controle 
van de Duitse rederij, en haar het vol
tooide schip op 1!. maart 1944 1everde, 
- het bestreden arrest daarna bij beves
tiging van het vonnis van de eerste 
rechter van 4 januari 1956 beslist heeft 
dat verweerster de enige wettige eige
nares van meergemeld schip is en nooit 
opgehouden heeft het te zijn, om de 
redenen dat in artikel 11 van het door 
haar met de scheepswerf gesloten con
tract op absolute en onbetwistbare wijze 
haar eigendomsrecht op de materialen 
vanaf de identificering ervan vastgelegd 
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is en dat, vermits zij eigenares van alle 
ge1ndividualiseerde materialen is, zij 
noodzakelijkerwijze eigenares van het 
gehele schip bij de voltooiing ervan is, 
dat, aangezien de maatregelen door de 
vijand met betrekking tot dat contra<?t 
genomen maatregelen tot ontheffing mt 
het bezit zijn, die bij toepassing van 
artikel 2 van de besluitwet van 10 ja
nuari 1941 radikaal en volstrekt nietig 
zijn, zij op de uitvoering van het con
tract of op het juridisch bestaan daarvan 
geen uitwerking hebben kunnen hebben 
en dat het terz.ake weinig' afdoet dat de 
werken tot het bouwen van bet schip 
in feite voortgezet werden voor de reke
ning en onder de controle van de Duitse 
rederij, naardien het treden van deze 
rederij in de rechten van verweerster 
radikaal nietig is krach tens artikel 2 van 
voormelde besluitwet, en, ten slotte, dat 
het toedoen van de vijand de uitvoering 
van het door verweerster met de scheeps
werf g·esloten contract nlet belet heeft, 
dat de werf de bouw van het schip 
waarover het contract gesloten wasvoort
gezet heeft aan de hand van de in haar 
bezit gebleven plannen en met de mede
werking van haar technici en haar per
soneel en dat, al blijft het een feit dat 
het schip aan een Duitse rederij geleverd 
werd en dat verweerster nooit bezit ervan 
heeft kunnen nemen, deze omstandigheid 
niets kan afdoen aan het bestaan van 
het contract krachtens hetwelk verweer
ster eigenares van het schip werd ; dan 
wanneer, enerzijds, hlijkens de termen 
van het contract dat gesloten werd tussen 
verweerster en de met de bouw van het 
litigieuze schip belaste scheepswerf, zoals 
die termen in het arrest aangehaald en 
uitgelegd zijn, door dit contract aan ver
weerster slechts een titel verleend werd 
op het verkrijgen van de eigendom van 
de voor het schip bestemde materialen, 
van de identificering ervan af, en van 
het schip naarmate van de voltooiing 
ervan, dan wanneer mitsdien de verkrij
ging van de eigendom van de materialen 
en het schip door verweerster afhangt 
van de uitvoering van het contract en 
niet van het enkel bestaan daarvan, en 
dan wanneer aan te nemen dat verweer
ster eigenares geworden is van alle ge1ndi
vidualiseerde materialen en dienvolg'ens 
noodzakelijk van het geheel schip bij de 
voltooiing ervan, ofschoon het contract 
niet zijn contractuele uitvoering gekregen 
heeft, neerkomt op een miskenning van 
de zin en de draagwijdte welke, naar 
erkend is, bewust contract had, en dan 
wanneer, anderzijds, de maatregelen die 

de vijand met betrekking tot het kwes
tieuze contract genomen heeft in feite 
deze uitvoering belet hebben, hoewel zij 
krachtens artikel 2 van de besluitwet 
radikaal en volstrekt nietig zijn, en dan 
wanneer deze nietigheid niet tot gevolg 
kan hebben dat de voor de rekening van 
een derde voortgezette uitvoering van 
het contract ten voordele van verweer
ster de gevolg·en die verwacht waren van 
de uitvoering van het contract door haar 
en voor haar rekening zou voortgebracht 
hebben, en dan wanneer bijgevolg de 
gecritiseerde beslissing rust op beschou
wingen die haar niet kunnen rechtvaar
digen en een miskenning opleveren, en 
van de gevolgen van het tussen verweer
ster en de scheepswerf gesloten contract 
Em van de gevolgen van de niet-nakoming' 
ervan tussen de contracterende partijen, 
Em van de gevolgen van de nietigheid 
van de maatregelen welke deze nakoming 
belet hebben : 

Overwegende dat de door verweerster 
ingestelde vordering ertoe strekt nietig 
te doen verklaren de maatreg'elen hou
dende ontheffing uit het bezit welke in 
19<±0 en 1%1 door de bezettende overheid 
genomen werden met betrekking tot het 
schip dat op de scheepswerf van de 
vennootschap John Cockerill gebouwd 
werd tot uitvoering· van het met ver
weerster op 1 februari 19110 gesloten 
contract, en voor recht te doen zeggen 
dat verweerster de eigenares van bedoeld 
schip is en nooit opgehouden heeft het 
te zijn; 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, de bouw 
van het schip aan de g·ang' was op 10 mei 
1940; dat, op de weigering van verweer
ster het voordeel van de overeenkomst 
aan de bezettende overheid af te staan, 
deze overheid op 27 november 1940 de 
verbreking van bedoeld contract, en op 
15 mei 1941 de afstand ervan aan een 
Duitse rederij beval; dat deze rederij 
op 14 maart 1944 bezit van het schip 
nam, waarvan de bouw door de vennoot
schap John Cockerill voltooid werd en 
dat het schip op 2 mei 19115 in de grond 
werd geboord; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat verweerster de eigendom 
van de materialen en het schip verkregen 
heeft, niet alleen steunt op het bestaan 
van het tussen haar en de naamloze 
vennootschap John Cockerill gesloten 
contract; 
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Dat het integendeel erop wijst dat de 
maatregelen houdende ontheffing uit het 
bezit die door de hezettende overheid 
tegen de wil van de partijen genomen 
werden, naar recht « op de uitvoering 
van het contract geen uitwerking hebben 
kunnen hebben >> en « dat het ter zake 
weinig afdoet dat de werken tot het 
bouwen van het schip in feite voor de 
rekening en onder de controle van de 
Duitse rederij voortgezet werden, naar
dien deze omstandigheid in juridisch op
zicht zonder draagwijdte is>>; dat het 
ten slotte onjuist verklaart de stelling van 
de Belgische Staat dat « het toedoen van 
de vijand de uitvoering van het door 
de appellerende vennootschap (hier ver
weerster) met de naamloze vennootschap 
John Cockerill gesloten contract niet 
belet heeft >>, onder het voorbehoud even
wei dat « de appellerende vennootschap 
nooit bezit van het schip heeft kunnen 
nemen >>; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 2 van de 

besluitwet van 10 januari 1941 met een 
radikale nietigheid van openbare orde 
treft aile daden houdende beschikking 
van roerende of onroerende goederen 
welke sinds 10 mei 1940 vanwege de 
vijand het voorwerp zijn geweest van 
verbeurdverklaring, beslaglegging, ge
dwongen verkoop of van gelijk welke 
andere maatregelen welke het privaat 
eigendom aantasten ; 

Dat eruit volgt dat de verbreking, door 
de bezettende overheid, van de overeen
komst welke tussen verweerster en de 
naamloze vennootschap .John Cockerill 
gesloten werd, en de overdracht,' door 
deze overheid, van bewuste overeen
komst aan een Duitse rederij als juridisch 
niet besta:mde dienen te worden be
schouwd, en dat de uitvoering van het 
contract, welke door voormelde vennoot
schap voortgezet werd volgens de in haar 
bezit gebleven plannen, zoals het arrest 
vaststelt, juridisch niet kon plaats hebben 
dan ten voordele van verweerster; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
~osten. 

19 mei 1960. - 1 e kamer. - Voor
zitter, H. Sohier, eerste voorzitter. -
Verslaggever, Ridder Anciaux Henry de 
Faveaux. - Gelijkluidende conclusie, 

H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. DeBruyn 
en Van Ryn. 

18 KAMER. - 20 mei 1960 

1° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VOORZIE
NING TEGEN RET EINDVONNIS. - MID
DEL TEGEN EEN INCIDENTELE BESLIS
SING GERICHT. - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

2° ERFENIS. - KLEINE NALATEN
SCHAPPEN. - VRAAG TOT OVERNE
MING. - DESKUNDIGE DOOR DE RECH
TER AANGESTELD. - PARTIJEN NIET 
OVEREENKOMSTIG DE WET IN KENNIS 
GESTELD VAN DE DAG WAAROP DE 
EED ZAL WORDEN AFGELEGD EN DE 
DESKUNDIGE TOT ZIJN VERRICHTINGEN 
ZAL OVERGAAN. - NIETIGHEID WELKE 
DOOR DE VRIJWILLIGE VERSCHIJNING 
VAN DE PARTIJEN KAN GEDEKT WOR
DEN. 

3° BIND ENDE BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER. - BuRGER
LUKE ZAKEN. - VRAAG OM UITSTEL 
VAN DE ZAAK. - VERWERPING. -
SOEVEREINE BESLISSING. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VRAAG OM UITSTEL VAN DE 
ZAAK. - VRAAG NIET MET REDENEN 
OMKLEED. - GEEN WETTIGE GROND 
TOT VERDAGING.- VERWERPING WEL
KE NIET HOEFT GEMOTIVEERD TE ZIJN. 

1° Is in burge~·lijke zaken niet ontvanke
lijk het middel dat werd ingeroepen tot 
steun van een enkel tegen het eindvonnis 
ingestelde voo1·ziening en dat gericht is 
tegen een in dezelfde zaak gewezen inci
dentele beslissing (1). 

2° De nietigheid voo?'tvloeiend hie1·uit dat 
de partijen, die bij een vmag tot overne
ming van een kleine nalatenschap be
trokken zijn, niet ove1·eenkomstig de wet 
in kennis werden gesteld van de dag 
waarop de doo?' de techte?' aangestelde 
deskundige de eed zal afl,eggen en tot 
zijn verrichtingen zal overgaan, kan door 

(1) Verbr., 21 februari 1957 (A1'1'. Vm·br., 
1957, biz. 498; Bull. en PAsrc., 1957, I, 747); 
raadpi. a cont1·ario verbr., 27 september 1945 
(Arr. Verbr., 1945, biz .209; Bull. en PAsrc., 
1945, I, 227). 
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de vrijwillige ve1·schijning van de par
tijen bij die ver1·ichtingen gedekt wor
den (1). (Impliciete oplossing.) 

3o en 4o Wanneer een vmag om uitstel 
van de zaak niet met redenen omkleed is 
en er geen wettige grand tot verdaging 
bestaat, is de beslissing van de rechter, 
dat er geen reden tot uitstel aanwezig is, 
soeverein ( 2) en hoeft niet verde1· gemoti
veerd te zij n. 

(SERVRANCKX, T. IMBRECHTS.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 september 1959 in laa tste 
aanleg gewezen door de Vrederechter van 
het eerste kan ton Leuven ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 4 van de wet 
van 16 mei 1900 op de erfregeling der 
kleine nalatenschappen, doordat het 
bestreden vonnis op een onregelmatige 
proceduur geveld werd, vermits, eerste 
onderdeel, de Vrederechter, na ont
vangst van verweerders verzoekschr~ft, 
en alvorens eventueel een deskundig'e 
aa~ te duiden gelast met de schatting 
der goederen waarvan de overname 
gevraagd was, de verwerende partijen 
niet heeft opgeroepen op de bij de wet 
voorziene wijze, dit is minstens vijftien 
dagen tevoren bij aangetekend schrijven 
(schending van voormelde wetsbepaling 
en van de rechten der verdediging) ; 
tweede onderdeel, de gTiffier slechts 
bij aangetekend schrijven van 22 juni 
1959 de partijen heeft uitgenodigd om 
te verschijnen ter zitting van 30 juni 
1959 waarop de deskundig·e zijn eed 
heeft afgelegd, en, slechts bij aangetekend 
schrijven van 30 juni 1959 eisers van 
de op woensdag 15 juli 1959 vastgestelde 
schatting· der goederen verwittigd heeft, 
wanneer de wet voorschrift dat de 
partij en minstens vijfti~n dagen teyo::en 
varr de bewerkingen d1enen verw1ttigd 
te worden ( artikel 4, lid 4 en lid 6) 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de voorziening niet 

(1) RaadpL verbr., 15 maart 1957 (.A1·r. 
Verbr., 1957, biz. 582; Bull. en PAsrc., 1957, 
I, 855) en de beslissingen in de noot onder 
dat arrest vermeld. 

(2) Verbr., 24 april 1944 (Bull. en PAsiC., 
1944, I, 308) ; verge!. verbr., 16 mei 1960, 
sup1·a, blz. 823 (Bull. en PASIC., 1960, I, 1062). 

gericht is tegen het op 22 juni 1959 
door de vrederechter van het eerste 
kanton Leuven geveld bevelschrift waar
bij een deskundige aangesteld en een 
datum voor de verschijning van de 
partijen en de eedafleg·ging van de 
deskundige bepaald werd ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende, gewis, dat uit de bestre

den beslissing blijkt dat de partijen 
niet binnen de wettelijke termijnen 
werden opgeroepen om op 30 juni 1959 
bij de eedafleg·ging door de deskundige 
en op 15 juli 1959 bij dezes verrichtingen 
aanwezig te zijn; dat aanleggers evenwel 
noch het deskundig verslag van 7 augus
tus 1959, naar hetwelk het bestreden 
vonnis uitdrukkelijk verwijst, noch enig· 
ander stuk overgelegd hebben waaruit 
blijken zou dat de partijen niet vrij
willig bij bedoelde verrichtingen zijn 
verschenen ; 

Overwegende dat het Hof mitsdien 
niet in de mogelijkheid gesteld wordt 
om de g·egrondheid van dit onderdeel 
van het middel te beoordelen ; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 4 van de wet van 
16 mei 1900 op de erfregeling der kleine 
nalatenschappen, meer bepaaldelijk van 
het eerste lid ervan, doordat het bestre
den vonnis niet vaststelt dat twee per
celen land - het ene gelegen onder 
Veltem-Beisem ter plaatse op den Dries 
ter plaatse Mastellenstraat, en, het 
andere gelegen onder Veltem-Beisem 
ter plaatse Biezen Bempt, waarvan de 
overneming door eerste verweerder res
pectievelijk voor vier en dertig duizend 
zeshonderd frank en acht en negentig 
duizend driehonderd veertig· frank toege
laten werd, door deze verweerder per
soonlijk en voor eigen rekening .in 
g·ebruik waren, en het verzoekschnft 
ook zulks niet aanhaalt, zodat het Hof 
in de onmogelijkheid wordt gesteld de 
wettelijkheid der bestreden beslissing 
wat die twee onroerende goederen betreft 
nate gaan : 

Overwegende dat uit het bij de vrede
rechter ingediend en door het bestreden 
vonnis ingewilligd verzoekschrift blijkt 
dat bij het overlijden van zijn echtgenote 
eerste verweerder het huis betrok waar
van de · overneming toegestaan werd en 
dat dit huis samen met het in het middel 
aangeduid land eerr zelfde erf uitmaakte; 
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Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten der verde
diging, van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 4 van de wet van 16 mei 
1900 op de erfregeling der kleine nala
tenschappen, doordat het bestreden 
vonnis de vraag om uitstel van eisers 
in weerwil der rechten van de verde
diging heeft afgewezen om de enige 
reden dat de meerderheid der belangen 
zich tegeu dit uitstel verzette, dan 
wanneer die red en, die niet op de nood
wendigheden van een goede rechtsbede
ling is gegrond, niet opgaat, dat het 
niet aan de partijen behoort over een 
uitstel te beslissen, maar aan de rechter 
zelf en om eigen overwegingen : 

Overwegende, enerzijds, dat, in strijd 
met datgene door het middel ondersteld 
wordt, het bestreden vonnis niet ver
klaart dat het aan de verschijnende 
partijen, die de meerderheid van de 
belangen vertegenwoordigden, behoorde 
over de vraag om uitstel van aanleggers 
te beslissen; dat de rechter, hoewel het 
verzet van de verschijnende partijen in 
aanmerking nemende, zelf beslist heeft 
dat er geen reden tot uitstel van de 
zaak voorhanden was ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit geen 
enkel bij de voorziening gevoegd stuk 
blijkt dat aanleggers hun verzoek om 
uitstel met redenen omkleed hebben, 
noch dat er een wettige grond tot ver
daging voorhanden was ; dat derhalve de 
rechter soeverein beslist heeft dat er 
geen reden tot uitstel van de zaak 
aanwezig was ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

20 mei 1960. 1e kamer. 
Voorzittm·, H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Delahaye. Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 20 mei 1960 

1° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
DIENSTEN. - BEDIENDENCONTRACT. 

- SCHEIKUNDIGEN GESLOTEN UIT DE 
BEDIENDEN DIE TOT HET RECHTSGE
BIED VAN DE WERKRECHTERSRAAD 
BEHOREN.- UITSLUITING WELKE NIET 
VOOR GEVOLG HEEFT DAT DE SCHEI
KUNDIGEN DOOR EEN BEDIENDENCON
TRACT NIET ZOUDEN KUNNEN VERBON
DEN ZIJN. 

2° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
DIENSTEN. - BEDIENDENCONTRACT. 
- J AARLIJKSE BEZOLDIGING HOGER 
DAN 120 .. 000 FRANK. - BIJ OVEREEN
KOMST BEPAALDE OPZEGGINGSTERMIJN 
DOOR DE WERKGEVER IN ACHT TE 
NEMEN. - TERMIJN KORTER DAN DE 
TERMIJN VASTGESTELD DOOR DE GECO· 
ORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE 
HET BEDIENDENCONTRACT. - CON
TRACT GESLOTEN VOOR HET INWER· 
KINGTREDEN VAN DE WET VAN 
11 MAART 1954. - BEOORDELINGS
MACHT VAN DE RECHTER. 

1° Uit de omstandigheid dat a1·tikel 4, b, 
van de wet van 9 juli 1926 de scheikun
digen uit de personen sluit die tot het 
rechtsgebied van de wm·krechte1'S1'aad be
horen, valt niet af te leiden dat zij . niet 
kmchtens de wetgeving op het bedienden
contract door de1·gelijk contract kunnen 
verbonden zijn. 

2° Wanneer de jaarlijkse bezoldiging van 
een bediende 120.000 frank te boven 
gaat, het bediendencontract op het stuk 
van de door de werkgeve1· te geven opzeg
ging een korte1·e tm·mijn bedingt dan 
het minimum bepaald do01· m·tikel 15 
van de samenge01·dende wetten betref
fende het bediendencont1·act, en de werk
gever aan de bediende de opzegging gege
ven l~eeft met inachtneming van de aldus 
bedongen termijn, kan de rechter een 
termijn stellen die langer is dan het door 
bedoeld artikel 15 bepaalde minimum, 
zelfs indien het bediendencontmct v6 6r 
het inwerkingtreden van de wet van 
11 mam·t 1954 gesloten werd. 

(N. V. « PARBEL », T. WEINREB.) 

ARREST (1). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 januari 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4 van de wet 

(1) Zie de conclusie van het openbaar 
ministerie in Bull. en PAsiC., 1960, I, 1084, 
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van 9 juli 1926 betreffende de werk
rechtersraden, 14 en 15 van de bij het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 
samengeordende wetten betreffende het 
bediendencontract en 113'> van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest beslist, in strijd met wat aanlegster 
bij haar conclusies betoogde, dat, hoewel 
de scheikundigen naar luid van artikel 4 
van de wet van 9 juli 1926 betreffende de 
werkrechtersraden uit de categorie van 
de onder de bevoegdheid van de werk
rechtersraden vallende bedienden, ge
sloten zijn, zij desniettemin in hun betrek
kingen met hun werkgever aan de wetge
ving betreffende het bediendencontract 
kunnen onderworpen zijn, en, na vastge
steld te hebben dat de jaarlijkse bezoldi
ging van verweerder, die op 25 november 
1%8 als scheikundige door aanlegster in 
dienst genomen werd, geen 180.000 frank 
te boven ging, eruit afleidt dat in begin
sel de wetten betreffende het bedienden
contract toepasselijk zijn voor het bepa
len van de duur van de opzeggingster
mijn waarop verweerder aanspraak mocht 
maken en ten onrechte geweigerd heeft 
de tussen partijen gesloten overeenkomst 
toe te passen, dan wanneer de toekenning 
van bevoegdheid, die in artikel 4 van de 
wet op de werkrechtersraden vastgesteld 
is, gevolglijk het op de verhuring van 
diensten toepasselijke regime regelt; dat 
dienvolgens zij die, als de scheikundigen, 
aan de bevoegdheid van het rechtscollege 
van de kamer voor bedienden onttrokken 
zijn, insgelijks aan de toepassing van de 
wet op het hediendencontract ontsnap
pen, en het geschil tussen partijen door 
toepassing van het gemeen recht diende 
te worden beslecht en de overeenkomst 
tussen partijen al haar gevolgen moest 
hebben : · 

Overwegende dat, volgens het middel, 
het feit dat artikel 4, b, van de wet van 
9 juli 1926 op de werkrechtersrad en de 
scheikundigen sluit uit de personen die 
als bedienden tot het rechtsgebied van de 
werkrechtersraad behoren, voor noodza
kelijk gevolg heeft dat de scheikundigen 
insgelijks aan de toepassing van de geor
dende wetten betreffende het bedienden
contract onttrokken zijn; 

Overwegende dat de werkgever, door 
in artikel 2 van voormelde wet de hoofden 
van Iandbouw en bosbouwbedrijven uit 
de personen die als werkgevers tot het 
rer.htsgebied van de werkrechtersraad be
horen, te sluiten, niet bedoeld heeft te 
bepalen dat dezen de hoedanigheid van 
hedrijfshoofd of werkgever in de zin van 
de wetgeving op het arbeids- of op het 

bediendencontract niet mochten hebben; 
dat hij evenzo, door in artike1 4, b, de 
technische bedrijfsleiders, handelsleiders 
ingenieurs scheikundigen en actuarissen, 
uit de personen die tot het rechtsgebied 
werkrechtersraad behoren, te sluiten, de~ 
zen niet gesloten heeft uit de bedienden 
die krachtens de wetgeving op het be
diendencontract door dergelijk contract 
kunnen verbonden zijn; 

Dat inzonderheid uit de voorbereiclende 
werkzaamheclen tot de wet van 9 juli 
1926 blijkt clat de scheikuncligen uit de 
beclienden die tot het rechtsgehied van 
de werkrechtersraad behoren gesloten 
werden, niet wegens de juridische aard 
van het contract waardoor zij gebonclen 
zijn, maar wel dewijl, enerzijds, hun be
roepsvereniging daarom verzocht had, 
en dewijl, anderzijds, de geschillen welke 
tussen hen en hun werkgevers konden 
rijzen vaak meer complex waren dan die 
waartoe in feite de contracten kunnen 
leiden, waarbij verreweg de meeste be
dienclen belanghebbenden zijn; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Over het tweede micldel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134 van Burg·erlijk Wetboek, 
14, 15, 20 en 22 van de bij het koninklijk 
besluit van 20 juli '1955 samengeordencle 
wetten betreffende het bediendencontract 
doordat bet bestreden arrest, na vastge
stelcl te hebben clat verweerder sedert 
meer dan vijf jaar bij aanlegster in dienst 
was en jaarlijks een hogere bezoldiging 
dan 120.000 frank genoot, eruit afleidt 
clat krachtens de wetgeving op het be
diendencontract, die volgens hem ten deze 
toepasselijk was, de minimum ter.mijn tot 
opzegging bij verbreking van de overeen
komst tussen partijen zes .maanden was, 
dat bijgevolg, daar die overeenkomst een 
kortere ter.mijn dan het wettelijk mini
mum bepaalcle, zij in dit opzicht geheel 
nietig was en dat de duur van de opzeg
gingstermijn derhalve door de rechter 
met inachtneming van de omstanclighe
clen cler zaak, diencle bepaald te worden 
dit is ten deze op een jaar; clan wanneer, 
in de onderstelling dat het tussen partijen 
gesloten contract aan de door het konink
lijk besluit van 20 juli '1955 geordende 
wetten onderworpen is, de partijen het 
ver.mogen hebben de opzeggingstermij
nen bij verbreking in een overeenko.mst 
vast te stellen, behoudens het nakomen 
van de voorgeschreven minima (artikel15 
van de geordende wetten), en dan wan
neer, daar partijen v66r de inwerking
treding van de wet van 11 .maart 1954 
overeengekomen waren de duur van de 
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opzeggingstermijn in een overeenkomst 
vast te leggen, de feitenrechters ter zake 
de beoordelingsmacht niet bezaten welke 
hun bij onstentenis van iedere overeen
komst toegekend is, en niets anders kon
den doen dan de overeengekomen termij
nen aan de vereisten van de nieuwe wet 
aanpassen ; dan wanneer het bestreden 
arrest, door te beslissen de duur van de 
opzeggingstermijn op Mn jaar, en niet op 
zes maanden te brengen, de in het middel 
aangeduide bepalingen van de op 20 juli 
1955 geordende wetten geschonden en de 
bindende kracht van de overeenkomst 
tussen partijen miskend heeft (schending 
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in feite vaststelt dat de termijn van de 
opzegging, die in het contract bedongen 
was en door aanleg·ster aan verweerder 
betekend werd, korter was dan het mini
mum waarvan in artikel 15, 2° van de 
geordende wetten betreffende het bedien
dencontract gewag gemaakt wordt; 

Overwegende dat artikel 22 van even
gemelde wetten, hetwelk sedert de in
werkingtreding van de wet van 11 maart 
1954 op dit contract toepasselijk is, be
paalt dat dergelijk beding nietig is ; 

Dat, naardien dit beding aldus als niet 
geschreven wordt aangezien, de feiten
rechter, gebruik makend van de hem door 
voormeld artikel15, 2°, verleende macht, 
de wet juist toegepast heeft door de duur 
van de opzeggingstermijn waarop ver
weerder aanspraak kon maken volgens 
de omstandigheden van de zaak te bepa
len; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

20 mei 1960. 1e kamer. 
Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve~·slaggever, 
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Ansiaux 
en Demeur. 

1 e KAMER. - 20 mei 1960 

BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
0VEREENKOMST. - TWIJFEL OMTRENT 
RET GEMEENSCHAPPELIJK VOORNEMEN 

VAN PARTIJEN. - RECHTER WELKE 
OM DIT NA TE VORSEN OP INTRINSIEKE 
ELEMENTEN STEUNT. WETTELIJK
HEID. 

Zo er twijfel bestaat omtrent het gemeen
schappelijk voornemen van de bij een 
overeenkomst betrokken pm·tijen, kan de 
rechter, om hun werkelijk voornemen nate 
vorsen, steunen op elementen welke 
intrinsiek zijn ten aanzien van de 
akte die de overeenlwmst vaststelt ( 1). 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1156.) 

(N. V. « LE BON CAFE », T. DERVEAU.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 juni 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Gron
wet, 141 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering, 1101, 1107, 1108, 
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest, 
onder bevestiging van het beroepen 
vonnis, de door aanlegster opgeworpen 
excepties van onbevoegdheid verworpen 
heeft, en geoordeeld heeft dat de Recht
bank van koophandel te Bergen bevoegd 
was om van het geschil tussen partijen 
kennis te nemen, om de redenen dat 
« ... de bestelbonnen geen clausule tot 
toekenning van rechtsmacht inhouden », 
« ... dat de algemene voorwaarden van 
de Antwerpse markt, waarvan in de 
bevestigingsbrieven sprake is, in deze 
brieven zelfs niet summier aangehaald 
zijn », << ... dat er niet aangetoond is 
dat appellante, hier aanlegster, daarvan 
aan de rechtsvoorganger van ge'inti
meerden (hier verweerders) kennis ge-
geven heeft », en dat << ... de eerste 
rechter terecht wijst op de tegenstrij
dige houding van appellante welke, van 
de ene kant, in haar brieven van 3 en 
9 september 1949 vermeldt dat de ver
koop onder de algemene voorwaarden 
van de Antwerpse markt geschiedt, en 
van de andere kant, op het papier dat 
zij toentertijd bezigde om haar fakturen 
op te maken, een enkele clausule ver
meldt die onder meer luidt dat bij 
geschil aileen de Rechtbank van koop-

(1) Raadpi. verbr., 14 mei 1959 (Arr. Verbr., 
1959, biz. 729, met de noot 1, biz. 730; Bull. 
en PAsrc., 1959, I, 934 met de noot 2). 
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handel te Antw:erpen bevoegd is "i dan 
wanneer · de bestelbon geen element 
van bet contract is; hij noch een aan
bod, noch een aanvaarding uitmaakt; 
en de rechter in boger beroep derhalve 
daarin geen uiting van de wil van aan
legster mocht zoeken; dan wanneer, 
bovendien, aanlegster deed gelden dat 
er vruchteloos beweerd werd, zoals 
verweerders gedaan hadden, dat hun 
rechtsvoorganger de algemene voorwa.ar
den van de Antwerpse markt niet kende, 
eraan toevoegende " ... dat, zo zulks bet 
geval was, hij die voorwaarden niet 
had mogen aannemen zonder de nodige 
voorlichting ontvangen te hebben " en 
dan wanneer de bestreden beslissing 
dit door aanlegster regelmatig bij con
clusies ingeroepen middel had dienen 
te beantwoorden - wat zij nagelaten 
heeft te doen ; dan wanneer, ten slotte, 
aanlegster bij conclusies deed gelden ... 
(lat de eerste rechter zich kennelijk 
vergist wanneer hij erop wijst dat de 
overgelegde stukken tegenstrijdig zijn, 
dat het onder de algemene voorwaarden 
van de Antwerpse markt gesloten con
tract, waarbij de Scheidskamer voor 
Koffiezaken te Antwerpen bevoegd ver
klaard wordt, geenszins de op bet brief
papier staande vermelding, dat de recht
banken te Antwerpen bevoegd zijn, 
uitsluit; dat immers de verwijzing naar 
de algemene voorwaarden van de Ant
werpse markt op het litigieuze contract 
doelt, dan wanneer de op de fakturen 
en bet briefpapier bepaald e bevoegd
heid een van de voorwaarden is waar
onder appellante over bet algemeen 
haar zaken afhandelt, dat ter zake de 
met de hand geschreven vermelding de 
bovenhand had op de gedrukte ver
melding ... en dan wanneer bet bestreden 
arrest de verwerping van dit middel 
wettig had dienen te rechtvaardigen 
- wat het niet gedaan heeft : 

Overweg·ende dat uit de stukken 
waarop bet Hof vermag acbt te slaan 
blijkt dat de door verweerders ingestelde 
vordering strekt tot bet bekomen van 
de levering van bet saldo van een 
bestelling koffie die bij de aanlegg·ende 
vennootschap door de thans overleden 
rechtsvoorganger van verweerders ge
plaatst werd; 

Overwegende dat, nadat bet geschil 
v66r de Rechtbank van koophandel te 
Bergen gebracht werd, aanlegster zich 
wilde beroepen op een clausule waardoor 
bevoegdheid aan de Scheidskamer voor 
Koffiezaken te Antwerpen verleend is; 

Overwegende dat het bestreden arrest 

deze eis afgewezen heeft, op de gronden; 
onder meer, dat de door de recbtsvoor
ganger van verweerders g·etekende bestel
bonnen geen enkele clausule van toe
kenning van bevoegdheid inhouden, dat 
de algemene voorwaarden van de Ant• 
werpse markt zelfs niet summier in de 
door aanlegster ingeroepen bevestigings
brieven · aangehaald zijn, en dat uit bet 
tegenover elkaar stellen van deze brie
ven en de door verweerders overgelegde 
faktuur van 25 april 1950 een tegen-· 
strijdige houding van aanlegster blijkt; 

Dat het arrest eruit afleidt dat bet 
niet bewezen is dat in bet gemeen
schappelijk voornemen van partijen de 
tussen hen gerezen geschillen v66r de 
Scheidskamer dienden te worden ge
bracht; 

Overwegende, wat bet eerste onder
dee! van bet middel betreft, dat bet hof 
van beroep, overwegend dat bet gemeen
schappelijk voornemen van partijen 
opzeker was, wettig de bestelbonnen 
heeft kunnen onderzoeken om hun wer
kelijk voornemen na te vorsen, welke 
de juridische aard dier stukken ook was ;. 

Overwegende dat, aangezien bet hof 
van beroep op de onwetendheid van de 
rechtsvoorganger van verweerders ten 
aanzien van de in de algemene voor
waarden van de Antwerpse markt ver
vatte clausule tot toekenning van rechts
macht slechts wijst om het voornemen 
van deze rechtsvoorganger na te vorsen,, 
het hof van beroep niet meer behoefde 
te antwoorden op het in het tweede 
onderdeel van het middel aangebaalde 
verweer; dat dit verweer toch het 
instemmen van de rechtsvoorganger van 
verweerders met alle voorwaarden van 
de Antwerpse markt onderstelt, welke 
ook deze voorwaarden mogen zijn; 

Overwegende, ten slotte, dat bet arrest, 
door vast te stellen dat de teg·enstrij
dige houding van aanlegster op 
afgetekende wijze bleek uit bet tegen
over elkaar stellen van de door aan
legster ingeroepen bevestigingsbrief van 
19 november 1949 en de door ver
weerders overgeleg·de faktuur van 
25 april 1950, dit wil zeggen uit docu-· 
menten betreffende de juridische betrek
kingen tussen partijen, op de in bet 
derde onderdeel van bet middel be
doelde conclusies een passend antwoord 
verstrekt heeft ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor-
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ziening; ·veroordeelt aanlegster tot .de 
kosten. 

20 mei 1960. - 1e kamer. - Voor
zitte~·, H. Vandermersch, raadsheer waar
nem.end voo.rzitter. Ve1·slaggever, 
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleiters, HH. Simont 
en Faures. 

2e KAMER. - 23 mei 1960 

1° VERKEER. WEGCODE VAN 
10 DECEMBER 1958. - VERKEERS
TEKEN Nr 1A (OMGEKEERDE DRIB
HOEK). - VoORWAARDEN VAN DE 
INACHTNEMING ERVAN. 

2° VERKEER. WEGCODE VAN 
10 DECEMBER 1958, ARTIKEL 7-2. -
VERKEERSTEKENS. REGELMATIG
HEID NAAR DE VORM. - BEGRIP. 

so VERKEER. - VOORRANG. - WEG
CODE VAN 10 DECEMBER 1958, ARTI
KELEN 15 EN 16-1-D. - BESTUURDER 
DIE VAN RECHTS KOMT OP EEN WEG 
WELKE VAN RET TEKEN Nr 1A VOOR
ZIEN IS. - BESTUURDER DIE VAN 
LINKS KOMT OP EEN WEG WTCLKE 
VAN RET TEKEN N' 2 NIET VOORZIEN 
IS.- VERKEERSVOORRANG BEHORENDE 
AAN DIE LAATSTTC BESTUURDER. 

1° H et verkee1·steken nr 1 a, bepaald door 
artikel 93 en door de bijlage 1 van de 
Wegcode van 10 decembe1· 1958, is 
voo1· de weggebruiker bindend, zodra 
het regelmatig naar de vonn en vol
doende zichtbaar is, en elke onduidelijk
heid uitgesloten is ( 1). 

2° De met het oog op de regeling van het 
ve1·kee1' geplaatste tekens z~jn « regel
matig naar de vo1·m " in de zin van 
artikel 7-2 van de wegcode van 10 decem
ber 1958, wanneer zij gelijkvo1·mig 
zijn met de in de b~jlagen van die 
Wegcode bepaalde modellen (2). 

so Bij afwijking van de algemene regel 
van artikel 15 van de Wegcode van 
10 decembe1· 1958, is de bestuurder 

(1) en (2) Verbr., 12 october 1959 en 
21 maart 1960, stlpm, biz. 125 en 650 (Bull. 
en PAsrc., 1960, I, 182 en 845). 

(3) Verbr., 20 october 1958 (A1'1', vm·b1·., 
1959, biz. 149; Btlll. en PAsrc., 1959, I, 177) 
en 21 maart 1960 in vorige noten vermeid. 

niet e1·toe gehouden de do a 
te laten voor de van 1'ech ?'gang VTtJ 
bestuurde~· wannee1· de <t;s komende 
deze rijdt 'van het .teken n~ eg waarop 
keerde driehoek) voorzien is · 1ra (omd[je• 
de door de eerste gevolg~;;ze 8 ~n ~~n 
van het teken nr. 2 · (zwarte ~.~eg met 
zien is (S). ptJl) voor-

(CLYBOUW EN POLL:E: '1' 

T. P. V. B. A. « TRANSV\r :E: S~ "·) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op l 
den vonnis op 22 october 1 9 5 ~e~ bestre
beroep gewezen door de Q~ 9 m .boger 
Rechtbank te Brugge ; rrecbonele 

Over beide middelen sa.IQ . h · 
eerste afgeleid uit de schend_i e~ · et 
artikelen 97 der Grondwet ng van ~e 
nea 2 en 16-2-b, 95 en 12 16-1, ah
koninklijk besluit van 8 a.'2 yan bet 
aangevulgd door het konink:1f.rrl 195~, 
van 15 juni 1951±, doordat het Jk beslmt 
vonnis beslist dat aanlegge:r bestreden 
gang moest vrijlaten voor de de d?or
komende bestuurder Viaene van lmks 
door aanlegger gevolgde We omdat de 
teken nr. 1a was voorzien, d.r van bet 
geen teken nr. 2 op de do~ wal?-neer 
bereden weg was geplaatst r Vraene 
t k . . • zodat bet 
~ en nr. ~a, lmdens artrkelen 95 122 met geld1g was, het tweede ep. 1 . d 

uit de schending van de art .k ~ ge e~ 7 van de Grondwet, 15 van het 1
1 e .enl .. 

besluit van 8 april 1954, d wnm d1J_k 
vonnis beslist dat Viaene d Oordat bt:t 
genoot om reden dat de do 

8 
voorrang 

gevolgde weg met bet tekr aanlegger 
was voorzien, dan wanneer 0

8
; dnr.d 1a 

Viaene bereden weg het tel{_ e oor 
niet was geplaatst, zodat luictn nr. t.2 
kel 95 en 122, het teken nr. 

1 
ens ar I-

uitwerksel was en Viaene a zonder 
kracbtens artikel 15 de do derhalve, 
aanlegger moest vrljlaten ~rgang voor 

Overwegende dat, vermits h t 
val op 11 februari 1959 geschieJd ohg~
luidens artikel ·· 7 van het k: ~·I I ~k 
besluit van 10 december 195 onm c 1J 
toepassing valt van het hi'S, onder 
koninklijk besluit .gevoegd J . gezegd 
op de politie van bet wegverk~~~e.ment 

Overwegende dat, krachtens a t·k' I 7 2 van dit reglement, de weggebr~·{ e d. 
met het oog op de regeling 1 cers a 
verkeer geplaatste tekens in ~ vi atn bet 
t d d "'c1 moe-en nemen, zo ra eze laatst I 
matig naar de vorm en e rege -
zichtbaar zijn ; Voldoende 
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Dat uit artikel 115 blijkt dat die 
regelmatigheid naar de vorm de 
overeenstemming bedoelt met de model
len die in de bijlage van het reglement 
op de politie van het verkeer voor
komen; 

Dat de voorschriften van artikelen 95 
eerste lid en 122-b slechts de openbare 
overheden betreffen, die met het aan
brengen van de verkeerstekens belast 
zijn; 

Overwegende dat het teken nr. 1a 
voor aanlegger dus bindend was ; 

Overwegende dat artikel 16-1-d een 
uitzondering op artikel 15 der Weg
c:;ode voorziet wanneer, zoals te dezen, 
de door de van rechtskomende bestuur
der gevolg·de weg met het teken nr. 1a 
is voorzien ; 

Overwegende dat aanlegger niet pre
ciseert hoe het bestreden vonnis arti
kel 97 van de Grondwet zou hebben 
geschonden ; 

Dat de middelen niet kunnen aange
nomen worden ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

23 mei 1960. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggevm·, H. de 
Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 mei 1960 

VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954 GEWIJZIGD BIJ KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 4 JUNI 1958.- ARTIKEL 15. 
- VOORRANG VAN RECHTS, - VoOR
RANG WELKE ZICH OVER DE GEHELE 
BREEDTE VAN DE DOOR DE VAN RECHTS
KOMENDE BESTUURDER GEVOLGDE WEG 
UITSTREKT. 

De verkeersvoorrang die bepaald is bij 
artikel 15 van de Wegcode van 8 april 
1954, gewijzigd bij koninklijk besluit 
van 4 juni 1958, in het voordeel van de 
van t'echts komende bestuurder, is onaf
hankelijk van de wijze waa1·op hij over 

de door hem gevolgde weg rijdt en st1'ekt 
zich uit over de gehele breedte van die 
weg (1). 

( CLAESEN EN DIERICKX, 
T. VANDERHEYDEN EN ROUMIEUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestredell. 
vonnis, in hoger beroep gewezen op 
18 december 1959 door de Correctionel~ 
rechtbank te Leuven ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de · artikelen 15 en 17 bis vatl, 
het koninklijk besluit van 8 april 195~ 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer (tekst gewijzigd. 
im aangevuld door later genomen konink
lijke besluiten, zoals dit werd bekendge_ 
maakt in het Staatsblad van 14 janua:r-i 
1959); van artikelen 1382, 1383 en 1384 
van het Burgerlijk Wetboek; van artike_ 
len 3 en 4 van de wet van 17 april1878 be
vattende de voorafgaande titel, van het 
W etboek van strafvordering en van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis gezegd heeft dat eerste 
verweerder niet schuldig was aan ove:r-
treding van de artikelen 15 en 17 bis van 
het algemeen reglement op het wegver
keer, en dienteng·evolge eerste en tweede 
verweerders zonder kosten buiten zake 
heeft gesteld, en verklaard heeft dat de 
rechtbank niet bevoegd was om kennis 
te nemen van de tegen hen gerichte bur
gerlijke vordering om reden " dat tweede 
verdachte ( eiseres in verbreking) ver
geefs de voorrang van rechts inroept 
wanneer zij in overtreding is met een 
andere bepaling van de Wegcode, da.t 
zij, door een te korte draai te neJl!en, 
voor eerste verdachte een onvoorzien
bare hindernis was en hem in de onmo
gelijkheid heeft gesteld de voorrang van 
rechts te eerbiedigen, en dat eerste Ver
dachte, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 25-2b en rekening houdende 
met de lengte van zijn vrachtwagen 
zijn manreuvre zo kort mogelijk en met 
matige sneldheid - vermits hij bij het 
opmerken van tweede verdachte ter 
plaatse heeft gestopt - uitgevoerd 
heeft >> ; alhoewel de voorrang van door
gang van de bestuurder, die van rechts 
komt, onafhankelijk is van de wijze 

(1) Verbr., 11 februari 1957 (Bull. en PAsra., 
1957, I, 694); 22 februari 1960 (ibid., 1960, 
I, 731), 
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waarop hij rijdt, en degene die de door
gang moet vrijlaten zijn weg slechts mag 
voortzetten indien hij zulks ka:n doen 
zonder gevaar voor ongevallen, gelet op 
de plaats de verwijdering en de snelheid 
van de bestuurder, die de voorrang ge
niet, dat het miskennen door deze laatste 
ener reglementaire bepaling niet nood
zakelijkerwijze onvoorzienbaar is, eil 
doordat dienvolgens de motieven van het 
bestreden vonnis onmachtig zijn wette
lijk de vrijspraak wegens inbreuk op 
voornoemde artikelen 15 en 17 bis te 
rechtvaardigen ; 

I. Nopens de voorziening van Claesen : 
Overwegende dat de substantiele of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Nopens de voorziening van Die
rickx : 

A. In zover ze gericht is tegen de 
beslissing welke hem als burgerlijke aan
sprakelijke partij tot de kosten van de 
publieke vordering heeft veroordeelt : 

Overwegende dat aanlegger geen mid
del inroept : 

B. In zover ze gericht is tegen de be
slissing die zijn burgerlijke vordering· 
tegen Vanderheyden en Roumieux afge
wezen heeft : 

Overwegende dat, om de gehele verant
woordelijkheid van het ongeval, dat op 
een kruispunt gebeurde, ten laste van 
aanlegster te leggen de feitenrechter 
hierop steunt dat aanlegster, in strijd 
met artikel 25-2-b van de Wegcode, om 
naar links af te slaan geen zo groot moge
lijke draai heeft genomen en aldus een 
onvoorzienbare hindernis voor verweer
der heeft uitgemaakt; 

Doch overwegende dat het vonnis 
insgelijks vaststelt dat eerste verweerder 
het kruispunt reeds twee meter opge
reden was, dan wanneer de van rechts
komende aanlegster de prioriteit genoot 
over de gehele breedte van de door haar 
gevolgde weg, zodat eerste verweerder 
artikel 15 van de Wegcode overtreden 
heeft; 

Dat het vonnis dus, in strijd met' die 
bepaling, de gehele verantwoordelijkheid 
van het ongeval ten laste van aanlegster 
heeft gelegd ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het uit
spraak heeft gedaan over de burgerlijke 
vordering; beveelt dat melding van on-

derhavig arrest zal worden ~ . . , 
de kant van de gedeeltelijk ~ma~k~ OP, 
beslissing; V!:Jroordeelt ieder~ verm~~Igde 
de helft der kosten; verwij 1$ t parhJ tot 
beperkte zaak naar de c de .aldus, 
rechtbank te Brussel, wijzen ~ l:'r~chonele 
beroep. e m hoger 

23 mei 1960. - 2e kamel"-
zitter, H. de Clippele, voorzitt.: - VVoor-. 
l H D B '"r. - er-s ~ggeve1·, . ~ ersaques. ~ G l"k 

lutdende concluste, H. F. Du.l''Q e tJ. -, 
caat-generaal. - Pleiter H. on, advo-, 

' be Bruyn. 

2e KAMER. - 23 ,mei l_ 
960 

BEVOEGDHEID EN AA~L 
STRAFZAKEN. - WETBOEK v EG. 
VORDERING, ARTIKEL 138-6 b ~N STRAF
LITIERECHTER BEVOEGD TE; ;s. - PO
VAN EEN INBREUK OP DE AANZIENi 
418 EN 420 VAN HET STR.A:i'RTIKELEN, 
DOOR VERKNOCHTHEID OFOl\< WETBOEK, 
HElD VERBONDEN MET Il'.r~ERDEELD
DE WETTEN EN REGLEJ\IEN'l:'EREUK OP 
POLITIE VAN HET WEGVE{\1\: N OP DE, 
REEDS VOOR HEM AANHAl\< C EER, DIE 
VASTSTELLING VAN DE B lG IS. -
VERKNOCHTHEID OF VAN ONy~ND VAN 
HElD VOORDAT DE ZAAK RDEELD
AANHANGIG IS .GEMAAKT OF VOOR HEM 
IS GESCHIED. - ZELFDE Dt~ADAT DIT 

• WERKSEL.· 

Kmchtens de wet van 21 febru . 
1959 welke artikel 138 van het W e~rt ' 

strafvordering heeft aangevuld .boek va?l'. 
tierechter, bij wie een inb1·euk' ts ~ polt
ten of reglementen op de polit?P e wet-

, wegverkeer aanhangig is, b te van het 
aanzien van een misdr~jf vanevaeg·~· t~n 
lige slagen of vm·wondingen ~nV?tJWtl
volg van een ve1·keersongeval .dte het ge
dat misd1·ijf met de ee1·ste i;[;;. wanneer 
verknochtheid of onve1·deeldh . euk door 

· · Ctd verbon-, den ts, afgezwn van de om8t · . · 
of die band blijkt uit het and ~ndtghetd 
de politim·echtbank gedaan, :lzoek voo.r 
de stuldcen die het dossie1• f. zelfs utt 
1'eeds voordat aan die rechter ~ttmaak~en. 
breuk op de lVegcode kennis w a~dde tn
ven. e1 ge ge-

(PROCUREUR DES KONINGS TJ<; G 
VERSTRAETEN, NOTE EN VEI\S'J'n ENT, T). 

''AETEN. 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het b ' 
vonnis op 23 februari 1960 i estreden ' n hoger be-
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roep gewezen .door de Correctionele 
Rechtbank te Gent; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel138-6bis van het 
Wetboek van strafvordering (wet van 
21 februari 1959), doordat de correctio
nele rechtbank te Gent, uitspraak doe:nde 
in hoger beroep, zich onbevoegd heeft 
verklaard, onder bevestiging van het 
beroepen vonnis, om reden dat de vast
stelling door de politierechter van het be~ 
staan van een inbreuk op de artikelen 418 
en t.20 van het Wetboek van strafrecht 
samenhangend met de inbreuken op de 
wegcode die bij hem reeds aanhangig wer
den gemaakt, op elementen steunde die 
geen nieuwe elementen waren en die pas 
eerst aan het licht gekomen zijn wanneer 
de zaak reeds bij de politierechtbank aan
hangig was, doch wei elementen die om
standig en duidelijk door de verbalisan
ten in het aanvankelijk proces-verbaal 
werden uiteengezet; dan wanneer door 
de wet van 21 februari 1959 niet vereist 
wordt dat dergelijke vaststelling· slechts 
bij de behandeling van de zaak v66r de 
politierechtbank zou geschieden : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 138-6bis van het Wetboek van straf
vordering (wet van 21 februari 1959), het 
volstaat, opdat de politierechter bevoegd 
zou zijn om van de in de artikelen 418 en 
t.20 van het Wetboek van strafrecht om
schreven wanbedrijven kennis te nemen, 
dat : 1 o het gaat om slag·en of verwondin
gen als gevolg van ee:n verkeersongeval, 
2o dat deze wanbedrijven samenhangen 
of een ondeelbaar geheel vormen met een 
misdrijf dat onder dezelfde strafbepalin
gen valt en dat naar hem is verwezen 
overeenkomstig artikel t. of 6 van de wet 
van r. october 1867 op de verzachtende 
omstandigbeden, of met een misdrijf dat 
valt onder de wetten of verordeningen op 
de verkeerspolitie ; 3° in dit laatste gev?-1 
dat dit misdrijf bij hem reeds aanhang1g 
is gemaakt door het openbaar ministerie 
of het onderzoeksgerecht; 

Overwegende dat de wet niet vereist 
dat de vaststelling dat het feit, hetwelke 
een inbreuk uitmaakt op de wegcode, te
vens een inbreuk uitmaakt op de artike
len 418 en t.20 van het W etboek van 
strafrecht slechts bij de behandeling van 
de zaak v66r de politierechtbank zou ge
schieden; 

Dat het vonnis, door zijn beslissing van 
onbevoegdheid te rechtvaardigen door de 
omstandigheid dat " de elementen waarop 
hij (de politierechter) heeft gesteund om 
tot de bewuste vaststelling te komen geen 

nieuwe elementen zijn die pas eerst aan.: 
het licht zijn g·ekomen wanneer de za~k:.· 
reeds bij de politierechtbank aanhang1~ 
was doch wel elementen die omstandi~?; 
en duidelijk door de verbalisanten in h_et 
aanvankelijk proces-verbaal werden mt
eengezet » en aldus zijn beslissing te doe[l_ 
afhangen van Mn door de wet. niet voor
ziene vereiste, artikel 138-6bts van het 
W etboek van strafvordering geschondeQ 
heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre_ 
den vonnis; beveelt dat melding val:l. 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissir;J?: ; 
laat de Staat de kosten ten laste; verWlJSt 
de zaak naar de Correctionele Rechtbanh:_ 
te Oudenaarde, zetelende in hoger beroep. 

23 mei 1960. - 2e kamer. - Voorzit_ 
ter H. de Clippele, voorzitter. - Vm·slag_ 
ge~er, H. Wauters. - GeliJkluidende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal 

2e KAMER. - 23 mei 1960 

DIEFSTAL EN AFPERSING. -DIE);'_ 
STALLEN GEPLEEGD DOOR AFSTAMM]!;_ 
LINGEN TEN NADELE VAN HUN BLOEl)_ 
VERWANTEN IN DE OPGAANDE LIJN, OJ;' 
DOOR AANVERWANTEN IN DEZELFb]!; 
GRADEN. - MISDRIJVEN WELKE AL
LEEN TOT BURGERLIJKE VERGOEDING 
AANLEIDING GEVEN. 

Geven alleen aanleiding tot burgerlijke Ve1·
goeding de diefstallen geP_leegd ten nadele 
van de bloedverwanten tn de opgaanae 
liJn door hun afstammelingen af aanver
wanten in dezelfde g1'aden. (Strafwet
boek, art. t.62.) 

(ROOS G. EN DE CUBBER, T. ROOS M-L EN 
ROOS R.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 j anuari 1960 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorzieni:ngen ger~cht 
zijn tegen de beslissing over de pubheke 
vordering : 

Over het eerste middel, afg·eleid uit de 
schending van de artikelen t.61 van het 
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Strafwetboek, 163 van bet Wetboek van 
strafvordering en 97 van de Grondwet, 
doordat het be~treden arrest niet uitdruk
kelijk het bedrieglijk karakter yan de 
wegneming vaststelt, zodat het met vol
doende gemotiveerd is : 

Overwegende dat beide aanleggers be
ticht waren :;~Is daders in de zin van arti
kel 66 van het Strafwetboek ongeveer 
166.456 frank ten nadele van ~ar!~
Louise Roos en Robert Roos bedneghjk 
weggenomen te bebben; 

Overwegende dat bet arr~st, .waar bet 
verklaart dat " de telastleggmg m hoofde 
van de twee verdachten (hier aanle.gge~.s) 
bewezen is gebleken », het bedneghjk 
karakter van de wegneming, zoals de 
betichting ze in de termen van de wet 
vermeldt, vaststelt; dat, bij ~ebrek aan 
conclusies van aanleggers de fe1tenrechter 
dienaangaande niet verplic~t w~~ zijn 
beslissing op meer omstand1ge WlJZe te 
motiveren; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
m~t; . . 

Over het tweede middel afgele1d mt de 
schending van de artikelen 462 van het 
Strafwetboek, 163 van het Wetboek van 
Strafvordering en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest niet bepaald 
beeft of de diefstal ten laste van aanleg
gers gelegd v66r of .. na het ~verlijden op 
1 april 1958 van WlJlen Mar1e De Geeter 
hun moeder en schoonmoeder, gepleegd 
werd dan wanneer deze vaststelling 
onontbeerlijk was daar diefstallen door 
afstammelingen ten nadele va~ . hun 
bloedverwanten in de opgaande hme of 
door aanverwanten in dezelfde graden 
gepleegd krachtens artikel 462 van het 
Strafwetboek slechts tot burgerlijke ver
goeding aanleiding geven : 

Overwegende dat aanleggers vervolgd 
en veroordeeld werden om, in de loop van 
bet jaar 1958, een diefstal gepleegd te 
bebben ten nadele van Marie-Louise Roos 
en Robert Roos, en niet ten nadele van 
Marie De Geeter; 

Overwegende dat uit de stukke~ van de 
rechtspleging niet blijkt en ook. met aan
gevoerd wordt dat aanleggers m conclu
sies staande zouden gehouden hebben d.at 
de diefstal niet ten nadele van Mane
Louise en Robert Roos doch wei ten na
dele van hun moeder Marie De Geeter zou 
gepleegd geweest zij? en namelijk dat, 
indien hij voor 1 apr1l 1958 plaats greep, 
hij noodzakelijkerwijze voornoemde als 
slachtoffer moest hebben; 

Overwegende dat het arrest dat yast
stelt dat het misdrijf gepleegd werd m de 
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loop van het jaar 1958 niet Verplicht was 
de datum ervan nader te Depalen; 

Overwegende dat bet Ui t geen stuk 
waarop het bof vermag a!Qbt te slaan 
blijkt en dat bet door ~anle~gers niet be
weerd wordt dat Mane-Lot~ise Roos en 
Robert Roos personen zijn ten aanzien 
van dewelke de diefstal kr~chtens arti
kel 462 van het Strafwetboe k slechts tot 
burgerlijke vergoeding aanl~i ding zouden 
geven; dat het derhalve illet blijkt dat 
arrest bovengemeld artikel geschonden 
heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straf Va.n nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. In zover de. V?orzieningen gericht 
zijn tegen qe beshssmg ovel' de burger
lijke vordermgen 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3 Yan bet Wet
hoek van rechtspleging in strafzaken en 
792 van het Burgerlijk Wetboek doordat 
het bestreden arrest toepassing 'heeft ge
daan van gezegd artikel 792 en aanleggers 
vervallen heeft verklaard van hun aan
deel in het betwist bedr~g van 166.456 fr,. 
dan wanneer de vordermg dat ingevolge 
gezegd artikel ingesteld ka~ worden haar 
oorzaak niet vindt ~n het mlsdrijf dat aan 
de oorsprong kan hggen van de heling of 
van de verduistering, en dan wanneer de 
herstelling· van de schade door de straf
rechter kan bevolen worden slechts in die 
mate dat zij een gevolg is Van het mis
drijf : 

Overwegende dat het ar:.est, zonder ar
tikel 792 van bet BurgerhJk Wetboek in 
te roepen noch aanleggers Vervallen te 
verklaren van hun aandeel i!l het bedrag 
van 166.456 frank, hen sohdair veroor
deelt te betalen, ten titel van schadeloos
stelling : 83.228 frank aan Marie-Louise 
Roos en 83.228 frank aan Robert Roos · 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

23 mei 1960. - 2e kamer. - Voorzit
ter, H. de Clippele, voorzit~~r.- Verslag
geve1', H. Wauters. - GehJkluidende con
clusie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 23 mei 1960 

1° AANSPRAKELIJKHEID 
(BUITEN OVEREENKOMST). 
EISTOT VERGOEDING VAN HET STOFFE
LIJK NADEEL WELKE UiT DE DOOR EEN 
ONGEVAL VEROORZAAKTE ARBEIDSON
BEKWAAMHEID ONTSTAAN IS. -BETA
LING AAN HET SLACHTOFFER VAN HET 
ONGEVAI, GEDURENDE DE WERKONBE
KWAA!v!HEID VAN DE CONTRACTUELE 
OF STATUTAIRE BEZOLDIGING. - 0lvl
STANDIGHEID WELKE ZONDER INVLOED 
IS OP HET DOOR DE DADER VAN HET 
SCHADEVERWEKKEND F'EIT VERSCHUL
DIGDE HERSTEL. 

2° OVEREENKOMST.- ARTIKEL 1165 
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. -
0VEREENKO!v!ST WELKE ENKEL TUS
SEN DE BIJ DE OVEREENKO!v!ST BE
TROKKENE PARTIJEN HAAR UITWER
KING HEEFT. - DRAAGWIJDTE VAN 
DIE WETSBEPALING. 

1° II et herstel dat a an het slachto ffer van 
een ongeval ve~·schuldigd is dam· de 
dader van het schadeverwekkend feit, ten 
einde het slachto ffer te vergoeden voor 
het sto ffel~jk nadeel wellw uit de door het 
ongeval verom·.zaakte arbeidsonbekwaam
heid ontstaan is, wordt noch opgeheven, 
noch ve·rminde1·d doordat het slachto ffe~· 
voortging gedurende die werkonbekwaam
heid, zij n cont!'actuille of statutai1·e be
zoldiging te ontvangen (1). 

2° Uit artikel11fi5 van het Burgerlijk Wet
bock dient niet afgeleid te WO!'den dat 
een overeenkomst voo!' de1·de personen 
niet bestaande is, noch dat de dader van 
het schadeverwekkende f'eit de tussen 
het slachtoffe!' en zijn werkgever gesloten 
overeenkomst niet zou mogen inroepen 
om eruit a( te leiden dat de door het 
slachto fTe!' voorgestelde schatting van het 
stoffelijk nadeel niet geg1·ond is (2). 

(MATHEY, T. ANDRE EN WELLENS.) 

ARREST. 

HET HOF; -· Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 26 september en 14 november 
1955 (Ar1·. Vm·br., 1956, blz. 28 en 196; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 38 en 242). 

(2} Raadpl. verbr., 27 mei 1909 (Bull. en 
PAsrc., 1909, I, 272); 11 april 1929 (ibid., 
1929, I, 156); 2 mei 1930 (ibid., 1930, I, 193}; 
24 november 1932 (ibid., 1933, I, 19); 9 maart 
en 3 juli 1950 (A1·r. V!l1'b1·., 1950, blz. 461 

arrest, op 22 october 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, over het 
:middel, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1165, 
1319 en 1322, 1382 tot 138t.o van het 
burgerlijk wetboek, t.18 en t120 van 
het wetboek van strafrecht, eerste onder
dee!, doordat het hof van beroep, na 
aangenomen te hebben dat de aantasting 
van eisers lichamelijke integriteit een 
stoffelijke schade veroorzaakt, te weten 
een ver:mindering van zijn economische 
werkkracht, verklaart dat het onlogisch 
is die stoffelijke schade op grond van 
de beroepsinkomsten te berekenen, wan
neer de aantasting der lichamelijke 
integriteit nu juist geen verlies van 
deze inkomsten :meegebracht heeft, en 
aldus o:mstandigheden in aan:merking 
nee:mt die zich na het :misdrijf hebben 
voorgedaan, zonder :met passende redene.n 
zijn beslissing te omkleden ten aanzien 
van de bijko:mende conclusies waarin 
aangevoerd was dat geen rekening mocht 
gehouden worden :met latere omstan
digheden vreemd aan het misdrijf en 
aan de schade zelf, en alzo de wettelijke 
bepalingen die het betrekkelijk karakter 
der overeenkomsten en de schadeloos
stelling voortvloeiende uit een strafbaar 
feit beheersen, verkeerd heeft toegepast; 
tweede onderdeel, doordat, bij de bepa
ling van de vergoeding aan eiser toeko
mende wegens de aangerichte stoffelijke 
schade, het hof van beroep alleenlijk 
rekening· houdt :met hinder, onge:makken, 
inspanningen, risico's, bekom:mernissen 
en ten slotte :met bet gevoel van minder
waardigheid, die een bestendige werk
onbekwaamheid van 25 t. h. steeds 
;meebrengt, zonder de bij conclusies 
afzonderlijk geeiste vergoeding wegens 
de tijdelijke werkonbekwaamheid toe 
te kennen, of zonder duidelijk aan te 
tonen dat de ex aequo et bono toege
kende vergoeding van 250.000 frank 
ook de stoffelijke schade uit hoofde van 
de tijdelijke werkonbekwaamheid moest 
dekken, of aller:minst zonder de redenen 
aan te geven waarom de vergoeding orn 
omwille van de tijdelijke, en namelijk 

en 700; Bttll. en PAsrc., 1950, I, 491 en 801); 
5 maart 1953 (Ar1·. Verb1·., 1953, blz. 460; 
Bull. en PABIC., 1953, I, 519; 22 april 1951) 
(A1·r. Verb1·., 1955, blz. 696; Bull. en PAsrc., 
1955, I, 910; DE PAGE, T1·aite elementaire 
de d1·oit civil belge, bd. I, nr 122, blz. 184; 
MAZEAUD, Le9ons de d1·oit civil, bd. II, blz. 
673 en volg. ; L. SrMONT, Rev. crit. jur. belge, 
1959, blz. 164 en volg.). 
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van de totale werkonbekwaamheid gedu
rende 17 1/2 maand, met de besten
dige invaliditeit diende gesmolten, en 
aldus aan het hof niet toelaat zijn 
controle over de rnotivering van het 
arrest uit te oefenen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, volgens de vaststel

lingen van het arrest, aanlegger de 
veroordeling van verweerders had ge
vraagd tot betaling van een som van 
1.393.605 frank wegens tijdelijke en 
blijvende werkonbekwaarnheden veroor
zaakt door het misdrijf ; 

Overwegende dat de feitenrechter eens
deels, vaststelt dat aanlegger niet be
twist dat zijn werkonbekwaamheid geen 
verlies van beroepsinkomsten meege
bracht heeft, en anderdeels, beslist dat, 
zo deze gereehtigd is een stoffelijke 
sehade in te roepen, hij nochtans, gezien 
de ontstentenis van verlies van zijn 
inkomsten, niet vermag deze schade 
precies op grond van deze inkomsten 
te berekenen ; 

Overwegende dat aanlegger een ver
goeding eiste wegens een nadeel dat, 
veroorzaakt door het misdrijf, zijn 
uitwerkingen in de tijd voortzette, na 
het voorvallen van het ongeval waarvan 
hij het slachtoffer was geweest, zodat de 
rechter noodzakelijk omstandigheden in 
aanmerking moest nemen die ontstonden · 
na dit ongeval en na het rnisdrijf dat 
er de oorzaak van was ; 

Overwegende dat in zijn bijkomende 
conclusies, door het middel bedoeld, 
aanlegger zich ertoe beperkte aan te 
voeren dat, om redenen door hem verder 
uiteengezet en die trouwens door het 
arrest aangenomen worden, " het feit 
dat de burgerlijke partij, haar arnbten 
en bezoldigingen totnogtoe zou behouden 
hebben, vreemd moet blijven aan deze 
vergoeding '' ; 

Overwegende dat het arrest uitdruk
kelijk op deze stelling antwoordt door 
te releveren dat, zo de aldus door aan
legger bedoelde omstandigheden voor 
uitwerking hebben dat hij van zijn 
inkomsten niet beroofd werd, hij niette
min recht heeft op het herstel van de 
stoffelijke schade door hem geleden, 
maar dat deze inkomsten niet de enige 
en nauwkeurige begrotingsbasis van deze 
schade kunnen zijn; 

Overwegende dat het arrest niet 
beslist dat de herstelling, aan het slacht
offer verschuldigd door de dader van 
een onrechtmatige daad, tot vergoeding 
van de schade voortspruitende uit werk-

onbekwaamheid, niet zou verschuldigd 
zijn, of zou verminderd zijn uit oorzaak 
van de omstandigheid dat di t slachtoffer 
voortgaat, gedurende die werkonbe
kwaamheid, zijn contractuele of statu
taire bezoldiging te ontvangen; 

Dat het enkel, soeverein de omvang 
van de schade vaststellend, beslist 
in het concrete geval, voorwerp van het 
geding, dat de berekening, zoals door 
het slachtoffer voorgesteld, niet lean 
aangenomen worden ; 

Overwegende dat het inroepen van 
een overeenkornst gesloten tussen aan
legger en zijn werkgever, om eruit af 
te leiden dat de schatting van het door 
aanlegger geleden nadeel, waarvan hij 
herstel vorderde, niet gegrond was 
geen schending uitmaakt van het prin~ 
cipe van de betrekkelijkheid van deze 
overeenkomst ; 

Dat het onderdeel niet lean aange
nomen worden ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest uitdruk

kelijk aanduidt dat het beslist over de 
vraag tot vergoeding wegens werkon
bekwaamheid, zowel tijdelijke als blij
vende ; d'at het duidelijk releveert om 
welke redenen de stoffelij ke schade, 
die er het gevolg van was, op de wijze 
die het aanduidt hoeft vergoed te 
worden; 

Dat het aldus, zonder enige dubbel
zinnigheid, op de door het onderdeel 
bedoelde conclusies geantwoord heeft · 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; verwijst aanlegger in de kosten. 

23 mei 1960. - 2e learner. - Voor
zitter, H. de Clippele, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Hallemans. - Gelijklui
dende conclusie, I-I. F. Dumon, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. De Bruyn en 
Struye. 

2e KAMER. - 24 mei 1960 

1° CASSATIE. BEVOEGDHEID. 
- ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. 
- MIDDEL HETWELK AANVOERT DAT 
HET HOF VAN BEROEP BEPAALDE ELE
MENTEN VERKEERD IN FElTE BEOOR· 
DEELD HEEFT. - HoF ONBEVOEGD 
OM DAAROVER TE OORDELEN. 

2° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
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- ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. 
- MIDDEL AFGELEID UIT DE ONRE-
GELJVIATIGHEID VAN HET ADVIES VAN 
DE FISCALE COJVIJVIISSIE. - TEKST VAN 
HET PROCES-VERBAAL VAN DE BERAAD
SLAGING VAN DIE COJVIJVIISSIE NIET 
OVERGELEGD. - MIDDEL NIET ONT
VANKELIJK. 

1° Het hof is niet bevoegd om nate gaan of 
het hofvan beroep, wannee1· het in zaken 
van directe belastingen uitspmak doet, 
bepaalde aan dat hof ondenvorpen 
elementen goed of verkeerd in feite beoor
deeld heeft. (1) (Grondwet, art. 95.) 

2° Is niet ontvankelijk het middel afgeleid 
uit de onregelrnatigheid van het advies 
van de fiscale cornmissie, wanneer de 
tekst van het proces-verbaal van de 
beraadslaging van die cornrnissie niet 
ove1·gelegd wordt (2). 

(ECHTGENOTEN BOECKX-STYNEN, T. BEL
GISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
ClEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 april1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 9? van de Grond
wet, 28 en 55 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, en 33 van bet koninklijk besluit van 
22 september 193?, doordat, met betrek
king tot de bij navordering van rechten 
over de dienstjaren 194? tot en met 1950, 
1953 tot en met 1955, bet bestreden arrest 
beslist dat de belastbare winsten oordeel- · 
kundig bij toepassing van gemeld arti
kel 28 vastgesteld werden op grond van 
de raming· van de aankopen en met in
achtneming van het tewerkstellen van 
twee diensters, dan wanneer, eerste onder
dee!, uit het fiscaal dossier blijkt dat er, 
g·edurende de dienstjaren 194? tot 1950 
maar Mn dienster was, gedurende het 
dienstjaar 1953 slechts een tweede dien
ster vanaf 2 april tot 28 juni 1952, gedu
rende het dienstjaar 1954 slechts een 
tweede dienster vanaf 26 mei 1953, en 
gedurende het dienstjaar 1955 er voor de 
tweede dienster geen voile jaarprestaties 

(1) Verbr., 19 mei 1959 (Bt!ll. en PAsic., 
1959, I, 916), 

(2) Raadpl. verbr., 23 october 1958 (A1'1', 
Verb1·., 1959, biz. 165; Bull. en PAsrc., 1959, 
I, 197). 

konden aangerekend worden, zodat de 
aangenomen vergelijkingspunten niet 

· soortgelijk zijn, dan wanneer, tweede 
onderdeel, het advies van de fiscale com
missie omtrent de inkomsten van het 
dienstjaar 1954 niet gemotiveerd is en bet 
alleszins gewag m aakt van ongegronde ge
g.evens getrokken uit de onjuiste verge
lijkingen van twee diensters gans het jaar 
in dienst, dan wanneer, derde onderdeel, 
het bestreden arrest geen of g·een vol
doende rekening gehouden beeft met 
volgende feitelijke elementen, die blijken 
uit het fiscaal dossier en door aanleggers 
in hun conclusies ingeroepen werden, zon
der dat op die conclusies een gepast ant
woord verstrekt werd : 1 o dat de seizoen
inrichting op het Sint-Anna-strand slechts 
vier maanden per jaar geexploiteerd werd 
en de fiscale commissie terecht oordeelde 
dat die zaak noch winst noch verlies ople
verde; 2° dat de onbelangrijkheid van die 
seizoeninrichting aan de aandacht Yan de 
administratie niet had mogen ontsnappen 
(raadpl. brieven van 16 september 1950, 
blz. 1, en van? maart 195?, rubriek IV), 
vermits door de bevoegde controle
diensten der vermakelijkheden de dage
lijkse on tvang·sten aangetekend werden 
en geconcretiseerd in aanslagen gevestigd 
op 65.065 frank ontvangsten voor het 
dienstjaar 194? en op 53.030 frank ont
vangsten voor het dienstj aar 1948 ; 3° dat 
hieruit kan afgeleid worden dat een bo
gere aankoop van 200.000 frank in het 
jaar 194? (tegenover het jaar 1946} 
bezwaarlijk k(.(n s taande gehouden wor
den, te meer daar voor het volgende 
jaar, 1948, de g·eraamde aankopen te
rug op 600.000 frank gebracht werden, 
steeds met een dienster in het bedrijf, de
zelfde inrichtingen en dezelfde lonen en 
voordelen in natura ; 4° dat eisers, in 
tegenstelling met al hun mededingers, 
over geen eigen vervoermiddel beschik
ten, hetgeen erop wijst dat zij geen draag
clienteel hebben en zij uitsluitend op 
voorbijgaande clienteel aangewezen zijn; 
so dat de zeer ongl!nstige ligging van hun 
hoofdbedrijf, gelegen in de onmiddellijke 
nabijheid van grootwarenhuizen en van 
een scherp concurrerende vishandel de te 
hunner beschikking blijvende clienteel fel 
beperkte ; 6° dat geen oesters of kreeften 
ooit verhandeld werden, doch enkel ge
wone viswaren, hetgeen nogmaals moest 
wijzen op de relatieve onbelangrijkheid 
van de onderneming en van de daaraan 
verbonden aankopen, alsmede van de 
clienteel die uitsluitend uit de werkende 
klas en de kleine burgerij voortkomt : 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
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van het middel erop neerkomt de recliter 
te verwijten bepaalde van de hem onder
worpen elementen verkeerd in feite beoor
deeld te hebben ; 

Dat dergelijke grief, daar zij uitsluitend 
bp de beoordeling van een feitelijke kwes
tie betrekking beeft, aan de controle van 
het. bof ontsnapt; 

Dat dit onderdeel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat, daar aanleggers ver
zuimd hebben een afschrift van het tot 
staving van hun voorziening ingeroepen 
proces-verbaal van .beraadslaging van de 
fiscale commissie bij hun verzoekschrift 
te voegen, het tweede onderdeel van het 
middel evenmiri, ontvankelijk is; 

Overwegende, met betrekking tot bet 
derde onderdeel van bet middel, dat de 
punten 2, S en 6 niet voorkomen in het 
afschrift van de enige v66r het hof van 
beroep door aanleggers genomen conclu
sies; 

Dat de punten 1, 4 en 5, slechts argu
menten zijn die door aanleggers tot be
strijding van de door de administratie 
·voorgestelde vergelijkingspunten inge
roepen werden; dat de feitenrechter, 
welke die vergelijkingspunten oordeel
kundig noemt en uitdrukkelijk vaststelt 
dat deze « genoeg elementen van gelijke
nis vertonen », er niet toe gehouden was 
die argumenten speciaal te bespreken; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

24 mei 1960. - 28 kamer. - Voorzit
ter, H. de Clippele, voorzitter. - Verslag
gever, H. Belpaire. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2 8 KAMER. - 24 mei 1960 

{TWEE ARRESTEN.) 

1° GEWIJSDE. - ZAKEN VAN DIREGTE 
BELASTINGEN. - EERSTE ARREST DE 
HERZIENING VAN EEN AANSLAG 

(1) Verbr., 29 april 1955 (Bttll. en PAsro., 
1955, I, 938 ; 10 september 1958, redenen, 
en 23 december 1958, redenen (Bull. en PAsrc., 
1959, I, 36 en 425; Al'1'. Ve1'b1·., 1959, 363). 

· BEVELEND VOOR' ZOVEEL DE BELAS: 
TINGPLIGHTIGEZEKERE VEREISTEN VER
VULT. - TWEEDE ARREST DAT VAST
STELT DAT, DAAR EEN VAN .DE VEREIS
TEN NIET VERVULD IS, DE HERZIENING 
KRAGHTELOOS BLIJFT. - GEEN SGHEN
DING VAN HET GEZAG VAN HET GE
WlJSDE. 

~o MIDDELEN TOT CASSATIE. 
- ZAKEN VAN DIREGTE BELASTINGEN. 
- MIDDEL HETWELK DE SGHENDING 
VAN DE BEWIJSKRAGHT VAN EEN AKTE 
INROEPT. - GEEN NADERE VERDUIDE
LIJKING. - MIDDEL NIET ONTVANI{E
LIJIC 

so MIDDELEN TOT CASSATIE. 
- ZAKEN VAN DIREGTE BELASTINGEN. 
- MIDDEL AFGELEID UIT DE SGHEN-
DING VAN DE BEWIJSKRAGHT VAN EEN 
AKTE. - TEKST VAN DIE AKTE NIET 
OVERGELEGD NOGH BLIJKENDE UIT DE 
TERMEN VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING. - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BIJZONDERE EN TIJDELIJKE BELAS
TING OP DE UITZONDERLIJKE WINSTEN. 
- PROVISIE TOT INSTANDHOUDING 
VAN DE STOCKS. - VRIJSTELLING ON
DERWORPEN AAN HET BESTAAN VAN 
EEN GEDETAILLEERDE INVENTARIS. 

1° W anneer in een eerste arrest beslist is dat 
een aanslag diende he1·zien te worden, 
voor zoveel de belastingplichtige zekere 
vereisten ve1·vult, w01·dt het gezag van het 
gewijsde niet geschonden door het ar1·est 
dat later vaststelt dat, daar een van de 
vereisten niet vervuld is, de he1·ziening 
krachteloos blijft. (Eerste en tweede 
arrest.) 

2° Is niet ontvankelijk het middel, hetwelk 
de schending van de bewijskmcht van een 
akte inroept, zonde1· dat er verduidelijkt 
is hoe de bestreden beslissing die bewijs
kmcht zou miskend hebben {1). (Eerste 
arrest.) 

so Is niet ontvankelijk het middel afgeleid 
uit de schending van de bewijskracht van 
een akte, namelijk van de beslissing van 
de di1·ecteu1' van de belastingen, wan-. 
nee1· de tekst van die akte v66r hetJwf niet 
regelmatig overgelegd is, en de bestl·eden 
beslissing de termen e1·van niet weer
geeft {2). (Eerste arrest). 

(2) Verbr., 30 april1957 (A1~·. Verb1·., 1957, 
biz. 715; Bull. en PAsrc., 1957, I, 1031) en 
2 december 1958 (A1·r. Verbr., 1959, biz. 281 ;. 
Bull. en PAsrc., 1959, I, 333), 
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4° De vrijstelling van de p1·ovisie tot in
standhouding van de stocks, bepaald bij 
artikel 3bis van de wet van 10 januari 
1940 tot invoering van een bijzondere en 
tijdelijke belasting op de uitzonderlijke 
winsten, in die wet bij artikel 4 van het 
besluit van 31 maa1·t 1942 ingelast, is 
onde1·worpen aan het bestaan van een 
inventaris houdende aanwijzing, per 
bestanddeel, van de hoeveelheden en van 
de eenheidsprijzen, zonder dat die aan
wijzingen bij middel van andere doku
menten kunnen aangevuld worden ( 1). 
(Eerste en tweede arrest.) 

Eerste arrest. 

(P. V. B. A. « G. COEL ET cle », T. BEL
GISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN• 
CIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, 1319 tot 1322, 1350 en 1351 
van het Burgerlijk Wetboek, 3bis, inzon
derheid paragraaf 5, van de wet van 
10 januari 1940 op de bijzondere en tijde
lijke belasting op de uitzonderlijke win
sten (besluit van 31 maart 1942, arti
kel 4), doordat uitspraak doende over 
het verzoekschrift tot interpretatie van 
het arrest van hetzelfde hof van 24 de
cember 1946, waarvan het dispositief 
luidt als volgt : << Ontvangt het beroep; 
zegt dat, ondanks het niet aanleggen voor 
het boekjaar 1941 van een provisie tot 
instandhouding van de stocks, verzoekster 
voor dit boekjaar en voor zoveel zij de 
andere wettelijke vereisten vervult, recht 
heeft op de vrijstelling bepaald bij arti
kel 3 bis van de wet van 10 januari 1940 
(artikel 4 van het besluit van 31 maart 
1942) ; doet de aangevallen beslissing te 

(1) De termen van artikei 3bis van de wet 
van 10 januari 1940 tot invoering van een 
bijzondere en tijdelijke beiasting op de uit
zonderlijke winsten, in die wet bij artikel 4 
van het besiuit van 31 maart 1942 ingelast, 
inzonderheid de termen van paragraaf 5, zijn 
beperkend en gebiedend; zij verschillen mer
kelijk van de termen van artikei 6, para
graaf 1, van de wet van 16 october 1945 tot 
invoering van een extrabelasting op de in 
ooriogstijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten. 

niet, doch slechts in zover daarbij de 
reclamatie van verzoekster in dit opzicht 
verworpen werd; beveelt te dezen aan
zien dat de aanslag zal herzien worden eu 
veroordeelt de Belgische Staat tot terug
gave van alle sommen welke verzoekster 
onverschuldigd mocht betaald hebben, 
alsmede tot de gerechtelijke interest op 
die sommen ; verwerpt a.ls niet gegrond 
het overige van het beroep ; veroordeelt 
de Belgische Staat tot de kosten », het 
bestreden arrest beslist dat voormeld 
arrest van 24 december 1946 geen inter
pretatie behoeft, om de redenen : 1° dat, 
daar alstoen de vraag betreffende de an
dere wettelijke vereisten niet bij het hof 
aanhangig was, het op dat tijdstip niet 
behoefde te onderzoeken of zij al dan niet 
vervuld waren .; 2° dat het geen twijfel 
lijdt dat het kwestieuze arrest de vraag 
van de inventaris als eventuele oorzaak 
van de afwijzing van de eis, strekkende 
tot het bekomen va,n een provisie tot in
standhouding van de stocks, niet uitgeslo
ten heeft; dat de directeur, door slechts 
het niet-aanleggen van een reserve-pro
visie in aanmerking te nemen onder de 
grieven welke door de controleur opge
somd en in de beslissing tot verantwoor
ding van de weigering van de provisie 
aangehaald zijn, niet impliciet erkend 
heeft dat het vereiste van de inventaris 
vervuld was, doch geacht heeft dat hij de 
andere grieven niet behoefde te onder
zoeken, naardien bedoeld ontbreken van 
een reserve volgens hem op zichzelve de 
weigering rechtvaardigt, en dat het bui
ten kijf staat dat het kwestieuze arrest 
de vernietiging van de beslissing van de 
directeur slechts uitgesproken heeft, de 
herziening van de aanslag slechts gelast 
heeft en de Staat tot teruggave van alle 
onverschuldigd betaalde sommen slechts 
veroordeeld heeft in zover de beslissing 
van de directeur de reclamatie wegens het 
niet aanleggen van een provisie tot in
standhouding van de stocks verworpen 
heeft, en voor zoveel verzoekster de an
dere wettelijke vereisten, met inbegrip 

Betreffende de draagwijdte van deze laatste 
wetsbepaling, raadpieeg, eensdeeis, verbr., 
16 november 1955 (A1·r. Vm·br., 1956, biz. 201; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 247), anderdeeis, 
Verbr., 20 januari en 24 april 1956 (Arr. 
Vm•br., 1956, biz. 392 en 707; Bull. en PAsrc., 
1956, I, 504 en 897) ; 22 januari 1957 (Arr. 
Vm·b1•., 1957, biz. 377; Bull. en PABIC., 1957, 
I, 588); 11 juni 1957 (Bull. en PAsiC., 1957, 
I, 1218) en 27 mei 1958 (A1'1'. Verbr., 1958, 
biz. 768; Bull. en PAsiC., 1958, I, 1066). 
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van de inventaris, vervult, dan·wanneer: 
1° het hof van beroep niet kan beslissen 
ZQnder zich tegen tt:l spreken (schending 
van artikel 9_7 van de Grondwet}, en 
zonder schendmg van het beginsel dat de 
rechter door een vonnis de zaak uit han
den geeft, en van het gezag van het ge
wijsde (artikelen 1350 en 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek}, dat de vernietiging 
van een beslissing van de directeur en de 
herziening van een aanslag welke door 
het hof in een eerste arrest bevolen wer
den, krachteloos moeten blijven; 2o het 
bestreden arrest, door te verklaren dat 
de vraag van de inventaris ten tijde van 
h~t eerste arrest van het hof bij hetzelve 
met aanhangig was, de bewijskracht van 
de alden schendt (schending van de arti
kelen 1317 tot 1322 van het Burgerlijk 
:Wetboek_ en 97 van de Grondwet}; er 
Immers mt de vaststelling·en zelve van het 
bes.treden arrest (tegenstrijdige redenen, 
arbkel 97 van de Grondwet} en uit de 
vastste~lingen van het beroep en van de 
conclusies van verzoekster v66r het hof 
van ~eroep blijkt dat de beslissing van 
de directeur, waarover dit hof bij zijn 
arrest van 24 december 1946 uitspraak 
gedaan heeft, de vraag van de inventaris 
expliciet behandelde als een door de con
troleur ingeroepen grief die de weigering 
v_an de provisie rechtvaardigde ; go aange
Zien ~et hof van beroep de beslissing van 
de directeur en de aanslag ten aanzien 
van de provisie slechts mag vernietigen en 
een eindvonnis waardoor het de zaak af
doet slechts mag wijzen na onderzocht te 
he~_ben, zelfs. van ambtswege, of aile wet
tehJke vermsten voor de vernietiging 
yervuld waren, dat rechtscollege verplicht 
Is de voorkeur te geven aan de inter
pretatie. welke zijn beslissing wettigt 
hoven die welke haar nietig maakt (arti~ 
kel 97 van de Grondwet} : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het hof van beroep 
zonder zich tegen te spreken en zonde; 
~et gezag van het gewijsde te schenden, 
m een eerste arrest heeft kunnen beslis
sen dat een aanslag diende herzien te 
worden « voor zoveel aanlegster de andere 
wettelijke vereisten vervult " en vervol
gens in een tweede arrest h~eft kunnen 
vaststellen dat, daar een van de wette
lijke vereisten niet vervuld is deze her-
ziening krachteloos blijft; ' 

Dat dit laatste arrest niet beslist dat de 
v~rnietiging van de beslissing van de 
directeur krachteloos zal blijven; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede ondei·deel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
antwoordende op de bewering van het be~ 
roep en van de conclu~ie_s van aanlegster, 
volgens welke de beshssmg van de direc
t~_ur waarover het hof van beroep door 
ZIJn arrest van 24 december 1946 uit
~praak ~edaan ~eeft, de vraag van de 
mventa;I~ als gnef di~ de weigering van 
de provisie rechtvaardigde expliciet " be
h'!-ndelde " en deze grief impliciet ver
W:Ierp,_ doet gelden, enerzijds, << dat de 
directeur, door slech~s. h~t niet aanleggen 
van een reserve-provisie m aanmerking te 
nemen onder de grieven welke door de 
controleur op_g~somd ~ijn om de weigering 
van de provisie tot mstandhouding van 
de stocks te rechtvaardigen, niet impliciet 
erkend heeft dat het vereiste van de in
venta;~s vervuld was,_ dat hij geacht heeft 
dat hiJ de andere gneven niet behoefde 
te onderzoeken, naardien bedoeld ont
bre~en volgens hem op zichzelve die wei
germg rechtvaardigt ,, anderzijds " dat 
h_et evenzo buiten kijf staat dat het kwes
h~u~e arrest de vernietiging van de be
shssmg van de directeur slechts uitge
sproken en de herzi~ning van de aanslag 
slechts g~last heeft m zover de beslissing 
v~n de directeur de reclamatie wegens het 
met aanleggen van een provisie tot in
standhouding van de stocks verworpen 
heeft, en voor zoveel verzoekster de an
dere we~telijke _vereisten, met inbegrip 
van de mventaris, vervult , ; 

Dat het arrest, door hieruit af te leiden 
dat, aangezien de vraag van de andere 
wettelijke vereisten alstoen bij het hof 
van beroep niet aanhangig was dit hof 
op dat tijdstip niet behoefde te dnderzoe
k~n of zij al dan niet vervuld waren, zich 
met tegengesproken heeft en de bewijs
k;racht van het beroep en van de conclu
sies van aanlegster niet geschonden heeft; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
de_! in dit opzicht feitelijke grondslag 
mist j 

Dat, ~!1 zover in d~t onderdeel aange
voerd ZIJn de schendmg van de bewijs
kracht van het arrest van 24 december 
1946,_ zonder dat er verduidelijkt is 
waarm deze bewijskracht zou zijn ge
sc~onden, en de miskenning van de be
WIJskracht van de beslissing van de direc
teur, dan wanneer dit stuk v66r het hof 
niet regelmatig overgelegd is en het be
streden arrest de termen ervan niet weer
geeft, het middel niet ontvankelijk is; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende, dat, aangezien de grief 
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niet nauwkeurig aangeduid is, dit onder
dee] van het middel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, 1319 tot 1322, 1350 en 1351 
van het Burgerlijk Wetboek, 3bis, inzon
derheid paragraaf 5, van de wet van 
10 januari 19!.0 op de bijzondere en tijde
lijke belasting op de uitzonderlijke win
sten (besluit van 31 maart 1942, arti
kel 4), doordat het bestreden arrest, tot 
voortzetting der zaak uitspraak doende, 
het beroep als niet gegrond verwerpt om 
de reden dat de inventaris van 31 januari 
1940 niet per bestanddeel, de hoeveelhe
den en de eenheidsprijzen aanduidt, en 
dat het besluit van 31 maart 1942 ver
zoekster niet toestaat deze inventaris 
door middel van de douaneregisters en 
de daarmee sameng·aande facturen aan te 
vullen, dan wanneer uit het bestreden 
arrest blijkt dat de dour de wet voorge
schreven en in de inventaris van 31 ja
nuari 1940 ontbrekende aanduidingen in 
bedoelde douaneregisters en daarmede 
samengaande facturen bestaan, en dan 
wanneer het besluit van 31 maart 1942 
niet voorschrijft dat bedoelde aanduidin
gen. in duplo dienen opgetekend te wor
den : 

Overwegende dat, in strijd met de be
wering van het mid del er uit het bestreden 
arrest niet blijkt dat de door artikel 4 van 
het besluit van 31 maart 1942 voorge
schreven en in de inventaris van 31 ja
nuari 1940 ontbrekende aanduidingen in 
de douaneregisters en de daarmee samen
gaande fakturen bestaan ; dat het arrest 
zich ertoe beperkt te doen gelden cc dat 
voormelde wetsbepaling aan verzoekster 
niet toestaat die inventaris door middel 
van de douaneregisters en de daarmee 
samengaande fakturen aan te vullen '' ; 

Dat bet middel in dit opzicht feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 3bis paragraaf 5, hetwelk in de wet 
van 10 januari 1940 ingevoegd is door 
artikel 4 van het besluit van 31 maart 
1942, het voordeel van de bepalingen van 
dat artikel slechts kunnen genieten de 
belastingplichtigen die een inventaris 
hebben opgemaakt houdende aanwijzing, 
per bestanddeel, van de hoeveelheden en 
van de eenheidsprijzen; dat het arrest, 
na vastgesteld te hebben dat deze aan
duidingen niet in de inventaris van 31 ja
nuari 1940 voorkomen, terecht beslist dat 
voormelde wetsbepaling aan verzoekster 
niet toestaat die inventaris door middel 
van de douaneregisters en de daarmee 
samengaande fakturen aan te vullen ; 

Dat, in zover het de schending van arti
kel 3bis van de wet van 10 januari 1940 
doet gelden, het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

24 mei 1960. - 2e kamer. - Voo?·zit
ter, H. de Clippele, voorzitter. - Verslag
gever, H. Wauters. Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat 
generaal.- Pleiters, HH. Devriendt (van 
de balie te Kortrijk) en Van Leynseele. 

Tweede arrest. 

(P. V. B. A « G. COEL ET cle "• T. BEL
GISCHE STAAT, MINISTER VAN FlNAN
CIEN.) 

ARREST. 

BET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1959 g·ewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 97, 110 en 
112 van de Grondwet, 1289 tot 1291, 1319 
tot 1322, 1350 en 1351 van het Burgerlijk 
Wetboek, 3bis, inzonderheid paragraaf 5, 
van de wet van 10 januari 1940 in zake 
speciale en tijdelijke belasting op de uit
zonderlijke winsten (besluit van 31 maart 
1942, artikel 4), 20 van de wet van 16 oc
tober 1945 op de extrabelasting, 57bis 
van de wetten op de inkomstenbelastin
gen zoals samengeschakeld door konink
lijk besluit van 12 september 1936 of 
door besluiten van 3 juni 1941, 31 juli 
1943 of door Regentsbesluit van 15 ja
nuari 1948, doordat het bestreden arrest 
beslist dat aanlegster geen recht heeft op 
de gevraagde provisies tot instandhou
ding van de stocks op basis van artikel3 bis 
van de wet van 10 januari 1940 (arti
kel 4 besluit van 31 maart 194~) voor de 
dienstj aren 1942 en 1943, om red en dat 
de per 31 januari 1940 opgemaakte inven
taris niet beantwoordt aan de vereisten 
voorzien bij voormeld artikel en bewuste 
wetsbepaling niet toelaat deze inventa
ris met andere bescheiden aan te vullen 
en om reden dat er alleszins geen aanlei
ding is om de belastbare grondslag te ver
lagen, vermits de onder dekking van de 
fiscale amnestie aangegeven verwegen 
inkomsten groter zijn dan de vrij te stel
len provisie om het door aanlegster inge
roepen artikel20 van de wet van 16 octo-
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her 1945 ondienstig is, vermits dit arti
kel.enkel het vestigen van nieuwe aansla
gen verbiedt en het hier enkel gaat om de 
verbetering van vorige aanslagen, dan 
wanneer : 1° door arrest van 24 december 
1946 het principiele recht op gezegde im
muniteit aan aanlegger was toegekend 
(schending van het geloof verschuldigd 
aan deze aide, artikelen 1319 tot 1322, 
schending van artikelen 1350 en 1351 van 
het Burg'erlijk Wetboek over het gezag 
van het gewijsde, en artikel 97 van de 
Grondwet en in dit arrest het bestaan van 
een wettige inventaris impliciet was er
kend; 2° artikel3bis van de wet van 10 ja
n uari 1940 niet in aile gevailen kan ver
bieden de inventaris met andere beschei
den aan te vuilen, zo bijvoorbeeld wan
neer het opsteilen van een volgens de wet 
vereiste inventaris in sommig'e delen dub
bel gebruik zou vormen met andere be
staande documenten; 3° het bestreden 
arrest de argumentering op basis van 
artikel 57 bis der samengeschakelde wet
ten op de inkomstenbelastingen door aan
legster ontwikkeld in haar besluiten gena
men voor het hof van beroep, niet beant
woordt (gebrek aan motivering, arti
kel 97 van de Grondwet) met schending 
tevens van gezegd artikel 57 bis, hetwelk 
bepaalt dat elke inlichting bekomen in 
het uitoefenen van zijn functie door een 
ambtenaar van het fiscaal Rijksbestuur 
kan worden ingeroepen voor het opspo
ren van elke krachtens de belastingwet
ten verschuldigde som, hetgeen betekent, 
de belastingwetten in werking op het 
ogenblik dat de verschuldigde som wordt 
vastgesteld, ter zake de datum van de 
directoriale beslissing; zodat, vermits 
deze beslissing slechts dateert van 6 juni 
1955, de inlichtingen bekomen door de 
fiscale amnestieaangifte derhalve slechts 
konden gebruikt worden voor het vast
steilen van de sommen, waarvoor nieuwe 
aanslagen konden worden gevestigd, dus 
niet meer voor de aanslagen op basis van 
de wet van 10 januari 1940 (artikel 20 
van de wet van 16 october 1945) ; 4° de 
toegepaste compensatie, in het bestreden 
arrest verbetering genoemd, slechts mo
gelijk zou zijn, wanneer op het ogenblik 
van de directoriale beslissing voor het 
beheer nog het recht bestond nieuwe 
aanslagen volgens de wet van 10 januari 
1940 te vestigen; dat het duster zake niet 
gaat om een verbetering en vaststelling 
van de omvang van een en dezelfde schuld 
(artikelen 1289 tot 1291 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, in strijd met de be-

weringen van het middel, het arrest van 
24 december 1946, noch het recht van 
aanlegster op provisie tot instandhouding 
van de stocks, noch het bestaan van een 
wettige inventaris impliciet erkent; dat 
het aileen beslist dat << malgre !'absence 
de constitution pour l'exercice 1941 d'une 
provision pour maintien des stocks, la 
requerante a, pour ledit exercice, et pour 
autant qu'eile reunisse les autres condi
tions legales droit a l'immunite creee par 
!'article 3bis de la loi du 10 janvier 1940 
(article 4 de !'arrete du 31 mars 1942)»; 

Dat het bestreden arrest, dat beslist dat 
die andere wettelijke voorwaarden niet 
vervuld zijn, aldus noch de bewijskracht, 
noch het gezag van het gewijsde van het 
arrest van 1946 schendt; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 3bis, paragraaf 5, ingelast in de wet 
van 10 januari 1940 en artikel 4 van het 
besluit van 31 maart 1942, het voordeel 
van de bepalingen van onderhavig artikel 
slechts kunnen genieten, de belasting
plichtigen die een inventaris hebben opge
maakt houdende aanduiding, per be
standdeel, van de hoeveelheden en van 
de eenheidsprijzen ; 

Overwegende dathet arrest, na vastge
steld te hebben dat de door aanlegster op 
31 januari 1940 opgemaakte inventaris 
bedoelde aanduidingen niet behelst, wet
tig beslist dat die inventaris niet beaut-, 
woordt aan de vereisten voorzien bij 
voormeld artikel en dat bewuste wetsbe
paling niet toelaat de inventaris met an
dere bescheiden aan te vuilen ; 

Dat dit onderdeel naar rec~1t faalt; 

Over het derde en vierde onderdeel 
Overwegende dat, waar het arrest er 

op wijst dat de door aanlegster per 31 ja
imari 1940 opgemaakte inventaris niet 
beantwoordt aan de vereisten voorzien 
bij artikel 3bis van de wet van 10 januari 
1940 (artikel 4 van het besluit van 
31 maart 1942) en dat bewuste wetsbe
paling niet toelaat deze inventaris met 
andere bescheiden aan te vuilen, het de 
verwerping van elke provisie tot instand
houding van de stocks en bijgevolg het 
dispositief van de bestreden beslissing, 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat. deze onderdelen van het middel 
tegen overtollige redenen van het arrest, 
gericht zijn en derhalve, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk zijn; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

24 mei 1960. - 2• kamer. - Voorzit
te1', H. de Clippele, voorzitter. - Verslag
gever, _H. Wauters. - Gel~jkluidende 
concluste, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal.- Pleiters, HH. De Vriendt (van 
de Balie te Kortrijk) en Van Leynseele. 

2° KAMER. - 24 mei 1960 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
0NTLASTINGEN. - OVERBELASTINGEN 
VOORTVLOEIENDE UIT MATERIELE VER
GISSINGEN, UIT DUBBELE BELASTING 
OF UIT HEFFING BIJ DE BRON VAN 
BEDRAGEN HOGER DAN DE BELASTIN-

. GEN VERSCHULDIGD. - 0NTLASTING 
WELKE ZELFS VAN AMBTSWEGE KAN 
VERLEEND WORDEN EN NA HET VER
STRIJKEN VAN DE TERMIJNEN TOT 
RECLAMATIE EN TOT BEROEP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE.- BELASTINGPLICHTIGE DIE 
GEEN AANGIFTEFORMULIER HEEFT ONT
VANGEN. - VERPLICHTING ER EEN 
AAN TE VRAGEN EN HET, BEHOORLIJK 
INGEVULD EN ONDERTEKEND, TERUG 
TE ZENDEN BINNEN DE WETTELIJKE 
TERMIJN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJNEN.- TE LAAT 
INGEDIENDE AANGIFTE. - AANSLAG 
WELKE IN DE BUITENGEWONE TERMIJ
NEN MAG GEVESTIGD WORDEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJNEN.- SAMEN
GESCHAKELDE WETTEN, ARTIKEL 74.
TERMIJNEN VAN OPENBARE ORDE. 
VERZAKING ZONDER UITWERKSEL IN 
RECHTE. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJNEN. - BELAS
'l'INGPLICHTIGE DIE GEEN AANGIF'l'E
FORMULIER HEEF'l' ONTVANGEN EN DIE 
ZIJN AANGIFTE BINNEN DE WETTELIJKE 

(1) " Les reclamations en matiere d'imp6ts 
sur les revenus "• rede uitgesproken ter plech
tige zitting van het hof op 1 september 1958, 
biz. 51 en 52. 

(2) Verbr., 19 februari 1959 (_Arr. Verbr., 
1959, biz. 476). 

TERMIJN NIE'l' HEEF'l' INGEDIEND. -
VERZENDING DOOR DE ADMINISTRA'l'IE, 
NA HET VERSTRIJKEN VAN DIE TERMIJN 
VAN EEN AANGIFTEFORMULIER EN TE
RUGZENDING, DOOR DE BELASTING
PLICH'l'IGE, VAN DIT FORMULIER, INGE
VULD EN ONDER'l'EKEND, BINNEN DE 
ERIN VERMELDE TERMIJN. - 0MS'l'AN
DIGHEID WELKE ZONDER UITWERKSEL 
BLIJFT OP HET RECHT VAN DE ADMI
NIS'l'RA'l'IE DE AANSLAG IN DE BUI'l'EN
GEWONE TERMIJNEN 'l'E VESTIGEN. 

1° Ingeval van overbelastingen voort
vloeiende uit materiele vergissingen, uit 
dubbele belasting of uit heffing bij de 
bron van bedragen hoger dan de belas
tingen verschuldigd, verleent de di1·ecteur 
der belastingen e1· ontlasting van, zelfs 
van ambtswege en na het verst1·ijken van 
de termijnen tot reclamatie en tot be
roep (1). (Samengeschakelue wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 61, par. 7; wet van 27 juli 1953, 
art. 2, 3°.) 

2° De belastingplichtige die geen aangifte
formulier heeft ontvangen moet m· een 
aanvragen bij de belastingsdienst voo1· 
zijn gebied, en, behoudens ove1·macht, 
het terugzenden, behoorlijk ingevuld 
en ondertekend, uiterlijk tegen 1 juni 
van het jaar naar hetwelk het belasting
jaar wordt aangeduid (2). (Samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 53, par. 1, lid 3.) 

3° Gezien het karakter van openbare orde 
van de term~jn waarin de aangifte in de 
inkomstenbelastingen ingediend moet wor
den, wo1·dt ten aanzien van de toepassing 
van artikel 74 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, het te laat indienen van de aangifte, 
behoudens overmacht, gelijkgesteld met 
het niet doen van aangifte (3). 

4° De buitengewone te1·mijnen van aanslag, 
voorzien bij artikel 7 4 van de samen
geschakelde wetten betre ffende de inkom
stenbelastingen, zijn termijnen van open
bare m·de waa1·van de administratie niet 
geldig zou kunnen afzien (4). 

5° Wanneer de belastingplichtige, die geen 
aangifteformulie1' heeft ontvangen, de 
aangif~e van zijn inkomsten niet heeft 
ingediend uiterlijk tegen 1 juni van het 
jaar naar hetwelk het belastingjaar wordt 

(3) en (4) Verbr., 23 december 1958 en 
28 april 1959 (_Arr. Verbr., 1959, biz. 363 
en 673); 17 september 1959 (Bull. en PAsrc., 
1960, I, 73). 
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aangeduid, blijft het verzenden, nader
hand, door de administratie en het terug
zenden van een (o1·mulier van aangifte, 
ingevuld en ondertekend, door de belas
tingplichtige, binnen de erin ve1·melde 
termijn, zonder uitwerlcsel op het recht 
van de administratie de aanslag in de 
buitengewone termijnen te vestigen (1). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
inkomstenbelastingen, art. 53, par. 1, 
en 74.) 

(COEL, T, BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 110 en 112 
van de Grondwet, 1289 tot 1291 van het 
Burgerlijk Wetboek, 15 van de wet van 
16 october 1945 op de extrabelasting·, 61, 
paragraaf 6, alinea 2, of paragraaf 7 
(artikel2, 3°, van de wet van 27 juli 1953), 
en 66 van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, zoals samengescha
keld door koninklijk besluit van 12 sep
tember 1936, of door besluiten van 3 juni 
1941 en 31 juli 1943 of door het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, en 
correlatief 1, 2, en 6 van de wetten tot 
wederinvoering van de nationale crisis
belasting samengeschakeld door de be
sluiten van 16 juni 1941, 31 juli 1943, 
16 januari 1948, 1317 tot 1322 van het 
Burgerlijk W etboek, doordat het bestre
den arrest, vaststellend dat de bestreden 
directoriale beslissing op de aanslag in 
de extrabelasting een ontheffing toege
staan heeft van 67.494 frank, zijnde het 
verschil tussen 76.958 frank, destijds 
teveel gevestigde gewone belastingen, en 
9.464 frank, te weinig aangerekende 
extrabelasting, oordeelt dat zelfs indien 
de verjaring zich verzette tegen het vesti
gen op 6 juni 1955, datum van de direc
toriale beslissing, van het v66r het hof 
van beroep betwist zijnde supplement 
ad 9.464 frank extrabelasting· (artikel 15 
van de wet van 16 october 1945) dat hof 
de door de administratie toegestane ont
heffing niet kan aanvullen met 9.464 fr., 
<}aar requestrant wegens gebrek aan re
clamatie tegen de aanslagen in de gewone 
belastingen van de dienstj aren 1941 en 

(1) Raadpl. verbr., 28 april en 17 septem~ 
ber 1959, hierbovengemeld. 

1942 geen recht heeft op de aftrekking 
van 76.958 frank, eerste onderdeel, dan 
wanneer uit stukken 14, 1.8, 19 en 21 
van het administratief bundel (schending 
van het geloof verschuldigd aan deze 
akten : artikelen 1317 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) blijkt dat de ont
heffing ad 76.958 frank voortspruit uit 
het feit dat de destijds gevestigde aan
slagen in de gewone belastingen betref
fende de winsten per bilan 31 januari 1940 
en bilan 31 januari 1941, aangeslagen 
respectievelijk dienstjaar 1940 en dienst
jaar 1941, door bet beheer, en dit op een 
ogenblik dat de reclamatietermijnen ver
streken waren, verbonden zijn geworden 
aan het opvolgend dienstjaar, hetzij 
respectievelijk dienstjaar 1941 en 1942, 
hetgeen ambtshalve ontheffingen voor 
gevolg had, met dien verstande, 1° dat 
de oorspronkelijke aanslag· dienstjaar 
1940 (winsten 1940) outlast werd wegens 
dubbel gebruik, de belastbare winsten te 
verbinden zijnde aan dienstjaar 1941, 
en, 2° dat voor het dienstjaar 1941 (win
sten 1940) geen nieuwe taxatie op basis 
van de winsten per bilan 31 januari 1940 
werd gevestigd, daar de oorspronkelijke 
taxatie dienstjaar 1941 (winsten 1941) 
meer beliep dan de taxatie dienstjaar 
1941 (winsten 1940), en dan wanneer, 
vermits er gevallen zijn waar geen recla
matie noodzakelijk is om ontlastingen 
te bekomen, het gebrek aan reclamatie 
niet op zichzelf het verlies van recht op 
outlasting voor gevolg moet hebben, na
melijk in de gevallen voorzien door arti
kelen 61, paragraaf 6, lid 2, of para
graaf 7 (wet van 27 juli 1953, artikel 2, 
3°) waar de directeur ambtshalve, zelfs 
na het verstrijken van de termijnen van 
bezwaar en beroep, ontlastingen van 
overbelastingen verleent en wiens beslis
sing het voorwerp kan uitmaken van een 
verhaal in beroep en het hof van beroep 
dienaangaande dus wei beoordelings
macht heeft (g·ebrek aan motivering : 
schending van artikel 97 van de Grond" 
wet; tevens schending van de artikelen 61 
en 66 der samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen), en 
tweede onderdeel, dan wanneer enerzijds 
de directeur vervallen was van het recht 
om nog een supplement extrabelasting 
te vestigen krachtens artikel 15 van de 
wet van 16 october 1945 op de extra
belasting, en anderzijds gezien de com
pensatie het samenbestaan onderstelt van 
effen en opeisbare schulden, de forclusie 
een beletsel vormde voor de compensatie 
tussen een niet meer bestaand recht op 
extrabelasting-vordering, en het recht 
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van rekwestrant op ontlastingen ,in de 
gewone belastingen (artikelen 1289 
t291 van het Burgerlijk Wetboek) : 

' Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder desbetreffend door verweerder 
tegengesproken te worden, dat de ant
hefting van de som van 7 6. 958 frank door 
de directeur toegestaan werd als het in 
de gewone belastingen te veel aangere
kend bedrag op de aanslagen waartegen 
geen reclamatie ingediend werd ; 

Overwegende dat, luidens artikel 2, 3°, 
van de wet van 27 juli 1953, de directeur, 
zelfs na het verstrijken van de termijnen 
tot reclamatie en tot beroep ambtshalve 
de outlasting verleent van de overbelas
tingen vastgesteld door het bestuur en 
voortvloeiend uit materiele vergissingen, 
uit dubbele belasting of uit hefting bij 
de bron op de inkomsten bedoeld in de 
artikelen 31, paragraaf 1, b, en 39, 2e lid, 
van bedragen hoger dan de belastingen 
verschuldigd door de betrokkene op het 
totaal van hun jaarlijkse belastbare in
komsten; 

Overwegende dat uit geen vaststelling 
van het arrest blijkt dat het ontheven 
bedrag uit geen van de drie bij de boven
aangehaalde wetsbepaling voorziene oor
zaken voortvloeit; 

Dat, derhalve, waar het verklaart dat 
aanlegger "wegens gebrek aan reclamatie 
tegen de aanslagen in de gewone belas
tingen dienstjaren 1941 en 1%2, geen 
recht heeft op de aftrekking van 
76.958 frank» en er uit afleidt dat << zelfs 
indien de verj aring zich verzette tegen 
het vestigen op 6 juni 1958 (datum van 
de bestreden beslissing) van voormeld 
supplement in de extrabelasting (arti
kel 15 van de wet van 16 october 1%5) 
het hof de door de administratie toege
stane onthefting niet kan aanvullen met 
9.464 frank », het arrest zijn beslissing 
niet wettig rechtvaardigt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
geg-rond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 110 
van de Grondwet, 53, paragraaf 1, ali
nea's 2 en 3, 74, lid 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen sa
mengeschakeld zoals gezegd in het middel 
hierv66r en correlatief 1, 2 en 6 van de 
wetgeving op de nationale crisisbelasting, 
1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest ver
klaart dat de aanslag dienstjaar 1947, 

navordering 1%5, voor. wat be'treJt het 
be drag ad 128.700 frank, zijnde< het ver
schil tussen de door rekwestrant aange
geven winst ad 194.478 frank en het door 
de. administratie aanvankelijk aangesla
gen bedrag ad 65.7 7 8 frank niet door 
forclusie is getroffen, om reden dat de 
aangifte dienstj aar 1945 te laat ing·ediend 
werd, namelijk in october 1945 (stuk 30) 
wanneer ze tegen 1 juli 1945 had moeten 
ingediend worden, zodat derhalve de 
administratie over de buitengewone in
kohieringstermijn van artikel 7 4 oud 
beschikte, dan wanneer, uit stuk 30 
(schending van het geloof verschuldigd 
aan deze akte : artikelen 1317 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) blijkt dat 
aan rekwestrant een aangifteformulier is 
toegezonden geworden en stuk 30 niet 
toelaat te verklaren dat de terugzending 
aan het beheer van dit door het beheer 
slechts op 16 october 1945 toegezonden 
formulier niet zou zijn geschied binnen 
de op dit formulier vermelde termijn 
(artikelen 97 van de Grondwet en 53, 
paragraaf 1, lid 2, van de samengescha
kelde wetten betreffende de ink oms ten
belastingen), en dan wanneer de verplich
ting om uiterlijk tegen 1 juni bet aan
gifteformulier terug te zenden, krachtens 
de uitdrukkelijke bepaling van arti
kel 53, paragraaf 1, lid 3, van de samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen slechts voorgeschre
ven is voor de belastingplichtigen die 
geen dergelijk formulier zouden ontvan
gen hebben en dit formulier zelve hebben 
moeten aanvragen, en dan wanneer de 
aangifte moet geschieden door middel 
van een formulier uitgevaardigd door de 
administratie en ter zake de toezending 
ervan door het beheer, slechts op 16 octo
ber 1945, aantoont dat het beheer zelve 
niet vroeger over dergelijke formulieren 
heeft beschikt, vermits het anders dit 
formulier niet op dergelijke late datum 
zou hebben toegestuurd (artikel 53 voor
noemd): 

Overwegende dat krachtens artikel 53, 
parag-raaf 1, lid 3, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, de belastingplichtigen, die 
geen aangifteformulier zouden hebben 
ontvangen, een formulier moeten aan
vragen en het behoorlijk ingevuld en 
ondertekend terugzenden uiterlijk tegen 
1 juni van het jaar naar hetwelk het 
belastingjaar wordt aangeduid; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de aangifte in de directe belastingen 
van het dienstj aar 1%5 door aanlegger 
in october 1945 ingediend werd ; 
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Overwegende dat, gezien het karakter 
van openbare orde van de termijn, waarin 
de in boveng·emeld artikel 53 omschreven 
aangifte dient te worden gedaan, een te 
laat ingediende aangifte, behoudens over
macht, ten deze niet vastgesteld, ten 
aanzien van de toepassing van artikel 74 
van de samengeschakelde wetten met 
het niet doen van aangifte gelijkstaat ; 
dat de omstandigheid dat de administra
tie na 1 juni 1945 een formulier aan aan
legger verzonden heeft, met de vermel
ding de aangifte binnen de maand terug 
te zenden, zonder uitwerksel blijft op het 
recht van de administra:tie de aanslag in 
de buitengewone termijn te vestigen, van 
well{ recht zij niet kan afzien ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch slechts in zover het het 
beroep met betrekking tot de aanslag· in 
de extrabelasting afgewezen heeft in de 
zaak nr. 4059; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den in de rand van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; veroordeelt elke par
tij tot de helft der kosten ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

24 mei 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. de Clippele, voorzitter. - VM·slagge
ver, H. Wauters.- Gelijkluidende conclu
sie, H. P. Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Devriendt (van de balie 
van Kortrijk) en Van Leynseele. 

1 e RAMER. - 27 mei 1960 

1° OVEREENKOMST. - CONTRACT 
DAT EEN VORIG CONTRACT ALS OOR
ZAAR HEEFT.- 0MSTANDIGHEID WELKE 
NIET TOT GEVOLG HEEFT HET OPNEMEN 
IN HET TWEEDE CONTRACT VAN AL DE 
VOOR HET EERSTE GELDENDE MODALI
TEJTEN. 

2° OVEREENKOMST. - WETS- OF 
REGLEMENTSBEPALINGEN DIE TOT AAN
VULLING VAN DE WIL DER PARTIJEN 
STREKKEN. - TOEPASSING. - PER
KEN. 

1° De enige omstandigheid dat een con
tract een vorig contract als oorzaak heeft, 

heeft niet tot gevolg dat al de modali
teiten die voo1' het eeTSte gelden in het 
tweede contmct worden opgenomen (1). 

2° Een wets- of reglementsbepaling die 
a.l!een tot aa!wtilling van de wil der par
tt)e?t strekt, ts slechts van toepassing voo1' 
zoveel het contract zelf de regelen en de 
modaliteiten niet nade1· bepaalt waar
aan de partijen bedoeld hebben het te 
onderwerpen (2). 

(SOCIET~~ AGRICOLE <e SCARPA ET COSTA,, 
T. DE KOLONIE BELGISCH CONGO.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 juli 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Elisabethstad; . 

Over het eerste rniddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 7, 33, 3'<, 
201, 202 en 203 van boek III van het 
Congolees Burgerlijk Wetboek, 24bis van 
het koninklijk besluit van 3 december 
1923 op de verkoop en verhuring van 
gronden in Belgisch Congo, gewijzigd 
door de koninklijke besluiten van 17 au
gustus 1927 en 7 juni 1929, en aangevuld 
door het koninklijk besluit van 29 juli 
1930 en 20 van de wet van 18 octo
ber 1908 op het Gouvernement van Bel
gisch Congo, doordat het bestreden ar
rest, om aanlegster haar vordering te 
ontzeggen, beweert, enerzijds, dat aan
legster de koninklijke besluiten van 3 de
cember 1923 en 29 juli 1930 niet te haren 
voordele mag inroepen, daar in haar 
contract van erfpacht van 8 deeember 
1933 ten aanzien van de voorwaarden 
tot toekenning van deze erfpacht naar 
het koninklijk besluit van 30 mei 1922 
verwezen werd, en, anderzijds, da.t de 
koninklijke besluiten van 30 mei 1922 
en 3 december 1923 eenvoudig de voor
"':'aarden bepalen waaronder de provin
C!egonverneurs erfpachten of rechten van 
opstel kunnen verlenen, pachten van 
domeingronden kunnen toekennen of 
deze gronden kunnen afstaan, en dat de 
gouverneurs vrij blijven onder deze 
mach ten diegene welke zij willen aanwen
den naargelang van wat hun gevraagd 
wordt uit te kiezen; dan wanneer, eerste 
onderdeel, hoewel in de inleidende be-

(1) Vergel. verbr., 5 maart 1959 (A?'?', 
Verbr., 1959, biz, 506). 

(2) DEl PAGEl, Tmite elCmentai1·e de droit 
civil belge, bd. I, nr 175, litt. A. 



-862-

schikkingen en in artikel 7 van het con
tract van 8 december 1933 wel degelijk 
naar het koninklijk besluit van 30 mei 
1922 verwezen wordt, die inleiding tevens 
het contract van voorlopige bezetting 
van 25 november 1929 vermeldt; dat dit 
contract in zijn inleiding, zijn artike
len 1 en 7, alsmede het artikel 1 van het 
contract van 8 december 1933 gewag 
maken van het koninklijk besluit van 
3 december 1923, en dan wanneer der
halve aanlegster zich kon beroepen op 
de bepalingen van dat besluit, zoals zij 
door het koninklijk besluit van 29 juli 
1930 waren aangevuld (schending van 
alle hierboven aangeduide wetsbepa
lingen) ; tweede onderdeel, het konink
lijk besluit van 3 december 1923, aange
vuld door het koninklijk besluit van 
29 juli 1930, aan de erfpachter het ver
mogen en dus ook het recht toekent de 
gronden waarover het contract van 8 de
cember 1923 gesloten is te kopen (scherr
ding inzonderheid van artikel 24bis van 
het koninklijk besluit van 3 december 
1923 op de verkoop en de verhuring van 
gronden in Belgisch Congo, gewijzigd 
door de koninklijke besluiten van 17 au
gustus 192? en 7 juni 1929, en aangevuld 
door het koninklijk besluit van 29 juli 
1930, en van artikel 20 van de wet van 
18 october 1908 op het Gouvernement 
van Belgisch Congo) : 

Overwegende dat de op 8 december 
1933 tussen partij en geslo Len overeen
komst bepaalt dat het recht van erf
pacht dat het voorwerp ervan is « onder 
de algemene voorwaarden van het de
creet van 20 juli 1920 en van het konink
lijk besluit van 30 mei 1922 op het recht 
van erfpacht en opstal en tot uitvoering 
van het contract van voorlopige bezet
ting nr 4100 van 25 november 1929, als
mede onder de volgende bijzondere voor
waarden ... '' aan de aanleggende ven
nootschap verleend wordt; dat in deze 
voorwaarden naar het decreet en het 
koninklijk besluit die hiervoren aange
haald zijn, verwezen wordt; 

Overwegende dat, waar zij vermeldt 
dat zij tot uitvoering van het contract 
van 25 november 1929 gesloten wordt, 
die overeenkomst slechts haar oorzaak 
te kennen geeft, naardien verweerster 
zich in bewust contract inderdaad ertoe 
verbonden heeft de kwestieuze erfpacht 
aan te gaan onder bepaalde voorwaarden 
die zij op 8 december 1933 als vervuld 
beschouwde ; 

Overwegende echter dat het enkel feit 
dat een contract de oorzaak is van een 
ander contract niet tot gevolg heeft dat 

de modaliteiten die voor het eerste con
tract gelden in het tweede opgenomen 
worden; 

Dat derhalve de omstandigheid dat het 
contract van voorlopige bezetting van 
25 november 1929 aan de algemene voor
waarden van het koninklijk besluit van 
3 december 1923 onderworpen was, niet 
insluit dat ook het contract van erfpacht 
van 8 december 1933 onder die voor
waarden viel ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 33 en 34 
van boek III van het Congolees Burger
lijk Wetboek en 2J,bis van het. konink
lijk besluit van 3 december 1923 op de 
verkoop en de verhuring van gronden in 
Belgisch Congo, zoals het door de konink
lijke besluiten van 17 augustus 1927 en 
7 juni 1929, gewijzigd door het konink
lijk besluit van 29 juli 1930, aangevuld 
werd, alsmede van artikel 20 van de wet 
van 18 october 1908 op het Gouverne
ment van Belgisch Congo, doordat het 
bestreden arrest, om aanlegster haar
vordering te ontzeggen, beslist dat zij de 
koninklijke besluiten van 3 december 
1923 en 29 juli 1930 te haren voordele 
niet mag inroepen, daar het door haar 
op 8 december 1933 met verweerster 
gesloten contract van erfpacht geen ge
volgen van de wijzigingen van het ko
ninklijk besluit van 3 december 1923. 
heeft kunnen ondergaan, vermits in dat 
contract naar het koninklijk besluit van 
30 mei 1922 verwijst, en doordat deze 
besluiten, waarbij de machten der gou
verneurs ter zake van afstand of ver
gunning van domeingronden bepaald 
worden, geen wetsbepalingen zijn die 
automatisch of van ambtswege in de· 
lopende contracten opgenomen worden 
om ze te wijzigen of aan te vullen door 
clausules die de wetgever aan de par
tijen wil opleggen; dan wanneer zelfs 
het ontbreken van iedere verwijzing· 
naar de koninklijke besluiten van 3 de
cember 1923 en 29 juli 1930 in het con
tract van 8 december 1923 op zichzelve· 
niet zou kunnen volstaan om tot de 
beslissing te leiden dat de contracte
rende partijen zich niet kunnen beroe
pen op die hesluiten waarvan de bepa
lingen tot aanvulling van de wil der par
tijen blijken te strekken; en de vermel
ding van het decreet van 20 juli 1920· 
en van het koninklijk besluit van 30 mei 
1922 in het kwestieuze contract niet be
wijst dat de partijen bedoeld hebben dat 
contract aan de toepassing van de wetge
ving op de verkoop en de verhuring van. 
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de domeingronden te onttrekken, en dan 
wanneer, dienvolgens, de redenen van 
hethestreden arrest het dispositief ervan 
niet wettig rechtvaardigen : 

Overwegende dat wets- of reglements
bepalingen, die tot aanvulling van de 
wil der partijen strekken slechts op de 
contracten van toepassing zijn voor 
zoveel de partijen daarin hun juridische 
verhouding· niet nader bepaald hebben 
door het aanduiden van de regelen en 
modaliteiten waaraan zij die verhouding 
wilden onderwerpen ; 

Dat uit het antwoord op het eerste 
middel blijkt dat partijen in de overeen
komst van 8 december 1933 zowel de 
algemene als de bijzondere voorwaarden 
waaraan zij bedoelden hun juridische 

_ verhouding te onderwerpen nader be
paald hebben ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

27 mei 1960. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. -- Pleite1·s, HH. Van 
Ryn en Van Leynseele. 

1 e KAM.ER. - 27 mei 1960 

1° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
GEGROND OP EEN GERECHTELIJKE BE
KENTENIS. - ANDER BEKEND FEIT 
DAN DIT IN HET MIDDEL AANGEHAALD. 
- MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST. 

2° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
VOORGESTELD INGEVAL EEN ANDER MID
DEL NIET ONTVANKELIJK ZOU ZIJN BIJ 
GEMIS AAN BELANG. - LAATSTE MID
DEL ONTVANKELIJK VERKLAARD. -
EERSTE M.IDDEL ZONDER VOORWERP 
GEWORDEN. 

1° Mist feitelijke g1·ondslag het middel ge
grond op een gerechtelijke bekentenis 
wanneer het bekend feit niet het feit is 
door het middel aangehaald. 

2° Het middel tot staving van een voorzie
ning in burgerlijke zaken, dat alleen 
voorgesteld werd ingeval een ander 

middel niet ontvankelijk zou worden 
ve~·klaard bij gemis aan belang, wordt 
zonder voorwe1·p indien het hof dit 
laatste middel ontvankelijk verklaa1·t. 

(GOETHALS, T, GEM.EENTE OOIGEM.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 mei 1958 g·ewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1107, 113~, 
1135, 1315, 1319, 1320, 1322, 135~, 1356 
van het Burgerlijk Wetboek, ~ van de 
wet van 25 maart 1876 houdende de 
eerste titel van het voorafgaand boek 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, 11 en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest de eis ver
werpt tot teruggave en terugbrengen 
in zijn vroegere staat van een strook 
grond welke door verweerster bij de aan
palende weg was ingelijfd geweest door 
het verplaatsen op de gronden van aan
legger van de afsluiting welke deze van 
de weg scheidde, de eis niet gegrond ver
klarende om de redenen dat, daar de 
vorige eigenaars, bij een overeenkomst 
van 28 maart 1913 kosteloos aan de ge
meente de weg hebben afgestaan zoals 
hij toen bestond en daar het aanleggen 
van een buurtweg op dezelfde plaats is 
beslist geweest door een latere, na onder
zoek van commodo en incommodo zon
der verzet van de aangelanden goedge
keurde beraadslaging van de gemeente
raad van 26 mei 1913, de bedding der 
vroegere straat in elk geval openbaar 
domein geworden is ; dat aanlegger het 
bewijs niet heeft geleverd dat de rooilijn 
van het kwestieuze perceel, in strijd met 
de bestuurlijke aanwijzingen, niet met 
de scheidingslijn der voorheen bestaande 
straat overeenstemt, en dat het volgens 
de bestanddelen der zaak niet aan te 
nemen is dat de bedding van de be
staande straat ter plaatse der betwisting 
niet dezelfde breedte als de nieuwe buurt
weg had ; dan wanneer het feit van de 
inpalming van een deel van de door aan
legger bezeten grond met het oog op het 
verbreden van de voorheen bestaande 
straat om aan deze de voor de nieuwe 
buurtweg voorziene breedte volgens het 
op 26 mei 1913 goedgekeurd plan te 
geven, niet betwist was doch, integen
deel, door verweerster luidens haar con
clusies v66r het hof van beroep erkend 
was en aldus het bestreden arrest, door 
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uitspraak te doen om de hierboven aan
geduide redenen, het gerechtelijk con
tract alsook het geloof dat aan de con
clusies van de verweerster v66r het hof 
van beroep client gehecht geschonden 
heeft en de bewijskracht heeft miskend 
van de gerechtelijke bekentenis welke in 
gezegde conclusies voorkomt betreffende 
het feit waarvan, naar het oordeel van 
de rechters, het bewijs door aanlegger 
had moeten geleverd worden (schending 
van de artikelen 1107, 1134, 1135, 1315, 
1319, 1320, 1322, 1354 en 1356 van het 
Burgerlijk W etboek) en, bijgevolg, de 
verwerping van bovengezegde eis niet 
wettelijk heeft gemotiveerd (schending 
van het artikel 4 van de wet van 
25 maart 1876 en van de artikelen 11 
en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest en uit de stukken waarop het hof 
acht vermag te slaan blijkt dat de door 
aanlegger op 9 mei 1956 ingestelde vor
dering strekte tot stopzetting van de door 
de gemeente Ooigem gepleegde feitelijk
heden waarbij zij, met het oog op de 
verbreding van de " Molendreef ,, de 
afsluiting van aanleggers aan die weg 
palende weide deed verplaatsen, alsook 
tot herstelling van de vroegere toestand 
ter plaats en tot bekomen van schade
vergoeding· ten laste van verweerster ; 

Overwegende dat, in haar voor de 
rechter genomen conclusies, verweerster, 
hoewel erkennend in maart-april 1956 
werken te hebben uitgevoerd om de weg 
tot zijn normale breedte, zoals voorzien 
door en door de gemeenteraad van Ooi" 
gem op 26 mei 1913 goedg·ekeurd plan, 
te bregen, voorhield, eensdeels, dat na 
aanwerving van de weg· met de breedte 
welke hij alstoen had, de nodige grond
innemingen, na schatting van de waarde 
der in te nemen gronden en met instem
ming in der minne van de aangelande 
eigenaars gedaan werden om de straat 
tot een breedte van 9 meter te brengen, 
zoals op het plan voorzien was, en dat 
de weg aldus over gans zijn lengte op 
een breedte van 9 meter gebracht werd, 
anderdeels, dat tijdens de oorlog 1940c 
1945 verscheidene aanpalende eigenaars 
of hun huurders stukken grond van de 
weg hebben ingepalmd om over een gro
tere bouwvlakte te beschikken, en dat 
het verplaatsen van de afsluiting slechts 
tot doel had de weg op zijn voile en 
juiste breedte te brengen; . 

Overwegende dat verweerster bij die 
conclusies het feit van de inpalming, 
zoals het door aanlegger in het middel 
wordt aangevoerd, niet erkend heeft; 

doch slechts heeft toegegeven dat zij de 
toestand hersteld had volgens, eensdeels 
uit de overeenkomst van 28 maart 1913, 
waarbij de rechtsvoorgangers van aan: 
legger de eigendom van de bedding der 
alstoen bestaande weg kosteloos aan de 
gemeente hadden afgestaan en ander
deels, uit de er op volgende grondinne
mingen welke gedaan werden om de weg 
tot de breedte van 9 meter te brengen ; 

Overwegende, derhalve, dat het arrest 
bij de in het middel gecritiseerde over
wegingen noch " het gerechtelijk con
tract " noch de bewijskracht van de con
clusies heeft geschonden noch de er in 
vervatte bekentenis miskend heeft en 
het verwerpen van de eis regelmatig 
gemotiveerd heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; ' 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat, om te beslissen dat 
niet bewezen is dat de rooilijn van het 
kwestieuze perceel niet met de scheidings
lijn der voorheen bestaande straat over
eenstemt, en dat volgens de bestand
delen der zaak niet aan te nemen is dat 
de. bedding van de bestaande straat ter 
plaatse der betwisting, niet dezelfde 
breedte als de nieuwe buurtweg had, 
het bestreden arrest ten overvloede heeft 
ingeroepen dat zulks nog bevestigd 
wordt door de omstandigheid dat se
dert 1913 nooit enig bezwaar desaan
gaande door eiser of zijn rechtsvoorgan
gers werd voorgebracht; dan wanneer 
de vorderipg werken betrof die in 
apri~ 1956, slecl;lts min dan een maand 
v66r de dagvaarding, werden uitge
voerd, dan wanneer de verweerster vroe
ger de rooilijn niet had verwezenlijkt van 
de buurtweg waarvan zij in 1913 het 
aanleggen beslist had, en niet kon ver
ondersteld worden dat zij ze zou verwe
zenlijkt hebben zonder voorafgaandeiijke 
verkrijging van de in de bedding van de 
nieuwe buurtweg, ingelijfde aanpalende 
percelen, dan wanneer, dus, het gebrek 
aan bezwaar sedert 1913 en v66r de uit
voering van de aangeklaagde werken 
zonder verband met het voorwerp van 
de eis voorkomt en niet dienend wat de 
gegrondheid ervan betreft, en, aldus, 
de bestreden beslissing op een reden 
steunt welke niet dienend is en haar niet 
kan rechtvaardigen, wat, bijgevolg·, met 
een gebrek aan redenen gelijkstaat : 

Overwegende dat het middel, naar de 
bewoordingen ervan, gericht is tegen een 
ten overvloede gegeven reden van het 
arrest; 
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Dat, daar het eerste middel ontvanke
lijk verklaard werd, het tweede middel 
zonder voorwerp is geworden en dus niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning, veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

27 mei 1960. - 1e kamer.- Voorzit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Ne
veu.- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pl. H. De Bruyn. 

1 e KAMER. - 27 mei 1960 

1° BEWIJS. - BEWI.JSKRACHT VAN DE 
AKTEN. - BURGERLIJKE ZAKE.N. 
OVEREENKOMST. DUBBELZINNIG 
BEDING.- INTERPRET A TIE GEGROND OP 
ANDERE BEDINGEN VAN HET CONTRACT. 
- GEEN SCHENDING VAN DE BEWI.JS
KRACHT VAN DE AKTE. 

2° ELEKTRICITEITSVOORZIENING. 
- WE'r VAN 10 MAART 1925. 

1° Schendt de bewijsk1·acht niet van een 
contmct het aTTest dat een dub belzinni g 
beding inteTpretee1·t aan het licht van 
andeTe bedingen van hetzelfde con
tmct (1). 

2° Voor de toepassing van m·tikel 1 van 
de wet van 10 maart 1925 op de elektTici
teitsvoorziening, doet iedere bij nieuwe 
ove1·eenkomst toegestane verlenging van 
vergunnin,q een nieuwe vergunning ont
staan (2); maar er is geen verlenging 
van vergunning, wanneer, het vergun
ningscontl·act twee opeenvolgende pe!·io
den hebbende vool'zien, in de bedoeling 
del' partijen die pe1·ioden beschouwd 
moesten wo1·den als de delen van een en 
hetzelfde contmct. 

( GEMEENTE ZJCHEM, T. SWINKELS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 3 december 1953 (A1·r. Ve?'b?·., 
1954, biz. 230). 

(2) Verslag van de Oo=issie van nijver
heid, van arbeid en van sociale voorzorg 
·(Doo. pw·l., Kamer, zittijd 1925-1926, nr 153). 

VERBR., 1960. -55 

arrest, op 22 mei 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1135, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
1 en inzonderheid 1, 2e alinea, van de 
wet van 10 maart 1925 op de elektrici
teitsvoorziening, van het enig artikel van 
de wet van 28 juli 1926 tot aanvulling 
van gezegde wet van 10 maart 19 2 5, van 
het enig artikel van de wet van 5 mei 1936 
tot aanvulling van gezegde wet van 
10 maart 1925 en van het artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest voor recht zegt dat, overeenkom
stig artikel 1 der wet van 10 maart 1925, 
de rechten en verplichtingen in verband 
met de door verweerder als vergnnning 
ondernomen elektriciteitsvoorziening tot 
1 juni 1951 onaangeroerd zijn gehleven, 
de tegeneis van aanlegster ongegrond 
verklaart, en alvorens verder recht te 
doen, een deskundig onderzoek beveelt, 
om reden dat in het artikel 2 van het 
op 14 augustus 1919 tussen partijen ge
sloten contract het woord « vernieuwd "• 
hetzij het opnieuw aangaan van een 
contract hetzij het verlengen ervan kan 
bedoelen; dat uit alinea 6 van artikel 3 
van het contract voortvloeit dat partijen 
hun contract derwijze hebben opgevat 
dat de achtereenvolgende termijnen of 
periodes van 25 jaren en 5 jaren niets 
anders dan de gedeelten van eenzelfde 
voortdurend contract zouden wezen, en 
dat die interpretatie zowel door arti
kel 2 als door de eerste alinea van arti
kel 3 van het contract hekrachtigd wordt, 
dan wanneer : 1° het artikel 2 van het 
hierboven aangehaald contract uitdruk
kelijk bedingt dat dit laatste « een duur 
van vijf en twintig jaar zal hebben , en, 
dus, in datzelfde artikel, de woorden 
'' hetzelfde contract zal uit voile recht 
voor een periode van vijf jaar en zo 
verder vernieuwd worden » slechts de 
eigenlijke vernieuwing van gezegd con
tract kunnen bedoelen; dat de andere 
bedingen van het contract, waarnaar de 
rechters over de grond verwijzen, in 
functie van die betekenis van zijn arti
kel 2 moeten verstaan worden; waaruit 
volgt dat de rechters over de grond de 
bewijskracht hebben geschonden van de 
vermeldingen van het contract en inzon
derheid van zijn artikel 2 (schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en, daarenboven, de 
uitwerksels van die overeenkomst hehben 
miskend (schending van de artikelen 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek en 1 
van de wet van 10 maart 1925); 2o in he.t 
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fltelsel van artikel 1 van de wet van 
10 rnaart 1925, waarvan de draagwijdte 
!loor het enig artikel van de wet van 
28 juli 1.926 en het enig artikel van de 
wet van 5 juli 1936 bepaald is geworden, 
de verlenging van een verg·unning als een 
nieuwe verg·unning rnoet beschouwd wor
den, zodat, in de onderstelling dat in 
artikel2 van het contract van 1.4 augustus 
1919, het woord << vernieuwd » niet een 
verniemving· doch een verlenging van het 
contract zou bedoelen, dan nog de duur 
van dit laatste, naar de zin van artikel 1. 
van de wet van 1.0 rnaart 1925, na 25 jaar 
een einde genornen had (schending van 
het artikel 1 van de wet van 10 rnaart 
1925, van het enig artikel van de wet 
van 28 juli 1. 926, van het enig artikel 
van de wet van 5 rnei 1936 en van de 
artikelen 11% en 1'135 van het Burger
lijk Wetboek en 9? van de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de stukken, waar

op het hof acht verrnag te slaan, blijkt 
dat de vordering van verweerder ~trekte 
tot bekornen van een vergoeding tot 
herstel van de schade die hij ten gevolge 
van het verbreken door aanlegster van 
een vergunningscontract van elektrici
teitsvoorziening beweert geleden te heb
hen en dat het bestreden arrest, bij 
her~orrning van het beroepen vonnis, de 
eis ingewilligd en de wedereis van aanleg
ster afgewezen heeft; 

Overwegende dat het arrester op wijst, 
eensdeels, dat appellant Swinkels, hier 
verweerder, bij overeenkornst van 14 au
gustus 1919, vanaf 1 juni 1921 algerneen 
en uitsluitend vergunningshouder is ge
worden voor de levering en verdeling 
van elektrische stroorn op het grondge
hied der gerneente Zichern, en, ander
deels dat deze gerneente zieh in 191i6 
bij ~en intercornrnunale elektrieiteits
maatschappij heeft aange~lo~en, zond~~ 
·verweerder er van te verwittig·en dat ZIJ 
een einde aan de overeenkornst wilde 
·maken; 
· Overwegende dat het artikel 2 van het 
contract de duur van het contract als 
volgt bepaalt « Het teg·enwoordig contract 
·zal een duur hebben van vijfentwintig 
'jaren .. _. Ingeval ten rninste .. een ja?-r :voor 
het emdigen van het VIJfentwi~bgste 
jaar geen der contracterende parbJen de 
andere verwittigd heeft dat zij het con
tract wH doen eindigen, zal hetzelfde uit 
voile recht voor een periode van vijf jaar 
en zo verder vernieuwd worden >> ; 

Overweg·ende dat het hof van beroep, 
de verschillende betekenissen in acht 
nernend waarvoor het woord « vernieuwd >> 

vatbaar is, verrnelde clausule in het licht 
van de andere clausulen van het contract 
ge'irtterpreteerd heeft, en uit hun samen
hang heeft afgeleid dat de partijen hun 
contract in deze zin hebhen opgevat dat 
de achtereenvolgende termijnen of perio
des van vijfentwintig en van vijf jaar 
niets anders dan << gedeelten van een
zelfde voortdurend contract zouden we
zen>>; 

Overwegende dat die interpretatie van 
artikel 2 van het contract, niet met de 
bewoordingen van dat artikel onverenig
baar is en noch de bewijskracht ervan 
noch zijn uitwerksels tussen partijen mis
kend heeft; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat naar luid van arti

kel 1 van de wet van 10 maart 1925 op 
de elektriciteitsvoorziening, de bepalingen 
van die wet de rechten en verplichtingen 
in verband met de v66r het van kracht 
worden van de wet bij vergunning onder
nomen elektriciteitsvoorzieningen onver
let laten, behoudens de bij artikel 30 
voorziene uitzonderingen ; welke ten deze 
niet worden ingeroepen ; 

Overwegende dat het tweede lid van 
hetzelfde artikel hepaalt dat die rechten 
tot de duur van de lopende vergunnings
contracten beperkt zijn; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het hof acht vermag te slaan niet 
hlijkt dat de duur van verweerders ver
gunning bij toepassing van de wetten 
van 28 juli 1926 of van 5 mei 1936 ge
wijzigd is geworden; 

Overwegende, gewis, dat iedere bij 
nieuwe overeenkomst toegestane verlen
ging van een vergunning een nieuwe ver
gunning doet ontstaan ingaande bij het 
verstrijken van de vroegere vergunning ; 
maar dat zulks zich ten deze niet voor
deed verrnits, overeenkomstig de inter
pretatie van het hof van beroep, het 
contract van vergunning geen einde had 
genomen bij het verstrijken van de eerste 
periode van vijfentwintig jaar, juist 
omdat de vergunningsverlener zijn wil 
niet had uitgedrukt een einde eraan te 
maken, welke voorwaarde door het con
tract vereist wordt opdat het zou ophou
den uitwerksel te hebben ; 

Dat dit tweede onderdeel van het 
middel niet kan aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 
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27 mei 1960. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Neveu. - Gel~jkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Simont 
en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 30 mei 1960 

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - NIET GOEDGEKEURDE 
DOORHALINGEN. - VREEMD AAN SUB
STANTIELE OF OP STRAFFE VAN NIETIG
HEID VOORGESCHREVEN RECHTSVOR
MEN. - GEEN NIETIGHEID. 

2° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
ARREST VAN DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING DAT IN FEITE 
VASTSTELT DAT HET OPENBAAR BE
LANG DE HANDHAVING VAN DE VOOR
LOPIGE HECHTENIS VEREIST. - CON
CLUSIES VAN DE VERDACHTE DIE ZICH 
ERTOE BEPERKEN HET BESTAAN VAN 
BEZWAREN TE BETWISTEN. - TOEREI
KENDE lVIOTIVERING. 

1° Niet goedgekeurde doorhalingen, die 
vreemd zijn aan substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men, maken het vonnis dat ze bevat niet 
ongeldig (1). 

2° Wanneer, in zijn conclusies, de verdachte 
noch de bevoegdheid van het onderzoeks
gerecht heeft afgewezen, noch een excep
tie heeft opgeworpen, noch betoogd heeft 
dat het hem ten laste gelegde feit, al stondt 
het vast, geen stmfbaar misdrijf ople
verde, en hij zich ertoe beperkt heeft het 
bestaan te betwisten van lasten en aan
wijzingen van aard de voo1·loopige hech
tenis te rechtvaa?'digen, motiveert het 
arrest van der Ieamer van inbeschuldi
gingstelling zijn beslissing op gepaste 
wijze door in feite vast te stellen dat het 
openbaar belang de handhaving in hech
tenis van ve?'dachte vereist (2). 

(1) Verbr., 26 mei 1952 (A1-r. Verb1·., 1952, 
biz. 545) en 22 maart 1954 (ibid., 1954, 
biz. 504). 

(2) Raadpl. verbr., 2 juii 1951 (Arr.-Verb?·,, 
1951, blz. 663), en de noot ondertekend R. H. 
in Bull. en PAsrc., 1951, I, 762; 3 october 
1955 (Arr. Vm·br., 1956, biz. 58). 

(RICA) 

ARRES'l. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 21 maart 1960 door de kamer 
van inbeschuldigingstelling gewezen van 
het Hof van beroep te Luik; 

I. Over de tegen het arrest van 
21 maart 1960 gerichte voorziening : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Over de tegen het .arrest van 
28 maart 1960 gerichte voorziening : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 78 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat de uitgifte van 
het bestreden arrest, welke aan aanlegger 
betekend werd, het aantal doorgehaalde 
woorden niet aanduit en geen goedkeuring 
van die doorhalingen inhoudt, aldus te
genstrijdigheden die het arrest nietig rna
ken behelst ; 

Overweg'ende dat de in het middel be
doelde doorhalingen als ongedaan dienen 
te worden beschouwd maar dat, aange
zien zij vreemd zijn aan de vermelding 
van een substantiele of op straf van nie
tigheid voorgeschreven vermelding het 
niet goedkeuren of niet aanduiden van 
het aantal vernietigde woorden het be
streden arrest niet nietig maakt ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geen enkele tegenstrijdigheid inhoudt; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 5 van de wet van 20 april 
1874, doordat het bestreden arrest de 
conclusies van aanlegger niet beantwoord 
en nagelaten heeft te voldoen aan de ver
zoeken om '' akte te verlenen )) die zij 
omvatten : 

Overwegende dat uit de procedure 
blijkt dat aanlegger verschenen is v66r 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij hoger beroep aanhangig was te
gen de beschikking van de raadkamer die 
uitspraak gedaan had over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis in het in 
artikel 5 van de wet van 20 april 1874 
omschreven geval ; 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies in de eerste plaats het bestaan van 
genoegzame aanwijzingen en Iasten om 
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zijn handhaving in voorlopige hechtenis 
te rechtvaardigen betwistte ; dat hij ver
volgens verschillende alg'emene beschou
wing'en naar voren brengt omtrent de 
machten en de zending van het openbare 
ministerie, van de onderzoeksrechter en 
van de rechtmachten van onderzoek, in 
verband met de voorlopige hechtenis ; 

Dat hij, zonder tegen de beroepen be
slissing enige grief naar voren te breng'en 
en zonder aan de onderzoeksgerechten 
waarbij de zaak in casu aanhangig was 
enige bepaalde miskenning van hun op
dracht aan te wrijven, zich ertoe beperkt 
uit die overwegingen af te leiden « dat 
de raadkamer en de kamer van inbeschul
digingstelling het recht en de plicht heb
ben in alle gevallen te onderzoeken of de 
voorlopige hechtenis gerechtvaardigd is 
en dient gehandhaafd te worden"; 

Dat aanleg'ger ten vervolge van deze 
overwegingen de kamer van inbeschuldi
gingstelling verzoekt hem achtereenvol
gens alde ervan te verlenen : dat hij 
v66r dit rechtscollege slechts onder voor
behoud van al zijn rechten verschijnt; 
dat hij volhardt in de betwisting' van 
de tegen hem ingebrachte beschuldigin
gen ; dat hij het bestaan van lasten en 
aanwijzingen, op grond waarvan hij in 
staat van hechtenis mag gehouden wor
den, betwist ; 

Dat aanlegger ten slotte de kamer van 
inbeschuldigingstelling erom verzoekt 
« vast te stellen dat het onmogelijk is in 
het dossier die lasten en aanwijzingen te 
releveren " en, gevolglijk, zijn invrijheid
stelling te bevelen ; 

Overwegende dat uit deze conclusies 
blijkt dat aanlegger noch de bevoegdheid 
van het onderzoeksrecht afgewezen, noch 
een exceptie opgeworpen, noch betoogd 
heeft dat de hem ten laste gelegde feiten, 
al stonden zij vast, geen strafbaar mis
drijf opleverden; dat derhalve, vermits 
het soeverein in feite de vereisten van het 
openbaar belang vastgesteld heeft, het 
bestreden arrest wettig de handhaving 
van de hechtenis bevolen heeft, zonder 
dat het zijn beslissing verder behoeft te 
motiveren; dat, daar noch deze beslissing, 
noch het verschijnen van aanlegger v66r 
het onderzoeksgerecht te zijnen laste 
enige nadelige erkentenis met zich kunnen 
brengen, het bestreden arrest op de door 
hem gedane « verzoeken om akte te ver
lenen " niet behoefde in te gaan ; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, veiwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

30 mei 1960. - 28 kamer. - Voorzit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1'slaggev61', H. Perrichon. 
- Gelijkluidende conclusie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. 

2 8 KAMER. - 30 mei 1960 

MIDDELEN TOT CASSATIE. 
8TRAFZAKEN. - MIDDEL DAT AAN
VOERD DAT HET UIT HET PROCES-VER
BAAL VAN EEN TERECHTZITTING VAN 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK VOORT
VLOEIT DAT RETIGHTEN ONDERHOORD 
WERDEN ALS GETUIGEN, NA DE EED 
AFGELEGD TE HEBBEN, IN DE VERVOL
GINGEN TEGEN HEN UITGEOEFEND. -
PROCES-VERBAAL DAT DE EEDAFLEG
GING VASTSTELT ALLEEN VAN DE PER
SONEN IN HOEDANIGHEID VAN GETUI
GEN ONDERIIOORD. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

Mist feitelijke grondslag het middel dat 
aanvoert dat het uit het proces-ver baal 
van een tM'echtzitting van de co1Tectionele 
rechtbank voo1'tvloeit dat betichten onder
hoard werden als getuigen, na de eed 
afgelegd te hebben, in de VM'volgingen 
tegen hen uitgeoefend, terwijl dit p1'0-
ces-verbaal vermeldt dat die betichten on
dervraagd weTden, hun verkla1'ingen als
mede die van de getuigen aanhaalt en 
slechts de eedaflegging vaststelt van die 
personen alleen welke in hoedanigheid 
van getuigen werden verhooTd. 

(LOMME.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorzienign be
perkt is tot de beschikkingen van de be
slissing, gewezen over de tegen aanlegger 
ingestelde publieke vordering ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de rechten der verdediging en 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
75, 76, 93, 153, 155, 156, 189, 190 van 
bet Wetboek van strafvordering, doordat, 
eerste onderdeel, nit het zittingsblad van 
de recbtbank van eerste aanleg te Brussel 
van 18 februari 1959 (stuk H8) blijkt dat 
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de drie beklaagden, de HH. Lenoir, 
Lamme en Ketelle, v66r de rechtbank als 
getuigen gehoord werden in de tegen hen 
gerichte vervolgi11g, na de eed te hebben 
afgelegd, hun verhoor op het zittingsblad 
opgetekend zijnde; doordat, tweede on
derdeel, het hof, door uitspraak te doen 
op het dossier zonder het kwestieuze zit
tingsblad en de onregelmatig opgenomen 
verhoren buiten beschouwing te laten, de 
in eerste aanleg begane onreg·elmatighe
den overgenomen heeft, dan wanneer be
klaagden in de tegen hen gerichte vervol
ging niet als getuigen onder ede mogen 
gehoord worden : 

Over beide onderdelen sam en : 
Overwegende dat het proces-verbaal 

van de terechtzitting van 18 februari 
1959, van hetwelk in het middel gewag 
gemaa.kt is, opder meer vaststelt dat aan
legger en twee andere beklaagden ver
schijnen en ondervraagd worden, en dat 
" de getuigen, die zich bij het oproepen 
van de zaak terruggetrokken hebben, in 
de hieronder opgegeven rangorde gehoord 
worden en hun getuigenis geven na afleg
ging van de eed » waarvan de formule 
aangehaald is; dat het vervolgens de 
voornaamste verklaringen van de getui
gen en tevens die van de drie beklaagden, 
voorafgegaan van hun naam zonder her
haling van hun hoedanigheid, vermeldt; 

Overwegende dat uit deze onderschei
den vermeldingen blijkt dat de verklarin
gen van de bekiaagden niet gedaan wer
den onder de eed waarvan het proces
verbaal het afleggen aileen door de in de 
hoedanigheid van getuigen gehoorde per
sonen vaststelt; 

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 voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

30 mei 1960. - 2e kamer. - Voorzit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve~·slaggeve~·, H. Richard. 
- Gelijkluidende conclusie, H. R.. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. della 
Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 30 mei 1960 

TUSSENKOMST. - STRAFZAKEN. 
VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE 

BURGERLlJKE AANSPRAKELIJKHEID IN
ZAKE MOTORVOERTUIGEN. - BURGER
LUKE VORDERING TOT VERGOEDING 
VAN DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR 
EEN MOTORVOERTUIG, INGESTELD V66R 
HET STRAFGERECHT TEGEN EEN BE
TICHTE DIE VERZEKERD BEWEERT TE 
ZIJN. - VORDERING TOT VRIJWARING 
VAN l'lE BETICHTE TEGEN DE BEWEERDE 
VERZEKERAAR, DOOR HEM INZAKE GE
STELD. - ONTVANKELIJKHEID V66R 
HET STRAFGERECHT. - VOORWAARDE. 

Wannee1· de bu1·ge1'lijke v01·dering tot ve1'
goeding van de schade, ve1'001'zaakt door 
een moto1·voertuig, ingesteld wo1·dt v66r 
het stmfgerecht tegen een betichte die be
weert verzeke1·d te zijn, is deze dan alleen 
ontvankelijk om te vmgen dat de be
wee1·de verzekeraa1·, doo1· hem inzake ge
steld, ve1·oordeeld zou worden tot v1'ij wa
ring van de schadeve1·goedingen toege
kend aan de burge1·lijke pattij, wanneer 
deze eis gesteund is op de wettelijke of 
cont1·actuele verbintenissen die voott
spruiten uit een verzelceringscontmct in 
voege op het tijdstip van het ongeval en 
niet op een quasi-delictuele {out welke de 
aanspmkelijkheid van deze ve1'Zeke1·am• 
jegens hem medebrengt. (Wet van 1 juni 
1956, art. 9.) (Impliciete oplossing.) 

(N. V. «HELVETIA», T. WAUTHIER EN 
ERFGENAMEN JUNG.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 januari 1960 door de Recht
bank van eerste aanleg te Aarlen in hoger 
beroep gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij het vonnis 
voor aanlegster bindend verklaard werd : 

Overwegende dat aanlegster geen mid
del inroept ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij aanlegster tot 
vrijwaring· jegens de erfgenamen Jung 
veroordeeld werd : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, inzonder
heid 1, 5e lid, 2, paragraaf 1 in fine, 9, 
inzonderheid 9, lid 4, 21 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
voertuigen, 1, 3, 4, 25 van de wet van 
11 juni 1874 op de verzekeringen in het 
algemeen, 179 van het Wetboek van straf-
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vordering, 3 en ~ van de wet van 17 april 
1878 de inleidende titel van het Wetboek 
van rechtspleging in strafzaken inhou
dende, 8 en 12 van de wet van 25 maart 
1876 op de bevoegdheid en 97 van de 
Grondwet, doordat de bestreden beslis
sing, na vastgesteld te hebben dat aan
legster aan de genaamde Margue geen last 
gegeven had om in haar naam met wijlen 
Michel Jung, de rechtsvoorganger van 
verweerders, de litigieuze verzekerings
overeenkomst te sluiten en dat bijgevolg 
dergelijke overeenkomst niet gesloten 
werd, desniettemin beslist dat aanlegster 
verweerders sub B moet vrijwaren, om
dat zij hun rechtsvoorgang·er misleid heeft 
door hem in de waan te laten dat de ge
genoemde Margue de macht ontvangen 
had om in haar naam te contracteren en 
zich deswege jegens de rechtsvoorganger 
van verweerders sub B verantwoordelijk 
gemaakt had, dan wanneer, eerste onder
dee!, de regelen van de procedure in straf
zaken en onder meer het in het middel 
aangeduide artikel 9 van de wet van 1 juli 
1956, van openbare orde zijn en de feiten
rechter zich desnoods van ambtswege on
bevoegd had dienen te verklaren om ken
nis te nemen van een vordering tot vrij
waring, gesteund op een andere juridische 
oorzaak dan een verzekeringscontract, de 
enige door de wet van 1 juli 1956 bedoelde 
oorzaak, zoals, gelijk ter zake, een vorde
ring die gesteund is op een quasi-delic
tuele fout waardoor aanlegster verant
woordelijk komt te zijn voor de daaruit 
voortgevloeide schade (schending van de 
onderscheiden in het middel aangeduide 
bepalingen) ; tweede onderdeel, de bestre
den beslissing althans verplicht was met 
een genoegzame nauwkeurigheid om het 
hof tot het uitoefenen van zijn controle 
in staat te stellen aan te duiden op welke 
wetsbepaling, bij ontstentenis van een 
contract tussen partijen, de verplichting 
voor aanlegster wijlen Michel J ung te 
vrijwaren, en bijgevolg de bevoegdheid 
van het strafgerecht om van de vordering 
tot vrijwaring kennis te nemen gesteund 
waren (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

Over beide onderdelen : 
Overwegende dat uit de stukken van de 

rechtspleging en uit het bestreden vonnis 
blijkt dat Michel Jung op 2 april 1958, 
alvorens dezelfde dag het verkeersongeval 
te veroorzaken dat tot de tegen hem in
gestelde vervolging leidde, van de ge
noemde Margue, verzekeringsagent, een 
attest bekomen had, luidens hetwelk hij 
i< gedekt was door de polis nr 302.191;,. 
" Helvetia>> ... opnieuw van kracht gewor-

den bij een heden gedaan verzoek ... >> en 
hij de premie betaald had; dat dit attest 
door Jung bij het ongeval aan de verba
liserende rijkswachters vertoond werd ; 

Dat aanlegster, door Jung v66r de 
rechtbank van politie tot tussenkomst 
gedagvaard ten einde hem te vrijwaren 
in de door de burgerlijke partij W authier 
tegen hem ingestelde vordering, betoogd 
heeft dat Jung ten dage van het ongeval 
niet verzekerd was, daar het contract 
door haar pas op 3 april 1958 opgemaakt 
werd en de genoemde Margue geen macht 
had om haar te verbinden; dat onder deze 
voorwaarden aanlegster v66r de recht
bank waarbij haar hoger beroep aanhan
gig was in haar conclusies deed gelden 
« dat eiser (Michel Jung) niet het recht 
heeft de verzekeringsmaatschappij v66r 
de rechtbank van politie tot tussenkomst 
te dagvaarden, daar generlei verzeke
ringscontract van kracht was; >> 

Overwegende dat, al wijst het bestre
den vonnis, tegen deze stelling in, ener
zijds op zekere feitelijke omstandigheden, 
waaruit het schijnt af te leiden dat de 
betwisting door aanlegster van het be
staan van een lastgeving die Margue in 
staat stelde haar te verbinden, niet kon 
aangenomen worden, het van de andere 
kant releveert dat "Margue aan Jung is 
voorgekomen als bekleed met een last
geving die hem onder meer toestond te 
beloven dat een polis betreffende zijn 
burgerlijke aansprakelijkheid op 2 april 
1958 zou ingaan ; ... dat " Helvetia >> zich 
verantwoordelijk gemaakt heeft door het 
publiek in de waan te laten dat haar agen
ten ruimere machten hadden dan die 
welke zij verklaart hun toe te kennen; dat 
zij onder meer door Margue tot het innen 
van premiiin te machtigen, haar clientele 
misleidde ; ... dat zij insgelijks haar toe
komstige verzekerden en haar verzeker
den misleidt door hun aandacht niet vol
doende te vestigen op de clausule van de 
verzekeringsaanvragen die luiden dat 
« alle overeenkomsten, alle akkoorden 
gesloten tussen de aanvrager en de agent 
de maatschappij niet binden >> ; 

Overwegende dat, al schijnt uit deze 
laatste redenen te blijken dat het bestre
den vonnis, bij het veroordelen van aan
legster tot het vrijwaren van de erfgena
men Jung, aldus op de in dier voege be
schreven foutieve handelwijze van aan
legster steunt, en niet op de wettelijke of 
conventionele verbintenissen die voort
spruiten uit een tussen partijen op het 
tijdstip van het ongeval tot stand geko
men. verzekeringscon tract, de redenen van 
het vonnis desondanks in het onzekere 
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laten op welke wijze, in de beoordeling 
van de feitenrechter, de door hem gere
leveerde elementen grond konden ople
veren tot de gedwongen tussenkomst van 
aanlegster in het strafgeding, volgens de 
bepalingen van artikel 9 van de wet van 
1 juli 1956 ; dat het tweede onderdeel van 
het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis doch slechts in zover het, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
aanlegster veroordeeld heeft tot vrijwa
ring van de erfgenamen J ung wat de 
schadevergoeding en de kosten betreft 
welke te hunnen laste aan de burgerlijke 
partij Wauthier toegekend werden, en in 
zover het haar tot de in hoger beroep ge
vallen kosten veroordeeld heeft ; beveelt 
dat melding van dit arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerders de erfgenamen Jung, tot drie 
vierden ~an de kosten; laat het overblij
vende vierde de Staat ten laste ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Neufchil.teau, uit
spraak doende in hoger beroep. 

30 mei 1960. - 26 kamer. - Voorzit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1", H. Perrichon. 
- Gelijkluidende conclusie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Anciaux. 

26 KAMER. - 30 mei 1960 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BEVEJ, 
VAN DE RAADKAMER DAT DE BETICHTE 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
VERWIJST. - VOORZIENING VOOR DE 
DEFINITIEVE BESLISSING. - NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR VOOR
ZIENING. - STRAFZAKEN. - BEVEL 
VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING GE
WEZEN DOOR DE RAADKAMER. ____,BEVEL 
IN EERSTE AANLEG GEWEZEN. - VOOR
ZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1 o Is niet ontvankelijk de voorziening in
gesteld v66r de definitieve beslissing, 
tegen ~en bevel van de raadkamer, in 
laatste aanleg gewezen, dat de betichte 
naar de correctionele rechtbank ver-

wijst (1). (Wetboek van strafvordering, 
art. 416.) 

2° Is niet ontvankelijk de vooi'Ziening in
gesteld door de burgerlijke partij tegen 
een bevel van buitenvervolgingstelling 
gewezen door de 1·aadkamer en, bij ge
volg, vatbam· voor ve1·zet v661· de kamer 
van inbeschuldigingstelling. (Wetboek 
van strafvordering, art. 128, 129, 135 
en 407 ; wet van 4 augustus 1832, 
art. 15.) 

(CHEVALIER EN MARECHAL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beschikking, op 26 maart 1959 gewezen 
door de raadkamer van de Correctionele 
rechtbank te Brussel; 

I. Over de voorzieningen, door aapleg
gers in hun hoedanigheid van beklaagde 
ingesteld en gericht tegen de bepalingen 
van de beschikking waardoor zij naar de 
Correctionele rechtbank te Brussel ver
wezen worden uit hoofde van onderschei
den feiten, misdaden geheten, na aanne
ming van verzachtende omstandigheden, 
en uit hoofde van feiten, wanbedrijven 
geheten : 

Overwegende dat de aangevallen be
schikking, hoewel zij in laatste aanleg 
gewezen werd, slechts een tot voorbe
reiding en onderzoek strekkende beslis
sing is; 

Overwegende bijgevolg dat krachtens 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering, de v66r de eindbeslissing inge
stelde voorzieningen niet ontvankelijk 
zijn; 

II. Over de voorziening, door tweede 
aanlegger in zijn hoedanigheid van bur
gerlijke partij ingesteld en gericht tegen 
de bepalingen van de beschikking waar
door gezegd is dat er geen termen tot 
vervolging tegen eerste aanlegger, uit 
hoofde van de telastleggingen H en I, 
aanwezig zijn : 

Overwegende dat de beslissing van de 
raadkamer, die zegt dat er geen termen 
tot vervolging aanwezig zijn, krachtens 
de artikelen 129 en 135 van het Wetboek 
van strafvordering voor verzet bij de 
kamer van inbeschuldigingstelling vat
baar was, en bijgevolg niet in laatste 
aanleg gewezen werd ; 

(1) Verbr., 8 juni 1959 (Bull. en PAsrc., 
1959, I, 1023). 
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Dat de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

30 mei 1960. - 2e kamer. Voorztt-
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Richard. 
- Gelijkluidende conclusie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 30 mei 1960 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
REGHTER IN HOGER BEROEP DIE RET 
VONNIS << A QUO " HERVORMT. - CON
GLUSIES DIE DE REDENEN VAN DIT 
VONNIS NIET AANHALEN. - REGHTER 
IN HOGER BEROEP NIET VERPLIGHT 
DEZE REDENEN TE BEANTWOORDEN. 

2° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
VERPLIGHTING DE lVIIDDELEN TE BE
ANTWOORDEN. - GEEN VERPLIGHTING 
DE ARGUMENTEN TE BEANTWOORDEN. 

soVERKEER.- WEGGODE VAN 8 APRIL 
1954, GEWIJZIGD DOOR HET KONINK
LIJK BESLUIT VAN 4 JUNI 1958, ARTI
KEL 1?. - BESTUURDER DIE EEN MA
N<EUVRE AANVANGT WANNEER ER GEEN 
ANDERE BESTUURDER IN HET ZIGHT 
IS. - VOLDOENDE ZIGHTBAARHEID. 
- GEEN INBREUK OP ARTIKEL 17. 

1° De rechter in hoge1· beroep die het vonnis 
" a quo " hervormt is niet verplicht de in 
dit vonnis vermelde redenen te weerleg
gen, indien de v66r hem genomen con
clusies die redenen niet aanhalen ( 1). 

2° De verplichting de vonnissen en a1'1'esten 
te motiveren en de regelmatig voorgestelde 
verweermiddelen te beantwoo1·den im
pliceert de ve1·plichting niet de argumen
ten te beantwoo1·den die tot staving van 
die middelen ingeroepen zijn en die geen 
afzondm·lijke middelen uitmaken (2). 
(Grondwet, art. 97 .) 

(1) Verbr., 20 september 1954 (Bull. _en 
PAsrc., 1955, I, 21). 

(2) Verbr., 19 januari 1959 (Bull. en PA.SIC., 

1959, I, 498). 
(3) Raadpl. verbr., 6 october 1958 (-Arr. 

Verb1·., 1959, blz. 100). 

3° Maakt geen inbreuk op artikel 17 van de 
Wegcode van 8 april 1954, gewijzigd 
doo1· het koninklijk besluit van 4 juni 
1958, de bestuurder die een manmuvre 
aanvangt wanneer geen ande1·e bestuur
der in het zicht is en de zichtbaarheid 
voldoende is (3). 

(DEGUELDRE, T. LEGRAND EN LEON.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 juni 1959 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te V erviers ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing g·ewezen over de tegen 
aanlegger ingestelde publieke vordering : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen nageleefd en dat de be
slissing overeenkomstig· de wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de te
g·en verweerder ingestelde publieke vor
dering : 

Overwegende dat aanlegger als be
klaagde geen hoedanigheid heeft om zich 
tegen deze beslissing te voorzien en dat 
hij, als burgerlijke partij niet tot de kos
ten van deze vordering veroordeeld is ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vordering 
van Frangoise Leon gewezen beslissing : 

Overwegende dat het vonnis zich ertoe 
beperkt aan verweerster een provisionele 
vergoeding toe te kennen en een expertise 
te gelasten ; 

Overwegende dat deze beslissing geen 
eindbeslissing in de zin van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering is 
en dat daarbij niet over een betwisting 
omtrent de bevoegdheid uitspraak ge
daan is; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke
lijk is ; 

IV. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vordering 
van aanlegger gewezen beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis geen 
an twoord verstrekt op de .conclusies van 
aanlegger die de rechtbank verzocht te 
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zeggen « dat een manceuvre die uitge
voerd wordt om terug te keren en die tot 
gevolg heeft een straatweg met versprei
de woningen bijna geheel af te snijden op 
de plaats van een bocht zonder zicht
baarheid waar het grootst mogelijk zicht
baarheidsveld bij het einde van de ma
n ceuvre 60 meter en bij het begin daar
van zogoed als nihil, is, een bijzonder 
ernstige fout oplevert ''; dat hij aan
voerde dat verweerder « zonder de minste 
noodzaak en zelfs op ongelegen wijze een 
hoogst gevaarlijke manceuvre uitgevoerd 
had door met zijn 5,50 meter lange 
vrachtwagen op een 6,75 meter brede 
straatweg aan het einde van een doorlo
pende witte streep en bij het begin van 
een onderbroken witte streep een halve 
draai te maken », en bovendien naar de 
redenen van het door de rechtbank van 
politie gewezen vonnis verwees : 

Overwegende dat aanlegger in zijn v66r 
de correctionele rechtbank genomen con
clusies in algemene termen verwees naar 
de niet strijdige redenen van het door de 
rechtbank van politie gewezen vonnis, 
doch die redenen niet aanhaalde ; dat de 
rechtbank derhalve niet verplicht was ze 
te beantwoorden; 

Overwegende dat aan verweerder een 
overtreding van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek ten laste gelegd 
was; 

Overwegende dat aanlegger aanvoerde 
dat verweerder artikel 17 van het regle
ment op de politie van het wegverkeer 
overtreden had ; 

Dat hij tot staving van het middel deed 
gelden dat de manceuvre van verweerder 
bijzonder gevaarlijk was gezien de afme
tingen van de door hem bestuurde vracht
wagen, de breedte van de weg en het feit 
dat het zichtbaarheidsveld bij het begin 
van de manceuvre zo goed als nihil was 
en dat deze manceuvre aan het einde van 
een doorlopende witte streep uitgevoerd 
werd; 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
« dat, toen Legrand zijn manceuvre aan
ving, het motorrijwiel van beklaagde 
Degueldre niet in het zicht was '' en ver
duidelijkt « dat hij tussen zijn voertuig 
en de bocht zonder zichtbaarheid een 
afstand van 60 meter Iiet waardoor de uit 
de bocht komende weggebruiker een vol
doende zichtbaarheid had »; 

Overwegende dat het arrest mitsdien 
een passend antwoord verstrekt op het 
door aanlegger voorgestelde middel; 

Overwegende dat de rechter niet be
hoefde bovendien te antwoorden op ieder 
van de argumenten die tot staving van 

het middel ingeroepen werden, doch geen 
afzonderlijke stelling uitmaakten; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, het tweede, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek, doordat het vonnis, wat 
verweerder betreft, slechts de font onder
zocht heeft die kan voortvloeien uit een 
overtreding van artikel 17 van het regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
dan wanneer de rechtbank de verplich
ting had aile andere fouten, die verweer
der kon begaan hebben, zelfs de lichtste, 
in beschouwing te nemen ; het derde, afge
leid uit de schending van voormeld arti
kel 17, doordat de rechtbank geoordeeld 
heeft dat een manceuvre die in beginsel 
geoorloofd is regelmatig blijft wanneer bij 
de aanvang ervan geen enkele andere 
weggebruiker zichtbaar is : 

Overwegende dat de enkele fout die 
door verweerder aan aanlegger met nauw
keurigheid verweten werd was de ma
nceuvre, omschreven in artikel17 van het 
in het middel genoemd reglement, uitge
voerd te hebben ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt, 
enerzijds, dat, toen aanlegger zijn ma
nceuvre aanving, de motorrijder niet in 
het zicht was en dat de zichtbaarheid vol
doende was zodat de andere weggebrui
kers niet konden verrast worden ; 

Dat het anderzijds erop wijst dat het 
ongeval aan de fout van aanlegger te wij
ten is; 

Overwegende dat de feitenrechter uit 
deze feitelijke vaststellingen wettig heeft 
kunnen afleiden dat verweerder artikel17 
niet overtreden had ; 

Dat de middelen niet kunnen ingewil
ligd worden ; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
rechter, door verweerder van de telast
legging van onvrijwillige slagen en ver
wondingen vrij te spreken, vastgesteld 
heeft dat hij geen enkele fout, die met het 
ongeval in verband stond, begaan had ; 

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

30 mei 1960. - 2e kamer. - Voorzit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Polet. -
Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. 
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2° KAMER. - 30 mei 1960 

EET- EN KOOPWAREN (MISBRUI
KEN IN DE HANDEL VAN). -
MINISTERIEEL BESLUIT VAN 30 APRIL 
1948 TOT VERZEKERING VAN DE EER
LIJKHEID IN DE HANDELSVERRICHTIN
GEN. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 
17 DECEMBER 1953, GEWIJZIGD DOOR 
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 SEP
TEMBER 1954, BETREFFENDE DE BE
WARING EN DE HANDEL IN EIEREN. 
- SCHENDING VAN EEN VOORSCHRIFT, 
- INBREUK. - 0PZET NIET VEREIST, 

Het ministerieel besluit van 30 ap1·il 1948 
tot verzelcering van de eerlijkheid in de 
handelsve?Tichtingen en het koninklijk 
besluit van 17 december 1953, gewijzigd 
door het koninklijk besluit van 20 sep
tember 1954, bet?·effende de bewaring en 
de handel in eie?'en, bestraff'en de lou
tere schending van hun voo?·schl'iften, 
ongeacht het oogmerk van de overtrede?'. 

{DEMECHELEER.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 october 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek en 71 van het Strafwetboek, door
dat, eerste onderdeel, het bestreden 
arrest de bewijskracht van de door aan
legger v66r het hof van beroep genomen 
conclusies miskent en de door hem voor
gedragen argumentatie niet op rationele 
wijze weerlegt; tweede onderdeel, het 
arrest de telastlegging bewezen ver
klaart, zonder vast te stellen dat aan
legger een schuldig oogmerk gehad of 
persoonlijk een nalatigheid begaan heeft ; 
dan wanneer elk misdrijf noodzakelijk 
het bestaan van een zedelijk element 
onderstelt en dit element ten deze ont
brak: 

Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat aanlegger v66r het 

hof van beroep betoogde dat de winkel
zaak door zijn echtgenote gedreven werd, 
dat de ten laste gelegde nalatig·heden 
haar te wijten waren en dat hijzelf niet 
mocht betrokken worden in feiten die 
hij zelve niet begaan had ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst « dat beklaagde, op de vraag 
die de door verbalisanten op de dag zelve 
van de vaststelling der feiten gesteld 

werd, verklaard heeft de winkelzaak voor 
zijn rekening te drijven en de verbin
tenis aan te gaan zijn toestand zo spoedig 
mogelijk in orde te brengen >> en eruit 
afleidt << dat de in de dagvaarding opge
geven feiten terecht beklaagde ten laste 
gelegd werden >> ; 

Overwegende dat deze redenen de 
draagwijdte van de conclusies niet mis
kennen, de door aanlegger aangevoerde 
grand van rechtvaardiging doen vervallen 
en een passend antwoord op het door 
hem voorgestelde verweer opleveren ; 

Overwegende dat aanlegger ten laste 
gelegd waren overtredingen van artikel 1 
van het ministerieel besluit van 30 april 
1948 tot verzekering van de eerlijkheid 
in de handelsverrichtingen en van arti
kel 1 van het koninklijk besluit van 
20 september 1954, tot wijziging van het 
besluit van 1? december 1953 betref
fende de bewaring en de handel in eieren ; 

Overwegende dat deze bepalingen de 
enkele materiele schending van hun be
palingen bestraffen, ongeacht het oog
merk van de overtreder ; 

Overwegende dat het arrest, door vast 
te stellen, enerzijds, dat de feiten die 
het voorwerp van de telastlegging uit
maakten bewezen, en, anderzijds, dat die 
feiten aan aanlegger te wijten waren, 
de beslissing wettig gerechtvaardigd 
heeft; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan ingewilligd worden ; 

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
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

30 mei 1960. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Polet. -
GeliJ'kluidende conclusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 30 mei 1960 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- EESLISSINGEN WAARTEGEN VOOR
ZIENING MOGELIJK IS. - STRAFZAKEN. 
- BESLISSING WAARBIJ DE PUBLIEKE 
VORDERING VERJAARD WORDT VER
KLAARD. - EESLISSING VAN VRlJ
SPRAAK. - VOORZIENING VAN DE BE
TICHTE NIET ONTV ANKELIJK. 
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2o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - GETUIGE VERHOORD 
DOOR DE POLITIERECHTER. - EED 
« GEHEEL, NIETS DAN DE WAARHEID 
TE ZEGGEN ». - EED DIE NIET AAN DE 
WETTELIJKE VEREISTEN VOLDOET. -
NIETIGHEID VAN HET VONNIS.- RECH
TER IN HOGER BEROEP DIE ZICH OP DIE 
VERKLARING STEUNT. - NIETIGHEID 
VAN HET VONNIS IN HOGER BEROEP. 

so VOORZIENING IN CASSATIE. 
- DooR WIE EEN VOORZIENING MAG 
WORDEN INGESTELD. - STRAFZAKEN. 
- VOORZIENlNG INGESTELD IN NAAM 
VAN EEN VERENIGING. - VERENIGING 
ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID. -
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

1° Is niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan be
lang, de voorziening van de betichte tegen 
een beslissing wam·bij de publieke vor
dering ingevolge de verjaring vervallen 
wordt verklam·d, wat betreft een van de 
telastleggingen (1), en tegen een beslis
sing wam·bij de betichte wo1·dt vrijge
sproken, wat bet1·e{t andere telastleggin
gen (2). 

2° Wanneer de politie1·echtbank, volgens 
de vaststellingen van het proces-verbaal 
van de terechtzitting een getuige heeft 
verho01·d die enkel de eed heeft afgelegd 
« geheel, niets dan de wam·heid te zeg
gen >>, zijn met nietigheid aangetast zo 
het vonnis van de politie1·echtbank als 
het vonnis in hager be1·oep door de cor
rectionele 1'echtbank gewezen, indien deze 
op de onwettelijk opgenomen verkla1·ing 
heeft gesteund (S). (Wetboek van straf
vordering, artt. 155 en 176.) 

S0 Is niet ontvankelijk de voo1·ziening in
gesteld in naam van een vereniging, 
wanneer de verkla1·ing niet aanduidt en 
niet bewezen wo1·dt dat die VM'eniging de 
rechtspersoonlijkheid heeft (4). 

(KONINGS EN GERMEAU-JACQUEMlN, T. 
RIGO, « FABRIQUE NATIONALE D'ARMES 
DE GUERRE >> EN COMMISSIE VAN OPEN
BARE ONDERSTAND VAN LUIK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 october 1959 in hoger be-

(I) Verbr., 5 october 1959 (Bull. en PAsrc., 
1960, I, 153). 

(2) Verbr., 14 december 1959 (Bull. en 
PASIC., 1960, I, 433). 

roep gewezen door de Correctionele rech t
hank te Luik ; 

I. Over de voorziening van Konings : 
1. In zover de voorziening gericht is 

tegen de beslissing over de tegen ver
weerder Rigo ingestelde publieke vorde
ring : 

Overwegende dat aanlegger geen hoe
danigheid heeft om zich te voorzien tegen 
de beslissing waardoor een medebe
klaagde vrijgesproken wordt; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

2. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij vastgesteld is 
dat de publieke vordering uit hoofde van 
het gecontraventionaliseerde wanbedrijf 
van onvrijwillige verwondingen verjaard 
is en waarbij aanlegger van overtredin
gen van de artikelen 17 bis, 26-1 en 42-1 
van het verkeersreglement vrijgespro
ken is : 

Overwegende dat de voorziening bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

S. In zover 'de voorziening gericht is 
tegen de andere dispositieven van het 
bestreden vonnis waarbij aanlegger ver
oordeeld is : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 155, 189, 176 van 
bet Wetboek van strafvordering en 97 
van de Grondwet, doordat bet bestreden 
vonnis hetwelk, onder gedeeltelijke wij
ziging van de beroepen beslissing, aan
legger. uit hoof de van overtredingen van 
het verkeersreglement veroordeelt tot 
verscheidene geldboeten, tot de kosten 
der publieke vordering en tot betaling 
van verscheidene vergoedingen aan ver
weerders, burgerlijke partijen, onder meer 
steunt op de verklaringen van getuige 
Delruelle die in de loop van het onder
zoek op de terechtzitting v66r de eerste 
rechter gehoord werd en de eed afgelegd 
heeft « geheel, niets dan de waarheid te 
zeggen >>, dan wanneer de termen van de 
aldus afgelegde eed aan de vereisten van 
de wet niet voldoen, waaruit volgt dat, 
daar de bestreden beslissing deze on
wettig ontvangen verklaringen niet bui
ten beschouwing gelaten heeft, zij nietig 
is wijl zij de nietigheid van de procedure 
en van het vonnis in eerste aanleg over
genomen heeft : 

(3) Raadpl. verbr., 8 october 1956 (Bull. 
en PASIC., 1957, I, 101). 

(4) Raadpl. verbr., 2 maart 1953 (An·. 
Verbr., 1953, blz. !l47; Bull. en PASIC., 1953, 
I, 504). 
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Overwegende dat uit het proces-ver
baal van de terechtzitting van de rechL
bank van politie te Fexhe-Slins van 
21 mei 1959 blijkt dat de getuige C. Dei
ruelle de eed afgelegd heeft " geheel, 
niets dan de waarheid te zeggen >> ; 

Dat deze termen niet overeenstemmen 
met de termen welke op straf van nie
tigheid door artikel 155 van het Wet
hoek van strafvordering voorgeschreven 
zijn; 

Overwegende dat uit de redenen van 
de bestreden beslissing· blijkt dat de cor
rectionele rechtbank op deze verklaring 
gesteund en zodoende de nietigheid van 
die getuigenis overgenomen heeft ; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is; 

Overwegende dat de verbreking van 
de over de publieke vordering gewezen 
beslissing de verbreking met zich breng·t 
van de over de vorderingen der burger
lijke partijen gewezen beslissing die het 
gevolg ervan is; 

II. Over de voorziening van de feite
lijke vereniging· Germeau-J acquemin : 

Overwegende dat de voorziening inge
steld is door verklaring van Mr Schmit, 
pleitbezorger, handelende << voor en in 
naam van Germeau-J acquemin, feite
lijke vereniging waarvan de maatschap
pelijke zetel gevestigd is te " Xhendre
mael, rue de la Chapelle, 2~2 ))' burgerlijk 
verantwoordelijke voor Konings; 

Overwegende dat deze verklaring niet 
aanduidt en dat het niet bewezen wordt 
dat de aanleggende vereniging de rechts
persoonlijkheid heeft en bijg·evolg de 
bekwaamheid om in rechten op te tre
den; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het, 
op de tegen Konings ingestelde publieke 
vordering, strafrechtelijke veroordelin
gen en de kosten oplegt, alsmede in zover 
het uitspraak doet over de tegen Konings 
ingestelde burgerlijke vorderingen ; ver
werpt de voorziening van de feitelijke 

1 vereniging Germeau-J acquemin ; beveelt 
dat melding· van dit arrest zal g·emaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt aan
legger Konings tot een vierde van de kos
ten van zijn voorziening ; laat het overige 
de Staat ten laste ; legt de kosten van de 
voorziening van de feitelijke vereniging 
Germeau-J acquemin ten laste van ·hen 
die ze gemaakt hebben; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 

rechtbank te Verviers, uitspraak doende 
in hoger beroep. 

30 mei 1960. - 2e kamer. - Voorzit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggever, H. Lou
veaux. - Gelijkluidende conclusie, H. De
lange, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Simont en Van Rijn. 

2e KAMER.- 31 mei 1960 

1° GASSATIE. VERENIGDE KA-
MERS. - DIRECTE BELASTINGEN. -
TWEEDE ARREST NA VERBREKING BE
STREDEN DOOR EEN MIDDEL DAT VER
SCHILT VAN DATGENE VAN DE EER
STE VOORZIENING. - RECHTSKWESTIE, 
VOORWERP VAN HET lviiDDEL VAN DE 
TWEEDE VOORZIENING, NIET OPGELOST 
DOOR HET ARREST VAN CASSATIE. -
GEEN AANHANGIGMAKING BIJ DE VER
ENIGDE KAMERS VAN HET HOF VAN 
CASSATIE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - BEDRIJFSUIT
GAVEN DIE HUN OORZAAK VINDEN IN 
DE SCHENDING VAN EEN WET VAN 
OPENBARE ORDE. - GEEN ABSOLUTE 
MAATSTAF OM DE AFTREKKING VAN 
ZODANIGE UITGAVEN VAN DE BRUTO
INKOMSTEN TE WEIGEREN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSUITGAVEN. - SCHADEVER
GOEDING DOOR DE BELASTINGPLICH
TIGE BETAALD INGEVOLGE DADEN 
DOOR HEM VERRICHT NAAR AANLEI
DING VAN ZIJN BEDRIJFSACTIVITEIT, 
DOCH MET MISKENNING VAN DE STRAP
WET EN WETENS EN WILLENS. -
ARREST DAT WEIGERT HET BEDRAG 
VAN DIE SCHADEVERGOEDING VAN DE 
BEDRIJFSINKOMSTEN AF TE TREKKEN. 
- WETTELIJKHEID. 

4° GASSATIE. UITGESTREKT-
HEID. - DIRECTE BELASTINGEN. -
EXTRABELASTING. - ARREST VAN HET 
HOF VAN BEROEP VERBROKEN VOOR 
ZOVER HET AAN UITGAVEN HET KARAK
TER VAN BEDRIJFSUITGA VEN ONT
KENT. - VERNIETlGING ZICH UIT
STREKKENDE TOT DE BESLISSING VOL
GENS WELKE DIE UITGAVEN EEN VER
MOGENSACCRES AANTONEN. 

5° VERWIJZIGING NA GASSATIE. 
-DIRECTE BELASTINGEN. - ARREST 
WAARBIJ AL DE BESCHIKKINGEN VAN 
HET ARREST VAN EEN HOF VAN BEROEP 
VERNIETIGD WORDEN. - HOF VAN 
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VERWIJZING NIET MOGENDE WEIGEREN 
KENNIS TE NEMEN VAN EEN OPWER
PING BETREFFENDE EEN VAN DE VER
NIETIGDE BESCHIKKINGEN. 

6o VERWIJZING NA CASSATIE. 
- DIRECTE BELASTINGEN. - WEIGE
RING VAN HET HOF VAN VERWIJZING 
KENNIS TE NEMEN VAN EEN OPWER
PING BETREFFENDE EEN VAN DE VER
NIETIGDE BESCIIIKKINGEN OM REDEN 
DAT DE BESLISSING VAN VERNIETI
GING DIE OPWERPING BIJ HET HOF VAN 
VERWIJZING NIET AANHANGIG GEMAAKT 
HEEFT. - MISKENNING VAN DE BE
WIJSKRACHT VAN HET ARREST VAN 
CASSATIE. 

1o Wanneer, na een cassatie, het tweede 
a1'1'est bestreden wordt do01· een middel, 
dat van datgene van de ee1·ste vooJ•zie
ning ve1·schilt, en de 1'echtskwestie, voor
werp van het middel van de tweede voor
ziening, niet opgelost werd door het 
m'1'est van cassatie, zijn de ve1·eisten 
tot het aanhangigmaken van de zaak 
bij de ve?'enigde kame~·s van het hof niet 
voo1·handen {1). (Wet van 7 juli 1865, 
art. 1, lid 1.) 

2o Het karakter van aftrekbare bedJ•ijfs
uitgave is niet op absolute .wijze afhan
kelijk gesteld van het veretste dat deze 
uitgave haa1· oorzaak niet in een schen
ding van een wet van openba1·e orde 
vindt (2). (Gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 26, par. 1.) 

3o Wannee?' de schadevergoeding door de 
belastingplichtige aan de1·den w.~rd be
taald ingevolge daden wellce htJ naar 
aanleiding van zijn bedrijfsactiviteit, 
doch met miskenning van de strafwet en 
wetens en willens verricht heeft, beslist 
het hof van beroep wettelijk dat deze 
uitgaven van de inkomsten niet mogen 
afget?·okken worden. 

4o W anneer een arrest van het hof van be
roep, in zaken va.n di1·ecte belastinge'l!', 
ve1·nietigd wo1·dt tn zover het aan utt
gaven het ka1·akte1· van ~ed1'ijfwitgaven 
ontkent treft de aldus uttgesp1·oken ve1'
nietigi1{g de beschikking van hetzelfde 

(1) Raadpi. verbr., 27 januari en 9 februari 
1950 (A1·r. Vm•b1·., 1950, .biz. 337 en 372; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 362 en 396) ; 23 ja
nuari 1953 (Arr. Ve1'b1·., 1953, biz. 343; 
Bull. en PAsrc., 1953, I, 384); 16 februari 
1955, twee arresten (A1·r. Vm·b1·., 1955, 
biz. 497 en 499; Bull en PAsrc., 1955, I, 
647 en 649). 

arrest, waarbij die u~ tgaven een vermo
gensacc?·es aantonen 'l-71, de zin van arti
kel 2, pamgmaf 2, lit tem c van de wet 
van 16 october 194-5 betreffende de 
e xtm belasting. 

5° TVannee1· een a1'1'est <Jan het hof al de 
beschikkingen van ee ?J, arrest van een 
hof van be~·oep, uit8' pmak doende in 
zaken van dtrecte bela.-s;tingen, ve1·nietigd 
heeft, mag he~ hof va. n ve1·wijzing niet 
wetgeren kenms te ne»-un van de opwe?·
ping van een de1· PQ:.rtijen betreffende 
een van de do01· het curest van verbre
king vemietigde besch ikkingen. 

6° Miskent de bewijskracht van het an·est 
van het hof, hetwelk h et arrest van een 
hof van be!·oep uits:pmak doende in 
zaken van du·ecte bela8'tingen vernietigd, 
het arres~ van het h~f Von ve1·wijzing het
welk wetge1·t kenms te nemen van de 
opwe1·ping van een der partijen betref
fe.nde een van de ve'~'nietigde beschik
ktnge1~, on; reden da;t de beslissing van 
cassa,t.te. dte ?pwerptng bij het hof van 
verWtJZtng met aanhan gig had gemaakt. 

(RADEMAN, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN Fl.NANCIEN.) 

ARREST (3). 

HET HOF; - Gelet Gp het bestreden 
arrest, op 4 februari 19 59 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

. Gelet op he.t eerste tniddel, afgeleid 
mt de schendmg van de artikelen 97 
en 110 van d~ Grondw8 t, 26, speciaal 
paragrafen 1, hd. 1, en 3 van de wet
ten betreffende de inkorn8 tenbelastingen, 
samengeschakeld door koninklijk besluit 
van 12 september 1936 en voor zoveel 
nodig, door de besluiten va~ 3 juni 1941 
en 31 juli 1943, correlatief 1 2 en 6 van 
de wet van 17 juni 1938 tot 'wederinvoe
ring van de nationale Crisisbelasting, en 
van de samengeschakelde besluiten van 
16 juni 1941 en 31 juli 1943 betreffende 
die belasting, doordat het bestreden 
arrest1 geveld door het liof van beroep 
te Lmk als hof van verwijzing ingevolge 
arrest van het hof van verbreking van 
8 october 1957, na vastgesteld te hebben, 

(2) Verbr., 8 october 1957 (A1·r. Verb1·., 
1958, biz. 66; Bull. en PAste., 1958, I, 112); 
17 februari 1959 (A1'1', Vm·b,._, 1959, biz. 471; 
Bull. en PAsrc., 1959, I, 615). 

(3) Een eerste arrest werd in deze zaak door 
het hof gewezen op 8 octobe1• 1957 (A1·r. Verb1·., 
1958, biz. 66; Bull. en PAste., 1958, I, 197). 
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enerzijds, dat eiser die het beroep van 
likeurhandelaar uitoefende, dranken en 
likeuren verkocht heeft die hij vervaar
digd had door middel van methylalcohol 
en aldus, bij gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg, doch zonder het inzicht om de 
persoon van een ander aan te randen, 
onvrijwillig de dood of ziekte of werk
onbekwaamheid van verschillende per
sonen veroorzaakte, feiten wegens welke 
hij, bij een in kracht van gewijsde ge
treden beslissing van 31 october 1941, 
correctioneel werd gestraft, en dat de 
beslissing van veroordeling vermeldt dat 
gezegde alcohol in Frankrijk en in Belgie 
in uiterst verdachte omstandigheden 
werd verhandeld, en na vastgesteld te 
hebben, anderzijds, dat uit een onder
zoek door de administratie ingesteld het 
gebleken is dat eiser veroordeeld werd 
wegens sluikinvoer van alcohol, zonder 
te vermelden dat die zaak van sluikin
voer verband lweft met de vorige zaak, 
beslist dat de door eiser aan de slacht
offers van de methylalcoholzaak uitbe
taalde schadevergoedingen, waartoe hij 
door correctionele- en burgerlijke rechts
colleges werd veroordeeld, geen aftrek
bare bedrijfsuitg·aven uitmaken omdat 
die betalingen tot het uitoefenen van het 
bedrijf niet noodzakelijk zijn vermits zij 
hun oorzaak vinden in fouten en prak
tijken die, weliswaar gesteld ter gelegen
heid van het bedrijf, nochtans tot het 
uitoefenen ervan niet noodzakelijk zijn; 
dan wanneer, uit de eigen vaststellingen 
van het bestreden arrest (teg·enstrijdig'e 
motivering gelijkstaand met gebrek aan 
motivering : artikel 97 van de Grondwet) 
volgt dat de oorzaak van de betalingen, 
die dus het karakter ervan bepaalt, 
geleg·en is in handelingen, niet alleenlijk 
gesteld ter gelegenheid van het bedrijf, 
doch die bedrijfshandelingen zelf uit
maken, verricht met het oog op het ver
werven van inkomsten, zodat, zelfs 
indien het waar is dat voor de bedrijfs
uitoefening het begaan van fouten niet 
noodzakelijk is, die overweging nochtans 
niet toelaat ten deze de kwestieuze ver
goedingen als aftrekbare bedrijfsuitgaven 
te verwerpen gezien die vergoedingen het 
onvermijdelijk en noodzakelijk concomi
terend gevolg van de g·erncrimineerde 
bedrijfshandelingen zijn en de herstel
ling van bedrijfsfouten eigen is aan en 
noodzakelijk tot de uitoefening van het 
bedrijf en het behoud van de inkomsten; 
dat daar de belastbare bedrijfwinst niet 
is de bedrijfswinst welke bij beleidvolle 
en voorzichtige uitoefeping van bet be
drijf kan worden gemaakt, de fiscus 

niet de wijze van bedrijfsuitoefening mag 
beoordelen en normen stellen, doch de 
wijze waarop het bedrijf uitgeoefend 
wordt met alle deugden en ondeugden 
moet aanvaarden ; dat niet betwist zijnde 
dat het ten deze niet gaat om de uitvoe
ring van eigenlijke strafsancties tot her
stel van de openbare orde, doch alleen
lijk om vergoedingen betaald aan slacht
offers van een foutieve bedrijfsuitoefe
ning, het bestreden arrest derhalve, door 
de kwestieuze betalingen als bedrijfsuit
gaven te verwerpen op grond van het 
feit dat zij het gevolg zijn van fouten en 
praktijken die tot het uitoefenen van het 
bedrijf niet noodzakelijk zijn, impliciet 
als voorwaarde voor de aftrekbaarheid 
van uitgaven stelt dat deze de normale 
en eerlijke exploitatie van de handel 
betreffen, welke voorwaarde niet in de 
wet (artikel 26 van de samengeschakelde 
wetten) is bepaald, zodat het bestreden 
arrest geen andere motivering bevat dan 
die van het verbroken arrest van het 
Hof van beroep te Gent dat expliciet 
heslist had dat slechts uitgaven, die de 
normale en eerlijke exploitatie betreffen, 
in aanmerking· kunnen komen, reden die 
tot verbreking van dat arrest aanleiding 
beeft gegeven ; dat het thans bestreden 
arrest dus eveneens een omwettige inter
pretatie en toepassing· van gezegd arti
kel 26 maakt : 

Wat betreft bet aanbangig maken van 
de zaak bij de tweede kamer van het hof : 

Overwegende dat het hof, bij beslis
sing van 8 october 1957, het op 14 juli 
1954 door het Hof van beroep te Gent 
tussen partijen gewezen arrest verbroken 
heeft doch slechts in zover bet, ten op
zichte van de schadevergoeding, het be
roep van aanlegger ongegrond verklaard 
had; 

Dat het de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Luik verwezen 
heeft; 

Overwegende dat, volgens g·emelde be
slissing, het arrest van het Hof van be
roep te Gent, na vastg·esteld te hebben 
dat aanlegger vergoedingen betaald had, 
waartoe hij veroordeeld werd wegens ver
giftig'ing van personen door middel van 
likeuren die hij met methylalcohol ver
vaardigd had en dat er tussen die beta
lingen en de beroepsbedrijvigheid van 
aanlegger een zeker verband bestond, 
niettemin geweigerd had die betalingen 
als aftrekbare lasten aan te nemen, eens
deels, omdat voor de aftrekbaarheid van 
dergelijke betalingen vereist is dat deze 
de normale en eerlijke exploitatie van· 
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het bedrijf betreffen en ten deze de 
bedrijfshandeling waaruit zij voortvloeien 
niet normaal was, en, anderdeels, omdat 
de. betalingen van vergoedingen, toege
kend tot herstel van een door een mis
drijf. berokkende schade, hun grondslag 
vinden in de overtreding van een wet 
van openbare orde, en als vreemd, aan 
de exploitatie van de handel moeten 
beschouwd worden ; 

Overwegende dat de verbreking van 
dat arrest uitgesproken werd op grond 
hiervan dat, in schending van artikel 26 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, het de af
trekking van bedoelde betalingen afhan
kelijk gemaakt had van de dubbele voor
waarde en dat zij de normale en eerlijke 
exploitatie van het bedrijf betreffen en 
dat zij in de overtreding van een wet 
van openbare orde hun grondslag niet 
vinden; 

Overwegende dat het thans bestreden 
arrest van het Hof van beroep te Luilc, 
om, bij toepassing v~n vermeld artikel 26, 
aan bedoelde betahngen eveneens het 
karakter van bedrijfsuitgaven te ont
kennen, steunt hierop dat deze hun 
oorzaak vinden, niet in het uitoefenen 
van het bedrijf, maar in fouten en prak
tijken die, weliswaar ter g·elegenheid van 
het bedrijf gesteld, nochtans tot het uit
oefenen ervan geenszins noodzakelijk 
zijn; 

Overwegende dat alhoewel het middel, 
evenals datgene tegen het arrest van het 
Hof van beroep te Gent gericht, het 
thans bestreden arrest in hoofdzaak ver
wijt artikel 26 geschonden te hebben, 
beide middelen nochtans verschillend 
zijn; 

Dat immers tegen het eerste arrest aan
gevoerd werd, hetgeen door het hof aange
nomen werd, dat het aan artikel 26 voor
waarden toegevoegd had die door de wet 
niet bepaald zijn, wijl tegen het thans 
bestreden arrest ingeroepen wordt dat 
het van een door de wet bepaalde voor
waarde, namelijk het noodzakelijkheids
verband tussen . de uitgave en het be
drijf, een verkeerde toepassing gemaakt 
heeft; 

Dat de rechtskwestie, voorwerp van 
Iaatstbedoeld middel, door het arrest 
van verbreking van 8 october 195 7 niet 
opgelost werd ; 

Overwegende dat het arrest van het 
hof van verwijzing en het arrest van ver
hreking niet onverenigbaar zijn ; 

Dat bijgevolg, in onderhavig geval, de 
vereisten niet voorhanden zijn opdat de 
zaak, overeenkomstig artikel 1, lid 1, 

va_n de wet van 7 juli -1865, bij de v.er.~ 
emgde kamers van he i; hof aanhangig 
zou gemaakt worden e:tl dat de tweede 
kamer kennis moet nen-:.en van de voor~ 
ziening overeenkomstig :artikel133 lid 1 
van .. de ':"et. va';l18 juni 1869 op d~ rech~ 
terhJke mnchtmg, zoals. dat artikel door 
artikel 4 van de wet van. 25 februari 1954 
vervangen werd ; 

Over het middel : 

Overwegende dat, VCJJgens artikel 26 
van de samengeschakelcJ:e wetten betref
fende de inko_mstenbe} astingen, aileen 
de Iasten en mtgaven die een bedrijfs
karakter h~~b~n van I1et bedrag der 
bruto bedrrJfsmkomsten mogen afge~ 
trokken worden ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat aanlegger door een. in kracht van 
gewijsde gegane besliss.ing strafrechte
lijk veroordeeld werd O!Q bij gebrek aan 
vooruitzicht of voorzo:t-g· doch zonder, 
het inzicht om de persoon' van een ander 
aan te randen, de dood van verscheidene 
personen onvrijwillig ve:t-oorzaakt te heb
ben, ·en aan andere personen een ziekte of 
onbekwaamheid tot persoonlijke arbeid 
veroorzaakt te hebben, door hun zelf
standigheden toe te dienen, van aard 
om de dood teweeg te brengen of de 
gezondheid zwaar te krenken, en dat hij 
veroordeeld werd om de slachtoffers of 
hun rechtsopvolgers schacieloos te stellen · 

Overwegende dat het arrest de om: 
standigheden nader aanciuidende waarin 
aanlegger deze feiten begaan heeft erop 
wijst dat hij, het beroep van handelaar 
in Iikeuren uitoefenende, de door hem 
verkochte dranken door middel van 
~ethylalcohol :r.ervaardigd heeft; dat 
mt het arrest bhJkt d~t liij het verdacht 
karakter van de gebrmkte alcohol kende 
en hij zodoende wetens en willens g·ehan
deld heeft; 

Overwege_nde dat aanlegger vordert dat 
de verg?edmgen welke hij tot tenuit
voerleggmg van evenbedoelde veroorde, 
ling betaald heeft, van zijn bedrijfsin
komsten afgetrokken worden · 

Overwegende dat uit h.et o~derling in 
verband breng~n van de paragrafen 1; 
2 en 3 van artrkel 26, en van artikel 30 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen blijkt dat 
de wet, zonder aan de administratie toe 
te staan te oordelen of de bedrijfsuit
gaven gepast zijn, slechts veroorlooft van 
de bedrijfsinkoi_Tisten aileen de uitgaven 
af te trekken dre tot het uitoefenen vall 
het bedrijf noodzakelijk zijn · 

Overwegende dat, al is h~t karakter 
van aftrekbare bedrijfsuitgave niet op 
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absolute wijze afhankelijk gesteld van 
het vereiste dat deze uitgave haar oor
zaak niet in een schending van een wet 
van openbare orde vindt, de rechter 
evenwel uit de in het bestreden arrest 
aangeduide vaststellingen heeft kunnen 
afleiden dat, ten deze, de betaling van de 
schadeverg·oeding waartoe aanlegger ver
oordeeld werd niet noodzakelijk was tot 
het uitoefenen van het bedrijf en dus een 
persoonlijke uitgave uitgemaakt heeft; 

Dat immers uit die vastellingen blijkt 
dat de veroordeling die aanlegger 'opge
lopen heeft het gevolg geweest is van 
daden welke hij voorzeker naar aanlei
ding van zijn bedrijfsactiviteit, doch met 
miskenning van de strafwet en wetens 
en willens verricht heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1!.1 en 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, 1134, 1315 
tot 1322, 1349 tot 1352 van het Burger
lijk Wetboek, 61, paragraaf 3, 66 en 67 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen en, corre
latief, van de wetten betreffende de na
tionale crisisbelasting, zoals in het eerste 
middel aangeduid; doordat het bestreden 
arrest verklaart dat het arrest van ver
breking bij het hof van verwijzing de 
opwerping van eiser betreffende de toe
passing van artikel 2 van de wet tot 
invoering van een extrabelasting niet 
aanh.angig maakt, en aldus weigert de 
grief van eiser in regelmatig v66r het 
hof van beroep genomen conclusies uit
gedrukt, in overweging te nemen, vol
gens welke grief, gesteund op gemeld 
artikel 2, aileen de betalingen van sch.ul
den die op een vermogensaccres wijzen 
een wettelijk winstvermoeden uitmaken 
zodat de kwestieuze betalingen van ver
goedingen, daar zij zonder de minste 
tegenwaarde gedaan worden niet bij de 
in de extrabelasting· belastbare grond
slag hebben worden gevoegd ; dan wan
neer uit het arrest van het hof van ver
breking blijkt dat het arrest van het 
Hof van beroep te Gent werd verbroken 
in zover het ten opzichte van de vergoe
dingen het beroep van eiser ongegrond 
had verklaard ; dat derhalve bij het hof 
van verwijzing er aanhangig gemaakt 
werd de kwestie van de vergoedingen en 
dus ook aile middelen en grieven die door 
eiser omtrent die kwestie konden worden 
opgeworpen en derhalve ook de grief 
omtrent artikel 2 van de wet to± invoe
ring van de extrabelasting vermits, zoals 
gezegd in de conclusies van eiser geno-

men v66r gezegd hof en door het be
streden arrest niet tegengesproken, de 
directoriale beslissing, die ingevolge de 
verbreking op het punt van de vergoedin
gen herleefde, de belastbare grondslag in 
de extrabelasting op gemeld artikel 2 had 
gesteund, zodat in beroep de wettigheid 
van de toepassing ervan op het stuk van 
de vergoedingen kon worden aangevoch
ten ; dat derhalve het bestreden arrest de 
bewijskracht van het arrest van verbre
king en van de conclusies van eiser heeft 
geschonden (artikelen 1317 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) het rechterlijk 
contract (zelfde artikelen en 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek) alsmede het 
gezag van het gewijsde (artikelen 1349 
tot 1352 van het Burg·erlijk Wetboek) en 
de andere in het middel aangeduide wets
bepalingen : 

Overwegende dat het op 14 j uli 1954 
door het Hof van beroep te Gent ge
wezen arrest verbroken werd in zover 
het, ten opzichte van de sch.adevergoe
ding, het beroep van aanlegger ongegrond 
verklaard had, hetzij in zover het aan de 
betalingen van de kwestieuze verg·oe
dingen het karakter van bedrijfsuit
gaven ontkend had; 

Overwegende dat de verbreking alle 
delen van voormeld arrest treft waarop 
de teniet gedane beschikking noodzake
lijkerwijze een invloed had; 

Dat zulks het geval is voor de beschik
king van dit arrest waarbij de betalingen 
van die vergoedingen vermoed worden 
voort te komen van belastbare winsten ; 

Overwegende dat, door te weigeren 
kennis te nemen van de opwerping van 
aanlegger betreffende de toepassing van 
artikel 2, paragraaf 3, lid 1, van de wet 
van 16 october 1945 op grond hiervan 
dat de beslissing van verbreking die 
opwerping bij het hof van verwij zing 
niet aanhangig· g·emaakt beeft, het tbans 
bestreden arrest de bewijskracht van die 
beslissing miskend heeft ; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest doch slechts in zover bet 
beslist dat de stelling betreffende de toe
passing van artikel 2, paragraaf 3, lid 1, 
van de wet van 16 october 1945 niet bij 
het hof van beroep aanhangig was en 
het over de kosten uitspraak doet, ver
werpt de voorziening voor bet overige ; 
beveelt dat melding van dit arrest op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing zal gemaakt worden ; veroor
deelt elke der partijen tot de helft der 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 
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31 mei 1960. - 2e kamer.- Voorzit
ter, H. de Clippele, voorzitter.- Verslag
gever, H. Belpaire. - Gelijkluidende con
clusie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 2 juni 1960 

10 BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
UITLEGGING VAN EEN AKTE. - UrT
LEGGING VERENIGBAAR MET DE BE
WOORDINGEN VAN DE AKTE. - GEEN 
SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DIE AKTE. 

2o EET- EN KOOPWAREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). 
- WEDERRECHTELIJKE SPECULATIE. 
-WET VAN 18 JULI 1924, ARTIKEL 1, 
LID 3. - VOORWAARDEN VOOR DE 
TOEPASSING ERVAN. 

1 o De 1'echte1', die van een akte een uit
legging ve1·st1·ekt welke met de bewoo1'
dingen e1·van niet onve1'enigbaa1' is, 
schendt de bewijskracht van die akte 
niet (1). 

2o Degene die, zonde1' bed1'ieglijke mid
delen aan te wenden, op de binnen
landse mm·kt de abno1·male st1j ging 
of daling van de pTijzen de1· levens
middelen of koopwaren of openbare 
papieren en e ffecten V!'ijwillig be
werkt, gehandhaafd of gepoogd te hand
haven heeft do01· een del' middelen 
voorzien bij aTtikel 1 van de wet van 
18 juli 1924 op de wede1'1'echtelijke 
speculatie, is slechts stmfbam· indien 
hij de wil !weft gehad een wedeTTech
telijke speculatie uit de voeren (2). 

(P. V. B. A. « ETABLISSEMENTS GRIPE
KOVEN ll EN SAMENW. VENN. « PHAR
MACIE DU MARCHE-AUX-POULETS ll, 

T. P. V. B. A. « REGLEMENTATION 
UNION SPEPHA ll,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestre-

(1) Verbr., 22 april 1960 (Bu.ll. en PAsrc., 
1960, I, 978). 

(2) Verslag van de speciale commissie van 
de Kamer van volksver:tegenwoordigers (Pasi
nomie, 1924, biz. 384). 

VERBR., 1960. - 56 

den arrest, op 28 mei 1958 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste rniddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelell 6, 544, 
1101, 1107, 1108, 1109, 1111, 1119, 
1134, 1165, 1315, 1319, 1320, 1322, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 7 van het decreet van 2-17 maart 
1791, 2 van de wet van 21 maart 1819 
en van het in deze beschikkingen gehul
digde beginsel van de vrijheid van 
handel en nijverheid, 1 tot 5, 19-20 van 
het koninklijk besluit nr 62 van 
13 januari 1935 waarbij toelating wordt 
verleend tot het instellen van een 
economische reglementering van de 
voortbrenging en de verdeling, 1, 2 van 
de wet van 24 maart 1921 tot waar
borging van de vrijheid van vereniging, 
1, 2 van de besluitwet van 22 januari 
1945 betreffende het beteugelen van 
elke inbreuk op de reglementering 
betreffende de bevoorrading van het 
land en van het tot uitvoering van 
deze besluitwet genomen ministerieel 
besluit van 14 januari 1953, 7, 20, 
97 en 107 van de Grondwet, doordat, 
na soeverein in feite vastgesteld te 
hebben, zowe} in zijn eigen redenen als 
in die van de eerste rechter welke het 
overneemt, dat de hier verwerende 
verenig·ing verreweg de meeste produ
centen en verdelers van farmaceutische 
producten en specialiteiten groepeerde 
en deze markt zogoed als geheel be
heerste, dat zij een reglementering van 
de verdeling en de verkoop ingevoerd 
had door het vaststellen van een « prijs 
bij verstrekking " aan het publiek die 
de door de wetgever toegestane maxi
male winstmarge omvatte en door het 
opleggen aan al haar leden van de ver
plichting die prijs na te leven en te 
doen naleven, dat het aldus geschiede 
« vastleggen '' van de winst van de 
apotheker op het wettelijk maximum 
en de daaruit voortvloiende beperking 
van de co11currentie-omstandigheden 
strekten tot het << maatschappelijk doel " 
- waarvan trouwens bet bewijs niet 
door verweerster behoefde geleverd te 
worden - aan de apotheker met een 
officina een " passend honorarium " te 
verzekeren en met bet algemeen nut 
strookten, dat aanlegsters zich bij be
doelde vereniging en reglementering niet 
aangesloten hadden en dat tussen liti
gante partijen geen contractueel ver
band bestond, dat verweerster door 
twee omzendbrieven met vermelding 
van de namen, aan haar leden op de 
strengste strafmaatregelen elke leve-
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ring aan aanlegsters verboden had, 
aan de eerste wijl zij de grassier van 
de tweede was, en aan de tweede wijl 
zij de reglementering der vastgestelde 
prijzen overtrad door aan haar samen
werkende leden een rabat bij de aan
koop toe te staan, en dat aanlegsters 
ter oorzake van die verbiedingen de 
roeeste farroaceutische specialiteiten en 
andere allernoodzakelijkste producten, 
die onroogelijk kunnen vervangen wor
den en waarover hun handel loopt, 
moesten derven, het bestreden arrest 
bij bevestig·ing van het beroepen vonnis 
de vordering niet gegrond verklaard 
heeft waardoor aanlegsters van ver
weerster de vergoeding eisten van het 
nadeel dat gesproten is uit de quasi
delictuele fout welke door deze uitslui
ting en dit boycotten jegens hen begaan 
werd, om de redenen dat, daar de wet
gever opgetreden is in andere gevallen 
van beroepen die insgelijks een mono
polie tot het onderwerpen van de hono
raria aan een tarief genieten, en daar 
hij het invoeren van een economische 
reglementering van de voortbrenging 
en de verdeling om het overdreven 
vallen van de verkoopprijzen te belet
ten toegestaan heeft, " er niet in te 
zien is om welke reden van algemene 
aard het zou verboden zijn ten aanzien 
van een toestand met gelijkaardige 
omstandigheden, de toepassing na te 
streven, bij akkoorden tussen de belang
hebbenden gesloten door tussenkomst 
van verweerster, van een protectie
regeling van dezelfde aard als de door 
de wet ingevoerde "• '' dat de regle
mentering van de farroaceutische produc
ten en specialiteiten door het vaststel
len van de opgelegde prijzen, welke in de 
(wettelijke) grenzen beslist werd noch 
wederrechtelijk, noch antisociaal was, dat 
zij noch een verboden krenking van de 
vrijheid van de koophandel - g·ezien het 
doel dat zij wilde bereiken - uitmaakte, 
noch een oneerlijk gebruik inzake concur
rentie, vermits zij de beweerdelijk bena
deelde de mogelijkheid liet een einde te 
maken aan de uitsluiting waarover zij 
kloegen en, evenals de leden en medecon
tractanten van verweerster en mits aan
vaarding van voor allen gelijke voor
waarden, de bevoorrading te ontvangen ... 
die voor het uitoefenen van hun handels
werkzaamheid vereist was "• en dat de 
jegens aanlegster gevoerde boycot, die 
aldus « eenvoudig voorwaardelijk )) en 
overigens " zonder kwaadwillige opzet )) 
plaats had en niet " definitief of vooraf 
overgelegd )) was, in hoofde van verweer-

ster geen fout uitmaakte, eerste onder
dee!, dan wanneer, zoals aanlegster in hun 
v66r de feitenrechter regelmatig genomen 
conclusies aanvoerden, " verweerster, in
dien zij zulks voor de verdediging van de 
belangen van haar aangeslotenen onont
beerlijk achtte, de uitvoerende macht kon 
wijzen op de gepastheid van het uitbrei
den van de door haar geg·even reglemen
tering· tot gans de farmacie, dit krach
tens het koninklijk besluit van 13 januari 
1935 en volgens de door deze beschikking· 
bepaalde modaliteiten )), en dan wanneer 
het, in de door het bestreden arrest aan
gevoerde en soeverein vastgestelde " toe
stand met g·elijkaardige omstandighe
den l> en in de staat van het positief recht 
in deze materie aan de feitenrechter ver
boden was als rechtmatig aan te zien de 
krenking van de vrijheid van de koop
handel van aanlegsters door middel van 
verbiedingen welke, al ware het slechts 
onrechtstreeks, tot doel hadden hen te 
onderwerpen aan de reglementering die 
door verweerster gegeven werd buiten de 
toepassing van het koninklijk besluit 11-r 62 
en zonder de waarborgen en de controle 
waarin de wet voorziet (schending van het 
koninklijk besluit nr 62, inzonderheid 
artikelen 1 tot 5, 19 en 20, van de in het 
middel aangeduide beschikkingen die het 
beginsel van de vrijheid van de koop
handel huldigen, van de artikelen 6, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 
10? van de Grondwet) ; tweede onderdeel, 
dan wanneer het op verweerster rustte te 
bewijzen dat haar reglementering met het 
algemeen nut strookte (schending van 
artikel 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek) ; het door verweerster nagestreefde 
doel van algemeen nut in ieder geval voor 
de feitenrechter geen geldige reden kon 
opleveren om als rechtmatig aan te zien, 
onder voorwendsel van vrijheid van de 
koophandel of van verdediging tegen 
oneerlijke concurrentie door het vragen 
van spotprijzen, een reglementering en 
verbiedingen welke, naar luid van zijn 
soevereine vaststellingen, elke mogelijk
heid van concurrentie door derden binrien 
de door de wetgever gestelde prijsgren
zen beletten (schending van de artikelen 7 
van het decreet van 2-1? maart 1791, 
2 van de wet van 21 mei 1819, 6, 544, 
1382 en 1383 van het Burg·erlijk Wetboek, 
1, en 2 van de besluitwet van 22 januari 
1945 en van het ministerieel besluit van 
16 · januari 1953, 7 en 97 van de Grand
wet) ; dan wanneer een uitsluiting en een 
boycot, al zijn zij zelfs te beschouwen als 
" eenvoudig voorwaardelijk" en " niet 
definitief of vooraf overgeleg·d )) in strijd 
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met de duidelijke en hepaalde zin van de 
omzendbrieven waarhij zij voorgeschre
ven zijn (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), of "zonder kwaadwillige opzet », 
wederrechtelijk zijn en ten laste van de 
dader ervan een quasi-delictuele fout op
leveren wanneer zij tot gevolg hebben de 
door het arrest vastgestelde krenking van 
het recht van derden op de contractuele 
vrijheid (schending van de in het middel 
aangeduide artikelen 1101 en 1165 van 
het Burgerlijk Wethoek, 1382 en 1383 van 
hetzelfde wetboek en 7 van de Grondwet) 
en van de vrijheid van vereniging (scherr
ding van de artikelen 1 en 2 van de wet 
van 24 mei 1921, 20 van de Grondwet, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek), en wanneer, zoals het arrest het 
ook als in feite vaststaande aanziet, de 
dwang uitgoefend wordt door een vereni
ging welke een overwegende economische 
macht bezit, hij met de uiterste strikt
heid plaats heeft en partijen die, zoals 
aanlegsters, buiten enig contract met ver
weerster stonden, belet hun koophandel 
onder de gewone voorwaarden te drijven 
(schending van de in het middel aange
duide bepalingen tot invoering van de 
vrijheid van koophandel, 544, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 
97 van de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet vaststelt dat verweerster het erop 
zou aangelegd hehhen aanlegsters te 
dwingen zich aan de reglementering van 
de vereniging Spepha te onderwerpen ; 
dat het erop wijst dat verweerster he
doeld heeft haar leden te herinneren aan 
de door hen aangegane verhintenis de 
farmaceutische producten niet te ver
kopen aan de koperskleinhandelaars die 
ze afzetten onder de prijs welke de pro
ducent vastgesteld heeft; 

Overwegende dat aanlegsters, door aan 
te voeren dat de feitenrechter niet als 
rechtmatig mocht heschouwen de kren
king van de vrijheid van koophandel van 
aanlegsters door middel van verhiedin
gen welke, al ware het slechts onrecht
streeks, tot doel had den hen te onderwer
pen aan de reglementering die door ver
weerster gegeven werd huiten de toepas
sing van het koninklijk hesluit nr 62 van 
13 januari 1935 en de schending van de 
hepalingen van dit hesluit te doen gelden, 
het hof vragen feitelijke elementen te 
onderzoeken en een middel voorstellen 
waarin feitelijke en rechtelijke elementen 
vermengd zijn; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest erop wijst, 

enerzijds, dat verweerster als doel gehad 
heeft aan haar leden, hinnen de door de 
openhare machten toegestane grenzen, 
een hehoorlijke verdienste te verzekeren, 
en, anderzijds, dat de helangen van de 
verhruikers met die van de producenten, 
grossiers en detaillisten overeenstemmen 
« op een wezenlijk en hoogst helangrijk 
punt, dat van de onherispelijke kwaliteit 
der te koop geboden farmaceutische pro
ducten »; 

Overwegende dat het arrest aldus vast
stelt dat, volgens het hof van heroep, de 
reglementering met het algemeen helang 
strookte en dat hijgevolg het middel, in 
zover het hetoogt dat verweerster met 
schending van artikel 1315 van het Bur
gerlijk Wethoek dergelijk hewijs niet ge
leverd heeft, niet ontvankelijk is hij ge
hrek aan helang ; 

Overwegende dat het hestreden arrest, 
na erop g·ewezen te hehhen « dat het 
wederrechtelijk karakter van de regle
mentering uit een schending van de hepa
lingen van de besluitwet van 22 januari 
1945 en van het ministerieel hesluit tot 
toepassing zou kunnen hlijken indien er 
aangetoond werd dat de door de produ
centen vastgestelde prijzen de door tus
senpersonen, grossiers en detaillisten 
geoorloofde winstmarge te hoven gin
gen », vaststelt « dat zulks geenszins het 
geval is, vermits deze marge in acht ge
nomen werd », en dat de reglementering 
in de door de openhare machten toege
stane grenzen niet tot stand kwam uit 
verlangen een onrechtstreekse stijging 
door het handhaven van overdreven prij
zen te hewerkstelligen, doch een hehoor
lijke verdienste te verzekeren ; 

Dat het middel, in zover het de scherr
ding van de artikelen 1 en 2 van de 
hesluitwet van 22 januari 1945 en van het 
ministerieel hesluit van 16 januari 1953 
doet gelden, niet kan ingewilligd worden ; 

Overwegende dat het middel aan het 
arrest insgelijks verwijt de hewijskracht 
van de omzendhrieven van 28 april en 
8 mei 1954 miskend te hehhen ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
" dat het duidelijk is, aan de hand van de 
gehezigde hewoordingen, dat de raad 
ieder contract met derden te weigeren 
niet ahsoluut is, doch eenvoudig voor
waardelijk, waardoor die raad elk karak
ter van kwaadwillig opzet of definitieve 
en vooraf overlegde hoycot verliest » ; 
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Dat aldus komt te blijken dat de nit
legging die door het hof van beroep ver
strekt is van die omzendbrieven, zoals zij 
in het arrest gedeeltelijk aangehaal'd zijn, 
en die de vermelding· «tot nader order" 
omvatten, met de bewoordingen daarvan 
niet onverenigbaar is ; 

Dat het middel, in zover het de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek doet gelden, 
feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende dat aanlegsters boven
dien doen gelden dat de uitsluiting of de 
« boycot " die verweerster geregeld heeft 
onrechtmatig is als de contractuele vrij
heid, de vrijheid van vereniging en de 
vrijheid van de koopl1andel krenkende; 

Overwegende dat het arrest erop wijst, 
dat het recht, dat aanleg·sters voor zich
zelve inroepen, << op dezelfde gronden 
door verweerster en haar leden mag opg·e
eist worden en dat dezen zich mogen be
roepen - onder het voorbehoud niet te 
handelen met het oog·merk om te sella
den -, op het recht aan derden datgene 
wat zij gefabriceerd of verkregen hebben 
slechts af te staan mits aanvaarding van 
voorwaarden die noodzakelijk geoordeeld 
zijn tot het vrijwaren van hun bedrijf en 
die vrijelijk toegestaan zijn; dat de wei
gering die voorwaarden te aanvaarden of 
ze na te komen een genoeg·zame recht
vaardiging· oplevert, voor ge'intimeerde 
(verweerster), ofwel van de weigering te 
contracteren, ofwel van het herinneren 
aan haar medecontractanten van de door 
hen jegens haar aangegane verbinte
nissen " ; dat het arrest zijn beslissing 
aldus wettig rechtvaardigt; 

Dat het middel, in zover het de scherr
ding van de artikelen 1101 en 1165 van 
het Burg·erlijk Wetboek doet gelden, naar 
recht faalt; 

Overwegende dat uit de gezamenlijke 
beschouwingen van het bestreden arrest 
blijkt dat dit niet vaststelt dat de ge'in
crimineerde uitsluiting· zou beoog·d heb
ben aanlegsters ertoe te verplichten van 
de hier verwerende vereniging deel uit te 
maken doch door dezer leden de vastge
stelde prijzen te doen inachtnemen, zo
wel ten aanzien van de aan de detaillisten 
verkochte producten als van de door 
dezen aan derden geleverde producten ; 

Dat het middel, in zover het de scherr
ding van de artikelen 1 en 2 van de wet 
van 24 mei 1921 en 20 van de Grondwet 
doet gelden, niet kan ingewilligd worden ; 

Overwegende dat de in het middel aan
duide en op de vrijheid van koophandel 

betrekking hebbende wetsbepalingen niet 
gelden voor het begrip van vrije concur
rentie dat hier ten geschille staat; dat die 
bepalingen tot doel hebben de koophan
del tegen hindernissen van bestuurlijke 
of corporatieve aard te beschutten; 

Overwegende dat de vrije concurrentie 
geen absoluut recht uitmaakt, doch door 
het bestaan van gelijke rechten ten be
hoeve van de anderen beperkt is ; dat het 
uitoefenen van die rechten door een g·roe
pering geen fout kan uitmaken wanneer 
er in feite vastgesteld is, zoals ter zake, 
dat die vereniging de verdediging van 
wettige belangen van de groepering 
waarneemt door zich te beschermen te
gen het vallen der prijzen ten einde de 
kwaliteit van de producten te handhaven 
en een behoorlijke verdienste voor het be
roep te handhaven en een behoorlijke 
verdienste voor het beroep te verzeke
ren; 

Dat het middel, in zover het de scherr
ding· van de artikelen 7 van het decreet 
van 2-17 maart 1791, 2 van de wet van 
21 rriei 1819, 544, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk W etboek doet geld en, naar 
recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 1 e en 3e lid, 
van de wet van 18 juli 1924 op de weder
rechtelijke speculatie in zake levensmid
delen en koopwaren, 6, 1382 en 1383 van 
het Burg·erlijk W etboek, 7 van het decreet 
van 2-17 maart 17 91, 2 van de wet van 
21 mei 1819, van het beginsel van de 
vrijheid van de koophandel en van de nij
verheid dat in die beschikkingen gehul
digd is, 7 en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest de vordering van 
aanlegsters afgewezen heeft om de reden 
dat, daar de reg·lementering van de far
maceutische producten en specialiteiten 
door vaststelling van verkoopprijzen 
noodzakelijk de door de wet toegestane 
maximum winstmarge om vat zonder haar 
echter te overschrijden, en het met het 
algemeen nut strokende doel beoogt aan 
de leden van verweerster, in de door de 
openbare machten aang·enomen gTenzen, 
een behoorlijke verdienste te verzekeren, 
zij geen onrechtstreekse stijging door het 
handhaven van overdreven prijzen be
werkstelligde, dat zij derhalve geoorloofd 
was en de door verweerster voorgeschre
ven uitsluitingen rechtvaardigde; dan 
wanneer wederrechtelijk is het feit op de 
binnenlandse markt de abnormale stij
ging· van de prijzen der levensmiddelen of 
koopwaren vrijwillig te bewerken of te 
handhaven, zelfs zonder bedrieglijke mid
delen aan te wenden, hetzij door verbod 
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of overeenkomst, de vaststelling van mi
nima- of maxima-verkoopprijzen ten doel 
hebbende, hetzij door beperking van de 
vrije omloop der producten; de door aan
legster gecritiseerde verbiedingen, over
eenkomsten en beperkingen, ingeval zij 
de daling beletten, de stijging van de prij
zen bewerkten of handhaafden, en dan 
wanneer de omstandigheid dat de opge
legde prijzen de door het bestuur vast
gestelde grensprijzen niet overschreden de 
aldus bewerkte stijging niet rechtmatig 
maakte, wanneer de g·rensprijzen tot 
nakoming waarvan de reglementering alle 
betrokkenen verplichtte door het kunst
matig procede van het vastleggen van de 
winst en het verbod van de vrije concur
rentie, maxima-prijzen waren, waaronder 
de waarde der producten door de natuur
lijke gang van het aanbod en de vraag 
diende bepaald te blijven : 

Overwegende dat lid 3 van artikel 1 
van de wet van 18 juli 1924 slechts van 
toepassing is op diegenen die, zelfs zonder 
bedrieglijke middelen aan te wenden, op 
de binnenlandse markt de abnormale 
stijging of daling van de prijzen der 
levensmiddelen of koopwaren vrijwillig 
bewerkt, gehandhaafd of gepoogd te 
handhaven hebben ; 

Overwegende dat deze bepaling impli
ceert dat hij die handelt de wil heeft een 
wederrechtelijke speculatie uit te voeren; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat er niet aangetoond is dat akkoord 
tussen producenten en verdelers tot stand 
kwam uit verlangen een onrechtstreekse 
stijging te bewerkstelligen door het hand
haven van overdreven prijzen « vermits 
ge'i:atimeerde (verweerster) slechts op het 
oog gehad heeft aan haar !eden in de door 
de openbare machten aangenomen gren
zen een behoorlijke verdienste te verze
keren ... »; 

Overwegende dat deze soevereine vast
stelling van het arrest de beslissing ten 
aanzien van voormelde wetsbepaling 
rechtvaardigt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het derde middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 97 van de Grand
wet en, voor zoveel als nodig, van de arti
kelen 1315, 1319, 1320, 1322, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest, na verklaard te 
hebben in het deel van zijn redenen dat 
getiteld is cc over de geoorloofdheid in het 
algemeen van het verbieden van elke ver
lcoop onder opgelegde prijzen », dat, al is 
het boycotten volgens de rechtspraak een 
laakbare handelwijze, cc dit niet meer het 
geval is wanneer het verbod blijkt een 

defensieve maatregel te zijn die genomin:i 
werd uit het verlangen te voorkomen dat; 
door een te sterk vallen van de prijzen, 
het beroep zijn aanzien verliest of dat de 
rentabiliteit ervan vermindert en ten aan
zien van het onbetwisbaar en overheer-' 
send belang dat het beroep van apote
ker bij de reglementering van de prijzen 
heeft » en dat « zijn beroep, om een be
hoorlijke en rechtmatige verdienste op te 
leveren, veillig diende gesteld te worden 
voor de procede's van een oneerlijke con
currentie die een te sterk vallen van de 
prijzen tot gevolg heeft », aanlegsters hun 
vordering tegen verweerster tot vergoe
ding van de uit hun uitsluiting en hun 
boycot gesproten schade ontzegd heeft, 
zonder beantwoording van het in hun 
regelmatige conclusies v66r de feiten
rechter door hen voorgestelde middel, 
luidende « dat het op ge'intimeerde (ver
weerster) zou rusten te bewijzen dat haar 
handelingen in de zaak in het raam van 
de door haar aangevoerde rechtvaardi
gingen vallen ; dat zij dit bewijs niet le
verde en dit trouwens niet zou kunnen 
doen » en dat bovendien en in elk geval 
« het rabat, gezien zijn geringheid en de 
omstandigheid waarin het verleend wordt 
geen van bedoelde daden van onderkrui
perij kon uitmaken waartegen ge'inti
meerde (verweerster) haar aangesloten 
apotekers beweerdelijk wilde verdedi
gen >> ; het arrest mitsdien zijn beslissing 
niet ten genoege van recht met redenen 
omkleed heeft; het arrest in eider geval 
in het onzekere laat of het overwogen 
heeft dat het rabat niet gering genoeg was 
om het boycotten wederrechtelijk te rna
ken, dan wel integ·endeel of dit boycotten 
rechtmatig was zover er rabat verleend 
werd; doordat deze onzekerheid met een 
ontbreken van redenen gelijkstaat: 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om redenen welke het nader aanduidt, na 
beslist te hebben dat verweerster het 
recht had op te komen tegen het vallen 
der prijzen en de door de producenten 
voorgeschreven prijzen te doen inachtne
men, aanneemt dat de door aanlegsters 
aan hun ldanten verleende vermindering 
van 10 t. h. verantwoord zou lmnnen 
wezen indien zij een rabat belichaamt dat 
aan samenwerkende !eden toegestaan 
wordt en door afneming van de winsten 
van het bedrijf geschiedt; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, gezien het gesimuleerd karakter van 
de hoedanigheid van samenwerkend lid 
in hoofde van bedoelde klanten, die ver
mindering een daad tot het doen vallen 
der prijzen uitmaakte, welke de activiteit 
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van verweerster rechtvaardigde ; dat het 
arrest mitsdien zonder dubbelzinnigheid 
aanneemt dat de vermindering dit karak
ter op zichzelve vertoont en op de con
clusies van aanlegsters een passend ant
woord verstrekt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 145 en 146, 
inzonderheid paragrafen 4° en so, van 
de samengeschakelde wetten op de han
delsvennootschappen, 1134, 131?, 1319, 
1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek en 9? van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, na als be
ginsel vooropgesteld te hebben dat aan
legsters " terecht zouden betogen dat er 
geen overtreding van de opgelegde prijzen 
plaats heeft en dat bijgevolg niet verant
woord en schadelijk is de uitsluiting welke 
door verweerster tegen hen uitgesproken 
is, indien zij zouden bewijzen dat het 
rabat van 10 t. h. het wettig gebruiken is 
van het aan elke samenwerkende ven
nootschap wettelijk toebehorende recht 
aan haar vennoten-leden het te veel ont
vangene terug te geven n, uit een reeks 
vermoedens welke het aanduidt het 
karakter van simulatie en bijgevolg de 
onregelmatig·heid van bewust rabat afge
leid heeft, om de reden onder meer n ... dat 
een verdeling van de maatschappelijke 
winst die gescheidt tegelijk naar rata van 
het bedrag der aankopen en van het aan
tal samenwerkende !eden leidt tot het 
miskennen van de aard zelve van het 
cooperatief rabat, welke is aan elk van 
de vennoten naarmate enkel van de om
vang van ieders aankopen het te veel ont
vangene op de door hen gedane betalin
gen terug te geven n en " dat het volstaat, 
om de titel van samenwerkend lid te ver
krijgen, de som van 20 frank te storten, 
deze starting naar recht en in feite geen 
ander voordeel verleent dan datgene het 
rabat te ontvangen, daar de statuten het 
bijwonen van en het stemmen op de ver
gaderingen slechts toestaan aan de hou
ders van tenminste 20 maatschappelijke 
aandelen n, dan wanneer wettelijk is en 
in geen geval " de aard van het coopera
tief rabat>> zou kunnen miskennen de ver
deling van de winsten op andere grond
slagen dan de omvang van de aankopen 
van ieder, en desg·elijks door de wet toe
gestaan zijn de statutaire afwijkingen van 
de regel van het algemeen stemrecht, en 
dan wanneer het bestreden arrest door 
zijn gevolgtrekking al ware het slechts ten 
dele, op de vorenaangehaalde redenen te 
steunen, de simulatie en de onregelma-

tigheid waarop het zich beroept niet ten 
genoege van recht heeft kunnen recht
vaardigen en derhalve de vorderingen 
van aanlegster niet als ongegrond heeft 
kunnen afwijzen : 

Overwegende dat aanlegsters, hoewel 
erkennende dat het op de feitenrechter 
rust de simulatie van een akte soeverein 
vast te stellen en evenzo de bepaalde en 
overeenstemmende vermoedens te beoor
delen welke die simulatie bewijzen, aan 
het bestreden arrest verwijten onder an
dere twee vermoedens aangenomen te 
hebben welke rechtsdwalingen uitmaken; 

Overwegende dat het arrest erop wijst, 
enerzijds, '' dat gezien het karakter dat 
ten deze uit het betwist rabat blijkt, dit 
rabat ... voor ieder boekjaar gelijkelijk 
omtrent 10 t. h. van de aankoop be
draagt; dat het op het ogenblik van de 
betaling verleend wordt, dan wanneer het 
op dat tijdstip niet zeker is dat bet Io
pende boekjaar met een batig saldo zal 
sluiten >>, en anderzijds, " dat het vast
staat dat de hoedanigheid van samenwer
kend lid verkregen wordt zonder discri
minatie, zonder voorafgaande aanneming, 
zonder dat de nieuwe vennoot de wens 
geuit heeft in de samenwerkende ven
nootschap opgenomen te worden, in 
strijd trouwens met de statuten >>; 

Overwegende dat deze niet gecriti
seerde vaststellingen van het arrest vol
staan om de beslissing wettig te recht
vaardigen en dat bijgevolg de door het 
middel aangevallen beschouwingen ten 
overvloede gegeven blijken ; 

Dat het middel mitsdien niet ontvan
kelijk is bij gebrek aan belang ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegsters tot de kos
ten. 

2 juni 1960. - 1e kamer. - Voorzit
ter, H. Bayot, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, Ridder An
ciaux Henry de Faveaux. - Gelijklui
dende conclusie, H. Depelchin, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en 
Pirson. 

1 e KAMER. - 2 juni 1960 

1° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE. -
TEKST VAN DE AKTE NIET BIJ DE VOOR
ZIENING GEVOEGD EN WEERGEGEVEN 
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NOCH DOOR DE BESTREDEN BESLISSING 
NOCH DOOR ENIG ANDER STUK VAN DE 
RECHTSPLEGING. - MIDDEL NIET ONT
VANKELIJK. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MEDEDELING 
AAN HET OPENBAAR MINISTERIE. -
ARTIKEL 84 VAN HET KEIZERLIJK DE
CREET VAN 30 MAART 1808. - NOCH 
SUBSTANTIELE NOCH OP STRAFFE VAN 
NIETIGHEID VOORGESCHREVEN FORMA
LITEITEN. 

3° GERECHTSKOSTEN. - BuRGER
LUKE ZAKEN. - VRIJWILLIGE TUSSEN
KOMST INGEWILLIGD. - p ARTIJ TEGEN 
WIE DE TUSSENKOMST GERICHT WAS, 
VEROORDEELD WAT DE GROND VAN DE 
ZAAK BETREFT. - PARTIJ TEVENS TOT 
DE KOSTEN VAN DE TUSSENKOMST VER
OORDEELD. - ONWETTELIJKHEID. 

1° Is niet ontvankelijk het middel dat de 
rechter verwijt, bij de uitlegging van een 
akte, de bewijsk1·acht ervan te hebben 
mislcend, wannee~· die alcte bij de voo?'
ziening niet is gevoegd en noch de 
bestreden beslissing noch enig ande1' 
stulc van rechtspleging de te1·men ervan 
wee1·geven (1). 

2o De bij a1·tilcel 84 van het lceize?·lijlc de
creet van .'30 maart 1808 bepaalde for
maliteiten zijn noch substantieel noch 
op straffe van nietigheid voorgeschre
ven (2). 

3° De pa1·tij, wellce tot bewaring in tussen
lcomst werd opgeroepen, mag niet wo1'
den vMoordeeld tot de lcosten van de tus
senkomst, zelfs indien zij wat de grand 
van de zaalc bet1·e{t wo1'dt veroordeeld (3). 

{N. V. AGEBEL, T. VENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NAAR 
FRANS RECHT << KOH-I-NOOR, L. ET C. 
HARDTMUTH, HERRING - FRANKENS
DORFF» EN ANDEREN; EN VENNOO~ 
SCHAP NAAR TSJECHOSLOWAAKS RECHT 
« NATIONAAL BEDRIJF KOH-I-NOOR, POT
LODENFABRIEK L. ET C. HARDTMUTH », 
T. DEZELFDEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 28 januari 1959 (Bull. en PAsrc., 
1959, I, 487) ; raadpl. Yerbr., 28 januari en 
24 mei 1960 (Arr. Verbr., 1960, biz. 491 en 
853; Bull. en PAsrc., 1960, I, 616 en 1097). 

(2) .Raadpl. Pand. belges, Y° Comnntnication 
au ministere public, nr 51, en ·yo Ministere 

arrest, op 17 maart 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat daar de voorzie
ning van de naamloze vennootschap Age
bel, zaak nr 2764 vormende, en de voor
ziening van de vennootschap naar Tsje
choslowaaks recht " Nationaal Bedrijf 
Koh-I-Noor, Potlodenfabriek L. & C. 
Hardtmuth », zaak nr 2787 vormende, 
tegen hetzelfde arrest gericht zijn, beide 
geschillen l;>ij toepassing van artikel 2 
van het besluit van de Soevereine Vorst 
van 15 maart 1815 van rechtswege die
nen samengevoegd te worden ; 

Overwegende dat, volgens de stukken 
waarop het hof vermag acht te slaan, 
de vordering ingesteld door de in 1950 
opgerichte vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid naar Frans recht" Koh
I-Noor, L. et C. Hardtmuth, ertoe strekt 
voor recht te doen zeggen dat de naam
loze vennootschap " Agebel » en de ven
nootschap naar Tsjechoslowaaks recht 
"Nationaal Bedrijf Koh-I-Noor, Potlo
denfabriek L. & C. Hardtmuth », de 
eerste als invoerster en verkoopster van 
de door . de tweede gefabriceerde pro
ducten, zich aan namaking van merken 
en oneerlijke concurrentie schuldig ge
maakt hebben, aan genoemde vennoot
schappen het verbod te doen opleggen 
de benaming « Koh-I-Noor » te bezigen, 
nietig te doen verklaren de overschrij
ving van het nationalisatiedecreet van 
de Tsjechoslowaakse regering, die in 194 7 
op de kant van de hernieuwing van de 
ter griffie van de rechtbank van koop
handel te Brussel berustende aide van 
neerlegging van de merken" Koh-I-Noor » 
en " Eros >> geschied is, welke hernieuwing 
plaats had in 1933 ten verzoeke van de 
vennootschap onder gemeenschappelijke 
naam naar Tsjechoslowaaks recht die 
in 1897 onder de benaming « Potloden
fabriek Koh-I-Noor, L. & C. Hardt
muth >> opgericht werd, en tenslotte de 
gedaagden te doen veroordelen om soli
dair schadeverg·oeding te betalen ; 

Dat de Rechtbank van koophandel te 
Brussel de vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid naar Frans recht haar 
vordering ontzegd l1eeft op de reden dat 
deze vennootschap niet de voortz-etting 
van de vennootschap onder gemeen-

public, nr 481; BELT.TENS, Code de p1·ocedu1'e 
civile, t. Jer, blz. ,440 ; FUZIER-HER~fAN, Reper
toi?·e, yo Commttnication a11 ministere public, 
nrs. 404 en yolg. 

(3) Raadpl. Yerbr., 29 januari 1925 (B11ll, 
en PAsrc., 1925, I, 120). 
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schappelijke naam naar Tsj echoslowaaks 
recht was en zij niet bewees dat haar 
recht op de merken vroeger bestond, 
ten aanzien van de vennootschap naar 
Tsjechoslowaaks recht, N ationaal Be
drijf; 

Dat v66r het hof van beroep, waarbij 
de zaak door de vennootschap met be
perkte aansprakelijkheid naar Frans 
recht aanhangig was gemaakt, opgetre
den zijn de litisconsorten Hardtmuth, hier 
verweerders in elke zaak, sub nume1'is 2 
tot 11, die in hoofdzaak voor appellante 
partij kozen en subsidiair betoog·den dat 
de merken en de naam het eigendom 
van de vennootschap onder gemeen
schappelijke naam naar Tsjechoslowaaks 
recht of althans hun onverdeeld eigen
dom gebleven zijn ; dat het bestreden 
arrest, na het beroepen vonnis te niet 
gedaan te hebben, behalve in zover het 
gezegd heeft dat appellante niet de voort
zetting van de Tsjechoslowaakse ven
nootschap onder g·emeenschappelijke 
naam was, onder meer beslist" dat appel
lante, evenals de tussenkomenden, die 
al haar vennoten en haar enige vennoten 
zijn en die de litigieuze rechten bij haar 
ingebracht hebben, eigenaars daarvan 
zijn », « dat ge!ntimeerden zich aan na
making van een merk en aan oneerlijke 
concurrentie schuldig gemaakt bebben 
door bet gebruiken van het merk « Kob
I-Noor » en van de benaming « Kob
I-Noor >> en << L. & C. Hardtmuth >> of 
<< Hardtmuth >< en ge'intimeerden soli
dair veroordeelt tot betaling aan appel
lante van de som van 200.000 frank als 
sch adevergoeding ; 

I. Wat de voorziening, ingesteld door 
de naarnloze vennootschap << Agebel >> 

(zaak nr 2764), betreft: 
Over het middel, afgeleid uit de scherr

ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1134, 1319, 1320, 1322, 1354, 1356 
van bet Burgerlijk Wetboek, 61, 77, 78, 
81bis, 414, 462, 463 en 470 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering 
(deze artikelen, op de artikelen 61, 462 
en 463 na, gewijzigd door het konink
lijk besluit nr 300 van 30 maart 1936), 
doordat het bestreden arrest, zegt dat 
appellante (bier eerste verweerster), even
als de tussenkornenden (hier verweerders 
sub nume1'is 2 tot 11), die al haar venno
ten en haar enige vennoten zijn, eigenaars 
zijn van de litigieuze rechten (zijnde, 
volgens het exploot van rechtsingang, 
de fabrieks- en handelsmerken << Koh
I-Noor », ter griffie van de Recbtbank 
van koophandel te Brussel op 31 octo-

her 1900 onder nr 7837 neergelegd, en 
<<Eros», aldaar neergelegd op 10 novem
ber 1904 onder nr 10.212, deze merken 
hernieuwd op 17 juni 1933 respectieve
lijk onder de nrs 45.126 en 45.127 en 
de benaming << Koh-I-Noor >> en << L. & C. 
Hardtmuth »), zegt dat ge!ntirneerden 
(narnelijkaanlegster en verweerster sub 12, 
waarvan zij de producten in Belgie ver
deelde) zich schuldig gemaakt hebben 
aan een namaking van merk door het 
bezigen van het merk << Koh-I-Noor >> 

en aan oneerlijke concurrentie door het 
bezigen van de benaming << Koh-I-Noor >> 

en << L. & C. Hardtmuth >> of << Hardt
routh », hun verbiedt dergelijke hande
lingen te herhalen en bet woord << oor
spronkelijk >> te gebruiken om de liti
gieuze producten te kenmerken, en, wijl 
zij dit gedaan hebben, hen solidair ver
oordeelt om aan appellante als schade
vergoeding de som van 200.000 frank te 
betalen en de publicatie van het disposi
tief van het arrest beveelt, nietig ver
klaart de overschrijvingen welke ter 
griffie ten verzoeke van tweede ge!nti
meerde op 13 october 1947 plaats had
den onder de nrs 62.985 en 62.986, 
en tweede gei:ntimeerde haar tegeneis 
ontzegt die ertoe strekte te doen zeggen 
dat eerste verweerster te haren opzichte 
geen recbt had om zich in Belgie van 
de litigieuze firmanaam en de litigieuze 
fabrieksmerken te bedienen en doordat, 
om in dier voege te beslissen, - en hoe
wei erkennende dat de op 3 april1950 op
gerichte vennootschap rnet beperkte aan
sprakelijkheid naar Frans recht, appel
lante, een nieuwe schepping is waaruit 
een rechtspersoonlijkheid is gesproten 
welke voorheen niet bestond en welke 
aan haar niet is kunnen overgedragen 
worden door de in 1897 in bet leven ge
roepen vennootschap onder gemeenschap
pelijke naam naar Oostenrijks en daarna 
naar Tsjechoslowaaks recht, die hou
deres was van de kwestieuze merken en 
benaming en haar zetel in Tsjechoslo
wakije had, omdat deze ze niet bezat, 
met het gevolg dat de Franse vennoot
schap, in strijd met haar stelling en die 
van de tussenkomende, die vennoot
schap niet voortzet en zich rnet haar niet 
identificeert -, het bestreden arrest : 
a) verklaart, enerzijds, dat het patrimo
nium van bedoelde vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam die geen rechts
persoonlijkheid had, het gemeenschap
pelijk eigendom van de vennoten was ; 
dat aan de tussenkomenden, de enige 
vennoten of rechtverkrijgenden van de 
vennoten zijnde, dit eigendom niet is 



-889-

kunnen ontnomen worden, althans wat 
de elementen van het bedrijf betreft die 
gelegen zijn in het buitenland buiten het 
bereik van de maatregelen waardoor de 
Tsjechoslowaakse Staat hun bedrijf op 
27 october 1945 nationaliseerde en de· 
goederen ervan met ingang van 1 ja
nuari 1946 overdroeg aan tweede ge'in
timeerde, nationaal bedrijf; dat het hun 
vrij gestaan heeft dit onverdeeld patri
monium door een vennootschap met be
perkte aansprakelijkbeid naar Frans 
recht te exploiteren, door inbreng bij 
deze nieuwe vennootscbap van bedoeld 
patrimonium en onder meer van hun 
rechten op de mer'ken en benamingen 
van hun producten, dat uit de akte van 
3 april 1950 blijkt dat zij dergelijke ven
nootschap hebben Willen oprichten om 
hun onverdeelde rechten uit te oefenen 
en haar patrimonium te vormen uit hun 
inbrengen, waaronder voorkomen het 
recht op de merken en op de handels
naam, die de tussenkomenden sedert 
lange tijd gebruikten en waarop appel
lante aldus een recht verkregen heeft; 
b) doch vaststelt, anderzijds, dat gemelde 
tussenkomenden nooit bedoeld hebben 
van hun bedrijf of van hun merken, 
hoe dan ook afstand te doen, doch te 
recht betogen dat zij daarvan steeds 
eigenaars gebleven zijn; c) om te beslui
ten dat appellante, evenals de tussen
komenden die de litigieuze reehten bij 
haar ingebracht hebben, eigenaars daar
van zijn : 1° dan wanneer deze red en en 
elkaar tegenspreken, aangezien het niet 
mogelijk was dat de tussenkomenden 
hun onverdeeld patrimonium en onder 
meer hun onverdeeld recht op de mer
ken en de handelsbenaming hadden will en 
inbrengen bij een nieuwe vennootschap 
met rechtspersoonlijkheid (waaruit het 
arrest de afwijzing afleidt van het middel 
van niet-ontvankelijkheid dat aan de 
vordering van appellante tegengeworpen 
werd door aanlegster en haar medege'in
timeerde welke ontkenden dat voor
melde vennootschap die rechten, waarop 
zij zich tegen hen beriep, zou verkregen 
l1ebben), en tevens, dat de tussenkomen
den nooit bedoeld hebben hoe dan ook 
van hun bedrijf of van hun merken 
afstand te doen en altijd eigenaars ervan 
gebleven zijn, en dan wanneer dezelfde 
redenen in tegenspraak zijn met bet dis
positief, dat zelf tegenstrijdig is, doordat 
het voor recht zegt dat appellante en de 
tussenkomenden eigenaars van de liti
gieuze rechten zijn, zodat het arrest niet 
met redenen omkleed is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 2° dan 

wanneer, zoals aanlegster en haar mede
ge'intimeerde bij hun v66r de rechters in 
boger beroep op 27 november 1957 ge
nomen conclusies deden gelden, eerste 
verweerster, zowel in haar exploot van 
rechtsingang als in haar conclusies in 
eerste aanleg en in hoger beroep, de door 
haar ingestelde vordering uitsluitend 
hierop steunde dat zij de Tsjechoslo
waakse vennootschap onder gemeen
schappelijke naam voortzette en zich 
met haar indentificeerde, uitdrukkelijk 
erkende dat de tussenkomenden hun 
activa in de vennootschap onder gemeen
schappelijke naam bij haar niet inge
bracht hadden en verklaarde zich niet 
op een afstand van merken of van een 
handelsman te beroepen, onder bewering 
dat zij houderes ervan was sedert allebei 
bestonden in hoofde van de Tsjechoslo
waakse vennootschap waarmede zij zich 
identificeerde, en dat, anderzijds, de tus
senkomenden in hun conclusies v66r de 
rechters in hoger beroep deze verkla
ringen en deze erkenning aanhaalden, 
daarbij betogende, zoals het arrest vast
stelt, dat zij nooit bedoeld hebben hun 
bedrijf en hun merken hoe dan ook af te 
staan, zodanig dat het arrest, door te 
beslissen dat eerste verweerster houderes 
van de merken en van de litigieuze bena
ming was op grond van een inbreng van 
hun onverdeeld patrimonium die de tus
senkomenden bij haar gedaan hadden, 
de bewijskracht miskent van de daging en 
van de conclusies, zowel van eerste ver
weerster als van verweerders sub nume-
1'is 2 tot 11, de bindende kracht van hun 
gerechtelijke bekentenissen en van het 
gerechtelijk contract dat door die rechts
plegingsakten vastg·esteld is, en de be
wijskracht van de aide van 3 april 1950 
waarbij de eerste verwerende vennoot
schap opgericht werd (schending van 
aile in bet middel aangehaalde bepalin
gen, uitgezonderd artikel 97 van de 
Grondwet) ; 3° dan wanneer het bestre
den arrest, door te beslissen dat appel
lante en de tussenkomenden eigenaars 
van de litigieuze rechten zijn, de bewijs
kracht en de bindende kracht schendt 
van het gerechtelijk contract dat vast
gesteld is in de op 27 november 1957 
door appellante en de tussenkomenden 
genomen conclusies, door aan allebei 
gelijktijdig het voordeel toe te kennen, 
van hun conclusies zowel in hoofdorde, 
- strekkende tot de erkenning van de 
litigieuze rechten in hoofde van appel
laTJte aileen, - als in subsidiaire orde, 
strekkende, sl.echts wanneer die erken
ning niet mocht toegestaan worden, tot 
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de uitspraak dat de tussenkomenden 
houders van die rechten waren (sehen
ding van aile in het middel aangehaalde 
bepalingen, uitgezonderd de artikelen 97 
van de Grondwet en 1354 en 1356 van 
het Burgerlijk Wetboek) ; 4° dan wan
neer het bestreden arrest antwoordt : 
a) noch op het middel dat door aanleg
ster hieruit afgeleid is dat de in de akte 
van oprichting van de eerste verwe
rende vennootschap vermelde Belgische 
merken niet overeenstemmen met de 
thans opgevorderde merken en dat de 
merken waarvan die vennootschap de 
eigendom opvorderde niet voorkwamen 
onder die welke in voormelde akte van 
3 april 1950 opg·esomd zijn als haar 
patrimonium uitmakende, en dat mep 
bijgevolg' niet kon laten gelden dat d1e 
merken bij haar ingebraeht waren ge
worden (schending· van artikel 97 van de 
Grondwet); b) noch op het midd~l waar
door zij betwistte dat de vordermg van 
eerste verweerster ontvankelijk was, 
zowel wegens de nietigheid van de aal!
vankelijke deponeringen van merken ~;e 
geschied waren namens eel!, to~nterbJd 
van iedere rechtspersoonliJkh8ld ont
blote Franse suceursale, als wegens het 
niet neerleggen op de griffie van de recht
bank van koophandel van een uittreksel 
uit de akte, houdende vaststelling van de 
beweerde inbreng van bedoelde merken, 
het arrest deze laatste stelling slechts 
beantwoordende door de overweging dat 
de tussenkomenden nooit bedoeld heb
ben hun bedrijf of hun merken hoe dan 
ook af te staan doch steeds daarvan de 
eigenaars zijn gebleven, welke o':"erwe
ging tegengesproken wordt, zoals m het 
eerste onderdeel gezegd is, door de ver
klaring van het arrest dat de tussenko
menden hun onverdeeld patrimonium bij 
eerste verweerster ingebracht hebben 
(sehending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Over de eerste drie onderdelen samen : 
Overwegende dat de akte van 3 april 

1950 waarbij de vennootschap met be
perkte aansprakelijkheid naar Frans 
recht opgericht werd, niet bij de voor
ziening gevoegd is en dat noch het arr~st, 
noch enig ander stuk der rechtsplegmg 
de termen ervan weergeven ; 

Dat het middel, in zover het de scherr
ding van de bewijskracht van deze akte 
doet gelden, niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voorzeker, dat de ven
nootschap naar Frans recht in hoofd
orde betoogde eigenaars van de liti
gieuze merken en benamingen te zijn als 
voortzetster van de vennootsehap onder 

gemeenschappelijke naam naar Tsjecho
slowaaks recht, doch dat zij in haar con
clusies in hoger beroep subsidiair ge
vraagd heeft dat de conclusies van de 
tussenkomenden zouden ingewilligd wor
den; 

Overwegeude dat dezen in hun con
clusies in hoger beroep in de vorm van 
een eerste onderstelling deden gelden dat 
de vennootschap naar Frans recht eige
nares van de litigieuze merken en de 
Iitigieuze naam is, hetzij bij voortzet
ting van de Tsjechoslowaakse vennoot
schap, hetzij door inbrengen welke bij de 
oprichting van de nieuwe vennootschap 
geschied zijn ; 

Dat mitsdien het bestreden arrest door 
het in verbinding brengen van de tweede 
tak van het alternatief, gegeven in de 
eerste onderstelling van de conclusies 
van de tussenkomenden, met de con
clusies van de vennootschap naar Frans 
recht, heeft kunnen laten geldeD: d~t, 
zo deze vennootschap de hoedamghe1d 
van eigenares van de litigieuze merken 
en de litigieuze naam inriep als voort
zetster van de vennootschap onder ge
meenschappelijke naam naar Tsjecho
slowaaks recht, zij tevens voor deze hoe
danigheid een andere verantwoording 
bijbracht, uamelijk de door de tussen
komenden gedane inbrengen ; 

Dat, daar het op een onjuiste interpre
tatie van de conclusies van de vennoot
schap naar Frans recht, en derhalve van 
het bestreden arrest rust, het middel, 
in zover het de schending van de bewijs
kracht van de gerechtelijke bekentenis 
en van de conclusies van eerste verweer
ster doet gelden, feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat, na te hebben laten 
gelden enerzijds, dat de vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid naar 
Frans recht de vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam naar Oosten
rijks, en daarna naar Tsje~~osl~waaks 
recht, die geen rechtspersoo~liJkheld had, 
niet voortzet, en, anderZlJds, dat het 
decreet tot nationalisatie van de aan de 
Iitisconsorten Hardtmuth toebehorende 
goederen buiten het Tsjechoslowaaks 
grondgebied geen uitwerking kon heb
ben en dat bijgevolg de litigieuze rechten 
het gemeenschappelijk eigendom van de 
vennoten van de vroegere vennootschap 
onder gemeenschappelijke naam waren, 
het bestreden arrest erop wijst « dat het 
hun volkomen vrij stond het gemeen
schappelijk en onverdeeld patrimonium 
te exploiteren door een vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, te Parijs 
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overeenkomstig het Belgisch en het Frans 
recht geldig opgericht, met inbrenging 
bij deze vennootschap van bedoeld patri
monium, en inzonderheid van hun rech
ten op de merken en op de benamingen 
van hun producten waarover het geschil 
Ioopt >>, en dat de tussenkomende par
tijen hun doe! bereikt hebben wanneer 
zij bewezen hebben dat appellante (hier 
eerste verweerster) mocht optreden om 
het inachtnemen van de litigieuze rech
ten, die juist hun eigen rechten zijn, te 
verkrijgen » ; 

Overwegende dat er mitsdien blijkt 
dat, waar het verklaart dat de belangen 
van de tussenkomenden dezelfde zijn als 
die van appellante en dat de tussen
komenden nooit bedoeld hebben hun 
bedrijf of hun merken hoe dan ook af te 
staan, doch terecht betogen dat zij 
steeds eigenaars daarvan gebleven zijn, 
naardien hun vereniging tot een ven
nootschap met beperkte aausprakelijk
heid, waarvan zij de enige vennoten zijn, 
juist tot doe! heeft die rechten te behou
den en ze in gemeenschap te exploiteren, 
het arrest en het eigendomsrecht van de 
tussenkomenden en dat van eerste ver
weerster, die de eersten vertegenwoor
digt, rechtvaardigt; 

Dat de rechters in boger beroep der
halve, zonder zich tegen te spreken, heb
ben kunnen beslissen « dat appellante, 
evenals de tussenkomenden, die al haar 
vennoten en haar enige vennoten zijn 
en die de litigieuze rechten bij haar inge
bracht hebben, de eigenaars daarvan 
zijn », daardoor bedoelende dat de be
langen en de rechten van de tussenko
mende dezelfde zijn als die van eerste ver
werende vennootschap, welke ermede 
belast is ze uit te oefenen ; 

Dat deze interpretatie haar bevesti
ging vindt in het dispositief waardoor 
slechts ten voordele van de eerste ver
werende vennootschap een veroordeling 
uitgesproken is ; 

Dat het middel, in zover het eentegen
strijdigheid inroept, feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde onderdeel : · 
Overwegende, enerzijds, dat het arrest 

erop wijst dat de rechten en merken, 
welke de tussenkomenden bij de ven
nootschap naar Frans recht ingebracht 
hebben, die zijn waarover het verschil 
loopt, en dat de in Belgi~ gedeponeerde 
merken, waarover het ten deze gaat, 
door de rechtsvoorgangers van de tussen
komenden onder de naam van de 
vennootschap onder gemeenschappelijke 

naam naar Tsjechoslowaaks recht gede
poneerd werden ; 

Overwegende, anderzijds, ten aanzien 
van de toe passing van artikel 7, para
graaf 3, van de wet van 1 april 1879, 
dat het bestreden arrest vaststelt cc dat 
deze bepaling ter zake niet van toepas
sing is ; dat de tussenkomenden nooit 
bedoeld hebben hun bedrijf of hun mer
ken hoe dan ook af te staan, doch te
recht betogen dat zij steeds eigenaars 
daarvan gebleven zijn, naardien hun ver
eniging tot een vennootschap met be
perkte aansprakelijkheid, waarvan zij de 
enige vennoten zijn, juist tot doel heeft 
die rechten te behouden en ze in gemeen
schap te exploiteren » ; 

Dat het arrest mitsdien op de bewe
ringen van aanlegster een passend ant
woord verstrekt en de door artikel 97 
van de Grondwet voorgeschreven vorm
verplichting in acht neemt; 

Dat het vierde onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

II. Wat de voorziening, ingesteld door 
de vennootschap naar Tsjechoslowaaks 
recht, cc Nationaal Bedrijf Koh-I-Noor » 
(zaak nr 1787) betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 83, 111, 112 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, 83 tot 87 van het keizerlijk 
decreet van 30 maart 1808, het reglement 
voor de politie en de discipline van hoven 
en rechtbanken inhoudende, 2, inzon
derheid lid 2, van het decreet van 20 juli 
1831 op de drukpers en van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest met schending van de verdedi
gingsrechten van aanlegster gewezen 
werd, daar de zaken aan het openbaar 
ministerie medegedeeld werden op de 
terechtzitting van het Hof van beroep te 
Brussel van 1 december 1958, en het pro
ces-verbaal van deze terechtzitting de 
datum niet vermeldt waarop het open
baar ministerie zijn advies zou uiten, 
dan wanneer, naar luid van het boven
aangehaald artikel 84 van het keizerlijk 
decreet van 30 maart 1808, wanneer het 
openbaar ministerie het woord niet ter
stond neemt, het slechts een termijn mag 
vragen en dit op het zittingsblad vermeld 
wordt; dan wanneer, nu deze forma
liteit niet vervuld werd en het openbaar 
ministerie zijn advies op de terechtzitting 
van 21 januari 1959 uitte, zonder dat de 
partijen daarvan kennis gegeven was, 
aanlegster aldus niet heeft kunnen uitoe
fenen het vermogen, omschreven in de 
bovenaangehaalde artikelen 87 van het
zelfde decreet en 111 van het Wetboek 
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van burgerlijke rechtsvordering, na het 
horen van het advies van het openbaar 
ministerie een nota tot rechtzetting in te 
dienen; dan wanneer bijgevolg· het bestre
den arrest gewezen werd : 1 a met scherr
ding van de verdedigingsrechten van 
aanlegster ; 2° met schending van de 
bepalingen waarbij de substantiiile for
maliteiten voorgeschreven zijn welke tot 
doel hebben het waarborgen aan de par
tijen, van de uitoefening van hun recht, 
na het lwren van bet advies van het 
openbaar ministerie een nota tot recht
zetting in te dienen : 

Overwegende, enerzijds, dat de bij 
artikel 84 van het keizerlijk decreet van 
30 maart 1808 bepaalde formaliteiten 
noch substantieel, noch op straffe van 
nietigheid voorgeschreven zijn ; 

Overwegende, anderzij ds, dat de ver
melding op het zittingsblad van de door 
het openbaar ministerie gevraagde ter
mijn om het woord te nemen niet de 
enige wijze is waarop de partijen van die 
termijn kennis kunnen krijg·en; dat uit 
geen enkel bij de voorziening gevoegd 
stuk blijkt, en dat de voorziening trou
wens niet betoogd dat aanlegster van de 
datum waarop het advies van het open
baar ministerie zou gegeven worden geen 
kennis heeft kunnen krijgen; dat er dus 
nier blijkt dat de rechten der verdedi
ging geschonden werden ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 
1319, 1320, 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, 130, 131, 133, 339, 340, 464, 4?0 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering (evengemeld artikel 4?0 ge
wijzig·d door artikel 22 van het konink
lijk besluit ur 300 van 30 maart 1936, 
bevestigd door de wet van 4 mei 1936, 
enig artikel, en, voor zoveel als nodig·, 
schending van voormeld artikel 22 van 
voormeld enig artikel en 9? van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
ontvankelijk verklaart de vrijwillige tus
senkomst v66r het hof van beroep van ver
weerders sub nume1·is 2 tot 11, om de 
reden dat deze tussenkomst « geen nieuwe 
eis uitmaakt, vermits haar voorwerp 
identiek is als datgene van de hoofdvor
dering ,, bijgevolg voor recht zegt dat de 
tussenkomenden de eigenaars van de liti
gieuze rechten zijn en dat ge'intimeerden 
zich aan namaking van een merk en aan 
on eerlijke concurren tie te hunnen op
zichte schuldig gemaakt hebben en ge'in
timeerden (aanlegster en verweerder 
sub 12) tot de kosten van de tussenkomst 

veroordeelt; dan wanneer, eerste onder
dee!, hij die vrijwillig tussenkomt in 
boger beroep geen nieuwe vordering mag 
instellen die door haar voorwerp ver
schilt van het geschil waarin hij tussen
komt; ter zake, de vrijwillige tussen
komst van verweerders sub nume1·is 2 
tot 11 subsidiair strekte hiertoe dat voor 
recht zou gezegd worden ingeval het hof 
zou beslist hebben dat de appellerende 
vennootschap niet op geldige wijze eige
naars van de litigieuze merken en naam 
geworden is, dat die naam en die merken 
het gezamenlijke eigendom van de tus
senkomenden gebleven zijn, en hiertoe 
dat aanlegster en verweerster sub 12 
jegens de tussenkomenden zouden ver
oordeeld worden tot de door verweerster 
sub 1 in haar eigen naam gevorderde 
veroordelingen ; derhalve het bestreden 
arrest het verzoekschrift tot tussenkomst 
onwettig ontvankelijk en gegrond ver
klaard heeft in zover dit verzoekschrift, 
beogende de tussenkomenden persoon
lijk als houders van de litigieuze rechten 
te doen erkennen, een nieuwe eis in
leidde; en dan wanneer, tweede onder
dee!, daar de vrijwillige tussenkomst in 
hog·er beroep altijd tot bewaring strekt, 
de daarop gevallen kosten steeds ten 
laste van de tussenkomenden moeten 
komen, zelfs wanneer de tussenkomst 
ontvankelijk en gegrond verklaard wordt; 
derhalve het bestreden arrest, door ge'in
timeerden (aanlegster en verweerster 
sub 12) tot qe kosten van de tussenkomst 
te veroordelen, hoewel deze, in hoger 
beroep ingeleid zijnde, slechts tot bewa
ring kon strekken, de in het middel aan
geduide bepalingen geschonden heeft : 

Overwegende, enerzijds, dat het be
streden arrest de vrijwillige tussenkomst 
van de litisconsorten Hardtmuth slechts 
aangenomen heeft in zover zij, tot be
waring, partij kozen voor appellante, 
bier eerste verweerster; dat het ten aan
zien van de feiten ten laste van aan
legster geen veroordeling ten voordele 
van de tussenkomenden uitspreekt; 

Overwegende, anderzijds, dat de sub
sidiaire conclusies van de tussenkomen
den, die ertoe strekten dat zij persoon
lijk als eigenaars van de merken en van 
de handelsnaam die ten geschille staan 
zouden erkend worden, en dat aanleg
ster en haar medege'intimeerde te hunnen 
voordele zouden veroordeeld worden, 
door het arrest verworpen werden ; 

Dat bijgevolg het eerste onderdeel 
van het middel niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang ; 

Overwegende dat de kosten welke door 
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de litisconsorten Hardtmuth gemaakt 
zijn voor hun vrijwillige tussenkomst, 
zoals zij door het hof van beroep inge
willigd werd, niet het karakter hebben 
van kosten als in artikel 130 van het 
Wetboek van burgerlijke rech tsvorde
ring bepaalt; 

Dat het arrest, derhalve, door aan
legster tot de kosten van deze tussen
komst te veroordelen, voormelde wets
bepaling g·eschonden heeft ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel gegrond is ; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat dit middel, dat de 

termen van bet in de zaak 2764 ingeroe
pen middel herhaalt, hetzelfde ant
woord vergt ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 3, 6, 1131 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, inzon
derheid lid 4, 6, 11, 97 van de Grondwet, 
2 en 4 van de wet van 18 october 1908 
op het beheer van Belgisch-Congo, door
dat het bestreden arrest, om de vordering 
van verweerster sub 1, en de door ver
weerders sub nume1·is 2 tot 11 ingeleide 
tussenkomst gegrond te verklaren en de 
tegeneis van aanlegster af te wijzen, de 
Tsjechoslowaakse nationalisatiedecreten, 
en inzonderheid het decreet van de pre
sident van de Tsjechoslowaakse repu
bliek van 25 october 1945, ten onrechte 
strijdig met de Belgische internationals 
openbare orde verklaart, om de reden 
dat door verrneld decreet een onteige
ning zonder vergoeding jegens natuur
lijke personen van Duitse of Hongaarse 
ethnische oorsprong georganiseerd wordt; 
dan wanneer aileen van Belgische inter
nationals openbare orde zijn de wetten 
van inwendige openbare orde waardoor 
de Belgische wetgever een beginsel heeft 
willen huldigen dat hij aanziet als wezen
lijk nodig voor de in Belgie gevestigde 
zedelijke, staatkundige of economische 
orde; noch artikel 11 van de Grondwet, 
noch enige andere bepaling onder die 
waarbij onteigeningen zonder vooraf
gaande vergoeding verboden worden, dit 
karakter hebben; evenzo geen enkele 
Belgische wetsbepaling welke dit wezen
lijk karakter heeft zich ertegen verzet 
dat verschillende wettelijke regelingen 
toegepast worden jegens natuurlijke per
sonen uit aanrnerking van hun ethnische 
oorsprong, naardien artikel 4 van de wet 
van 18 october 1908 integendeel uitdruk
kelijk in Congo voorziet in een verschil
lende regeling voor Belgen, Congolezen 
en vreemdelingen ; derhalve het bestre-

den arrest, door ten deze de exceptie 
van internationale openbare orde in te 
willigen, het wettelijk begrip van de 
Belgische internationale openbare orde 
miskend en bijgevolg de in het middel 
aimgeduide bepalingen geschonden heeft : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om het nationalisatiedecreet dat door de 
Tsjechoslowaakse overheid ten opzichte 
van de personenvennootschap onder 
gemeenschappelijke naam naar Tsjecho
slowaaks recht '' Potlodenfabriek Koh
I-Noor, L. & C. Hardtmuth » genomen 
werd buiten beschouwing te laten, erop 
wijst " dat ge!ntimeerden (waaronder 
aanlegster) hun eisen steunen op in 
Tsjechoslowakije afgekondigde maatre
gelen om de hand te leggen op een reeks 
bedrijven, welke maatregelen buiten de 
grenzen van dat land geen uitwerking· 
kunnen hebben, zoals trouwens beslist 
werd door talrijke Franse, Italiaanse, 
Zwitserse en Zweedse rechtbanken die 
van hetzelfde vraagstuk hebben moeten 
kennis nemen; ... dat .de Tsjechoslo
waakse nationalisatiedecreten niet tot 
doel hebben de rechtsbetrekkingen tus
sen particuliere personen met het oog 
op hun belangen te regelen, doch recht
streeks bij wijze van verbeurdverkla
ring aileen de belangen van de wetge
vende Staat te dienen ; dat het typische 
maatregelen tot uitoefening van de soe
vereine macht van de Staat zijn, een 
rnacht waarover hij niet dan op zijn 
eigen grondgebied kon beschikken, bui
ten hetwelk hij een niet te dulden aan
tasting zou begaan van de soevereiniteit 
van de andere Staten op het grondgebied 
waarvan zich goederen zouden bevinden 
op welke de wetgevende Staat die maat
regelen zou willen doen slaan »; 

Overwegende dat deze redenen vol
staan om de beslissing van het arrest te 
rechtvaardigen; 

Dat de door het middel gecritiseerde 
beschouwingen derhalve ten overvloede 
gegeven zijn en dat het middel niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, voegt de onder 
nrs 2764 en 2787 in de rol opgenomen 
zaken sarnen ; over de voorziening in de 
zaak nr 2764 uitspraak doende, verwerpt 
ze en veroordeelt aanlegster N. V. 
" Agebel » tot de kosten ; over de voorzie
ning in de zaak nr 2787 uitspraak doende, 
verbreekt het bestreden arrest, doch 
slechts in zover aanlegster daarbij ver
oordeeld is tot de kosten van de tussen
komst van verweerders sub nume1·is 2 
tot 11, litisconsorten Hardtmuth; ver-
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werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
voormelde verweersters tot het tiende 
van de kosten, de overblijvende negen 
tienden ten laste van aanlegster, de ven
nootschap naar Tsjechoslowaaks recht 
"Nationaal Bedrijf Koh-I-Noor, Potlo
denfabriek, L. & C. Hardtmuth >> blij
vende; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

2 juni 1960. - 1 e kamer. - Voo1'zit
ter, H. Bayot, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, Ridder An
ciaux Henry de Faveaux. - Gelijklui
dende conclusie, H. Depelchin, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Pirson, Faures 
en Simont. 

1 e KAMER. - 3 juni 1960 

HUUROVEREENKOMST. - LAND
PACHT. - 0PZEGGING DOOR DE VER
PACHTER OM ZELF HET GEPACHT GOED 
IN BEDRIJF TE NEMEN. - 0PZEGGING 
DIE NIET TEN GOEDE KOMT AAN DE 
DERDE, VERKRIJGER VAN HET VER
PACHTE GOED. 

De doo1' de ve1'pachte1' van een landbouw
goed gegeven opzegging om zelf het ge
pachte goed in bedrijf te nemen of de 
exploitatie ervan aan sommigen van zijn 
naastbestaanden over te d1'agen, komt niet 
ten goede aan de derde, verkrij ge1' van het 
ve1'pachte goed (1). 

(FAUVILLE, T. BAYE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 februari 1959 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Hoei; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1743, 1748 en 1775 van het Burger-

(1) Verbr., 24 april1959 (Ar1·. Verbr., 1959, 
blz. 664; Bull. en PAsrc., 1959, I, 861 en 
noot 1). 

W at betreft de voorwaarden en de gevolgen 
van de door de verkrijger zelf gegeven opzeg
zing om zelf het goed in bedrijf te nemen, 
zie Burgerlijk W etboek, art. 17 48 ; wet van 

lijk W etboek, zoals de laatste twee arti
kelen gewijzigd, aangevuld of vervangen 
Werden, het eerste door artikel 2 van de 
wet van 7 maart 1929 en artikel 4, para
graaf 1, van de wet van 7 juli 1951, en het 
tweede, door artikel 14 van de wet van 
7 juli 1951 en artikel 1 van de wet van 
15 juni 1955, doordat het bestreden von
nis aanneemt dat verweerder, koper van 
een perceel grond dat aan aanlegger bij 
wijze van pacht in huur gegeven werd, het 
recht heeft te eisen dat aanlegger voor
noemd perceel na het wegnemen van de 
oogst van 1958 te zijner beschikking 
zou stellen en dit op straf van uitzetting 
krachtens een op 14 juni 1956 door de 
vorige eigenaar gedane opzegging om het · 
goed zelf in bedrijf te nemen, en deze be
slissing namelijk op de beschouwing 
steunt dat" de opzegging definitief wordt, 
zodra de pachter tot wie zij gestuurd 
werd, binnen de drie maand na de ont
vangst ervan, geen verzet doet hetzij om 
de nietigheid ervan aan te voeren hetzij1 
om de redenen ervan te betwisten ; dat, 
indien deze termijn verstreken is, er voor
de pachter geen ander beroep tegen de 
eigenaar blijft dan zijn terugkeer op het. 
gepachte goed ofwel schadevergoeding te 
vorderen, indien binnen zes maanden na 
zijn vertrek het voornemen waarop de 
opzegging gesteund is niet uitgevoerd 
werd », en dat" anderzijds, de koper, door 
bet feit van zijn aankoop in een zekere 
zin in de verbintenissen maar ook in de· 
rechten van zijn verkoper treedt »; dat 
er derhalve geen enkel juridisch beletsel 
is dat hij uit deze rechten diegene zou 
verkrijgen, welke ontstaan zijn uit een 
opzegging waarvan het definitief karak
ter, naar de mening van de rechtbank,. 
niet mag betwist worden », op de voor
waarde, enerzijds, " dat aan dit door hem 
verkregen recht verbonden modaliteiten 
na te komen en het door de vroegere eige
naar, in wiens plaats hij getreden is,. 
geuite voornemen om zelf het verpachte 
goed in bedrijf te nemen uit te voeren »· 
en, anderzijds, '' zijn stellige wil te beves
tigen ook zelf de persoonlijke exploitatie 
van het goed te verzekeren »; dan wan-· 
neer, tweede onderdeel, het door de wet 
aan de verpachter verleende vermogen de· 
pacht op te zeggen om zelf het gepachte 

7 juli 1951, art. 4, par. 1; 5 juli 1957 (Arr •. 
Verbr., 1957, blz. 943; Bull. en PAsrc., 1957,. 
I, 1326) ; 24 april 1959, ,hogervermeld, en 
21 april 1960, antwoord op het derde middel 
(Arr. Verbr., 1960, blz. 758; Bull. en PAsrc.,. 
1960, I, 969). 
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goed in bedrijf te nemen of de exploitatie 
ervan aan sommigen van zijn naastbe
staanden over te dragen noodzakelijk als 
voorwaarde de verplichting onderstelt 
persoonlijk het goed waarvan sprake in 
bedrijf te nemen of het voor eigen reke
ning te laten in bedrijf nemen, zodat de 
gedane opzegging slechts ten voordele van 
de verpachter zelf of van diegenen onder 
zijn naastbestaanden die beperkender
wijze door de wet aangeduid zijn strek
ken mag en niet ten voordele van een 
derde, al ware deze de verkrijger van het 
goed, die, indien hij wenst zelf het goed 
in bedrijf te nemen, ertoe gehouden is 
aan de pachter, binnen de drie maanden 
vanaf de verkoop, een nieuwe opzegging 
met een duur van twee jaar te betekenen 
(schending van de artikelen 1748 en 1795 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit de bewoordingen 

zelve van artikel14 van de wet van 7 juli 
1951, waarbij artikel 1775 van het Bur
gerlijk Wetboek gewijzigd wordt, en uit 
de bedoeling van de wetgever blijkt dat 
het aan de verpachter verleende vermo
gen de pacht op te zeggen om zelf het 
gepachte goed in bedrijf te nemen of de 
exploitatie ervan aan sommigen van zijn 
naastbestaande over te dragen als voor
waarde de verplichting onderstelt per
soonlijk de verpachte goederen in bedrijf 
te nemen of ze voor eigen rekening te 
laten in bedrijf nemen; dat de opzegging 
slechts ten voordele van de verpachter 
zelf of van diegenen onder zijn naastbe
staanden die beperkenderwijze door de 
wet aangeduid zijn strekken mag; dat zij 
niet aan de derden ten goede mag komen, 
en namelijk niet aan de verkrijger van de 
verpachte goederen wiens rechten bij 
artikel 4, paragraaf 1, van gezegde wet 
geregeld zijn (artikel 1748 van het Bur
gerlijk Wetboek) ; 

Overwegende, derhalve, dat door te 
beslissen dat verweerder die het ver
pachte goed heeft verkregen in 1958 dit 
is na de aan aanlegger door de vorige eige
naar op 15 juni 1956 gedane opzegging, 
en die op de dag van de verkrijging van 
het goed verklaard heeft deze opzegging 
te bevestigen, zich daarop mag beroepen 
en van aanlegger de vrije beschikking 
van de goederen na de oogst van 1958 
mag bekomen, het bestreden vonnis de in 
het middel aangeduide artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 

kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten ; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik, zetelende in graad 
van hoger beroep. 

3 juni 1960. - 1 e kamer. - Voorzit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'Slaggeve1·, 
H. Delange. - Gelijkluidende concl1~sie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleiter, H. Faures. 

1 e KAMER. - 3 juni 1960 

CASSATIE. UITGESTREKTHEID. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - ARREST 
WAARBIJ HET HOGER BEROEP VAN DE 
OORSPRONKELIJKE VERWEERDER NIET 
GEGROND WORDT VERKLAARD EN RET 
TEGENBEROEP VAN DE OORSPRONKF.
LIJKE ElSER INGEWILLIGD WORDT. -
BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER 
WAARBIJ DE VERWEERDER SLECHTS 
GEDEELTELIJK AANSPRAKELIJK WERD 
VERKLAARD VOOR DE GEVOLGEN VAN 
EEN ONGEVAL. - VERBREIUNG VAN 
DE BESLISSTNG OVER HET HOOFDBEROEP 
BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN DE 
BESLISSING OVER RET TEGENBEROEP. 

Wanneer een arrest het hager be~·oep tegen 
een vonnis, waarbij de appellant, om·
spronkelijke verweerder, aansprakelijk 
we1·d gesteld voor zeke1'e gevolgen van een 
ongeval, ongeg1·ond heeft ve1·klaard en, op 
tegenberoep van de ge'intimeerde, beslist 
heeft dat de appellant op hoofdberoep 
aansp1·akelijk was voor al de gevolgen 
van het ongeval, brengt de ven~ietiging, 
op voo1·ziening van de appellant op 
hoofdberoep, van de beslissing ove~· dit 
be1·oep de vernietiging mede van de 
beslissing ove1' het tegenberoep (1). 

(N. V, « COCKERILL-OUGREE ''• T. NATIO
NALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHE 
SPOORWEGEN.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 november 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

(1) Vergel. verbr., 13 november 1958 (Arr. 
Verbr., 1959, biz. 221; Bull. en PAsro., 1959, 
I, 264). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1121, 1134, 1135, 1165, 1249 
tot 1251, 1319, 1320, 1322, 1382 tot 1384, 
1689 en 1690 van het Burgerlijk W etboek, 
19 van de wetten op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, samengeordend bij koninklijk 
besluit van 28 september 1931, gewijzigd 
bij artikel10 van de wet van 10 juli 1951, 
en van de artikelen 61, 77, 443, 462, 464, 
465 en 470 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging, doordat, een rechts
vordering bij het hof van beroep aanhan
gig gemaakt zijnde waarbij verweerster 
uitsluitend optredende als wettelijk en 
ingevolge een verklaring van« indeplaats
stelling overdracht " gesubrog·eerd in de 
rechten van haar agent Paquot, slachtof
fer van een arbeidsongeval, van aanleg·
ster de betaling vorderde van vergoedin
gen welke zij aan gezeg·de Paquot gestort 
had of hem verschuldigd was bij toepas
sing van de wetgeving op de vergoeding 
van de schade voortspruitende uit de 
arbeidsongevallen en van het statuut van 
haar personeel, het bestreden arrest ver
klaart dat het ongeval gebeurd is op de 
sporen van de door verweerster aan aan
legster in vergunning gegeven verbin
dingslijn, dat het aanleiding geeft tot de 
verantwoordelijkheid van appellante bij 
toepassing van artikel 24 van de noti
tie V 541, g·evoeg·d bij de tussen partijen 
op 21 mei 194 3 tot stand gekomen over
eenkomst waarin de algemene voorwaar
den tot toekenning van de verbindings
lijn nader omschreven worden, en dat 
aanlegster a) de gevolgen van het betwiste 
ongeval moet vergoeden, om reden dat 
aanleg·ster ten onrechte staande houdt dat 
het bewijs van een fout in haren hoofde 
of van een gebrek van de zaak waarover 
zij het toezicht zou hebben zou moeten 
geleverd worden, naardien gezegd arti
kel 24 de fout of het gebrek van de zaak 
niet vereist, doch aanlegster zonder beper
king noch uitzondering, voor al de op de 
sporen van de verbindingslijn ontstane 
ongevallen en schade aansprakelijk stelt, 
tenzij zij bewijst dat het feit aan aanleg
ster of haar agenten te wijten is, ... ; 
2° dan wanneer het bestreden arrest in 
het onzekere laat : a) hetzij of het over
wogen heeft dat de overeenkomst tussen 
partijen in feite, ten behoeve van de 
slachtoffers van een op de verbindingslijn 
gebeurd ongeval een heeling ten behoeve 
van derden behelsde dat hun een eigen 
recht toekende zich persoonlijk op een 
van rechtswege bestaande verantwoorde
lijkheid tegen aanlegster te beroepen, in 

welk geval het arrest de betwisting van 
aanlegster omtrent dit punt verworpen 
heeft zonder de redenen van deze verwer
ping op te geven, (schending van het arti
kel 97 van de Grondwet) ; b) hetzij of de 
feitenrechters hoewel zij door de conclu
sies van aanlegster erom verzocht waren 
vast te stellen dat verweerster slechts 
handelde als in de rechten van het slacht
offer Paquot tredende, overwogen hebben 
dat integendeel de vordering van ver
weerster rechte11 deed gelden welke haar 
eigen waren, in welk geval deze niet 
gemotiveerde verwerping van de aan
spraak van aanlegster artikel 97 van de 
Grondwet schendt, de bindende kracht 
van het gerechtelijk contract en de be
wijsluacht van de gedinginleidende dag
vaarding, van de conclusies van verweer
ster v66r de eerste rechter en van haar 
conclusies v66r het hof van beroep mis
kent, waaruit bleek dat verweerster uit
sluitend door middel van haar eis de uit
oefening· vervolgde van de rechten van de 
H. Paquot in wiens plaats zij getreden 
was (schending van de artikelen 1134, 
1319, 1820 en 1322 van het Burg·erlijk 
Wetboek en van de artikelen 61, 77, 78, 
443, 462, 465 en 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering), en ins
gelijks de gevolgen schendt die door de 
wet aan de indeplaatsstelling· verbonden 
zijn, hetzij deze uit kracht van de over
eenkomst hetzij uit kracht van de wet 
geschiedt, en aan de overdracht van 
schuldvordering, die aan de indeplaats
gestelde of aan de overgedragene geen 
andere rechten toekennen dan die van de 
subrogerende of van de overdrager (scherr
ding van de artikelen 1249, 1250, 1251, 
1689 en 1690 van het Burgerlijk Wetboek 
en van artikel 19 van de wetten op de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen) ; c) hetzij ten slotte 
of het arrest overwogen heeft dat, bij ont
stentenis van een verantwoordelijkheid 
van rechtswege, welke in de overeen
komst tussen partijen ten voordeel van 
het slachtoffer van een ongeval op de spo
ren van de verbindingslijn het voorwerp 
van een heeling ten behoeve van een derde 
zou hebben uitgemaakt, het slachtoffer, 
dat nochtans aan deze overeenkomst 
vreemd was en van wie verweerster zich 
ertoe beperkte de rechten door indeplaats
stelling uit te oefenen, zich tegen aanleg
ster op een uitsluitend jegens verweerster 
aangeg·ane verbintenis mocht beroepen, 
in welk geval het arrest de regel miskend 
heeft dat overeenkomsten slechts tussen 
partijen gevolg hebben (schending van 
de artikelen 1121, 1134, 1135 en 1165 van 
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het Burgerlijk Wetboek) of nog dat zij 
gerechtigd was tegen aanlegster een eis 
strekkende tot schadevergoeding in te 
stellen uit hoofde van het enkel feit van 
de schade, ofschoon het bestaan van een 
extra-contractuele verantwoordelijkheid 
van aanlegster jegens het slachtoffer het 
bewijs vergde van een door haar of haar 
aangestelde begane fout, ofwel van een 
gebrek van de zaak, welke zij onder haar 
bewaking had, alsook van het verband 
van oorzaak tot gevolg tussen deze fout 
of dit gebrek en die schade (schending 
van de artikelen 1382 tot 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek); en doordat deze 
onduidelijkheid van de motieven van het 
arrest met een on tbreken van red en en 
gelijkstaat (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat blijkens de stukken 

waarbij het hof acht vermag te slaan : 
a) verweerster een spoorwegverbindings
lijn aan de naamloze vennootschap 
"John Cockerill,,, in welker rechten aan
legster getreden is, vergund heeft, bij een 
overeenkomst van 21 mei 1943, welke 
voorwaarden om vat die in een bij de akte 
gevoegde notitie V 541 nader omschreven 
zijn en waarvan het artikel 24 bepaalt dat 
" de verzoeker - zijnde de vennootschap 
" John Cockerill "- aansprakelijk is voor 
alle ongevallen en schade aan personen 
en aan zaken welke op al de verbindings
lijnen plaats grijpen, tenzij hij bewijst 
dat het feit aan de N ationale maatschap
pij voor Belgische spoorwegen of aan haar 
agenten te wijten is ,,, en dat" ieder onge
val onmiddellijk tot een onderzoek aan
leiding geven zal ten einde de oorzaken en 
de gevolgen ervan te bepalen ; dat ver
zoeker bij dit onderzoek behoorlijk zal 
opgeroepen worden ; en zich gebeurlijk 
door een behoorlijk gemachtigde verte
genwoordiger zal kunnen laten vervan
gen ''; b) in 1952, terwijl hij zich in de 
nabijheid van gezegde verbindingslijn be
vond, een H. Paquot, agent van verweer
ster op het ogenblik van het voorbijrijden 
van een locomotief van de vennootschap 
"John Cockerill'' gewond werd; c) ver
weerster aanlegster gedagvaard heeft ten 
einde te worden veroordeeld tot betaling 
van de som van 306.725 frank zijnde het 
bedrag van de vergoedingen welke de 
eerste krachtens de wetgeving op de 
arbeidsongevallen aan het slachtoffer 
heeft moeten en moet storten ; dat het 
dagvaardingsexploot luidt « dat de ver
zoekende vennootschap ertoe gerechtigd 
is de terugbetaling van deze som van de 
gedagvaarde vennootschap te eisen, zo-
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wel krachtens de wettelijke indeplaats
stelling als krachtens een ten haren voor
dele door de H. Paquot onderschreven 
verklaring van indeplaatsstelling-over
dracht ''en dat zij aan de eerste hiervoren 
aangehaalde bepaling van artikel 24 van 
de in de overeenkomst van de partijen 
opgenomen notitie V 541 herinnert; d) de 
eerste rechter beslist heeft dat het onge
val zich op de sporen van de verbindings
lijn voorgedaan heeft; dat artikel 24 van 
de notitie V 541 van toepassing is en ten 
laste van de vennootschap " J olm Cocke
rill '' een vermoeden van aansprakelijk
heid voor zulke ongevallen instelt, dat het 
door gezegd artikel 24 voorziene onder
zoek een voorwaarde sine qua non voor de 
toepassing van dit artikel uitmaakt en 
dat hij de heropening van de debatten 
heeft gelast ten einde het de partijen 
mogelijk te maken omtrent de vraag, 
welke het voorwerp van het onderzoek is 
verder uitleg te verstrekken; e) uitspraak 
doende over het door aanlegster inge
stelde hoger beroep, het bestreden arrest 
het vonnis waartegen beroep bevestigt in 
zover het beslist heeft dat het litigieuze 
ongeval zich op de sporen van de verbin
dinslijn voorgedaan heeft en dat dienvol
gens artikel 24 van de notitie V 541 van 
toepassing is en de verantwoordelijkheid 
van aanlegster met zich brengt ; dat uit
spraak doende over het tegenberoep van 
verweerster, het het vonnis waartegen 
beroep wijzigt door te beslissen dat aan
legster al de gevolgen van het ongeval 
moet vergoeden, en het de zaak terug naaP 
de eerste rechter verwijst opdat er oveP 
het bedrag van de schade zou geconclu
deerd worden ; 

Overwegende dat in haar conclusies 
v'oor het hof van beroep aanlegster tegen 
de vordering van verweerster, benevens 
verschillende andere middelen, he eft laten 
gelden dat handelende als wettelijk en 
krachtens een overeenkomst in de rechten 
van de H. Paquot getreden verweerster, 
om in haar vordering te slagen, over geen 
enkel ander recht beschikte dan de rech
ten welke het slachtoffer tegen aanleg·ster 
kon doen gelden, dat artikel 24 van de in 
de overeenkomst opgenomen notitie V 541 
ten voordele van de slachtoffers van een 
op de sporen van de verbindingslijn ge
beurd ongeval geen beding ten behoeve 
van een derde behelst, waarbij aan deze 
slachtoffers het recht zou worden toege
kend zich op een vermoeden van verant
woordelijkheid van aanlegster jegens hen 
te beroepen ; dat zodus, om aanlegsteP 
ertoe te dwingen hem schadeloos te stel
len, de H. Paquot hetzij een fout in hoof de 
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van aanlegster of van eon van haar aan
gestelden, hetzij een g'ebrek van de zaak 
welke zij onder haar bewaking had en het 
verband van oorzaak tot gevolg tussen 
deze fout of het gebrek en de schade had 
moeten bewijzen ; dat dienvolgens om in 
haar rechtsvordering krachtens inde
plaatsstellirng te slagen verweerster ertoe 
verplicht was hetzelfde bewijs te leveren ; 
dat zij dit bewijs niet geleverd heeft en 
niet aangeboden heeft het te leveren ; 

Overwegende dat, om de verantwoor
delijkheid van aanlegster te rechtvaardi
gen, het bestreden arrest, na uiteengezet 
te hebben dat verweerster haar eis op 
artikel 2~ van de notitie V 5~1 steunt en 
aan de tekst van het eerste lid van dit 
artikel herinnerd te hebben, zegt " dat de 
ingeroepen bepaling appellante - hier 
aanlegster - verantwoordelijk stelt voor 
al de ongevallen die zich op de sporen van 
de verbindingslijn voordoen, dat deze 
tekst klaar en uitdrukkelijk is, dat de 
draagwijdte ervan niet onder voorwend
sel van interpretatie mag ing'ekrompen of 
beperkt worden; dat appellante dus zon
der gronden doet gelden dat gelntimeerde 
- hier verweerster - zich door deze 
bepaling slechts jegens derden heeft wil
len vrijstellen van haar burgerlijke 
verantwoordelijkheid betreffende onge
vallen die zich op het door haar geex
ploiteerde gedeelte van het spoorwegnet 
voordoen ; dat deze tekst geen andere 
draagwijdte zou hebben dan een over
dracht van burgerlijke verantwoordelijk
heid van ge!ntimeerde op appellante, zon
der wijziging' van het begrip verantwoor
delijkheid uit te werken en dat in het 
bijzonder het geen overdacht van het 
beroepsrisico met betrekking tot arbeids
ongevallen insluit; dat zulkdanige inter
pretatie niet met de termen zelf van de 
bepaling verenigbaar is ; dat appellante 
tevergeefs meent zich te mogen beroepen 
op het gebruik van de woorden "verant
woordelijk »en'' toerekenbaar feit » welke 
in de ingeroepen tekst voorkomen ; dat 
inderdaad de verantwoordelijkheid een 
technisch en generiek begrip, aileen in 
zich sluit dat men ertoe gehouden is 
iemand die een schade ondergaat schade
loos te stellen en dat zij niet enkel de 
aquiliaanse verantwoordelijkheid betreft; 
dat evenmin uit de gebeurlijke toereken
baarheid van het feit aan gelntimeerde 
volgt dat de partijen slechts de gemeen
rechtelijke burgerlijke verantwoordelijk
heid hebben ingezien; dat appellante ten 
.onrechte staande houdt dat het bewijs 
van een fout in haren hoofde of van een 
gebrek van de zaak welke zij onder haar 

bewaking had, moest geleverd worden, 
daar de tekst niet de fout of het gebrek 
van de zaak vereist maar appellante zon
der voorbehoud of uitzondering verant
woordelijk stelt voor al de ong'evallen die 
zich op de sporen van de verbindingslijn 
voordoen, tenzij zij bewijst dat het feit 
aan gelntimeerde of aan haar agenten te 
wijten is »; 

Overwegende dat het arrest anderzijds 
vaststelt " dat, zoals de eerste rechter het 
beslist heeft, het ongeval en de schade een 
ondeelbaar geheel uitmaken en dat zij 
zich ter zake op de sporen hebben voor
gedaan ; dat de voorwaarden die tot de 
verantwoordelijkheid van appellante aan
leiding geven dus volkomen vervuld zijn 
en dat zij het bewijs ervan niet levert dat 
het feit aan gelntimeerde of aan aar 
agenten te wijten is '' ; 

Overwegende dat de motieven van het 
bestreden arrest, wat het hiervoren 
samengevatte verweer van aanlegster 
betreft, met d ubbelzinnigheid behept 
zijn ; dat zij inderdaad niet toelaten te 
onderscheiden of het hof van beroep over
wogen heeft dat, in strijd met de stelling 
van aanlegster, de tussen partijen geslo
ten overeenkomst ten voordele van de 
slachtoffers van een ongeval dat zich op 
de sporen van de verbindinsglijn voordoet 
een beding ten behoeve van een derde 
behelst, waarbij aan deze slachtoffers het 
recht toegekend wordt zich persoonlijk 
tegen aanlegster op een verantwoordelijk
heid van rechtswege te beroepen, dan wei 
of, terwijl aanlegster het hof verzocht 
vast te stellen dat, volgens de bewoor
dingen van de dagvaarding, verweerster 
als gesubrogeerd in de rechten van het 
slachtoffer optrad, het hof van beroep 
geoordeeld heeft dat, niettegenstaande de 
bewoordingen van de dagvaarding, de 
vordering van verweerster rechten laat 
gelden welke haar eigen zijn, ofwel ten 
slotte of het hof van beroep de mening is 
toegedaan dat, zelfs bij ontstentenis van 
een verantwoordelijkheid van rechtswege 
welke, in de overeenkomst van 19~3 ten 
voordele van het slachtoffer van een on
geval dat zich op de sporen van de ver
bindingslijn voordoet, het voorwerp van 
een beding ten behoeve van derden zou 
uitgemaakt hebben, de H, Paquot die aan 
gezegde overeenkomst vreemd is en in 
wiens rechten verweerster ingevolge inde
plaatsstelling was gehouden, niettemin 
krachtens gezegde overeenkomst te eigen 
voordele een recht tot vergoeding tegen 
aanlegster kon doen gelden ; 

Dat deze dubbelzinnig'heid in de motie
ven van het arrest met het ontbreken van 
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motieven gelijkstaat; dat het bestreden 
arrest zodoende het in het middel inge
roepen artikel 9? van de Grondwet 
geschonden heeft ; 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing van het arrest over het hoofd
beroep van aanlegster in onderhavig ge
val de vernietiging van de beslissing van 
het arrest over het tegenberoep van ver
weerster medebrengt ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zijn geheel; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerster tot de 
kosten ; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

3 juni 1960.- 1e kamer.- Voo!'Zit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Moriame. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleiter, H. Pirson. 

1 e KAMER. - 3 juni 1960 

1° PENSIOENEN.- VERGOEDINGSPEN
SIOENEN. - GECOORDINEERDE WETTEN 
VAN 5 OCTOBER 1948. - ADMINISTRA
TIEVE COMMISSIES.- RECHTSMACHTEN 
GELAST O.M. UITSPRAAK TE DOEN OVER 
DE HOEDANIGHEID VAN RECHTHEBBEN
DE. - DRAAGWIJDTE VAN DIE OP
DRACHT. 

2° ORGAAN MET EIGENLIJKE 
RECHTSPRAAK BELAST. - VER
GOEDINGSPENSIOEN. GECOORDI
NEERDE WETTEN VAN 5 OCTOBER 1948. 
- ADliUNISTRATIEVE COMMISSIES. -
RECHTSMACHTEN UITSPRAAK DOENDE 
OVER DE HOEDANIGHEID VAN RECHT
HEBBENDE. - SOEVEREINE BESLIS
SING, ONDER ENKEL VOORBEHOUD VAN 
TOEZICHT DOOR DE RAAD VAN STATE. 

1o Indien de wetgever, in artikel 45, para
graaf 3, van de wetten op de vergoedings
pensioenen, gecoiirdinee1·d bij besluit van 
5 october 1948, de hoedanigheid van 
rechthebbende op een vergoedingspen
sioen als een feitelijk punt heeft be
schouwd, heeft hij niettemin aan de doo!' 
hem ingestelde administ1·atieve commis
sies de last op gedmgen over die hoedanig
heid zelf uitspraak te doen, zonde!' onder
scheid te maken tussen het geval waarin 
slechts een feitelijk punt betreffende die 
hoedanigheid wordt betwist en het geval 

waarin de betwisting tot voorwerp heeft 
de verklaring van een wettelijke bepaling 
die betrekking heeft op die hoedanigheid, 
en die voorkomt hetzij in bedoelde geco
ii!·dineerde wetten, hetzij in een wet waar
naar zij ve1·wijzen (1). 

2° De administ1·atieve, commissies, waarbij 
een aanvraag tot vergoedingspensioen op 
grand van de bij besluit van 5 october 
1948 gecoiirdineerde wetten aanhangig 
is, doen uitspraak als met eigenlijke 
rechtspraak belaste o1·ganen en, onde1' 
enkel voo1·behoud van een ve1·nietiging 
van hun beslissingen door de Raad van 
State, soeverein, over de hoedanigheid 
van !'echthebbende op het pensioen van 
de aanvragm·, en namelijk over de V!'aag 
of, voor de toepassing van bedoelde 
wetten, de aanvrager als Belg dient te 
WO!'den aangezien. 

{GUTMACHER, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 mei 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgereid uit de scherr
ding van de artikelen 92 tot 94 van de 
Grondwet, 1, zoals het door artikel 3 
van de wet van 26 juli 1952 gewijzigd 
werd, 2 (inzonderheid litt. e), 3, 40, 41, 45 
(inzonderheid paragrafen 3 tot 5) en 47 
van de bij het besluit van de Regent 
van 5 october 1948 samengeschakelde 
wetten op de vergoedingspensioenen en 
1351 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat, vaststellend dat de commissie van 
beroep voor vergoedingspensioenen het 
toekennen aan aanlegger van een inva
liditeitspensioen voorgesteld heeft bij be
slissing van 22 maart 1954 waarbij aan 
.de aanlegger de hoedanigheid van Belg 
op de datum van het schadelijk feit en 
de hoedanig·heid van rechthebbende op 
dergelijk pensioen ten aanzien van de 
wetten op de vergoedingspensioenen er
kend worden, het bestreden arrest ver
klaart dat het aldus door die beslissing 
opgelost vraagpunt, benevens de beoor
deling van feitelijke punten, het onder
zoek van een rechtspunt insloot, en dat 
de hoven en rechtbanken, daar zij door 

(1) Verbr., 21 januari 1960 (Bull. en 
PAsrc., 1960, I, 578 en noot). 
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de in dergelijke beslissing uitgedrukte 
rechtsbeschouwingen niet gebonden zijn, 
bevoegd zijn om na te gaan of de com
missie van beroep uit de vastgestelde 
feiten gevolgen heeft afgeleid die overeen
komstig de wet zijn, en aanleggers vorde
ring tot betaling der renten van een 
vergoedingspensioen ontzegt om reden 
dat voormelde beslissing van de commis
sie van beroep de samengeschakelde wet
ten op de vergoedingspensioenen zou 
miskend hebben door voor hun toepas
sing aan aanlegger de hoedanig·heid van 
Belg op het ogenblik van het schadelijk 
feit te verlenen en door hem de hoedanig
heid van rechthebbende te er.kennen; 
dan wanneer de commissie van beroep 
der vergoedingspensioenen, als conten
tieus administratief gerecht, aileen be
voegd was om in laatste aanleg over de 
hoedanigheid van rechthebbende op een 
invaliditeitspensioen in hoofde van aan
legger te beslissen, zelfs indien voor het 
toepassen van de wetten op de vergoe
dingspensioenen de beoordeling van die 
hoedanigheid het onderzoek van een 
rechtspunt of de interpretatie van die 
wetten insloot ; dan wanneer de beslissing 
van voornoemde commissie, die met be
trekking tot de hoedanigheid van recht
hebbende het enig aanneembaar bewijs
middel uitmaakt, de hoven en rechtban
ken bond, en dan wanneer het bestreden 
arrest, door zijn beoordeling in .de plaats 
van die van de commissie te stellen om 
aan de aanlegger de hoedanigheid van 
rechthebbende die hem door deze erkend 
was te weigeren, de uitsluitende bevoegd
heid van de commissie van beroep om 
in laatste aanleg uitspraak te doen en 
het tot haar beslissing van 22 maart 
behorend gezag miskend heeft : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het hof acht vermag te slaan blijkt 
a) dat aanlegger v66r de commissie van 
eerste aanleg een verzoekschrift ingediend 
heeft strekkende tot het bekomen van 
een vergoedingspensioen op grond van 
artikel 2, littera e, van de bij het besluit 
van de Regent van 5 october 1948 samen
geschakelde wetten op de vergoedings
pensioenen, en dat hij tot staving· van dit 
verzoekschrift deed gelden dat, op 4 sep
tember 1942 door de Duitse politie aan
gehouden zijnde geweest, hij, ten gevolge 
van zijn internering in verscheidene con
centratiekampen tot op 7 mei 1945, door 
een longaandoening werd aangetast ; 
h) dat dit verzoekschrift afgewezen werd 
om reden dat aanlegger bij zijn ontvoe
ring geen Belg, maar een Poolse onderc 
daan van Israelietische oorsprong was, 

en dat hij slechts de hoedanigheid van 
Belg kon verkregen hebben vanaf de 
overschrijving van het vonnis dd. 2 april 
1949, dat zijn nationaliteitskeuze aan
nam ; c) dat de commissie van beroep 
voor vergoedingspensioenen waarbij het 
door aanlegger ingesteld hoger beroep 
aanhangig was, bij beslissing van 22 maart 
1954, aangenomen heeft dat aanlegger op 
het ogenblik van het schadelijk feit als 
Belg moest beschouwd worden voor de 
toepassing van voormelde samengescha
kelde wetten, hem de hoedanigheid van 
rechthebbende op het pensioen heeft er
kend en het verlenen van dit pensioen 
wegens zekere invaliditeiten heeft voor
gesteld; 

Overwegende dat, vermits het door 
verweerder v66r de Raad van State in
gediend hoger beroep tot vernietiging als 
te laat ingesteld afgewezen werd, en daar 
verweerder dit pensioen aan de aanlegger 
niet heeft willen uitkeren, deze voor
noemde verweerder v66r de rechtbanken 
van eerste aanleg heeft doen dagvaarden 
om zich tot betaling der krachtens voor
noemde beslissing van 22 maart 1954 
vervallen en te vervallen renten te horen 
veroordelen ; 

Overwegende dat de rechtbank de vor
dering principieel gegrond heeft verklaard 
om reden dat, daar de commissies van 
eerste aanleg en van beroep van de ver
goedingspensioenen, aileen gelast zijn om 
over de hoedanigheid van rechthebbende 
op een pensioen te beslissen, de rechter 
in onderhavig gevai, te dien opzichte 
door de beslissing van de commissie van 
beroep van 22 maart 1954 gebonden was; 

Dat, op het hoger beroep van verweer
der, het bestreden arrest de vordering· 
van aanlegger ongegrond heeft verklaard · 

Overwegende dat, naar luid van arti: 
kel 45, paragrafen 3 en 4 der samenge
schakelde wetten, de commissies van 
eerste aanleg en van beroep gelast zijn 
« uitspraak te doen over de volgende 
feitelijke punten : a) de hoedanigheid 
van rechthebbende ... » ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze tekst interpreteert alsof hij zou 
beschikken dat de commissies slechts 
over de hoedanigheid van rechthebbende 
uitspraak doen indien de feitelijke punten 
betreffende die hoedanigheid aileen be
twist zijn, met uitsluiting van elke be
twisting aangaande het wettelijk begrip 
van rechthebbende in voornoemde wet
ten· 

o'verwegende dat dergelijke interpre
tatie onverenigbaar is met de tekst van 
het artikel45 dat, hoewel het de hoedanig-


