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zich had moeten bevoegd verklaren om 
kennis te nemen van het ten laste van aan
legger gelegd feit, bijg·evolg, de zaak tot 
zich trekt en over de grond uitspraak 
doet, dan wanneer de beslissing het von
nis van onbevoegdheid, door de eerste 
rechter geveld, had moeten bevestig·en 
en dus de zaak niet tot zich kon trekken, 
daar het uit de tekst zelf van het bestre
den vonnis blijkt dat aanlegger een fout 
heeft begaan die een verwonding als on
vrijwillig gevolg had, hetgeen het wan
bedrijf van slagen of verwondingen, bij 
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, uit
maakt, misdrijf waarvan de kennis aan 
de correctionele rechtbank toegewezen 
wordt en dus buiten de grenzen van de 
bevoegdheid van de politierechtbank 
valt : 

Overwegende dat, blijkens de proces
stukken, de burgerlijke partij aanlegger 
wegens inbreuk op de artikelen 4o2, 52 
en 55 van het Algemeen Reglement op 
de verkeerspolitie, rechtstreeks heeft 
doen dagvaarden v66r de Politierecht
bank te Antwerpen die zich onbevoegd 
heeft verklaard omdat, uit de overtre
ding·en die aan de vervolging ten grondc 
slag waren gelegd, een aanrijding· was g·e
volgd welke aan een derde persoon ver
wondingen had toegebracht ; 

Dat op het hoger beroep, ingesteld 
door de burgerlijke partij, de correc
tionele rechtbank het beroepen vonnis 
te niet deed, de zaak tot zich trok en 
zich tot kennisname er van bevoegd ver
klaarde op deze grond dat de lichte 
schram, opgelopen door de juffrouw die 
naast aanlegger in de auto was gezeten, 
nadat die juffrouw zich naar het gast
huis had begeven, " wellicht nit rede 
zij wat zenuwachtig was "• geen verdere 
zorg·en vergde, waaruit de rechtbank 
heeft afgeleid dat kwestieuze schram tot 
het door artikel 4o20 van het Strafwetboek 
voorzien wanbedrijf geen aanleiding ge
ven kan; 

Dat aldus de beslissing van de rechter 
in feitelijke aanleg berust op een rechts
opvatting naar welke, voor het bestaan 
van het door artikelen 418 en 4o20 voor
zien misdrijf, is vereist ditt ht)t onvrijwil
lig letsel bij gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg, doch zonder het inzicht om de 

- persoon van een ander aan te randen, 
veroorzaakt door de beklaagde, een zekere 
graad van zwaarwichtigheid zou verto
nen; 

Overwegende echter dat als slagen en 
verwondingen in de wettelijke zin van 
die woorden dient beschouwd te worden 
aile uitwendig· of inwendig letsel, hoe 

licht het ook zij, dat aan het menselijk 
lichaam van buiten uit door een mecha
nische of chemische op de lichaamsge
steltenis inwerkende oorzaak wordt toe
gebracht; 

Dat derhalve de ontvelling, waarvan 
het bestreden vonnis het bestaan vast
stelt, een verwonding is zoals bedoeld 
door voormeld artikel 4o20 ; waaruit volgt 
dat, beslissende zoals hierboven is gezegd 
op grond van een naar recht verkeerde 
opvatting, het bestreden vonnis de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
heeft geschonden ; 

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

den vonnis ; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen en dat melding er van zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing ; veroordeelt de bur
gerlijke partij tot de kosten; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Mechelen. 

28 November 1949. - 2e ka:iner. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Simon.- Gelijkluidende 
conclusie, I-I. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMEn. - 28 November 1949. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
- MILITIE. - VERZOEK DAT SLECHTS 
STREKT TOT NADER GENEESKUNDIG 
ONDERZOEK. - MAAICT GEEN voon
ZIENING UIT. 

JYiaakt geen voorziening in verbreking uit, 
de aanvraag waarbij een voorlopig 
wegens t1jdel1jke ongeschiktheid af"ge
keurde milicien, slechts om een nader 
geneeskundig onderzoek verzoelrt (1). 

(VAN DUYNSLAEGEH.) 

AHHEST. 

HET I-IOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing·, op 12 September '1%9 door de 
Herkeuringsraad van de provineie Ant
werpen gewezen; 

Overwegende dat bewuste beslissing 
aanlegger als tijdelijk ongeschikt (ta
bel C, nr 62) voorlopig heeft afgekeurd; 

(1) Verbr., 5 Mei 1947 (Ar1·. Verbr., 1947, 
blz. 146; Bull. en PASIC., 1047, I, 188). 
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Overwegende dat Van Duynslaeger 
noch enige schending van de wet, noch 
enig vormverzuim aanvoert ; 

Dat hij eenvoudig het Hof om een nader 
onderzoek naar zij n harttoestand ver-
zoekt; · 
· Overwegende dat zulk een aanvraag 

geen voorziening in verbreking uitmaakt ; 
Om die redenen, verwerpt het ver

zoelc 

28 November 1949. - 2e kamer. -
VooTzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Simon. - Gelijklttidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 1 December 1949. 

1° HUUROVEREENKOMST.- HUis
nuun. - VORDERING TOT HERSTEL IN 
HET GENOT. - UITSPRAAK NAAR BIL
LIJKHEID. - HUURDER DIE EEN JAAR 
WACHT ALVOHENS DE VOHDEHING IN 
TE STELLEN.- VERWERPING GESTEUND 
OP DIE REDEN. - WETTELIJKHEID. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
GERICHT TEGEN EEN OVEHBODIGE HE
DEN. - 0NONTVANKELIJKHEID: 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGEHLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
DAT EEN DUBBELZINNIGIIEID IN DE 
REDENEN AANVOEHT. REDENEN 
VRIJ VAN DUBBELZINNIGHEID.- MID
DEL MIST IN FEITE. 

-±0 REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGEHLIJKE 
ZAKEN.- RECHTER IN HOGER BEROEP 
DIE DE. REDENEN VAN DE EERSTE 
RECHTER 'JUIST EN RECHTMATIG VER
KLAART. - 0VERNEMING VAN DIE RE
JJENEN. - ANTWOORD OP DE CONCLU
SIES WAAROP DIE REDENEN BETREK
KING HEBBEN. 

so REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - GEEN VERPLICHTING VOOH 
DE HECHTER AL DE VOORGESTELDE AR
GUMENTEN TE BEANTWOORDEN. 

1° DaaT de rechter naar billijkheid ttit
sp7·aak doet over de vordering tot he1·stel 

(1) Verbr., 20 Maart 1947 (Arr. Verbr., 
19.47, biz. 9.1; Bull. en PASIC., I947, I, 121). 

(2) Verbr., 16 September 1948 (Arr. Verbr., 
1948,- biz. 422; Bull. en PASIC., 1948, T, 491). 

in het genot voorzien b ij artikel 30 van 
de besluitwet van 12 Niaart 1945 en bij' 
artikel 22 van de wet van 81 Ju.li 
194-7, is het vonnis wettelijk gernotic. 
vee1·d hetwelk d1:e vordering verwe·rpt op 
grand van de feitelijke ornstandigheden· 
van de zaak en namelijk op deze dat 
de huttrde1· rneer dan een j aar heeft 
gewacht alvorens zijn vordering in te 
stellen. (Besluitwet van 12 Maart 194S', 
art. 30 en 31 ; wet van 31 J uli 194 7; 
art. 22 en 23.) 

2° Is, bij gebrek aan belang, niet ontvan
kelijk het rniddel dat zich e1' toe beperkt 
een van de redenen van de beslissing te 
bestrijden, wannee1' die beslissing wet' 
telijk door een andere reden gerechtvaar
digd is (1). 

3° Mist feitelijke gTondslag, het middel 
dat aan de bestreden beslissing het ver
wijt maakt op dttbbelzinnige redenen 
gegrond te zijn, dan wanneer de ge
critiseerde 1·eden vrij is van dubbelzin
nigheid (2). 

4° Door de redenen van de eetste rechte1' 
juist en rechtmatig te verklaren, neemt de 
Techter in hogeT beroep die redenen over 
en beantwo01·dt hij zodoende de concluc 
sies waarop die redenen betnkking heb
ben. 

S0 De verplichting de vonnissen te moti
vei·en sluit niet de verplichting in al de 
voorgestelde a1'gumenten te beantwoor
den (3). 

{VENNOOTSCHAP « RODINA "• T. NAAJ\ILOZE 
VENNOOTSCHAP « UNION DES DBA
PIERS " EN !VIOORTGAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis vaa de Rechtbank van eerste aan
leg te Antwerp en dd. 27 October 1 \!4 7; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 22 van de 
wet van 31 Juli 1947 houdende uitzon
deringsbepaling·en in zake huishuur, en 
131S van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden vonnis de vordering 
van aanlegster noch ontvankelijk, noch 
gegrond verklaart, om reden dat " de 
meeste commentatoren akkoord gaan om 
aan te nemen dat deze datum (voorzien 
door voormeld artikel 22) een uiterste 
datum is, waarvan enkel deze huurders 

(3) Vaste rechtspraak en o. m. verLr,., 
21 November 1949 (zie hoger, biz. 160; Bull. 
en PAsiC., 1950, I, 178); 29 .Tanuari 1948 
(Arr. Verbr.,· 1948, biz. 61; Bull. en PASIC;, 
1948, I, 70), 
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7<l!llen genieten die hewijzen dat zij niet 
normaal en r):)delijkerwijze op een vroe
gere datum konden handelen ,, dat " uit 
het beroepen vonnis en uit de debatten 
in. hog·er heroep is gebleken dat he
roepster dit hewijs niet heeft kunnen 
yoorbrengen ,, en dat aanlegster een jaar 
gewacht heeft alvorens de procedure aan 
te vangen, dan wanneer artikel 22 van de 
vvet van 31 J uli 1%7 de aanleg·ger tot 
herstel in het genot slechts verplicht zijn 
vordering in te stellen v66r 31 December 
194 7, zonder hem enigszins het bewijs· op 
te leggen dat hij niet eerder heeft kunnen 
handelen als hij gedaan heeft : 

Overwegende dat de eerste rechter, na 
vastg·esteld te hehhen dat aanleg·ster 
ruim een j aar had gewacht vooraleer haar 
vraag in te dienen, herinnert dat, lui
dens artikel 31 van de besluitwet van 
12 Maart 1945, «de rechter uitspraak 
d_oet naar hillijkheid ,, en dat hij vervol
gens, na beoordeling van de feitelijke om
standigheden van de zaak, de eis verwor· 
pen heeft; 
. · Overwegende dat, zo de rechter in 

hog·er beroep hij die motieven de over
weging heeft gevoegd dat de datum van 
31 December 1947 een uiterste datum is, 
waarvan enkel deze huurders zullen ge
nieten die hewijzen dat zij niet vroeger 
hebben kunnen handelen, dit motief 
overbodig is, en dat het middel dien
aangaaride dus zonder belang· is ; 
' Dat het middel niet kan aangenomen 

worden; 
Over het tweede. middel : schending 

van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis de vordering on
ontvankelijk en ongegrond verklaart om 
reden dat " de rechthank naar billijkheid 
moet oordelen over het herstel in het 
genot, zelfs indien al de voorwaarden van 
artikel 22 vervuld zijn, en de toestand 
van heide partijen dient te overwegen; 
dat de rechtbank in hoger beroep, de be
schouwingen en overwegingen van de 
eerste rechter juist en rechtmatig heeft 
bevonden " ; doordat die beweegreden 
niet toelaat te onderscheiden of, volgens 
de rechter over de grond, de billijkheid 
de verwerping van de eis tot herstel in 
het genot rechtvaardigde, ofwel of zij, in
tegendeel, opdrong die vraag te aanvaar
den ; doordat die heweeg'!'edenen evenmin 
toelaten te onderscheiden of de rechtb1mk 
de motieven van de eerste rechter al dan 
riiet tot staving zijner heslissing aang·e
nomen heeft; doordat, bijgevolg, het be
streden vonnis de vordering van aanleg
ster afgewezen heeft door dubbelzinnige 
beweegredenen, gelijkstaande met een 

gehrek aan motieven, en dus niet wette~' 
lijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat « de feitelijke beschouwingen van de 
eerste rechter juist zijn gebleken" en 
verder dat « de rechtbank in hoger 
beroep de beschouwingen . en overwe-~ 
gingen van de eerste rechter juist en 
rechtmatig heeft bevonden >>, de rechter. 
in hog·er beroep, in teg·enstrij d met de 
beweringen van het middel, ondubhel
zinnig de motieven van de eerste rechter 
heeft aangenomen; _ 

Dat het middel dus feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis de vordering onont
vankelijk en ongegrond verklaart hij 
aanneming van de motieven van de eer
ste rechter, zonder de middelen in over
weging te nemen waarbij aanleg·ster if\ 
haar conclusies in hoger heroep staande, 
hield dat, in tegenstelling met wat d~e' 
eerste rechter beslist had : 1° zij, niet 
sneller dan zij gedaan had, in rechte had 
kunnen optreden omdat haar beheerders 
in het baitenland waren en dat zij haar 
beheerraad moest samenroepen opdat zij 
de vordering tot herstel in het genot kon 
inspannen ; 2° men haar niet mocht ver
wijten tweede verweerster niet te hebben 
ingelicht over haar voornemen vermits 
zij de identiteit van de nieuwe huurder 
van kwestieuze lokalen niet kende ; 
3° eerste verweerster niet heeft kunnen 
menen dat aanlegster ervan zou afzien 
in rechte op te treden en haar antwoord 
op de brief van 28 Aprili %5 aantoonde 
dat zij zich aan een rechtsvordering 
verwachtte; 4° de~werken, uitg·evoerd door 
tweede verweerster in de: verhuurde 
plaatsen:, de verwerping van de eis tot 
herstel in het genot niet rechtvaardigden, 
vermits zij gedaan werden met het oog 
op het geding, met het enig doel om aan 
tweede verweerster een argument · ter 
hand te stellen; doordat, bijgevolg, het 
bestreden vonnis de vordering van aan
legster afgewezen heeft zonder de midde
len in overweging te nemen die ertoe 
strekten de gegrondheid van die vorde
ring te bewijzen; doordat het bestreden 
vonnis 'dus niet wettelijk gemotiveerd 
is : 

Overwegende dat het vonnis van de 
eerste rechter vaststelt dat de volmacht
drageFs van aanlegster ter plaatse zijn 
gebleven, de gang van de zaken hehben 
kunnen volgen, dat aanlegster geen jaar 
no dig had om onderrichtingen te ~ geven 
aan haar burelen te Brussel en, eindelijk, 
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dat de goede trouw van de << Union des 
Drapiers » niet te betwijfelen is ; 

Overwegende dat het bestreden von-
, nis, die de motieven van de eerste rechter 

juist en rechtmatig heeft bevonden, die 
motieven heeft overgenomen, en alzo op 
passende wijze het eerste, het tweede en 
het vierde ingeroepen verweermiddel in 
overweging heeft genomen im beant
woord; 

Overwegende dat het derde verweer
middel een eenvoudig argument uit
maakt waarop de rechter niet antwoor
den moest; 

Dat het middel dus niet kan aangeno
men worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten en tot een schadevergoeding van 
150 frank jegens verweersters. 

1 December 1949. - 1 e kamer. -
Voorzitter en verslaggever, H. Wouters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelij.kluidende conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal.- Pleite1·s, HH. VanRyn, 
Van Leynseele en Delacroix. 

1 e KAMER. - 1 December 1949, 

fo VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
AANDUIDING VAN EEN WETSBEPALING 
DIE GESCHONDEN WERD INDIEN HET 
MIDDEL GEGROND IS. - SCHENDING 
DIE DE VERBREKING VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING MEDEBRENGT.- VOL
DOENDE AANDUIDING. 

2° MILITAIRE OPEISINGEN. 
WAARDE VAN HET OPGEEISTE MATE
R!EEL. - GEEN KONINKLIJK BESLUIT 
DAT DIE WAARDE BEPAALT. - SOU
VEREINE BEOORDELING DOOR DE RECH
TER OVER DE GROND. - BESLISSING 
WELKE DIE WAARDE VASTSTELT OP DE 
KOSTPRIJS VERMEERDERD MET EEN 
LICHTE WINSTMARGE. - WETTELIJK
HEID. 

so MILITAIRE OPEISINGEN. 
MORATOIRE INTERESTEN. - TIJDPERK 
GAANDE VAN 10 MEI 19~0 TOT 15 FE
BRUARI 1946. - RENTEVOET VAST
GESTELD OP 2 T. H. 

1° Voldoet aan artikel 9 van de wet van 
25 Februari 1925, voor zover het de aan
duiding voorschrijft, in de voorziening, 
van de wetsbepalingen waarvan de 
schending wordt ingeroepen, het middel 
dat een wetsbepaling aanduidt die ge-

schonden werd indien het middel gegrond 
is, op voorwaarde dat die schending van 
aard is om de ve1'b1·eking van de bestre
den beslissing mede te brengen (1). 

2° Bij gebrek aan koninklijk besluit dat 
de waarde bepaalt van het materieel op
geeist door de militaire overheid, behoort 
de beoordeling van die wam·de tot het 
souverein gebied van de rechter ove·r 
de grand; geen enkele wetsbepaling 
verbiedt hem, tot vaststelling van die 
waarde, bij de kostprijs van het mate
rieel een kleine winstmarge te voegen. 
(Wet van 12 Mei 1927 op de militaire 
opeisingen, art. ~ en 6.) 

S0 De moratoire interesten op de wegens 
militaire opeisingen verschuldigde vet·
goedingen blijven vastgesteld op 2 t. h. te 
rekenen van 10 Mei 1940, en die rente
voet is in voege gebleven tot 15 Februari 
1946, hetzij twaalf maanden na de vol
komen lbevrijding van het nationaal 
grondgebied. (Wet van 12 Mei 1927 
op de militaire opeisingen, art. 15 ; 
besluit van de secretarissen-generaal 
dd. S1 J anuari 1941 ; besluit van de 
Regent van 18 September 1945.) 

{BELGISCUE STAAT, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « SAMBRE-ESCAUT ».) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op- 2S October 19~ 7 gewezen in 
hoger beroep door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, ~. 5 en 6 
van de wet dd. 12 Mei 1927 op de mili
taire opeisingen, van het koninklijk be
sluit dd. 10 September 19S9 tot regeling 
van de uitvoering van de wet dd. 12 Mei 
192 7 op de militaire opeisingen, doordat 
het bestreden vonnis de Staat veroordeeld 
heeft een som van 170.569 frank, hoof
dens opeisingen, te betalen, die som be
vattende een zekere winst, << dat dit ech
ter niet uitsluit dat beroepene zich een 
Iichte winstmarge zou toekennen », dan 
wanneer de opeisingsvergoeding slechts 
de waarde van de ten tijde van de op
eising opgeeiste zaken, met uitsluiting 
van alle winst, moet begrijpen; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, afgeleid uit het gebrek aan vermel
ding van de geschonden wet, doordat het 
middel niet bepaalt welke bepalingen 
van: het koninklijk besluit van 10 Sep-

(1) Verbr., 27 November 1947 (Arr. Verbr., 
1947, biz. 383; Bull. en PAsrc., 1947, I, 504). 
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tember 1939 zouden geschonden geweest 
zijn : 

Overwegende dat het vonnis verwe
ten wordt dat het de uitdrukking van 
artikel 4 van de wet van 12 Mei 1927 
<< mits rechtmatige vergoeding , op de 
voet der waarde van de verstrekkingen 
op het ogenblik der opeising " verkeerd 
ge!nterpreteerd heeft ; 

Overwegende dat die wetsbepaling in 
het middel aangeduid is ; dat de omstan
digheid, dat er terzelfdertijd schending 
zou bestaan van zekere regels, in het' 
koninklijk besluit van 10 September 1939 
vermeld, niet volstaat om het middel 
niet ontvankelijk te maken; 

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

Overwegende dat, door de opeising van 
materieel toe te laten, mits rechtmatige 
vergoeding op de voet van de waarde 
van de verstrekkingen, artikel 4 van de 
wet van 12 Mei 1927 aan de rechter de 
zorg overlaat die waarde te schatten in 
al de gevallen waarin het bedrag van de 
vergoedingen niet overeenkomstig arti
kel 6 bij een koninklijk besluit bepaald 
worden; 

Overwegende dat aanlegger geen 
enkele bepaling van een koninklijk be
sluit aanduidt welke het bedrag zou be
paald hebben van de vergoeding voor de 
opeisingen, zoals deze waarover het in 
onderhavig geval gaat ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
beoordeling van de waarde tot het sou
verein gebied van de rechter over de 
grond behoort ; 

Overwegende dat de waarde niet nood
zakelijk gelijk is aan de kostprijs van het 
opgeeist voorwerp ; dat, indien de wet
gever geoordeeld had zich aan dit begrip 
te moeten houden, hij niet nader zou be
paald hebben dat die waarde op het 
ogenblik van de opeising moest geschat 
worden; 

Overwegende dat, door bij de kostprijs 
van het opgeeist voorwerp een kleine 
winstmarge te voegen, de rechter over 
de grond dus gebruik heeft gemaakt van 
zijn souvereine beoordelingsmacht wat 
de waarde aangaat van het opgeeiste 
matt;lrieel, en geen enkele van de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen heeft 
geschonden ; 

Dat dit middel naar recht faalt ; 
Over het tweede middel : schending 

van artikelen 97 van de Grondwet, 15 van 
de wet dd. 12 Mei 1927 op de militaire 
opeisingen, 1, 2 en 3 van het besluit dd. 
31 J anuari 1941 betreffende de door de 
Staat verschuldigde moratoire interesten 

(Belgisch Staatsblad dd. 24-25 Februari 
1941), besluit dat tijdelijk geldig ver
klaard werd door de besluitwet dd. 5 Mei 
1944, artikel 3 (Belgisch Staatsblad ver
schenen te Londen dd. 1 September 
1944), van het koninklijk besluit dd. 
18 September 1945 waarbij de datum 
van , de volkomen bevrijding van het 
grondgebied op 15 Februari 1945 be
paald wordt (art. 1) ; doordat het be
streden vonnis de Belgische Staat ver
oordeeld heeft aan verweerster op de 
opeisingsvergoeding, die hij erkent haar 
verschuldigd te zijn, de interesten tegen 
4 t. h., van af het verloop van de derde 
maand na dagtekening van de fac
turen te betalen, dan wanneer de interest 
tegen 2 t. h. slechts verschuldig·d is van 
af 31 Juli 1940 (art. 15, laatste alinea) 
tot 15 Februari 1946 en de interesten 
tegen 4 t. h. van af 15 Februari 1946 : 

Overwegende dat artikel15 van de wet 
van 12 Mei 1927, in zijn voorlaatste 
alinea, de datum bepaalt waarop de ver
goeding voor militaire opeisingen interest 
zal opbrengen; dat het in zijn laatste 
alinea bepaalt dat de termijn van af 
welke de schadevergoeding begint te 
lopen << geschorst is zolang het Minis
terie van landsverdediging, ten gevolge 
van overweldiging van het grondgebied 
door de vijand, onmogelijk met de 
belanghebbenden in betrekking blijven 
kan "; 

Overwegende dat het besluit van 
31 J anuari 1941 betreffende de door de 
Staat verschuldigde moratoire interesten 
de voet van de interest op 2 t. h. brengt 
met ingang van 10 Mei 1940 ; 

Dat dit besluit tijdelijk geldig werd 
verklaard bij de besluitwet van 5 Mei 
1944, waaruit volgt dat die rentevoet 
van 2 t. h. in voege zal blijven tot het 
verstrijken van de twaalfde maand na 
de volkomen bevrijding van het nationaal 
grondgebied ; 

Overwegende dat het koninklijk be
sluit van 18 September 1945 heeft vast
gesteld dat 15 Februari 1945 de datum 
is van de bevrijding van het grondgebied; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, in weerwil van die bepalingen, be
slist dat de moratoire interesten verschul
digd zijn tegen de rentevoet van 4 t. h. 
met ingang van de derde maand die de 
datum van de factuur volgt, om de on
duidelijke reden dat het besluit van 
31 J anuari 1941 zou genom en geweest 
zijn tengevolge van de uitzonderlijke om
standigheden van de bezetting van het 
nationaal grondgebied, en om deze andere 
reden dat een Belgisch-Britse overeen-
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komst hop ens de opeisingen zou bepaald 
hebben dat de opeising·en door het Brits 
leger gedaan, zouden geregeld worden 
overeenkomstig de regels in voege in 
1%0 aangaande de Belgische militaire 
opeisingen, wat aan de Belgische Staat 
,zou verbieden zich te beroepen op de 
bepalingen van een na· '1 %0 genomen 
besluit; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
noch de datum noch de bewoordingen 
van de ingeroepen overeenkomst ver
meldt · 

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

den beslissing doch enkel voor zoveel zij 
de Belgische Staat veroordeeld heeft tot 
betaling van moratoire interesten tegen 
.de rentevoet van 4 t. h., berekend met 
"ingang· van de derde maand na de da
tum van de factuur ; beveelt daL onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt de verwerende ven
nootschap tot de helft van de kosten ; 
legt het overige ten laste van de Belgische 
Staat; verwijst de zaak, aldus beperkt, 
riaar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Mechelen, uitspraak doende in hoger be
roep. 

. '1 December '1949. - '1 e kamer. -
Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, H. de 
Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleiters; HH. Resteau en Van Leyn
seele. 

'1 e KANIER. - 2 December 1949. 

1° HUUROVEREENKOMSTEN. 
HUISHUUR.- WET VAN 31 JULI 1%7. 
- PAND VERHUURD OP 1 AUGUSTUS 
1939. - NORMALE HUURWAARDE, -
VERTEGENWOORDIGD DOOR DE BEDON
GEN HUURPRIJS. - UITZUNDERING. 

2° HUUROVEREENKOMSTEN. 
HUISHUUR.- WET VAN 31 JULI '1%7. 
---, PAND VERHUURD OP 1 AUGUSTUS 
1939. LATERE VERANDERINGEN 

. AAN DE WIJK WAARIN DIT PAND IS 
GELEGEN. - 0MSTANDIGHEID DIE AAN 
DE VERI-lURING NIET HET KARAKTER 
GEEFT VAN VERI-lURING GEDAAN ONDER 
UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN OP 
1 AUGUSTUS 1939. 

1° Wanneer een pand verhuu1·d Was op 
1 Augustus 1939, wordt de bedongen 
huurprijs vermoed de notmale huur
wam·de te vertegenwoordigen naa1· de zin 
van m·tikelen 10 en 37 van de wet vcL'n 
31 Juli 194-7, tenware die prijs we1·d 
toegestaan mits uitzonderlijke voorwam·
den op 1 Augustus 1939. 

2° De omstandigheid dat de wijk, waarin 
het verhuurd pand zich bevindt later 
op 1 Augustus 1939, veranderingen 
heeft ondergaan die een waardevermeer
dering van het pand hebben medege
bracht, geeft aan de verhuring van dit 
goed niet het ka-rakter van verhuring 
gedaan onder uitzonderlijke voorw a arden 
op 1 Augustus 1939. (Wet van 31 Juli 
'1%7, art. 10 en 37.) · 

(FRAEYES, T. REDING.) 

ARREST. 

HET HOF;- Geletop het bestredeil 
vonnis, op 29 April 1948 _door de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel gewe
zen · 

o\rer het middel : schending· van arti
kelen, 1, 10 en 37, bijzonder aline a 2 van 
artikel 37, van de wet van 31 Juli 1%7 
houdende uitzonderingsbepalingen in zake 
huishuur en van artikel 97 van de Grond: 
wet, doordat de bestreden beslissing, na 
in feite vastgesteld te hebben dat de liti
gieuze goederen werkelijk op 1 Augustus 
1939 verhuurd waren, beslist heeft dat de 
op die datum overeengekomen huur
prijs niet de normale huurwaarde van 
het pand vertegenwoordigde, en dez·e 
heeft bepaald met ze 'vast. te stellen op 
een cijfer driemaal hoger dan de huur
prijs van 1939, op grond van de enkele be~ 
schouwing dat men « door normale huur~ 
waarde in 1939, naar de zin van de wet, 
moet begrijpen. niet de huurwaarde van 
het pand zoals dit zich voordeed in 193Q, 
maar, integendeel, de huurwaarde welke 
het litigieus pand, zoals het zich thans 
voordoet, in 1939 zou gehad hebben, re; 
kening gehouden inzonderheid met de 
aanzienlijke veranderingel). aan de wijk 
gebracht waar het pand gelegen is eh met 
de waardevermeerdering die. daaruit .is 
ontstaan >>, dan wanneer, om van de on 
1 Augustus 1939 bestaande huurvoor: 
waarden af te wijken, naar de zin van de 
in het middel aangeduide bepaling·en, 
vereist is dat het pand in 1939 « onder 
uitzonderlijke voorwaarden >> verhuurd 
werd, en dan wanneer een verandering, 
hoe aanzienlijk zij ook weze, later onder
g·aan 9-oor de wijk waar het verhuurd 
pand gelegen is, « de uitzonderlijke voor-
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waarden , niet kan uitmaken welke de 
:rechter toelaten een andere huurwaarde 
dan de in 1939 bepaalde overeeng·eko
rnen huurprijs op te zoeken en te bepalen, 
door te zeggen dat het onder meer, om 
de hiervoren bestreden reden is, dat het 
de normale huur\'\Zaarde op 1 Aug·ustus 
1939 op 72.000 frank bepaalt zonder de 
andere redenen te laten kennen waarvan 
de ·woorden « onder meer , het bestaan 
ih de gedachte van de wetgever doen 
veronderstellen, het vonnis eveneens ar
tikel 97 van de Grondwet heeft geschon
den : 
. Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat het litigieus pand, op 
1 Augustus 1939, tegen de prijs van 
25.000 frank per jaar verhuurd was; 

Dat het beslist dat die bedongen huur
prijs niet de normale huurwaarde van 
het pand vertegenwoordigt naar de zin 
van artikelen 10 en 37 van de wet van 
31 J uli 1%7, om red en dat men, door 
normale huurwaarde, de huurwaarde 
moet begrijJlen welke het litigieus goed, 
zoals het zich thans vertoont, in 1939 
zou gehad hebben, rekening gehouden 
inzonderheid met de aanzienlijke ver
anderingen door de wijk ondergaan waar 
het litigieus pand is gelegen en met de 
waardevermeerdering die daaruit is ont
staan; 

Overwegende dat artikel 37 van de wet 
van 31 J uli 191.7 bepaalt : « was het 
pand op '1 Augustus '1939 niet verhuurd 
of was het verhuurd onder uitzonderlijke 
voorwaarden, dan wordt de normale 
huurwaarde, op die datum, door de rech
ter bepaald , ; 

Overwegende dat uit die tekst blijkt 
da:t, wanneer het pand op 1 Augustus 
1939 verhuurd was, de bedongen huur
prijs vermoed wordt de normale huur
waarde te verteg·enwoordigen, tenzij die 
huurprijs . op gezegde datum onder 
uitzonclerlijke voorwaarden toeg·estaan 
werd; 

Overwegende dat het vonnis geen en
kele vaststelling bevat waaruit blijken 
zou dat de verhuring van het pand teg·en 
de jaarlijkse prijs van 25.000 frank op 
t Augustus 1939 « een verhuring· onder 
uitzonderlijke voorwaarden , zou zijn; 

Dat, inderdaad, de enige omstandig
heid door net vonnis nader bepaald, te 
weten, dat na 1 Augustus 1939 « aan
zienlijke veranderingen door de wijk 
w·erden Ondergaan , waarin het onroe
f,eri.d goed gelegeh is en dat deze een 
waardevermeerdering voor het g·oed heb: 
ben medegebracht, '- aan de verhuring 
vim het onroerend g·oed, op 1 Aug·ustus 

1939, het karakter niet kan g·even van 
verhuring onder uitzonderlijke voorwaar
den op die datum; 

Overwegende dat het middel dienvol
g·ens gegTond is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing·, doch enkel voor zover zij op 
60.000 frank per j aar de nor male hu~lr
waarde op '1 Augustus 1939 bepaalt van 
het pand dat aanlegger van verweerder 
in onderverhuring houdt en een des
kundige gelast met het opmaken van een 
rekening tussen partijen op grond van 
die waarde; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten ; 
verwijst de alzo beperkte zaak naar de 
Rechtbanlc van eerste aanleg te Char
leroi, uitspraak doende in hoger beroep. 

2 December 1%9. - 1e kamer. -
Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, H. Bail. - Gelijklui
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. ~ 
Pleiters, HH. Hermans en Simont. 

1 e KAMER. - 2 December 1949. 

OVEREENKOMST. - BETALING MET 
INDEPLAA'l'SSTELLING. - lNDEPLAATS
STELLING VAN DE SCIIULDEISER. -
00RSPRONKELIJKE SCHULDEISER DO!: 
ZIJN VOLLE RECHTEN TEGEN DE SCHUL· 
DENAAR ONGESCHONDEN BEHOUD').'. -
TOESTAND ONVERENIGBAAR MET HET 
BESTAAN VAN EEN INDEPLAATSSTEL
LING. 

In geval van betaling met indeplaatsstel
ling, is de gene die betaalt in de plaats 
g~steld van de oorspronkelijke schuldc 
eiser tot. beloop van het bed1·ag dezer 
betaling; er kan dus geen indeplaatsstel
ling zijn wanneer de oorspronkelijke 
sclmldeiser zijn volle rechten tegen de 
schuldenaar ongeschonden behoudt ( 1). 
(Burg. Wetb., art. 1249, 1250 en 1234.) 

(1) Zie verbr., 27 Jm1i 1907 (Bull. en PAsiC.; 
1907, I, 309); nota onderaan het onderhavig 
arrest in Bull. en PAsiC., 1950, I, 204; nota ;:1 
onderaan verbr., 24 December 1941 (A1'r. 
Ve1•br., 1941, blz. 259; .Bttll. en PASIC., 194l; 
I, 471); verbr., 5 December 1949 (zie verder; 
blz. 203; Bull; en PAsiC., 1950, I, 223). ·' 
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{VAN MEERBEEK, T. NATIONALE MAAT
SCHAPPIJ VAN BELGISCHE SPOORWE
GEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 Juni 1947 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over de twee middelen samen : het 
eerste : schending van artikelen 1134, 
1135, 1317, 1319 en 1320 betreffendehet 
geloof dat aan de alden dient gehecht, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek betref
fende het oneigenlijk misdrijf en 97 van 
de Grondwet betreffende de verplichting 
de vonnissen te motiveren, doordat het 
bestreden arrest beslist dat : «de Natioo 
nale Maatschappij van Belgische spoor
wegen, verweerster, in het exploot van 
dagvaarding, op gelegen wijze herinnert 
dat appellant ( aanlegger in verbreking), 
krachtens artikel 1382 van het Burger
lijk Wetboek, verantwoordelijk is voor de 
gevolgen van het ongeval waarvan spraak, 
doch er aan toevoegt dat zij ten gevolge 
van dit ongeval de som van 15.181 frank 
voorgeschoten heeft, waarvoor haar scha
deloosstelling· toekomt, bij toepassing 
van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek; dat het klaar blijkt dat de 
gelntimeerde maatschappij (verweer
ster in verbreking) wilde zeggen dat 
appellant ( aanlegger in verbreking), bij 
toep;~.ssing van artikel 1382, de her
stelling verschuldigd was voor het be
wust deel van het verlies en dat hij het 
bedrag van de schadevergoeding voor het 
vereist beloop in haar handen moest 
storten, omdat zij het was die het voor
geschoten had ; dat de gelntimeerde 
maatschappij (verweerster in verbreking) 
dus niet artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek als oorzaak van haar vordering 
heeft willen opgeven, alsof zij zelf het 
slachtoffer van het ongeval zou zijn, maar 
wei haar betaling, waartoe het ongeval, 
inderdaad, de gelegenheid is geweest en 
in het vooruitzicht van de gebeurlijkheid 
waarvan de maatschappij en haar agent 
Clercq, bij toetreding tot de statuten, 
een overeenkomst hadden gesloten ; dat de 
maatschappij, bewerende in de rechten 
van Clercq te zijn getreden voor de in
vordering van de voorgeschoten sommen, 
natuurlijk er toe kwam te herinneren dat 
de oorsprong van de verplichting van 
appellant was dat hij, door een door 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
beteugelde fout, de voorziene veronder
stelling heeft doen ontstaan ; alles waar
omtrent de appellant (aanlegger in ver-

breking) zich niet had kunnen vergissen, 
dat hij er nooit heeft kunnen aan twijfelen 
dat de voorschotten waarvan de terug·be
taling gevorderd was, gedaan waren ge
weest krachtens het statuut van de agen
ten van de Maatschappij van spoorwegen 
en dater nergens schijn is van een nieuwe 
eis in de loop van het proces », dan wan
neer het exploot van rechtsingang, aan 
aanlegger in verbreking betekend door 
deurwaarder Leclercq op 7 Mei 1940, als 
volgt is opgesteld : " ... overwegende dat 
de heer Clercq Armand, zwaar gekwetst 
werd ten gevolg·e van dit ongeval, waar
van de verantwoordelijkheid ten laste 
van gedaagde valt, vermits deze noch 
een gebrek aan zijn voertuig, noch enige 
omstandigheid van overmacht heeft kun
nen inroepen welke hem van zijn ver
antwoordelijkheid zou kunnen outlast 
hebben; dat, inderdaad, aileen meester 
zijnde van de beweging van het voertuig 
dat hij bestuurde, en van de controle er 
over, hij: al de gevolgen van de on
gelukkige1 er aan gegeven richting 
op zich moet nemen (Burg. Wetb., 
art. 1382 en 1384) ; overwegende dat 
mijn verzoekster, ten gevolge van dit 
ongeval, een som van 15.181 frank heeft 
voorgeschoten, waarvoor vergoeding is 
verschuldigd bij toepassing van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek », 
dan wanneer dit exploot van dagvaar
ding, duidelijk opgesteld en voor geen 
interpretatie vatbaar, klaarblijkelijk de 
vorclering· enkel op artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek gronclde, clan 
wanneer in aile geval, het volstrekt on: 
mogelijk is aan te nemen clat de slotzin 
" waarvan herstelling verschulcligd is b,i.i 
toepassing van artikel1382 van het Bur
gerlijk Wetboek », zoals het bestreclen 
arrest het beslist heeft « natuurlijk er 
aan cloet herinneren dat de oorsprong 
van de verplichting van appellant was 
clat hij, door een fout welke artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek beteugelcle, 
de voorziene veronclerstelling heeft doen 
ontstaan " (voor de betaling) ; clan wan
neer verweerster in verbreking, bij haar 
in eerste aanleg neergelegcle conclusies, 
letterlijk zelf erkencle clat zij arti
kel1382 van het Burgerlijk Wetboek als 
gronclslag van haar vorclering heeft op
gegeven, en dan wanneer, de dagvaar
ding interpreterende, zoals werd gedaan, 
om de vordering ontvankelijk te verkla
ren, welke bij conclusies voorgesteld was 
als op de indeplaatsstelling gegrond, het 
bes Lreden arrest het door de dagvaarding 
en door de conclusies van verweerster 
in verbreking gevormd gerechtelijk con-
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tract heeft geschonden ; het tweede 
schending van artikelen 113t., 123t. en 
'1236 betreffende het ontstaan en het te 
niet gaan van de verbintenissen, 1319 
en 1320 betreffende het aan de akten 
verschuldigd geloof, 12t.9, 1250 en 1251 
betreffende de indeplaatsstelling, 1690 
betreffende de overdracht van schuld
vorderingen, 2011, 2015, 2016, 2021, 2028 
en 2029 betreffende de borgtocht, van het 
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest bij in
terpretatie van artikel t, 7 van het statuut 
en reglement van de maatschappelijke 
verzekeringen van de Nationale Maat
schappij van Belgische Spoorwegen en 
de akte, waarbij het slachtoffer beweerde 
verweerster in verbreking in zijn rech
ten te doen treden, beslist heeft « dat 
de schuld van de maatschappij jegens 
haar agent niet was hem te vergoeden, 
maar - hem voorschotten te geven op 
de schuldvordering welke hij tegen 
een derde had; dat, ten opzichte van 
de vergoeding en van de herstelling, 
de maatschappij een derde is die haar 
eigen schuld niet heeft voldaan, maar 
deze van appellant; dat er, weliswaar, 
Lwee verschillende schulden zijn doch 
ook van onderscheiden aard ; dat de 
ge!ntimeerde maatschappij, door de 
betaling van de maatschappelijke ver
zekeringen, geenszins haar agent heeft 
willen vergoeden, maar hem enkel voor
schotten heeft willen geven op de ver
goedingen waarop hij tegen een derde 
recht hebben zou ; dat het voorschot niet 
de rechten van Clr.rcq tegen appellant te 
niet heeft gedaan vermits geen enkele 
som hem ten titel van schadevergoeding 
werd gestort; dat Clercq dus op de ge!n
timeerde maatschappij zijn rechten tegen 
appellant heeft kunnen overdragen, en 
dat, in strijd met wat appellant be
weert, er dienvolgens indeplaatsstelling 
kan bestaan n, dan wanneer, indien het 
voorschot niet de rechten van Clercq 
tegen aanlegger in verbreking te niet 
heeft gedaan " het vanzelfsprekend niet 
gaat over een betaling· vermits de beta
ling voor uitwerksel heeft de verbintenis 
te vernietigen; dat er, dienvolgens, geen 
sprake kan zijn van indeplaatsstelling, 
daar deze noodzakelijk een betaling in
sluit welke hem die ze doet in de 
plaats van de oorspronkelijke scl1uld
eiser stelt, dan wanneer de indeplaats
stelling niet kan voortvloeien uit een een
voudige overdracht van rechten, vermits 
de wet trouwens de betaling met inde
plaatsstelling van de overdracht van 
schuldvordering onderscheidt ; dat de 

beweerde overdracht van schuldvorde
ring alleszins tegen aanlegger in verbre
king niet had kunnen ingeroepen wor
den bij gebrek aan de bij artikel 1690 
van het Burgerlijk Wetboek voorziene 
formaliteiten, dan wanneer het bestre
den arrest, om de indeplaatsstelling te 
rechtvaardigen, aan de overeenkomst 
van de partijen de kentekens van een 
borgtocht niet gegeven heeft, zich be
perkend bij de verklaring dat « Clercq 
aan de ge!ntimeerde maatschappij zijn 
rechten tegen appellant heeft kunnen 
overdragen " en dan wanneer het be
streden arrest de indeplaatsstelling niet 
heeft kunnen aannemen als uit een con
tract van borgtocht ontstaan zijnde zon
der het gerechtelijk contract te schenden : 

Overweg·ende dat het hof van beroep, 
na verklaard te hebben dat verweer
s~er « een derde was die zijn eigen schuld 
met gekweten heeft, maar deze van 
aanlegger " en dat zij aan Clercq voor
schotten heeft willen storten, daaraan toe
voegt dat « het voorschot de rechten van 
Clercq tegen aanlegger niet heeft te 
niet gedaan vermits geen enkele som hem 
ten titel van schadevergoeding gestort 
werd "' en besluit " dat, dienvolg·ens de 
indeplaatsstelling van verweerster in 
de rechten van Clercq tegen aanlegger 
kan geschieden " ; 

Overwegende dat die redenen tegen
strij dig zij n ; 

Overwegende dat, luidens artike
len 12!,9 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek, in geval van betaling met in
deplaatsstelling, degene die betaalt in de 
plaats van de oorspronkelijke schuldeiser 
is gesteld tot beloop van het bedrag 
dezer betaling·; dat de indeplaatsstelling 
niet kan verondersteld worden wanneer 
de oorspronkelijke schuldeiser zijn voile 
rechten tegen de schuldenaar behoudt; 

Dat het bestreden arrest, dienvolgens, 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zoveel dit het door 
aanlegger teg·en verweerster ingesteld 
hoger beroep niet gegrond verklaart en 
aanlegger tot de kosten veroordeelt; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van 
het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de g·edeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerster tot 
de kosten ; verwijst de alzo beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

2 December 19!,9. - 1e kamer. -



.Yoorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. 
~ Verslaggever, H. de Cocqueau des 
Mottes. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de 'fermicourt, eerste 
'a'dvocaat-generaal. - Pleiter·s, HH. Si
mont en Van Ryn. 

1e KAMER.- 2 December 1949. 

J.o DAGVAARDING. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- BETEKENING VAN DE VOOR
ZIENING. - EXPLOOT DA'l' VASTSTELT 
DAT DE BETEKENING WERD GEDAAN 
AAN DE PARTIJ IN PERSOON. - VAST
STELLING DIE KRACHT VAN BEWIJS 
IIEEFT TOT INSCHRIJVING VAN VALS
HEID. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
-- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEJ, 
AANVOEREND DAT DE RECHTER OVER 
DE GROND DE OORZAAK VAN DE Effl 
HEEFT GEWIJZIGD. - AANLEGGER DIE 
ZONDER VOORBEHOUD OIVITRENT DE 
DOOR DE RECHTER AAN.GENOMEN OOR
ZAAK GECONCLUDEERD HEEFT. -MID
DEL DAT NIET KAN AANGENOJVIEN WOR
DEN. 

S0 OORLOG. - OPEISINGEN DOOR DE 
BEZETTER.- 0PEISING OPGELEGD AAN 
EEN GEMEENTE.- GEMEENTE DIE ZICH 
OP EEN DERDE ONTLAST VAN DE OPEl
SING. - VERPLICHTING DEZE LAA'l'STE 
TE VERGOEDEN TOT BELOOP VAN DE 
VERRIJIUNG VAN DE GElVIEEN'l'E TEN 
NADELE VAN DIE DERDE. 

1° De vaststelling door de deunvaarder, in 
·,· een regelmatig exploot van betekening 
•;_ van een voorziening, dat de betekening 

werd gedaan aan. een partij in per·soon, 
moet tot inschrijving van valsheid voor· 

. echt worden aangezien (1). 
2° Kan niet aangenomen worden het middel 

afgeleid -hier·uit dat de rechter over· de 
. 'grand de. oorzaak van een eis, zoals deze 
L blijkt uit het exploot van r·echtsingang, 
r ,heeft gewijzigd, wanneer aanlegger·, 

zonder· enige grand van niet-ontvanke
lijkheid voor 'te dmgen, omtr-ent de door · 

(1) GARSONNET et CEZAR-BRU, d. II, 
blz. 192 ; BONCENNE et BOURBEAU, 'Thtforie de 
l~:· procedure civile, blz. 248; Fr. verbr., 
& Augustus .1935, (Sirey, 1935, 1, 335) ; ·verge
Iijk verbr., 21 Feb1;uari 1949 (Ar·1·. TTer/Jr., 
1949,' b!z. 135-; Bull. ei1 PAsiC., l949, I, 153) 
enverbr., 7_ November 1949 (ziehqgerblz.lll; 
(Bull. en PAsiC., 1950, I, 121). 

de r-echter aangenornen aorzaak gecon~ 
cludeerd lweft {2). ' · ' ,;: 

. S0 Wanneer de bezetter· van het grondgebied 
een opeising oplegt aan .. een gemeimte 
en dat deze bevel geeft aan een derde die 
opeising te harer ontlastin.g uit te voeren, 
is zij gehouden die derde te vergoeden 
vooT datgene waarvoor z~j zich te zijnen 
nadele hee{t ver'l'ijkt ( S). · 

(STAD MARCHE-EN-FAMENNE, 
T. DODRIMONT.) 

ARREST. 

HE'f HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 Maart 1%7 gewezen in ho
ger beroep door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Marche-en-Famenne; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, tegen de voorziening inge'roepen 
en afgeleid hieruit dat de voorzierting 
aan een derde betekend werd en i1iet aan 
verweerder "persoonlijk », zoais bij ex
ploot van deu:rwaarder Giaux van Marche" 
en-Famenne dd. 1 Augustus 1%7 wordt 
vermeld : : ·· 

Overwegende dat, volgens het exploot 
van deurwaarder Giaux Jean te Marchec 
en•Famenne, de voorziening dd. 1 Augus
tus 194 7 persoonlijk aan verweerder 
werd betekend ; · 

Overwegende dat, vermits die vermel
ding aangaande een materieel feit, door 
de ministerieie officier in de uitoefeniiig . 
van zijn ambt verricht, niet door ver
weerder van valsheid wordt beticht, ziJ 
als echt moet aangezien worden; . . . 

Dat de grond van niekontvankelijk-' 
heid niet kan aangenomen worden ; 

Over het eerste ··mid del : schending' 
·van artikelen 1101, 1108, 1109, 1S15, 

1S17, 1S19, 1320 en 1S22 van llet Bur
gerlijk \'Vetboek betreffende het geloot 
dat aan het gerechtelijk contract dient 
te worden gehecht, doordat, dan wanneer 

, de vordering, zoals zij in het exploot van 
dagvaarding van 12 April 1%6 bepaald 
wordt, een vordering is tot betalingvail de 
waarde van een opgeeist 'voorwerp, het 
bestreden vonnis vaststelt dat aanleg-: 
ster, de stad Marche-en,Famenne, een 
burgerlijke verbintenis aangegaan heeH 
tegenov:er verweerder en haar tot de be" 

(2) Verbr., 27 December 1945 (Bttll: m~ 
PASIO., I, 297) ; 19 Septeruber 19.46 (Arr. 
Verbr., 1946, blz. 295; Bull. en PAsrc., 1946, 
I, 323). . . 

(3) Vergelijk vm·br., 9 Oeto)Jer 1947 (L!r;i·1 
Verbr., 1947, blz. 314: Bul(. en f'ASIC., 1947~.: 
I, 406). alsmede de nota onderaan.het bovenc_ 
staande arrest in Bttll. en PAsic., i'95o, I, 206:-
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taling van de gevorderde som veroor
deelt wegens een andere oorzaak dan 
deze van het exploot van rechtsingang, 
en, alzo, afwijkt van het juridisch feit dat 
ten grondslag van de vordering ligt : 

·. Overwegende dat indien de eis, luidens : 
de dagvaarding, op een opeising gegrond 
was, het nietteq~in vaststaat dat ver
weerder in zijn v66r de rechter in hoger 
beroep genomen conclusies de verrijking 
:zonder oorzaak heeft ingeroepen en dat 
aanlegster zich zonder voorbehoud tegen 
die conclusies heeft vetdedigd ; 
· ' Dat het middel dienvolgens in feite 
·niet opgaat; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 1101, 1108, 1109, 11t.2 en 
1315 van het Burgerlijk Wetboek be
'treffende de contracten, 1235, 1371, 
1376 tot 1381 'betreffende de oneigenlijke 
contracten, 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek betreffende de vergoeding wegens 
misdrijven en oneigenlijke misdrijven, 
52 :van ·de bijlage van het Verdrag van 
Den Haag dd. 18 October 1907, goed
gekeurd door de wet van 25 Mei 1910, 
artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis, na souverein 
V:astgesteld te hebben dat aanlegster 
door de Duitse bezettende overheid 
geqwongen werd rijwielen te leveren, 
.en dat zij ziqh er toe beperkte die op
eising aan verweerder over te maken, 
da;:truit heeft besloten dat het . tuss.en 
:partijen ging over een burgerlijke ver
binteriis door .aanlegster tegenpver ver" 
weerder aangegaan en over de teruggave 
van. een onverschuldigde betaling, dan 
wanneer, enerzijds, een burgerlijke ver
bintenis slechts uit een contract, on
eigenlijk contract, misdrijf, oneigenlijk 
misdrijf of uit de wet kan ontstaan, en 
er in onderhavig geval noch contract, 
noch oneigenlijk contract, noch misdrijf, 
noch oneigenlijk misdrijf, noch wets
bepaling is, en het bestreden vonnis er 
g!3en enkel inroept, en dan wanneer, 
a,riderzijds, opdat er onverschuldigde be, 
taling zou bestaan, er niet, zoals het 
bestreden vonnis het zegt, een verrijking 
ten· nadele van een ander moet bestaan, 
doch een verrijking zonder oorzaak, zon
der rechtvaardiging ten aanzien van het 
recht, verrijking welke door het bestreden 
vonnis niet wordt vastgesteld, vermits 
het, volgens dit laatste, gaat over een 
opeising door de Duitse overheid, op
eising .welke, luidens het Verdrag van 
Den Haag, door deze laatste overheid 
moet betaald worden : 
·· Overwegende dat het .vonnis verklaart 

dat de gemeente • " schuldenares van 

de opeising,. zich ontegensprekelijk ver• 
rijkt · heeft ten nadele van· een ander, 
door ge'intimeerde te gelasten in haar 
plaats te leveren " ; dat het dus, zon~ 
der dubbelzinnigheid, zijn beslissing 
heeft · gegrond dp eim verrijking zonder 
oorzaak in hoofde ivan aanlegster, en alzo 
aan die beslissing een wettelijke gron<L
slag heeft gegeven ; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet betrefl'ende de 
verplichting de vonnissen te motiveren, 
doordat: eerste onderdeel, door, enerzijds, 
vast te stellen dat de oorzaak van de 
vordering de opeising door de Duitse 
overheid is, en door, anderzijds, te beves
tigen dat aanlegster, door aan die op• 
eising gevolg te geven, een burgerlijke 
verbintenis heeft aangegaan jegens ver.
weerder, het bestreden vonnis twee tegen" 
strijdig·e redenen voor zijn beslissing 
geeft, wat gelijkstaat met een gebrek 
aan redenen ; tweede onderdeel, met te 
zegg·en dat de g·emeente " door zich op 
de ge'intimeerde te ontlasten van een ver" 
plichting welke op haar woog, jegens die 
ge'in timeerde een burgerlijke ver bin ten is 
heeft aangegaan "• het vonnis zeggen wil 
dat de g·emeente met verweerder een 
schuldvernieuwing heeft aangegaan; 
door te zeggen dat de gerheente " schul
denaarster zij nde j egens de vij and', 
zich onbehvistbaar verrijkt heeft ten 
nadele van eerf ander door aan de ge.
intimeerde bevel te geven in haar plaatis 
te leveren "• het vonnis zeggen wil dat 
verweerder een schuld heeft betaald 
welke op de gemeente woog ; het be~ 
weert dus dat er tussen verweerder 
en de gemeente een oneigenlijk contract 
van onverschuldigde betaling zou be
staan, welnu, het bestaan van een con
tract van schuldvernieuwing sluit de mo
g·elij kheid van een onverschuldigde be
taling uit ; die redenen spreken elkander 
tegen ; er is dus schending van artikel 97 
van de Grondw'et omdat tegenstrijdig'
heid in de redenen gelijkstaat met ge-
brek aan redehen : · 

Overwegende dat het eerste onder
dee] van het m!ddei · het vonnis ver
Wijt, bij een tegenstrijdighe!'d van rede
nen, te hebben aangenomen, enerzij"ds, 
dat de vordering op een opeising gegrond 
was, en, anderzijds, dat. aanlegster een 
burgerlijke verbintenis jegens verweerder 
had aangegaan ; 

Overwegende dat het vonnis zich niet 
beperkt tot de vaststelling dat de gemeen te 
slechts een opeising van de vijand \).an 
verweerder -heeft overgemaakt; .dat het, 
integendeel, er op wijst dat, vermits d!) 
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gemeente zich op verweerder ontlast 
heeft van een opeising waartoe zij per
soonlijk gehouden was, zij zich daardoor 
jegens hem verbonden heeft; 

Overwegende dat het tweede onder
dee} van het middel het vonnis ver
wijt te hebben beslist dat er tevens 
schuldvernieuwing en oneigenlijk con
tract van onverschuldigde betaling be
stond; 

Overwegende dat dit onderdeel van 
het middel op een vergissing in de inter
pretatie van het vonnis gegrond is ; dat, 
inderdaad, het vonnis, ver van vast te 
stellen dat de verbintenis van aanleg
ster door indeplaatsstelling· van schulde
naar zou vernieuwd geweest zijn, ver
klaart dat door verweerder te verplichten 
een prestatie te doen welke niet op hem 
woog, de gemeente zich ten nadele van 
verweerder verrijkt heeft en verplicht is 
hem wegens die verrijking te vergoeden ; 
dat alzo, niet de schuldvernieuwing of de 
onverschuldigde betaling, doch de ver
rijking zonder oorzaak voorkomt als de 
bron van de door. aanlegster jegens ver
weerder aangegane verbintenis; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder. 

2 December 19!>9. - 1e kamer. -
Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, H. de Cocqueau des 
Mottes. Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Si
mont en Van Ryn. 

1 e KAMER. - 2 December 1949. 

VERVOERCONTRACT. - SPOORWEG. 
INTERNATIONALE OVEREENKOMST 

BETREFFENDE HET GOEDERENVERVOER 
PER SPOORWEG (I.O.G.) OP 23 No
VEMBER 1933, TE ROME ONDERTEKEND. 
-WET VAN 6 MEl 1936.- VERLIES 
VAN DE KOOPWAAR.- VORDERING VAN 
DE GEADRESSEERDE TEGEN DE VER
VOERDER.-AFHANKELIJK VAN DE UIT
VOERING DOOR DE GEADRESSEERDE 
VAN DE HEM DOOR liE'!' CONTRACT OP-

(1) Omtrent de bevoegdheid van bet Hof 
van verbreking om toezicht nit te oefenen over 
de interpretatie, gegeven door de rechter over 
de grond aan een internationale overeenkomst, 

GELEGDE VERBINTENISSEN. - VER
BINTENISSEN BETREFFENDE HET WEI\
KELIJK UITGEVOERD VERVOER. 

Indien, in geval van verlies van de koop
waar, artikel 16, paragraaf 3, van de 
internationale overeenkomst betre ffende 
het goederenvervoer per spoorweg, op 
23 November 1933, te Rome ondertekend 
en goedgekeurd door de wet van 6 Mei 
1936, de vo1·dering van de geadresseerde 
tegen de spoorweg afhankelijk stelt van 
het vooraf nakomen van zijn eigen door 
de vervoerovereenkomst opgelegde ver
plichtingen, bedoelt dit artikel aldus de 
verplichtingen van de geadresseerde be
tre ffende een werkelijlc uitgevoerd vervoer 
per spoor en niet de betaling van de prijs 
van een l'e·is of van een deel van een 
reis dat, ingevolge het verlies van de 
koopwam·, niet werd gedaan (1). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGI
SCHE SPOORWEGEN, T. VANDECAS
TEELE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 J uli 1946 door de Recht
bank van koophandel te Brussel gewe
zen · 
O~er het enig middel : schending van 

artikelen 16, bijzon:der in zijn para
g·raaf 3, 40, 41 en 42 van de internationale 
overeenkomst betreffende het goederen
vervoer per spoorweg (I.O.G.), op 23 No
vember 1933, te Rome ondertekend en 
door de wet van 6 Mei 1936 goedgekeurd, 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden vonnis, na in feite vastgesteld te 
hebben dat aanlegg·ers, op het ogenblik 
van de dagvaarding, de vervoerprijs 'niet 
hadden .betaald, de vordering nochtans 
ontvankelijk heeft verklaard, dan wan
neer artikel 16, paragraaf 3, van de in
ternationale overeenkomst van 23 No
vember 1933 betreffende het goederen
vervoer per spoorweg « aan de geadres
seerde, in geval van verlies, slechts het 
recht geeft, in eigen naam tegenover de 
spoorweg, de uit de vervoerovereenkomst 
voortvloeiende rechten te doen gelden, 
mits hij vooraf de hem door die overeen
komst opgelegde verplichtingen is na
gekomen "· en onder die verplichtingen, 
eerstens deze wordt vermeld de vervoer-

wanncer deze door een Belgische wet wercl 
goedgekeurd, zie verbr., 16 J'uli 1906 (Bull. 
en PAsrc., 1906, I, 349); 4 en 22 J'uli 1949 
(Arr. Yerbr., 1949, blz. 445 en 490; Bull. en 
PAsrc., 1949, I, 506 en 561). 
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prijs te betalen, zonder dat een onder
scheid wettelijk toegelaten is naar mate 
van de omvang van de door de vervoerder 
werkelijk geleverde prestatie tot op het 
og·enblik van de verdwijning· van de ver
voerde zaak : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat de 
vervoerovereenkomst door de afzender 
van de koopwaar aangegaan, slechts 
de kosten van het vervoer van de goe
deren op Belgisch grondgebied ten laste 
van de geadresseerden, de verw:eer
ders, legde; dat door de gedingvoerende 
partijen niet betwist wordt dat geen ver
voer op het Belgisch grondgebied gedaan 
werd, de g·oederen gans vernietigd zijnde 
geweest in het station aan de Frans-Bel
gische grens ; 

Overwegende dat het middel op de 
bewering_ steunt dat, de overeenkomst, 
beheerst zijnde door de internationale 
overeenkomst, op 23 November 1933, 
te Rome ondertekend, en door de wet 
van, 6 Mei 1936 goedgekeurd, een van de 
aan de geadresseerde opgelegde verplich
ting·en, alvorens zijn rechten tegen de 
vervoerder uit te oefenen, deze is de 
te zijnen laste gelegde prijs van de reis 
te betalen, om het even of het vervoer 
niet al dan do.or de vervoerder gedaan 
werd; 

Overwegende dat het vonnis daaren
tegen beslist dat de prijs waarvan het 
contract de betaling aan de geadresseerde 
oplegt, deze is van een door de vervoerder 
gedane reis ; 

Overwegende dat het in het middel 
aangeduid artikel 16, paragraaf 3, van 
vermelde overeenkomst, de door het con
tract aan de geadresseerde opgelegde ver
plichtingen niet bepaalt ; 

Overweg·ende dat het door het bestre
den vonnis aangenomen stelsel ver van, 
zoals het middel het beweert, tegen
gesproken te worden door de internatio
nale overeenkomst, goedgekeurd door 
de wet van 6 Mei 1936, door die over
eenkomst wordt bekrachtigd, inzonder
heid bij haar artikelen 16, paragraaf 1, 22, 
paragraaf 2, en 30, paragraaf 3; 

Dat eindelijk, indien artikel 17, para
graaf 4, in zekere ·gevallen, aan de ver
voerder toelaat de vooruitbetaling van 
de vervoerkosten van de afzender te vor
deren, welke door het contract voor reke
ning van de geadresseerde gelaten wor
den, geen bepaling van gezegde over
eenkomst de vervoerder toelaat de be
taling van die kosten van de geadres
seerde zelf te vorderen v66r de aankomst 

VERBR,, 1950. - 13 

van de koopwaar in het station van be
stemming; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten alsook tot een schadevergoeding van 
150 frank jegens verweerders. 

2 December 1949. - 1° kamer. -
Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, H. de Cocqueau des 
Mottes. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Ryn. 

2° I\AMER. - 5 December 1949. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - VERBOD 
VAN SAMENVOEGING VAN SCHADE EN 
INTERESTEN MET DE FORFAITAIRE 
VERGOEDINGEN.- DRAAGWIJDTE VAN 
DIT VERBOD. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VOR
DERING. - VOORZIENING DOOR TWEE 
BURGERLIJKE PARTIJEN. - 0NDEEL
BAAR GESCHIL. - VERBREKING OP DE 
VOORZIENING VAN EEN VAN DE BUR
GERLIJI\E PARTIJEN. - BRENGT DE 
VERBREKING MEDE VAN DE BESLISSING 
OVER DE VORDERING VAN DE ANDERE 
BURGERLIJKE PARTIJ. 

1° Artikel 19, alinea 8, van de samen
geordende wetten betre ffende de vergoe
ding van de schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen, dat bepaalt dat 
schade en interesten in geen geval te ge
lijk met de forfaitaire vergoedingen kun
nen worden gevorderd, verbiedt, voo1· een 
zelfde schade of voor een zelfde deel van 
de schade, tevens de vergoedingen volgens 
het gemeen recht en de forfaitaire vergoe
dingen voorzien door gezegde wetten toe 
te kennen; die wetsbepaling verhindert 
niet- dat de getro ffene de vergoeding vol
gens het gemeen recM van de derde zou 
ontvangen voor de quotiteit van de ten 
laste van die derde gelegde verantwoor
delijkheid, en van de patroon de forfai
taire vergoeding welke de quotiteit van het 
nadeel dekt waarvoor de derde niet 
verantwoordelijk werd gesteld ( 1). (Wet-

(1) Raadpleeg verbr., 14 Juli 1937 (]Jull. en 
PAsrc., 1937, I, 227); 18 October 1948 (Arr. 
Verb1·., 1948, b1z. 491; .IJull. en PAsrc., 1948, 
I, 568). 
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ten sameng·eordend ·door kon. besl. 
van 28 September 1931, art. 19.) 

2° Wanneer het geschil IJestaande tttssen 
een burgerlijke partij en een ve1·dachte, 
enerzijds, en tussen een ande1·e burger
lijke partij en de verdachte, ande1·zijds, 
ondeelbaar is en dat de beide bttrgerlijke 
partijen zich in verbreking hebben voor
zwn, brengt de ve1·breking van de beslis
sing op de voorziening van een van die 
burgerl~fke ;partijen de ve1·breking mede 
van de besltssing gewezen over de vorde~ 
1·ing van de andere burgel'lijke partij (1). 

(LHOIR EN VENNOOTSCHAP « LE SECOURS 
DE BELGIQUE "• T. NOWICKI EN CON
SOORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 Maart 1%9 door het Hof 
van · beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorzieningen tegen de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing gericht zijn : 
. Overwegende dat de voorziening van 

de burgerlijke partijen s]echts hun private 
belangen betreft ; 
. Overwegende dat de beslissing over de 
vordering van het openbaar ministerie 
geen enkele veroordeling tegen aanleg
sters vermeldt ; 

Dat de. voorzieningen derhalve, bij 
gebrek aan belang, nietontvankelijk zijn ; 

II. In zover de voorzieningen g·ericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
t:loor de burg·erlijke partijen ingestelde 
yorderingen : · 

A. Over de voorziening van Lhoir 
Dina: 
. ·Over het enig middel : schending van 
artikel 19, en bijzonder van alinea's 4, 5, 
6, 7 en. 8, van de wetten betreffende 
de vergoeding van de schade voortsprui
tende .uit de arl:ieidsongevallen, samen
geordend bij koninklijk besluit van 
28 September 1931, voor zoveel nodig 
van artikelen 1382, '1383 en 1384, en 
bijzonder '1384, alinea 3, van h~t Bur
gerlijk Wetboek, 3 van de wet van 
'17 April 1878 bevattende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, doordat, na vast
gesteld te hebben dat de helft van de 
verantwoordelijkheid wegens de doding 
ten laste van Lummen zelf viel en dat aan-

(1) Verbr., 4 April 1935 (Bnll. en PASIC., 
1935, I, 214) en de nota 1 onderaan verbr., 
28 :M:aart 1935 (ibid., 1935, I, 206); 18 Sep
tember 1947 (Arr. Verbr., 1947, biz. 275; 
Bull. en PAsrc., 1947, I, 359 en de nota). 

legster, weduwe van het slachtoffer, bij 
gebrek aan fout van het slachtoffer en 
in ~;eval van gehele verantwoordelijkheid 
van verweerders, aanspraak zou kunnen 
g·emaakt hebben, volgens het gemeen 
recht, op een vergoeding van 221.624 fr. 25 
tot herstel van het stoffelijk nadeel, 
het bestreden arrest verweerders uit dien 
hoofde tot de betaling van geen enkele 
vergoeding jegens aanlegster veroordeel,t 
.onder het voorwendsel dat artikel '19 van 
gezegde wetten de samenvoeg·ing van de 
vergoedingen-wet met deze van het ge. 
meen recht verbiedt, maar dat, ander
zijds, in geen geval de sommen aan het 
slachtoffer of aan de rechtverkrijgenden 
gelaten niet lager zullen zijn dan het 
bedrag van de forfaitaire vergoedingen 
en dat, in onderhavig geval, de forfaitaire 
yergoedingen '122.240 fr. 54 belopen, sorh 
hog·er dan " de vergoeding " van het stof. 
felijk nadeel volgens het gemeen recht, 
dan wanneer, luidens gezegd artikel 19, 
in g·eval van gedeeltelijke aansprakelijk
heid van een' derde, de som waarop 
de geLroffene of de rechtverkrijgenden 
aanspraak kunnen maken gelijk is aan het 
bedrag van de ten laste van de derde 
bij wijze van het herstel van de stoffec 
lijke schade volgens het gemeen recht 
gelegde vergoedingen, vermeerderd met 
een quotiteit van de vergoeding volgen.s 
het gemeen recht ,welke niet ten laste 
van de derde werd geleg<i, die quotiteit 
bedragende 30 t. h. in geval van overliF 
den, waaruit volgt dat : 1° aanlegster ge
grond was om van verweerders schade
loosstelling van de helft van de stoffelijke 
schade volgens het gemeen recht te be
komen en van de wettelijke verzekeraar 
de schadeloosstelling van 50 t. h. van het 
deel derzelfde schade dat niet ten laste 
van verweerders werd gelegd ; 2° krach" 
tens artikel 19, alinea 8, welk de samen
voeging van de vergoedingen verbieclt1 
diencle van het geheel van deze sommen 
de reeds betaalde vergoeclingen-wet afge
trokken en· verweerders tot de betaling 
Yan het overschot veroordeeld : ') 

Overwegende clat het bestreden arrest; 
na beslist te hebben dat verweerders, iii 
hoedanigheid van derden, verantwoorde~ 
lijk zijn voor de helft van het litigieus 
ongeval, - de andere helft van de ver
antwoordelijkheid ten laste van het 
slachtoffer vallende - en dat het geheel 
stoffelijk nadeel volg·ens het gemeeh 
recht 221.624 fr. 25 beloopt, vaststelt, 
enerzijds; dat aanlegster in principe het 
recht heeft van verweerders de som van 
'110.812 fr. 12 te bekomen tot herstel-; 
ling van clit nacleel, en, anclerzijds, clat 
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aanlegster, ten titel van forfaitaire ver
goeding, verschuldigd tot herstelling van 
het ongeval beschouwd als arbeidsonge
v:al, reeds een som van 122.24c0 fr. 54c 
heeft ontvangen ; 

Dat het arrest beslist dat aanlegster 
door die betaling volledig vergoed is ge
weest omdat zij een hogere som ontvan
gen heeft dan deze welke haar door de 
aansprakelijke derden verschuldigd was 
en dat de vergoeding volgens het ge
meen recht en de forfaitaire vergoeding 
\iiet mogen samengevoegd worden ; 
, Overwegende dat die redenering· voort

vloeit uit een miskenning van de prin
cipes op het stuk en bijzonder van de be
palingen van artikel 19 van de samen
geordende wetten op de vergoeding van 
de schade voortspruitend uit de arbeids
ongevallen ; dat, naar luid van alinea 5 
van dit artikel, in geval van g·edeeltelijke 
aansprakelijkheid van een derde, de som, 
waarop de getroffene of zijn rechtver
krijgenden a:anspraak kunnen maken, ge
vormd is uit een massa die bevat, ener
zijds, het bedrag van de vergoeding·en 
ten laste van de derde geleg·d om de 
quotiteit van de stoffelijke schade te 
herstellen. waarvoor hij aansprakelijk 
wordt verklaard, en, anderzijds, een deel 
van de forfaitaire vergoeding ten laste 
van de werkgever gelegd, om de quotiteit 
van het nadeel te dekken waarvoor de 
derde. niet verantwoordelijk wordt ver
klaard · 

Dat 'het slachtoffer, dus in dit geval, 
recht heeft op vergoeding volgens het 
ge.meen recht voor het deel van de ten 
laste van de derde g·elegde aansprakelijk
heid en, voor het overige van de aanspra
kelijkheid, - volgens het stelsel van de 
forfaitaire vergoeding, stelsel waarop de 
wet op de vergoeding van de schade 
vooi'tspruitend uit arbeidsongevallen 
~:ust -, ten laste van zijn patroon op het 
deel van de forfaitaire vergoeding . be
paald bij alinea 5 van vermeld artikel; 

Dat, dienvolgens, de samenvoeging 
door de wet slechts wordt verboden, in 
de maat waarin de aan het slachtoffer 
\)f aan zijn rechtsverkrijgenden werke
l'jjk betaalde vergoeding'en het totaal van 
de twee bij alinea 5 van artikel '19 van de 
wetten op de vergoeding van de arbeids
ongevallen bepaalde bijdragende delen 
overschrijdt, 't is te zeggen in het geval 
waarin een zelfde deel van de schade 
door volgens het gemeen recht toeg'e
kende schadevergoeding· en door de for
faitaire vergoeding vergoed wordt ; 

Dat het bestreden arrest, door- te be
slissen, dat aanlegster volledig· vergoed 

is door de betaling van .de forfaitaire 
verg·oeding van 122.MO fr. 54c om reden 
dat die som hoger is dan het bijdragend 
door de aansprakelijke derden verschul
digd aandeel, zonder rekening te houden 
met het bijdragend deel ten laste van zijn 
patroon, de in het middel bedoelde wets
bepaling·en heeft geschonden; 

Overwegende dat de aanleggende 
partij geen enkel middel inroept tegen het 
beschikkend gedeelte van het arrest welk 
verweerders veroordeelt haar een som van 
35.000 frank ·te betalen wegens zedelijke 
schade en wegens vernieling' van een 
motorfiets; dat het Hof ervan ambtswege 
geen opwerpt; 

B. Over de voorziening· van denaamloze 
vennootschap « Le Secours de Belgique "• 
verzekeraar van de werkgever van het 
slachtoffer ; 

Overwegende dat het geschil bestaande 
tussen aanlegster en de burgerlijke partij 
Lhoir, enerzijds, en verweerders, ander
zijds,. aangaande de hers telling van het 
stoffelijk nadeel voortvloeiende uit de 
onvrijwillige doding van Lummen Gus
tave, ondeelbaar is; dat inderdaad de 
som van de vergoedingen, tot de betaling 
waarvan verweerders jegens elk van de 
beide burg·erlijke partijen door de straf
rechter kunnen veroordeeld worden, het 
bedrag niet mag overschrijden van de 
herstelling van het deel van de schade 
welke volgens het gemeen recht ten laste 
van verweerders valt ; 

Overwegende dat de hierna uitg'espro
ken verbreking· op de voorziening van de 
bU:rgerlijke partij Lhoir dienvolgens de 
verbreking medebrengt van het dispositief 
van het arrest aangaande de eis van de 
burgerlijke partij " Le Seco.urs de Bel
gique"; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zoveel het uitspraak doet 
over de vordering tot schadevergoeding 
van de burgerlijke partij L'hoir tot her
stelling van de stoffelijl,e- schade voort
vloeiende uit de onvrijwillig'B doding van 
Lummen Gustave en over de vordering 
van de burgerlijke partij, naamloze ven" 
nootschap " Le Secours de Belgique » ; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van het 
Hofvan beroep te Brussel en dat melding 
en van zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing· ; veroordeelt verweerders tot . de 
twee derde van de kosten van de voor
zieningen van aanlegsters, het overige 
van de kosten ten laste van deze laatste· 
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blijvende ; verwijst de zaak, alzo beperkt, 
naar het Hof van beroep te Luik. 

5 December 19t.9. - 2e ka~er. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslag_gever, H. Giroul.- Gelijkluidende 
concluste, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-g-eneraal. - Plei
ter, H. Simont. 

2" KAMER.- 5 December 1949. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- AR
REST VAN VEROORDELING DA'l' BIJ
KOMENDE CONCLUSIES VAN DE VER
DACHTE VERWERPT. - IN HOOFDORDE 
GENOMEN CONCLUSIES ONBEANTWOORD 
GELATEN. ____: NIET GEMOTIVEERD AR
REST. 

Schendt artikel 97 van de G1·ondwet, het 
arrest van veroordeling dat bijkomende 
conclusies van de verdachte beant
woordt, doch zijn in hoofdorde genomen 
conclusies onbeantwoord laat (1). 

(DEPREZ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op it. Juli 1949 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de conclusies van aan
legger niet beantwoordt : 

Overwegende dat de conclusies van 
aanlegg-er in hoofdorde ertoe strekten te 
doen " vaststellen dat de zwangerschap 
van het slachtoffer niet tot een goed einde 
kon komen, ... dat de wettelijke bepaling 
van de vruchtafdrijving niet kan toege
past worden op de breuk van een eileider
zwangerschap '' ; 

Overwegende dat de conclusies in bij
komende orde staande hielden dat de 
gebruikte middelen de uitdrijving van de 
foetus niet konden veroorzaken ;· 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat de paging, waarop het de ver
oordeling grondt, geen poging van een 
onmogelijke misdaad is, dat het aldus de 

(1) Vergelijk verbr., 14 Juli 1949 (B1tll. en 
PASIC., 1949, I, 549). 

(2) Verbr., 5 Juni 1905 (Bull. en PASIC., 
1905, I, 247); 27 Jnli 1944 (ibid., 1944, I, 
444). 

b_ijkomen~e bewijsvoering van de conclu
Sies betwlSt, zonder hun hoofdbewering 
te beantwoorden; 

Dat het alzo de in het middel vermelde 
bepaling schendt ; 
, Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere middelen, verbreekt 
het bestreden arrest doch enkel in zover 
het over het misdrijf van paging van 
vruchtafdrijving uitspreekt · beveelt dat 
onderhavig arrest zal o.;ergeschreven 
worden in de reg-isters van het Hof van 
l;l.eroep te Luik en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
g~~eeltelijk vernietigde beslissing·; ver
WIJSt de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel ; legt de kosten ten laste van 
de Staat. 

5 December 1949. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Sohier.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 5 December 1949. 

1° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. 
- STRAFZAKEN. - GEBRUIK VAN 
VALSHEID. -BINDENDE BEOORDELING. 
- GRENZEN. 

2° VALSHEID. - GEBRUIK VAN EEN 
VALS TESTAMENT. - BEVEL GEGEVEN 
AAN EEN NOTARIS HET TESTAMENT VOOR 
TE BRENGEN. - KAN GEBRUIK VAN 
VALSHEID UITMAKEN.-

1° De 1·echter ove1· de grand beoa~·deelt 
souverein in feite of de verdachte ge bruik 
van valsheid heeft gemaakt (2), onder 
voorwaw·de nochtans dat hij het juri
disch begrip van het gebruik van een 
vals stuk of de gewone zin van die be
woordingen niet miskent (3). 

2° Doo1· te beslissen dat iemand, die een 
notaris verplicht een testament voor te 
brengen en neder te leggen met het oog 
op de registratie, geb1·uik maakt van een 
vals stuk, miskent de rechter de gewone 
zin van de bewoordingen niet, voorko
mende in m·tikel197 van het Strafwetboek 

(3) Raadplbeg verbr., 13 December 1948 
(An·. Verbr., 1948, biz. 628; Bull. en PASIC., 
1948, I, 708), alsmede de nota 3 onderaan 
verbr, 16 December 1947 (Bull. en PAsiC., 
1947, I, 547). 
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en zijnde : "hij, die van de valse akte 
of van het vals stuk gebruik maakt ». (1). 

(HERENS EN GRANDRY, T. MAGNEE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Mei 1%9 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

I. In zover de voorzieningen tegen de 
beslissing gewezen over de publieke vor-
dering gericht zijn; . 

Over het enjg middel door Grandry 
Marie ingeroepen : schending van arti
kelen 193 en 197 van het Strafwetboek, 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest aanlegster wegens gebruik van 
een vals testament, hetwelk zij niet had 
opgemaakt, veroordeeld ~eeft op grond 
van de enkele beschouwmg " dat aan
leg·ster de voorlegging van het in ~~ar 
voordeel opgemaakt testament gee1st 
had " · dan wanneer het feit « de voor
leggin'g van een zaak te eisen » geen 
" akte van gebruik van die zaak » uit
maakt · dan wanneer het arrest, ander
zijds, ~iet heeft vastgesteld dat aanleg
ster kennis zou gehad hebben van de ~?or 
de werkende notaris gepleegde stoffehjke 
valsheid en dat, bij gebrek aan die kenn~s, 
zij van de akte geen strafbaar gebrmk 
heeft kunnen maken; dan wanneer, einde
lijk, het arrest in gebreke is gebleven v!lst 
te stellen dat het eisen van de voorleggmg 
van het in haar voordeel opgesteld testa
ment in onderhavig geval het bedrieglijk 
opzet of het oogmerk om te schaden uit
maakte, door de artikelen 193 en 197 van 
het Strafwetboek vereist voor het be
staan van de misdaad van gebruik van 
valsheid, en dan wanneer het arrest, in 
alle geval het punt onzeker heeft gelaten 
of de re~hters over de grond in feite 
hebben willen beslissen dat aanlegster 
kennis van de stoffelijke valsheid had ge
kregen ofwel of zij in rechte hebben wHlen 
beslissen, dat, zelfs bij gebrek aan die 
kennis er strafbaar misdrijf bestond, 
wat h~t Hof van verbreking niet toelaat 
zijn toezicht over de wettelijkheid van 
de bestreden beslissing ·uit te oefenen en 
een onduidelijkheid in de motivering uit
maakt dat gelijkstaat met het gebrek aan 

(1) Omtrent de bevoegdheid van het Hof 
van verbreking om na te gaan of de betekenis, 
die de rechter over de grond heeft gegeven aan 
de bewoordingen van een wetsbepaling of van 
een beding van een overeenkomst, overeen
stemt met de gebruikelijke zin van die be
woordingen, zie verbr., 17 Maart 1930 (Bull. 

de door artikel 97 van de Grondwet ver
eiste redenen ; 

Overwegende dat de wet het gebruik 
van valsheid niet bepaalt, dat door arti
kel 197 van het Strafwetboek beteugeld 
wordt; -

Dat de rechter over de grond dienvol
gens souverein de feiten beoordeelt welke 
dit gebruik uitmaken, voor zoveel hij de 
gebruikelijke zin van de bewoordingen 
van vermeld artikel niet miskent; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
aanlegster door notaris Hault, die het 
testament als niet bestaande beschouwde 
omdat het van valsheid aangetast was 
" te verplichten en te dwingeil dit voor 
te brengen en het neer te leg·gen met het 
oog op de registratie » een g·ebruik van 
valsheid had gepleegd, het arrest de 
g·ewone zin van die laatste bewoordingen 
van artikel 197 van het Strafwetboek 
niet heeft miskend; 

Over het tweede en derde onderdeel : 
Overwegende dat, bij gebrek aan con

clusies van aanlegster, het arrest wette
lijk de verklaring van schuldigheid heeft 
gemotiveerd door te verwijzen naar de 
in zijn aanhef vermelde opstelling van de 
betichting en welke, in de bewoordingen 
van de wet, wijst op de bestanddelen van 
het ten laste van aanlegster aangenomen 
misdrijf, bijzonder' op het bedrieglijk 
opzet of het oogmerk om te schaden en 
op de omstandigheid dat aanlegster " ge
bruik heeft gemaakt van het vals testa
ment, wetende dat het vals was »; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del, in rechte en, de andere onderdelen 
in feite niet opgaan ; 

Overwegende voor het overig·e, wat de 
voorzieningen van de twee aanleggers 
betreft, dat de substantiele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de be
streden beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

II. In zover de voorziening van Gran
dry gericht is tegen de beslissing gewezen 
over de burgerlijke vordering van Ma
gnee : 

Overwegende dat aanlegster geen enkel 
middel inroept tot staving van zijn voor
ziening en dat het Hof er ambtshalve 
geen opwerpt ; 

en PABlO., 1930, I, 164 en de nota); 13 Decem
ber 1948 (Arr. Verbr., 1948, blz. 623; Bull. 
en PAsrc., 1948, I, 708); 20 Januari 1949 
(Arr. Verbr., 1949, blz. 47; Bull. en PASIC., 
1949, I, 55); 21 November 1949 (zie hoger, 
blz. 154; Bull. en PAsrc., 1950, I, 171). 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt elke aanlegger tot 
de helft van de kosten. 

5 December 1%9. - 2e kamer. 
'Voorzater, H. Louveaux, voorzitter. 
Verslaggever, H. Connart. - Gelijklui

_dende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Struye en Seresia (deze 
laatste van de Balie bij het Hof van he
roep te Luik). 

2e KAMER. - 5 December 1949. 

1° VERZET.- STHAFZAKEN.- AHHEST 
VAN VEHOOHDELING DOOR RET HOF 
VAN BEHOEP GEWEZEN BIJ VERSTEK 
JEGENS DE VERDACHTE.- BETEKENlNG 
NIET AAN ZIJN PERSOON GEDAAN. -
TERMIJN VAN VERZET. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
TEHMIJN. STRAFZAKEN. 

AHHEST VAN VEROORDELING DOOR 
RET ROF VAN BEROEP GEWEZEN BI.J 
VERSTEK JEGENS DE VERDACRTE. -
VERZET. - ARREST DAT HET VERZET 
VEHWERPT ALS ZIJNDE TE · LAAT IN
GEDIEND. - VOOHZIENING TEGEN HET 
EEHSTE ARREST NA DE UITSPRAAK VAN 
RET TWEEDE. - VOOHZIENING INGE
STELD MEER DAN TIEN VRIJE DAGEN 
NA HET VERSTRIJKEN VAN DE GEWONE 
TERMIJN VAN VERZET TEGEN RET EER
STE ARREST.- 0NONTVANKELIJKHEID. 

1° W anneer een hof van be~·oep een arrest 
van ve1·oordeling bij verstek jegens de 
verdachte heeft gewezen, wanneer dit 
arrest niet aan de persoon, maar aan 
de woonplaats we1·d betekend en wannee·r 
de verdachte kennis van die betekening 
heeft gehad v66r de ve1jariny van de straf, 
VC?'strijkt de tennij n van verzet, wat de 
veroordeling tot straf betreft, de tiende 
dag na de gene waarop de verdachte kennis 

·van de betekening /weft gehad. (Wet van 
9 Maart 1908, art. 1; Wetb. ·van 
strafv., art. 187 en 208.) 

2° De verdachte die, na een arrest dat Item 
bij verstek vero01·deelt op de publieke 

(1) Raadpleeg verbr., 24 September 1945 
(Arr. Verbr., 1945, blz. 208; Bttll. en PAsrc., 
1945, I, 225). Integendeel, wanneer, het ar
rest, gewezen op het verzet tegen een verstek
arrest, het verzet ongetlaan heeft verklaard, 
is de aanlegger die een voorziening instelt 
tegen het tweede arrest ontvankelijk om zich, 
binnen dezelfde termijn, te voorzien tegen het 

vorderiAg, verzet heeft gedaan, hetwelk 
door eert tweede a1'1'est werd Ve1'WOrpen.a[s 
zijnde te laat ingesteld, is niet meer ont
vankelijk om een voorziening in te dienen 
tegen het eerste arrest indien meer dan 
tien vrije dagen verlopen zijn sedert het 
verstrijken van de gewone termijn van 
verzet tegen gezegd arrest (1). 

(GUIOT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de arresten, 
op 1 Januari 1949 en 9 Juni 1949 door 
het Hof van beroep te Luik gewezen ; 

I. W at de voorziening betreft tegen het 
arrest van 9 J uni 1949 gericht dat het 
verzet van aanlegger tegen het arrest bij 
verstek van 11 J anuari 1949, omdat het 
te laat werd gedaan, niet ontvankelijk 
verklaart; 

Over het eerste middel, afgeleid hier
uit dat de rechtspleging nietig is omdat 
in de dagvaardingbetekend, ten verzoeke 
van de procureur-generaal, aan de be
klaagde om op 11 J anuari 1949 v66r het 
hof van beroep te verschijnen, de wette
lijke termijn .niet nageleefd werd : 

Overwegende dat dit middel vreemd 
is aan het arrest van 9 Juni 1949, welk 
over de ontvankelijkheid van het verzet 
tegen het arrest bij verstek van 11 J a
nuari 1949 heslist; dat het slechts de aan 
deze laatste heslissing voorafgaande 
rechtspleging hetreft en, dienvolgens, niet 
ontvankelijk is tot staving van een voor
ziening tegen het arrest van 9 J uni 194 9 ; 

Over het tweede middel, afgeleid hier
uit dat het verzet niet te laat werd gedaan, 
de betekening van het arrest bij verstek 
niet aan de persoon gedaan zijnde : 

Overwegende dat het hestreden arrest 
hierop wijst dat het arrest bij verstek van 
11 J anuari 1949, op 24 Februari 1949, 
aan de woonplaats betekend werd met 
aflevering van een afschrift aan de bmge
meester van de gemeente ; dat aanlegger 
ten laatste op 9 Maart 1949 kennis van die 
hetekening kreeg en dat zijn verzet van 
21 Maart 1949 dienvolgens te laat is ; 

Overwegende dat, door alzo te heslissen, 

eerste arrest (verbr., 14 Januari 1924, Bull. 
en PAsrc., 1924, I, 125; 9 December 1940, 
A1'1', Verbr., 1940, blz. 134; Bull. en PAsrc., 
1940, I, 316). Het arrest, dat het verzet on
gedaan verklaart, onderstelt immers dat het 
verzet ontvankelijk is (verbr., 24 December 
1935, Bull. en PAsrc., 1935, I, 104; Fr. verbr., 
29 Mei 1835, Dall. Jur. gen., vo Jugernent pw· 
(lefaut, blz. 687, nota 3). 
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het arrest zich naar artikelen '187 en 
"2os van het Wetboek van strafvordering 
gedragen heeft; dat het middel naar recht 
faalt; 

Enoverwegende dat de substantiele of 
op straf van nietig·heid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de bestreden beslissing wettelijk is ; 

II. Wat de voorziening gericht teg·en 
het arrest bij verstek van t t J anuari t 9q9 
betreft : 

Overwegende, enerzijds, dat aanlegger 
zich slechts op 9 Juni t%9 tegen dit 
arrest heeft voorzien, hetzij meer dan tien 
vrije dagen na 6 Maart t %9, datum 
waarop de gewone termijn van verzet 
tegen gezegd arrest verstreek ; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest van 9 Juni 1%9, dat het verzet van 
aanlegger niet ontvankelijk verklaart 
omdat het te laat gedaan werd, voor hem 
geen nieuwe termijn kan openen om zich 
in verbreking te voorzien tegen het arrest 
bij verstek ; 

Dat de voorziening dus niet ontvan
kelijk is; 

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

5 December 1%9. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijklui
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2" KAwiER. - 5 December 1949. 

t 0 BEVOEGDHEID. EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. - lNBREUKEN OP AR
'l'IKELEN 1 EN 2 VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 31 MAART 1936 BETREF
FENDE HET IN DIENST HEBBEN VAN 
VREEMDE ARBEIDERS.- BEVOEGDHEID 
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK. 

2° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VERBREKING, WE
GENS ONBEVOEGDHEID, VAN EEN VON
NIS GEWEZEN DOOR DE CORREC'l'IONELE 
RECHTBANK BESLISSENDE IN HOGER BE
ROEP. - lNBREUK DIE BEHOORT TOT 
DE BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIO-

(1) Omtrent de wettelijkheid van artikel 4 
van het besluit van de Regent dd. 28 Fe
bruari 1947, hetwelk artikel 14, paragraaf 4 
van het koninklijk besluit nr 285 van 31 Maart 
1936; heeft · ingetrokken, luidens hetwelk de 
kennis van die inbreuken werd opgedragen 

NELE RECHTBANK BESLISSENDE IN EER• 
STE AANLEG. - VERNIETIGING TOT EN 
MET INBEGRIP VAN DE DAGVAARDING 
VOOR DE POLITIERECHTBANK. - VER~ 
WIJZING NAAR DE PROCUREUR DES 
KONINGS. 

1° Sedert het in we1·king treden van het bee 
sluit van de Regent dd. 28 Februari 
1947, behoren de inb1·euken op artike
len 1 en 2 van het koninklijk besluit 
nr 285 dd. 31 Maart 1986 betreffende "het 
in dienst hebben van vreemde arbeiders 
tot de bevoeydheid van de correctionele 
rechtbank ( 1). ··~ 

2° Wanneer, om 1·eden een wanbedrijf be~ 
hoort tot de bevoegdheid van de correc: 
tionele rechtbank en, in hoge1' beroep, tot 
deze van· het hof van beroep, het I-I of van 
verbreking een in hager be1'oep door de 
co1Tectionele rechtbank gewezen vonnis 
ve1·breekt en de rechtspleging ve1·nietigt 
welke het /weft voorafgegaan, en dit t•an 
af de dagvaarding v66r de politiet'echt~ 
bank, verw~ist het de zaak naar de prac 
cureur des Konings (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN,· 
T. LEDENT.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 J uni 1%9 gewezen in hoger 
beroep door de Correctionele rechtbank 
te Bergen; · 

I. Aangaande de voorziening van het' 
openbaar ministerie : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 11, 12 en H van het koninklijk 
beshiit van 31 Maart t 936, gewijzigd door 
artikelen, 1, 2 en q van het besluit van 
de Reg·ent van 28 Februari 1%7, 1, 7, 
25 en 30 van het Strafwetboek, 179 van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
bij gebrek aan bijzondere toekenning vaii 
bevoegdheid aan de politierechtbank; 
deze, evenals de correctionele rechtbank, 
beslissende in hager beroep, kennis heeft 
genomen van misdrijven waarvan de 
straf zeven dagen gevangenisstraf en eeh 
g·eldboete van 25 frank overschrijdt : 

Overwegende dat, bij dagvaarding van 
de offlcier van het openbaar ministerie 
bij de Politierechtbank van het kanton 
Roeulx, dd. 22 J anuari 1949, verweerders 

aan de vrederechter, zie hoger, blz. 75, 
verbr., 17 October 1949 (Bull. en PASIC., 
1950, I, 81). 

(2) Zie verbr., 16 Juni 1947 (A1·r. Verbr,, 
1947, blz. 211; Bull. en PASIC., 1~47, I, 28.() 
en de· nota's 3 en 4). 

I 
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v66r die rechtbank gedagvaard werden 
om terecht te staan wegens inbreuken 
op artikelen 1 ·en -2 van het koninklijk 
besluit fir 285 van 31 Maart 1936, ge
pleegd op 14 December 1948 ; 

Dat het vonnis van veroordeling van 
verweerders, door de politierechtbank ge
veld, op de hoger beroepen van al de 
partijen door het bestreden vonnis be
vestigd werd ; 

Overwegende dat, krachtens artike
len 11 en 12 van het koninklijk besluit 
van 31 Maart 1936, zoals ze gewijzigd 
werden door de artikelen 1 en 2 van het 
besluit van de Regent van 28 Februari 
194 7, op 26 Maart 194 7 in werking getre
den, het misdrijf, waarvoor Sirtoli en 
Facheris moesten terecht staan, g·estraft 
wordt met een geldboete van 100 tot 
500 frank of met een gevangenisstraf van· 
acht dagen tot een maand, en dit waarvan 
Ledent, weduwe Dequenne, verdacht was, 
met een g.eldboete van 5.000 tot 50.000 fr. 
of met een gevangenisstraf van een maand 
tot een jaar; 

Overwegende dat paragraaf 4 van ar
tikel 14 van het koninklijk besluit van 
31 Maart 1936, luidens hetwelk de vrede
rechters de overtredingen voorzien bij 
gezegd besluit berechten, door artikel4 
van het besluit van de Regent van 
28 Februari 194 7 is ingetrokken geweest ; 

Waaruit volgt dat, met kennis te nemen 
van de ten laste van verweerders gelegde 
feiten, de politierechtbank en de correc
tionele rechtbank, beslissende in hoger 
beroep, de perken van hun bevoegdheid 
hebben overschreden ; 

II. Wat de voorziening van Ledent, 
weduwe Dequenne betreft : 

Overwegende dat, om reden van de 
hierna uitgesproken verbreking op de 
voorziening van het openbaar ministerie, 
de voorziening van Ledent, weduwe De
quenne, zonder voorwerp voorkomt; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere middelen tot staving 
van de_ voorziening van het openbaar 
ministerie ingeroepen, verbreekt het be
streden vonnis ; vernietigt de rechtsple
ging welke het voorafgegaan heeft en dit 
van af de dagvaarding v66r de_ politie
rechtbank van het kanton Roeulx; be
veelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen 
en in deze van de Politier-echtbank van 
het kanton Roeulx en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissingen; veroordeelt Sir
tali en Facharis elk tot een vierde van de 
kosten, laat het overige van de kosten 

ten laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de Procureur des Konings bij de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen. 

5 December 1949. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Daubresse. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2e RAN!EH. - 5 December 1949. 

FRANSE TAAL- NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK VAN DE). -
VOORZIENING IN VERBREKING. - AF
STAND VAN DE VOORZIENING.- STRAF
ZAKEN. - ARREST GESTELD IN DE 
FRANSE TAAL. - AFSTAND IN DE NE
DERLANDSE TAAL. - NIETIGHEID. 

Is nietig de akte, gesteld in de NedeTlandse 
taal, waarbij aanlegge1· afstand doet van 
zijn voo1·ziening tegen een arrest gesteld 
in de Franse taal (1). (Wet van 15 Juni 
1935, art. 27 en 40.) 

(COOSEMANS EN DE MEYER, T. « LES 
PROVINCES REUNIES n EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Overwegende dat het 
bestreden arrest, op 28 Juni 1949 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen, in 
de Franse taal is gesteld en dat de akte 
van afstand van de voorziening van Coo
semans, op 5 April 1949, door de Direc
teur van de gevangenis te Leuven in de 
Nederlandse taal werd gesteld; 

Dat die akte dienvolgens nietig is en 
dat het Hof geen acht erop vermag te 
slaan (wet van 15 Juni 1935, art. 27 en 
40); 

Overwegende wat de twee aanleggers 
betreft : 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing gewezen : 1° over de publieke 
vordering : dat de substantiele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de be
streden beslissing wettelijk is; 2° over de 
burgerlijke vordering : dat · aanleggers 
geen enkel middel inroepen tot staving 
van hun voorziening en dat het Hof er 
ambtshalve geen opwerpt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie-

(1) Verbr., 4 October 1948 (Arr. Verb2·., 
1948, blz. 4M; Bull. en PAsrc., 1948, I, 526), 
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ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

5 December 1949. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Connart. - Gelijklui
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 December 1949. 

MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - 0PENBARE DRONKEN
SCHAP. _____: VEROORDELING WEGENS IN
BREUK OP ARTIKEL 1 VAN DE BESLUIT
WET VAN 14 NOVEMBER 1939.- VOOR
ZIENING DOOR HET OPENBAAR MINIS
TERIE. - MIDDEL AFGELEID HIERUIT 
DAT DE TOE TE PASSEN STRAF DEZE WAS 
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 3 VAN DE VOOR
MELDE BESLUITWET. - BESTAAN VAN 
DE BIJ DIT ARTIKEL VEREISTE VOOR-. 
WAARDEN TEGENGESPROKEN DOOR HET 
VONNIS. - MIDDEL MIST FEITELIJKE 
GRONDSLAG. 

Mist feitelijke grondslag, het mjd~el, ~oor
gesteld door het openbaar mtmsterw tot 
staving van een voorziening tegen een 
vonnis van veroordeling wegens inbreuk 
op artikel 1 van de besluitwet van 
14 November 1939 betreffende de beteu
geling van de dronkenschap, en afgeleid 
hieruit dat de toe te passen straf deze 
was voorzien bij artikel3 van de voormelde 
besluitwet omdat de verdachte, in staat 
van dronkenschap, een rij dier heeft geleid, 
dan wanneer die laatste omstandigheid 
door de rechter ove~· de grond wordt tegen
gesproken. 

{PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
T. COLIN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het vonnis, 
op 12 J uli 194 9 gewezen in hager beroep 
door de Correctionele Rechtbank te Di
nant; 

Over het enig middel, afgeleid hieruit 
dat het gepleegd misdrijf, dit zijnde voor
zien bij artikel 3 van de besluitwet van 
14 November 1939 betreffende de beteu
geling van de dronkenschap, de kleinste 
straf 26 frank bedraagt en de ontzetting 
van het recht om te besturen uitgesproken 
moet worden ; 

Overwegende dat · het mid del op het 
feit steunt dat aanlegger, wanneer hij 
zich in staat van dronkenschap bevond, 

een paard leidde ; dat dit feit tegengespro
ken wordt door de souvereine vaststellin
gen van de rechter over de grand ; dat het 
middel in feite niet opgaat ; 

Overwegende dat de substantiiile of 
op -straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing wettelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

5 December 1949. - 2e kamer. 
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. 
Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijkluic 
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 5 December 1949. 

VONNISSEN EN 
STRAFZAKEN. 

ARRESTEN. 
VASTSTELLING DAT 

HET OPENBAAR MINISTERIE DE BERAAD· 
SLAGING VAN DE RECHTERS NIET HEEFT 
BIJGEWOOND. - MOET NIET WORDEN 
GEDAAN NOCH IN HET ARREST NOCH IN 
HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHT
ZITTING. 

Geen enkele wetsbepaling verplicht de 
rechters ambtshalve vast te stellen dat het 
openbaar ministerie een hem opgeleP,d 
verbod niet heeft overtreden, namehjk 
datgene van bij de beraadslag·ing van 
de- rechters aanwezig te zijn {1). {Wet 
van 19 April 1949.) 

{MALCHAIR, T. MARCHAL.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het arrest op 
18 Juni 1949 door het Hof van beroep te 
Luik gewezen ; 

In zover de voorziening de beslissing 
gewezen over de publieke v6rdering be
doelt; 

Over het enig ·mid del : schending van 
de rechten van de verdediging en van 
artikel 88 van het decreet van 30 Maart 
1808, gewijzigd door de wet van 19 April 
1949, doordat noch het bestreden arrest 

(1) Raadpleeg de verklaring van de Heer An
cot op de zitting van de Senaat van 10 Novem
ber 1948 (Parl. Handel., Senaat, zittijd 1948-
1949, blz. 22 en 23) en het verslag van de 
Heer Philippart aan de Kamer der Volksver
tegenwoordigers (Parl. Besch., Kamer, zittijd 
1948-1949, n' 223). 
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noch het zittingblad vaststellen dat het 
hof van beroep zijn beraadslaging gehou
den heeft buiten de aanwezigheid van het 
openbaar ministerie : 

Overwegende dat de wet van 19 April 
1949 aan het openbaar ministerie ver
biedt, op straffe van nietigheid van de 
beslissing, de beraadslaging·en van de 
rechters bij te wonen, wanneer zij zich 
te dien einde in de raadkamer terugtrek
ken · 
O~erwegende dat geen enkele wet de 

rechter verplicht ambtshalve vast te stel
len dat het openbaar ministerie een hem 
opgelegd verbod niet heeft overtreden · 
.. Overwegende, voor het overige, dat: 

bJdens de voorbereidende werken van de 
wet van 19 April 1949,. bepaald werd dat 
deze voor de rechter de verplichting niet 
medebracht in zijn beslissing of in het 
proces-verbaal van de terechtzitting vast 
te stellen dat het openbaar ministerie de 

· beraadslaging niet had bijgewoond ; 
., Dat het middel naar recht faalt ; 
_ .. Overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

In zover de voorziening de beslissing 
gewezen over de burgerlijke vordering be
doelt; 
. Overwegende dat aanlegg·er geen enkel 

middel inroept tot staving van zijn voor
ziening en dat het Hof er ambtshalve 
geen opwerpt ; 

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

5 December 1949. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
VeTslaggeveT, H. Sohier. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Delacroix en Hermans. 

2e KAMEH.- 5 December 1949. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
. ARRESTEN. STHAFZAKEN. 
VEROORDELING WEGENS MEDEPLICH
TIGHEID. - BESTANDDELEN VAN DE 
STRAFBARE MEDEPLICHTIGHEID NIET 
VASTGESTELD.- NIET GEMOTIVEERDE 
VEROORDELING. 

Is niet gemotiveerd het arTest dat de ve1'
dachte veTorJrdeelt wegens medeplichtig
heid aan bedTieglijke wegneming, zondeT 
het bestaan van de bestanddelen van de 

strafbate rnedeplichtigheid vast te stet
len (1). (Strafwetb., art. 67, Grondwet, 
art. 97 .) 

(COLLINET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 24 Mei 1946 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over. het mid del van ambtswege : 
schending van artikel 97 van de Grond
wet : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
was om met twee andere verdachten te 
samen en door rechtstreekse medewerking 
een schilderij, aan het gemeentebestuur 
van Angleur toebehorel).de, en klederen, 
aan Brugmans toebehorende, bedrieglijk 
weggenomen te hebben ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
beslissende« dat de betichtingen, door de 
eerste rechter vaststaand 'verklaard, be
wezen gebleven zijn, tengevolge van het 
onderzoek v66r het hof gedaan », aan
legger, evenals het beroepen vonnis, heeft 
veroordeeld « wegens medeplichtigheid 
aan de diefstal van de aan het gemeente
bestuur toebehorende schilderij en van 
de aan Brug·mans toebehorende klede
ren »; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dus aanlegger als « medeplichtige aan be
drieg·lijke wegnemingen " heeft veroor
deeld, zonder op het bestaan van de wet
telijke elementen van de strafbare mede
plichtigheid te wijzen (Strafwetboek, 
art. 67); 

Overwegende dat het Hof, dienvolgens, 
zijn toezicht over de wettelijkheid van 
de veroordeling niet kan uitoefenen ; dat 
het bestreden arrest niet g·emotiveerd is 
en artikel 97 van de Grondwet schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch all'een voor zoveel het 
aanlegger veroordeelt ; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden in 
de registers van het Hof van beroep te 
Luik en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten 
laste van de Staat ; verwijst de zaak, alzo 
beperkt, naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

5 December 1949. - 2e kamer. -
Voorzitte1', H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Daubresse. - Gelijk-

1 .. 

(1) Verbr., 30 Juni 1947 (Bull. en PABIC., 

1947, I, 308); 25 October 1948; Bull. en 
PASIC., 1948, I, 592). 
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luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Terinicourt, eerste advocaat-g-eneraal. 

2e KAMER. - 5 December 1949. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VOR
DERING. _:___ MIDDEL GESTEUND OP EEN 
VERKEERDE INTERPRETATIE VAN HET 
BESTREDEN ARREST. - MIDDEL MIST 
FEITELIJKE GRONDSLAG. 

2o GEWIJSDE. - BESLISSING VAN DE 
STRAFRECHTER OVER DE VORDERING 
VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ.- GE
WIJSDE ALLEEN TUSSEN PARTIJEN. -
GEEN GEWIJSilE TEN OPZICHTE VAN DE 
VORDERING VAN EEN ANDERE BURGER
LUKE PARTIJ. 

3° OVEREENKOMST. -BETALING MET 
INDEPLAATSSTELLING. - BEGRIP. 

1° Mist feitelijke grands lag, het mid del 
gesteund op een verkeerde interpretatie 
van het best1·eden arrest ( 1). 

2° De beslissing van de stra(1·echter ov~r de 
vordering van een burgerlijke partij 
maakt slechts het gewijsde uit binnen de 
perken bepaald bij artikel 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek; zij maakt onder 
meer niet het gewij sde uit ten aanzien 
van de onderscheiden vordering van een 
andere burge1·lijke partij (2). 

3° De betaling met indeplaatsstelling heeft 
tevens voor gevolg en, binnen de perken 
van de gedane betaling, de schuldvorde
ring aan een derde ovel' te dragen, en, 
binnen dezelfde perken, de schuldvorde
ring ten opzichte van .de oorsp1·onkelijke 
schuldeiser te niet te doen (3). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGI
SCHE SPOORWEGEN, T. MAGIN EN 
ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Geiet op het bestreden 
arrest, op 21 Februari 19~9 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

A. In zover de voorziening- tegen ver
weerder Magin g-ericht is : 

Over het middel : schending van arti
kelen 202 en 203 van het Wetboek van 
strafvordering, 97 van de Grondwet, 

(1) Verbr., 20 J'anuari 1949 (Arr. Verbr., 
1949, blz. 46; Bull. en PAsrc., 1949, I, 54). 

(2) Fr. verbr., 11 December 1928 (Si1·ey, 
1931, 1, 201). Voorhet geval van ondeelbaar 
geschil, raadpleeg verbr., 5 December 1949, 

doordat het bestreden arrest, om aanlegc· 
ster haar vordering tegen beklaagde 
Magin te ontzeg-gen, uitsluitend hierop 
heeft gesteund dat de eerste rechter, ten 
onrechte, g-ezeg-de beklaagde gedeeltelijk 
verantwoordelijk zou verklaard hebben 
voor de schadelijke gevolgen van het on" 
geval, welk volgens het hof, enkel en 
geheel te wijten is aan de onvoorzich
tigheid door beklaagde Burel beg-aan, 
dan wanneer gezegde Magin g-een hoger 
beroep had ingesteld en, in die voorwaar
den, het hof, zonder de regels. betreffende 
het overdragend uitwerksel van het hoger 
beroep te miskennen, geen beslissing te 
zijnen voordele en ten nadele namelijk 
van aanlegster leon hervormen, beslissing, 
welke wat het vaststellen van de door 
gezegde Magin op burgerlijk g-ebied op
gelopen verantwoordelijkheden betreft, 
noodzakelijk te zijnen opzichte in kracht 
van gewijsde was gegaan : 

Overwegende, enerzijds, dat het mid-. 
del op de bewering steunt dat het bestrec 
den arrest ten nadele van aanlegster en 
op haar enkel hoger beroep, de beslissing 
van eerste aanleg heeft hervormd welke, 
ten voordele van aanlegster « de vaststel
ling van de door beklaagde Mag-in op bur
gerlijk oogpunt opgelopen verantwoorde
lijkheden " behelsde ; 

Overwegende dat, indien het vonnis 
van eerste aanleg de verantwoordelijk
heid van Magin aanneemt, wat de pu
blieke vordering en de door de burgerlijke 
partij Charlier, slachtoffer van het on
geval, ingestelde vordering betreft, het, 
integendeel, wat de door aanlegster in-. 
gespannen vordering betreft, verre van 
te erkennen dat de verantwoordelijkheid 
van beklaagde Magin grond aan die 
burgerlijke vordering geeft, beslist dat 
die vordering niet ontvankelijk is omdat 
de juridische oorzaak van de door aan
legster aan het slachtoffer gedane beta
ling, een aan alle fout van een derde 
vreemde overeenkomst is ; 

Overwegende, anderzij ds, dat de be
slissing van de strafrechter over de bur
gerlijke vordering van de partij Charlier 
tegen beklaagde Magin slechts het ge
wijsde uitmaakt in de bij artikel 1351 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde 
voorwaarden ; dat een dezer voorwaarden 
deze is dat de eis tussen dezelfde partijen 

zie hoger blz. 193 (Bull. en PAsrc., 1950, I, 
209). 

(3) Verbr., 2 December 1949 (zie boger; 
blz. 187; Bull. en PASIC., 1950, I, 204 en de 
nota). 



-204-

bestaat en door haar en tegen haar in de
zelfde hoedanigheid ingesteld is · 

Dat, dienvolgens, door aanlegsters 
yordering af te wijzen, de rechter 
m boger beroep noch het gewezen vonnis 
te.~ nadele van die partij, noch het ge
WIJsde te haren opzichte heeft geschon
den · 
D~t het eerste onderdeel van het middel 

in feite en, in het tweede, in rechte niet 
opgaat; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen verweerders Burel en J acquesson : 

Over het middel : schending van arti
kelen 1249, 1250 en 1251 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1319, 1320 en 1322 
van hetzelfde wetboek betreffende het 
geloof dat aan de akten client te worden 
g_ehecht (in onderhavig geval, de conclu
Sies namens aanlPgster v66r het hof van be
roep genomen, alsook de tekst van de re
glementaire bepalingen in extenso in ge
zegde conclusies vermeld) ; 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende het ver
plichtend gevolg van de overeenkomsten 
97 van de Grondwet 1 o doordat om d~ 
vordering· van de han'd te wijzen d~or aan
legster gericht tegen verweerders Burel en 
J acq~esson, in zover die vordering inzon
derheid gegrond was op het feit dat aan
legster geldig in de rechten en vorderin
gen van haar agent Charlier tegen de derde 
verantwoordelijke voor het ongeval was 
getreden (in onderhavig g·eval, beklaagde 
Burel), het bestreden arrest hoofdzake
lijk is gegrond : a) op de beweerde onmo
gelijkl?-~id_ voor het _slachtoffer op aanleg
ster, bJJ nuddel van mdeplaatsstelling, een 
tegen de verantwoordelijke derde uit te 
oefenen recht over te dragen, recht welk 
het slachtoffer bij veronderstelling " niet 
meer bezat », en b) op het feit dat, door 
aan haar agent de vergoedingen te storten, 
waarover het geschil loopt, aanlegster 
slechts « haar eigen schuld " zou gekweten 
hebben, dan wanneer, enerzijds, naar 
recht. het begrip ~elf van de betaling 
met mdeplaatsstelhng terzelfdertij d be
heist : de vernietiging van de schuld
vordering ten opzichte van de oor
spronkelijke schuldeiser, en haar over
dracht ten voordele van de betalende 
derde, die, door het feit zelf van de beta
ling, voortaan in zijn betrekkingen met 
de schuldenaar in de plaats van de oor
spronkelijke schuldeiser gesteld is, en 
dat, anderzij ds, de bewering volgens welke 
aanlegster, door haar agent te betalen 
tijdens de duur van zijn werkongeschikt
heid, slechts .haar eigen schuld zou kwij
ten, onverenigbaar is met de duidelijke 
en bepaalde bewoordingen van de regle-

mentaire bepalingen, letterlljk herno
men in. de namens aanlegster genomen 
conclusies, en f(leldende dat de betalingen 
waarvan. ?prake sl~chts door aanlegster 
gedaan ZIJn « ten btel van voorschot in 
te vorderen lastens de derde" die ver~nt
woordelijk is voor het ongev~l; 2° door
dat het bestreden arrest althans verzuimd 
heeft ~it laatste punt van aanlegsters 
conclusies te beantwoorden waarin uit
drukkelijk gewag gemaakt werd van 
dit_ inzicht van aanlegster, gezegde uitbe
tahngen slechts ten titel van voorschot 
te doen en onder voorwaarde het bedrag 
er van lastens een derde in te vorderen 
bij wijze van een overeengekomen inde
plaatsstelling welke haar agent g·ehouden 
IS haar toe te staan, om daaruit af te 
leiden dat, naar de gemeenschappelijke 
bedoeling van de partijen, het wel de 
schuld van een derde en niet haar eigen 
schuld was, welke aanleaster kwijten 
wilde : " 

Overwegende dat, zonder de conclusies 
van aanl~gster te betwisten, volgens welke 
de betalmg en de beweerde indeplaats
stelling terzelfdertijd plaats hadden het 
arrest beslist dat de vordering van 'aan
leg·ster t~gen verw~erders, in zover zij 
gegrond IS op een mdeplaatsstelling uit 
kracht van de overeenkomst niet ont
vankelijk is om reden, enerzijds, dat het 
slachtoffer aan aanlegster geen recht kon 
overdragen welk het niet meer bezat ten 
gevolge van de door hem van aanlegster 
ontvangen betaling, en, anderzijds, dat 
a~nlegster met die betaling te doen 
zich er toe beperkt heeft haar eigen 
schuld te betalen ; 

Overwegende dat de eerste dezer re
denen het wettelijk begrip van de inde
plaatsstelling miskent; dat deze zoals uit 
artikelen 1249 en 1250 van het Burger
lijk Wetboek blijkt, tevens tot voorwerp 
heeft .: en, binnen de per ken van de gedane 
betalmg·, de schuldvordering over te 
dragen aan de derde die de betaling aan 
de oorspronkelijke .schuldeiser doet, en 
ze ten opzichte van deze laatste te ver
nietigen; 

Overwegende, wat de tweede reden 
v~n het arrest aangaat, dat aanlegster 
biJ conclusies had beweerd dat de door 
haar aa~ het slachtoffer. gedane betaling 
de betahng van _haar eigen schuld niet 
kon uitmaken vermits de litigieuze beta
ling slechts gedaan werd ten titel van 
voorschot, in te vorderen .ten laste van 
de voor het ongeval verantwoordelijke 
derde; 

Overwegende dat het arrest geen pas
send antwoord verstrekt op het middel 
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dat alzo tot staving van de eis van de 
burgerlijke partij voorgesteld werd; 

Waaruit volgt dat het arrest de in het 
middel aangeduide artikelen 1249 en 
1250 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, geschonden heeft; 

Om die red en en, verbreekt de bestreden 
beslissing, doch enkel· in zover het uit
spraak doet over de door aanlegster tegen 
verweerders Burel en J acquesson inge
stelde burgerlijke vordering, verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers yan het Hof van 
beroep te Luik en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt Burel en J acquesson tot de helft 
van de kosten en aanlegster tot de andere 
helft, alsook tot een vergoeding van 
150 frank jegens Magin; verwijst de zaak, 
alzo beperkt, naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

5 December 1949. - 2° kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Giroul.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. VanRyn en Simont. 

2" KAMER.- 5 December 1949. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT VAN 
AARD IS AANLEIDING TE GEVEN TOT EEN 
V:ERBREKING ZONDER VERWIJZING. -
TWEEDE MID DEL DAT SLECHTS EEN VER
BREKING MET VERWIJZING KAN WETTI
GEN. - VOORZIENING DOOR DE VER
OORDEELDE. - EERS'l'E MIDDEL MOET 
WORDEN BEANTWOORD, ZELFS INDIEN 
HET TWEEDE >MIDDEL GEGROND IS. 

2° VERJARING VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING. - MISDRIJF DA'l' BE
HOORT TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE 
POLITIERECHTBANK.- KANTTEKENING 
VAN DE OFFICIER VAN HET OPENBAAR 

(1) Ret is, inderdaad, omdat het eerste mid
del van de voorziening, indien het gegrond 
ware, tot een verbreking zonder verwijzing 
aanleiding geven zou, dat het Hof dit middel 
heeft onderzocht, niettegenstaande het tweede 
middel gegrond was en de verbreking van het 
arrest medebracht. Zie in dezelfde zin verbr., 
20 Januari en 7 Juli 1947 (A1·r. Verbr., 1947, 
blz. 14 en 249; Bttll. en PAsiC., 1947, I, 20 

MINIS'l'ERIE- TOEGEZONDEN AAN EEN 
COLLEGA TEN EINDE DE VERDACHTE EN 
GETUIGEN TE ONDERHOREN. - AKTE 
DIE DE VERJARING VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING STUIT. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - WIJZIGING 
VAN DE QUALIFICATIE. - VERDACHTE 
DAARVAN NIET VERWITTIGD.- SCHEN
DING VAN DE RECHTEN VAN DE VER
DEDIGING. 

1° De omstandigheid dat een door de ver
oordeelde tot staving van zijn voorziening 
voorgesteld middel gegrond is en het niet 
.van aard is aanleiding te geven tot een 
verbreking met verwijzing, ontslaat het 
Hof van verbreking niet van de verplich
tin g een ander voorgesteld middel te on
derzoeken, hetwellc, indien het gegrond 
ware, tot een verbreking zonder verwijzing 
aanleiding zou geven (1). (Stilzwijgende 
beslissing.) 

2° Stuit de verjaring van de publieke vor
dering, volgende u1:t een misdrijf dat 
behoort tot de bevoegdheid van de politie
rechtbank, de kanttekening van de offi
cier van het openbaar ministerie bij die 
7'echtbank, aan een politiecommissaris 
toegezonden ten einde de verdachte en 
getuigen te onder/w-ren (2). (Wet van 
17 April 1878, art. 26.) 

3° De rechter over de grand mag geen 
nieuwe qualificatie, waartegen de ver
dachte zich niet heeft verdedigd, in de 
plaals van de oorspl'Dnkelijke quali fi
catie van de telastlegging stellen, zonder 
de verdachte van die wijziging te hebben 
verwittigd (3). 

(VAN ERVE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 Mei 1949 gewezen in hoger 
beroep door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het eerste middel : schending· van 
artikelen 21, 23 en 26 van de wet van 
17 April1878 bevattende de voorafgaande 

en 323, alsmede de nota 1 onderaan dit laatste 
arrest, blz. 324). · 

(2) Verbr., 19 November 1928 (Bull. en 
PAsiC., 1928, I, 26); 13 October 1936 (ibid., 
1936, I, 383). 

(3) Verbr., 4 November 1946 (Arr. Verbr., 
1946, blz. 370; Bull. en PASIC., 1946, I, 404); 
3 Maart 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I, 96); 
5 Januari 1948 (Arr. Verbr., 1948, blz; 9; 
Bull. en PAsrc., 1948, i, 12). 
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titel van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, 561, alinea 1 en nr 2, 
van het Strafwetboek, g·ewijzig·d door 
artikel 5 van de wet van 4 Augustus 
1890 betreffende de vervalsing van levens
middelen, 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis, uitspraak doEmde 
meer dan zes maanden na het tijdstip 
waarop, volgens de telastlegging, de aan
legger verweten overtreding werd ge
pleegd, hem veroordeeld heeft, om reden 
dat de verjaring gestuit werd door de 
kanttekening in datum van 18 November 
1948, door de officier van het openbaar 
ministerie bij de Politierechtbank te 
Brussel aan zijn collega van de derde af
deling te Antwerp en gericht; 

Eerste onderdeel, dan wanneer die 
kanttekening, enkel strekkende tot het 
bekomen van de staat van inlichtingen 
van Magre Narcisse, noch een al\te van 
onderzoek, noch een akte van vervolging 
uitmaakte; dat zij de verjaring niet kan 
stuiten en dat de publieke vordering dus 
verj aard moest verklaard worden, bij 
gebrek voor het vonnis op het bestaan 
te hebben gewezen van een andere stui
tingsakte te bekwamer tij d gedaan, 
tweede onderdeel, dan wanneer die kant
tekening, strekkende tot het beko
men van de staat van inlichtingen van 
Magre, niet aangezien kon worden als een 
alcte van stuiting ten opzichte van aan
legger, behalve indien het vonnis vast
gesteld had dat de misdrijven, de 
ene of andere verdachte verweten, het
zelfde feit zouden uitmaken of ten min
ste tussen hen verknocht waren, wat het 
bestreden vonnis in onderhavig· geval niet 
heeft gedaan : 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
onderworpen stukken blijkt dat, afgezien 
van de door het middel bedoelde plicht, 
de politiecommissaris, offiCler van het 
openhaar ministerie bij de Politierecht
bank te Brussel, bevoegd om de ver
volging uit te oefenen, bij kanttekening 
van 18 November 1948, zijn collega te 
Antwerpen er mede g·elast heeft aanlegger 
te doen horen, zijn staat van inlichtingen 
bij te voegen en, desnoods, de getuigen 
te doen horen ; 

Overwegende dat die akte van rechts
pleging ten doel had de aanlegger ver
weten overtreding in staat te stellen om 
.beslecht te worden en zij dienvolgens een 
stuitingsakte van de verjaring van de 
publieke vordering uitmaakte, naar de zin 
van artikel 26 van de wet van 17 April 
1878; 

Dat het middel grondslag· mist; 
Over het tweede mid del •: scherr ding 

van .artikelen 145 1.61 174 176 err 182 
195 en 211 van het w' etbo~k van ;traf3 
vordering en 1319 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet en scherr·· 
ding van de rechten van de verdediging; 
doorclat in het bestreden vonnis, de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
ten laste van aanlegger het feit niet vast. 
staand verklaard he eft clat hij · haar aanc 
hangig werd gemaakt, te weten : kunst
matig gekleurd vruchtensap, gesacchari". 
seerde suiker inhoudende, verkocht of 
te lcoop gesteld te hebben, doch een 

-ander feit : dit vruchtensap bevattende 
in totaal '180 milligram zwavelzunr" 
anhydride per kilogram, verkocht of te 
koop gesteld te hebben, en zonder dat 
verdachte uitgenodigd werd zich op dit 
. ander feit te verdedigen; 

Overwegende dat, dan wanneer de be
tichting: aanlegger het feit verweet 
kunstmhtig gekleurd vruchtensap, ge
sacchariseerde suiker inhoudende, ver
kocht te hebben, het bestreden vonnis 
het bestaan van· de overtreding recht
vaardig·t door het feit dat het litigieus 
vruchtensap een. hoger hoeveelheid zwa
velzuur-anhydride inhoudt dan die welke 
de wet toelaat; 

Overwegende dat uit de rechtspleging 
niet blijkt dat aanlegger van die wijziging 
van omschrijving verwittigd werd, noch 
dat hij zich op de nieuwe omschrijving 
zou verdedigd hebben ; dat het bestreden 
vonnis dienvolgens de rechten van de 
verdediging· heeft geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den beslissing; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Correctionele Rechtbank 
te Brussel en dat melding er van gemaakt 
zal worden op de kant van de vernietigde 
beslissing·; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Nijvel, uitspraak 
cloende in hoger beroep. 

5 December 1949.' - 2" kamer. -
lloorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Giroul.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Veldekens. 

2" KAMEH.- 5 December 1949. 

HOGER BEROEP. - IN TUCHTZAKEN. 
- NOTAi:US. - TUCHTVORDEHING IN'
GESTELD VOOH DE RECHTBANK VAN 
EERSTE AANLEG. - HOGER BEROEP 
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 
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· HE'l' VONNIS. ~.'l'ERMIJN VAN VIJFTIEN 
. , DAGEN AANVANG NEMEND TE REKENEN 

VAN DE UITSPRAAK VAN HET VONNIS. 

De termijn voor het openbaar ministerie 
om hoger beToep in te stellen tegen een 
vonnis van de Techtbank van eeTste aan
leg, gewezen in zijn aanwezigheid in 
notaTiele tuchtzaken, loopt te rekenen van 
de uitsp1·aak van het vonnis; de beteke
ning, van het vonnis doo1· de vervolgde 
nota1·is, aan het openbaar ministeTie 
wordt niet veTeist (1). (Kon. besl. nr 261 

,van 24c Maart '1936; wet van 25 Ventose 
.jaar XI, art. 53; besluit van 12 Sep
tember '1822, art. 7.) 

(PROCUREUR-GENERAAL TE L UIK, 
T. GENART.) 

ARREST. 

BET HOF; - Q~let op het arrest op 
16 Juni 1949 door het Hof van beroep te 
Luik gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 443 en 1030 van het Wetboek 
xan burgerlijke rechtspleging· en 1 van 
het koninklijk besluit van 24c Maart 1936, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
de. termijn om hoger beroep in te stellen 
tegen een door de rechtbank van eerste 
aanleg, op tegenspraak in notariele tucht
zaken gewezen vonnis, ten opzichte van 
het openbaar ministerie van af de uit
spraak van het vonnis loopt : 

i Overwegende dat, indien de bepa
lingen van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging en van de wet van 25 Fe
bruari 1925 toepasselijk zijn op de ver
halen tegen een door een burgerlijk 
rechtscollege in tuchtzaken gewezen be
~lissing, afwijkingen van die regel, door 
wetten op de bestraffmg van de tucht
touten vermeld . worden of impliciet uit 
die wetten volgen ; 

Overwegende dat, wanneer een beslis
sing in tuchtzaken, ten opzichte van een 
notaris, door . een rechtscollege zete
lende in tegenwoordigheid van het open
baar ministerie, zoals de rechtbank van 
eerste aanleg of hethof van beroep, geveld 
wordt,. dan is de betekening van de be
&lissing door de vervolgde notaris niet 
gevergd om de wettelijke termijn van 
hbger beroep of van voorziening in ver
bi'eking t_en opzichte van het openbaar mi-
nisterie te doen lopen ; · . 

• Dat'artikel·53 van de wet vari 25 Ven-

. (1) Zie de voetnota,.getekend R. H., onder
aan dit arrest in Bull. en PAsiC., 1950, I, 226. 

tose jaar XI en artikel 7 van het besluit 
van 12 September 1822 inderdaad de 
procureur-generaal en de procureur des 
Konings gelasten tegen de in overtreding 
zijnde notarissen, v66r het hof van be
roep of de rechtbank van eerste aanleg, 
de toe passing van de bij de wet bepaalde 
straffen en, volgens de omstandigheden, 
hun schorsing· of ontzetting te vorderen; 

Dat, vermits het aldus de uitdrukke
lijke opdracht gekregen heeft die tucht

' vordering in te stellen en ze, overeenkom
stig de wet, uit te oefenen, het openbaar 
ministerie, bij gebrek aan betekening 
door de in de zaak betrokken notaris, zich 
niet onthQuden kon de wijziging of ver
nietiging van een beslissing te vervolgen, 
die geveld werd door een rechtscollege 
zetelende met zijn bijstand en die het 
met de wet strijdig acht; 

. Dat het middel naar recht faalt; 
. Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt de Staat tot de kosten. 

. 5 December 1949. - 2" kamer. -
Voo1•zitteT, H. Louveaux, voorzitter. -
VeTslaggever, H. Sohier.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi-

·, court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 6. December 1949. 

'1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
-IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE l)E
LASTINGEN. - VERPLICHTING VOOR DE 
AANLEGGER IN VERBREKING DE REGEL
MATIGHEID VAN ZIJN VOORZIENING TE 
RECHTVAARDIGEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
-IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BE
LASTINGEN. - VERPLICHTING OM BIJ 
HET VERZOEKSCHRIFT ALLE STUKKEN 
TE VOEGEN DIE_ NODIG ZIJN TOT RECHT
VAARDIGING VAN DE REGELMATIGHEID 
VAN DE VOORZIENING. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
-IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BE
LASTINGEN. - STUKKEN WAAROP HET 
HOF VERMAG ACHT TE SLAAN. 

t.o VOORZIENING IN VERBREKING. 
-IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BE
LASTINGEN.- ARREST GEWEZEN DOOR 
EEN HOF VAN BEROEP NA VERWIJZING 
DOOR HET HOF VAN VERBREKING. -
VOORZIENING TEGEN DiT ARREST. -
VERPLICHTING· BIJ DE VOORZIENING DE 
UITGIF':l'E VAN HET- ARREST VAN HET 
H.oF. VAN VERBREKING TE VOEGEN •. 

5q -VERBREKING. -;:- BEVOEGDiiEID. 
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MIDDEL VAN ONONTVANKELIJK
HEID WELKE ALDAN NIET AMBTSHALVE 
MOET WORDEN OPGEWORPEN. - IN 
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTIN
GEN.- MID DEL VAN ONONTVANKELIJK
HEID AFGELEID HIERUIT DAT DE UIT
GIFTE VAN EEN ARREST VAN HET HOF 
VAN VERBREKING NIET GEVOEGD WERD 
BIJ DE VOORZIENING TEGEN EEN AR
REST GEWEZEN NA VERWIJZING. -
MOET AMBTSHALVE WORDEN OPGEWOR
PEN. 

6o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIE
NING MOGELIJK IS. - IN ZAKEN VAN 
RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. - AR
REST GEWEZEN DOOR EEN HOF VAN 
BEROEP NA VERWIJZING DOOR HET HOF 
VAN VERBREKING. -ARREST DAT GE
LIJKVORMIG IS MET HET ARREST VAN 
HET HOF VAN VERBREKING.- ARREST 
NIET VATBAAR VOOR VOORZIENING IN 
VERBREKIN G. 

1° Een partij die zich voorziet in verbrelcing 
tegen een in zalcen van rechtstreelcse be
lastingen gewezen arrest is verplicht, 
haar voorziening te rechtvaardigen. (Wet 
van 6 September 1895, art. 14.} 

2° In zaken van rechtstreelcse belastingen, 
moet de -aanlegge1· alle stulclcen die nodig 
zijn tot rechtvaardiging van de regelma
tigheid van de voorziening bij zijn ver
zoelcschrift voegen (1). (Wet van 6 Sep
tember 1895, art. 14.} 

3° In zalcen van rechtstreelcse belastingen, 
lean het Hof van verbrelcing geen acht 
slaan op andere elementen dan deze die 
uit regelmatig neergelegde stulclcen blij
lcen (2}. (Wet van 6 September 1895, 
art. 14.} 

~0 De uitgifte van het arrest, door hetwellc 
het Hof van verbrelcirig, na het arrest 
van het hof van beroep te hebben ver
nietigd, de zaalc naar een ander hof van 
beroep heeft verwezen, moet regelmatig 
samen met het verzoelcschrift tot verb!·e
lcing worden neergelegd, op de griffie 
van het hof van beroep dat op verwijzing 
lcennis van de zaalc heeft genomen, door 
de partij die zich voorziet tegen het nieuw 
arrest, ten ware het bestreden arrest het 

(1) Verbr., 30 Januari 1939 (Bull. en PAsiC., 
1939, I, 50 en de nota 1); 5 Mei 1941 (ibid., 
1941, I, 180); 23 Februari 1948 (Arr. Verbr., 
1948, biz. 108; Bull. en PAsiC., 1948, I, 
124). 

(2) Zie verbr., 5 Mei 1941 (Bull. en PAsiC., 
1941, I, 180); 26 Januari, twee arresten, 23 Fe
bruari, 5 October en 9 November 1948 (.Arr. 
Verbr., 1948, blz. 39, 40, 108, 471 en 543; 

voorwerp en de ?"edenen van het a.rrest 
van verwijzing te lcennen geeft (3} (4). 
(Wet van 6 September 1895, art. 14.) 

5° Moet ambtshalve wo?"den opgeworpen, 
het middel van niet-ontvanlcelijkheid 
hieruit afgeleid dat de uitgifte van het 
ar1·est van· het Hof van verbrelc-ing, 
waarbij de zaak naaT een ander hof 
van beroep werd verwezen, niet is ge
voegd bij de voorziening gericht tegen het 
nieuw arrest, wanneer dit arrest het voor
werp en de redenen van het arrest van 
verwijzing niet te lcennen geeft (5). (Stil
zwijgende beslissing.) 

6° Geen voorziening in verbrelcing wordt 
aanvaard tegen een na verbreking gewe
zen arrest, wannee1· dit tweede arrest 
gelijlcvormig is met het eerste arrest van 
het Hof van verbreking. (Wet van 7 Juli 
1865, art. 1, al. 2.) 

(VERENIGING ZONDER WINSTGEVEND DOEL 
« EGLISE CHRETIENNE MISSIONNAIRE 
BELGE "• '1'. ADMINISTRATIE VAN FINAN
GlEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 J uni 1949 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over de on,tvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat het aan aanlegster 
behoort de regelmatig·heid van haar voor
ziening te rechtvaardigen ; 

Dat in zaken van rechtstreekse belastin
gen, die rechtvaardigihg slechts kan blij
ken uit de met het verzoekschrift ter 
griffie, overeenkomstig artikel 14 van de 
wet van 6 September 1895, overgelegde 
stukken of uit de vaststellingen van het 
bestreden arrest ; 

Overwegende dat het arrest, waarbij 
het Hof de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent verwijst, onder de regelmatig 
neergelegde stukken niet voorkomt; dat 
het bestreden arrest, evenmin als de an
dere stukken, het voorwerp en de redenen 
van het arrest van verwijzing doet kennen 
of nader bepaalt ; 

Overwegende dat dit verzuim het Hof 
in de onmogelijkheid stelt de ontvanke-

Bull. en PASIC., 1948, I, 46 en 48, ·124, 546 
en 623 en de nota ·onderaan dit laatste arrest) ; 
verbr., 18 October 1949 (zie hoger, blz. 84 ; 
Bull. en PAsiC., 1950, I, 89). 

(3) Verbr., 5 Mei 1941 (Bull. en PASIC., 1941, 
I, 180). 

(4) en (5) Zie de voetnota's onderaan het 
bovenstaand arrest in Bull. en PASIC., 1950, 
I, 228. 
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lijkheid van de voorziening, na te g·aan 
namelijk ten opzichte van artikel 1, 
alinea 2, van de wet van 7 Juli 1865, lui
dens welk geen voorziening in verbreking 
tegen een na verbreking gewezen arrest 
aanvaard wordt, voor zoveel dit tweede 
arrest gelijkvormig is met het eerste arrest 
van het Hof van verbreking; 

Dat de in die voorwaarden ingestelde 
voorziening niet ontvankelijk is; 

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

6 December 19!.9. - 2° kamer. 
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. 
Verslaggever, H. Sohier.- Gelijkluidende 
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Buisseret (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2° KAMER. - 6 December 1949. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
GRONDBELASTING - KWIJTSCHELDING 
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 13, PARA
GRAAF 1, VAN DE SAMENGESCHAKELDE 
WETTEN. - GEEN KWIJTSCHELDING 
WANNEER HET GEBREK AAN WERKELIJK 
INI<OMEN VOORTVLOEIT UIT DE ABNOR
MAAL VOORDELIGE VOORWAARDEN VAN 
GENOT DOOR DE EIGENAAR AAN DE 
HUURDER TOEGESTAAN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
GRONDBELASTING.- KWIJTSCHELDING 
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 13, PARAGRAAF 1, 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. 
- GEEN UITZONDERLIJKE OMSTANDIG
HEID, ONAFHANKELIJK VAN HE1' FElT 
VAN DE EIGENAAR, KAN DE KWIJT
SCHELDING RECHTVAARDIGEN INDIEN 
DE SCHULDVORDERINGEN WEGENS 
HUURPRIJZEN NIET ONINBAAR ZIJN. 

1° Opdat het gebrek aan werkelijk inkomen 
van een verhuurd vast goed tot kwijtschel
ding van de grondbelasting zou aanlei
ding geven, wordt er vereist dat dit gebrek' 
niet het gevolg is van abnormaal voorde
lige voorwaarden van genot, door de 
eigenaar aan de huurde1· toegestaan (1). 
(Wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, samengeschakeld op 3 J uni 
1941, art. 13, par. 1.} 

2° Wanneer schuldvorderingen wegens 

(1) Zie verbr., 27 Juni 1938 (Bull. en PASIC., 
1938, I, 230); 3 en 17 October 1939 (ibid., 
1939, I, 401 en 423). 

VERBR., 1950.- 14 

huurprijzen niet oninbaar zii n, vloeit 
het gebrek aan werkeliJk inkomen van 
een vast goed niet voort uit een uitzon
derliJke omstandigheid, onafhankeliik 
van het feit van de eigenaar, die de kwiJt
schelding van de grondbelasting zou kun
nen wettigen. (Wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengescha
keld op 3 Juni 19!.1, art. 13, par. 1.} 

(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN, 
T. MARTIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op it. Juli 1%8 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
van artikelen 1, 2, 13, paragraaf 1, en 33, 
paragraaf 1, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluit van 3 J tmi 1941 en van arti
kelen t., paragraaf 1, en 7 van het besluit 
van 16 J uni 1941 betreffende de nation ale 
crisisbelasting : 

Overwegende dat, volgens artikel 13, 
paragraaf 1, van de bij besluit van 3 Juni 
1%1 samengeschakelde wetten, kwijt
schelding van de grondbelasting verleend 
wordt wanneer er geen werkelijk inkomen 
gedurende het belastingjaar is; dat de 
rechter over de grond moet nagaan of 
de voorwaarde, waarvan de toekenning 
van die wettelijke gunst afhangt, al dan 
niet verwezenlijkt is ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat verweerder, zonder aanlei
ding te geven tot verdenking, bij overeen
komst van 1 April 193t., geregistreerd op 
29 Mei daaropvolgend, aan zijn zoon de 
onroerende goederen in huur g·egeven 
heeft, waarvoor kwijtschelding van belas
tingen gevraagd wordt, mits een jaar
lijkse huurprijs van 2t..OOO frank voor een 
termijn van vijftien jaar, met recht van 
verbreking, voor de lmurder, alle drie 
jaar; dat gedurende de bedoelde dienstja
ren dat huurcontract niet is verbroken ge
weest ; dat, teng·evolge van de vij ande
lijkheden en van de ziekte van zijn echt
genote, de huurder, die in de onroerende 
goederen het beroep van pasteibakker 
uitoefende, de handel moest stil leggen; 
dat de onroerende goederen onbezet ble
ven, uitgezonderd de tweede verdieping 
van het huis, kosteloos bewoond door een 
huisbewaarder; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
kwijtschelding· van de belastingen heeft 
verleend, zich beperkende bij de ver
klaring dat, wat de bedoelde dienstjaren 

I 
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betreft, er geen inkomen was en dit, on
afhankelijk van het feit van de eigenaar ; 

Overwegende dat die enkele verklaring 
het Hof van verbreking niet toelaat 
na te gaan of de door het arrest gedane 
toepassing van het recht op het feit wet
telijk gerechtvaardigd is; dat, inderdaad, 
om te bepalen of het gebrek aan werke
lijk inkomen van de verhuurde onroe
rende goederen aanleiding geven kan tot 
vrijstelling van de belastingen, vereist 
is dat de voor de huurder abnormaal 
voordelige voorwaarden van genot niet 
door de verhuurder werden toegestaan; 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest niet blijkt dat de rechter over de 
grond bewust punt heeft onderzocht; 
dat hij namelijk niet heeft nagegaan of de 
schuldvorderingen van de huurprijzen 
oninbaar zijn; 

Waaruit volgt dat het arrest, door uit 
te spreken zoals het deed, artikel 97 van 
de Grondwet en artikel 13, paragraaf 1, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij besluit 
van 3 J uni 1941, in het eerste onderdeel 
van het middel aangeduid, geschonden 
heeft; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding zij tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het middel, ver
breekt het bestreden arrest ; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing ; legt de kosten ten· 
laste van verweerder; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

6 December 1%9. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijklui
dende conclusie, H. W.-J. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Leynseele en de Mey (deze 
laatste van de Balie bij het Hof van be
roep te Brussel). 

2" KAMER. - 6 December 1949. 

INKOMSTENBELASTINGEN. -'IN
KORIERING VAN EEN BELASTING NA 
SLUITEN VAN RET DIENSTJAAR.- BUI
TENGEWONE TERMIJN VOORZIEN BIJ AR
TIKEL 74 VAN DE SAMENGESCRAKELDE 
WETTEN. - VENNOOTSCRAP DIE DE 
INKOMSTEN JUIST AANDUIDT IN DE 
BALANS DIE MOET WORDEN GERECRT 
AAN RAAR AANGIFTE, DOCR ZE VER-

MELDT ONDER EEN VERKEERD'E RU
BRIEK IN RET AANGIFTEFORMULIER. -
DE ADMINISTRA'l'IE BESCHIKT NIET OVER 
DE BUITENGEWONE TERMIJN. 

Maakt geen onvolledige of onjuiste aan
gifte uit, welke aan de administratie het 
recht verleent de belasting in te kohieren 
na het sluiten van het dienstjaar, deze 
gedaan door een vennootschap welke on
der hun juiste omschl'ijving inlwmsten 
vermeldt in het afschl'ift van de balans, 
dat zij wettelijk gehouden is bij haar 
aangifte te voegen, en welke die inkom
sten eveneens, doch onde1· een verkeerde 
mbriek, in het aangifteformulier ver
meldt (1). (Wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld 
de 12 September 1936, art. 54, par. 1, 
al. 2; en 74.) 

(ADlVIINISTRATIE VAN FINANCIEN, T. NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP « CHICAGO PNEU
MATIC TOOL CY l>.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het arrest, 
op 12 Mei 1948 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 54, paragraaf 1, 55 en 74 van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, samengeschakeld door het ko
ninklijk besluit van 12 September 1936, 
alsmede van artikel 6 van de wet van 
17 Juni 1938 tot wederinvoering van de 
nationale crisisbelasting : 

Overwegende dat, krachtens artikel 2 
van de wet van 15 Mei 1846 houdende 
inrichting van 's Rijkscomptabiliteit, ge
wij zigd door artikel 5 van de wet van 
9 April 1935, de betwiste aanslagen aan
gaande de bedrijfsbelasting en de natio
nale crisisbelasting· betreffende het boek
jaar 1937-1938, op straf van verval, 
uiterlijk op 31 Maart 1939 moesten inge
kohierd zijn ; 

Overwegende, nochtans, dat in geval 
van gebrek aan aangifte met het voorne
men de belasting te ontduiken, of van 
overlegging van vrijwillig onvolledige of 
onjuiste aangifte, artikel 74 van de samen
geschakelde wetten de administratie toe
laat de belasting na te vorderen gedu-

(1) Zie verbr., 27 Januari en 10 Februari 
1948 (A1·r. Verbr., 1948, blz. 57 en 81; Bull. 
enPASIC., 1948, I, 66 en 95); raadpleeg verbr., 
18 October 1948 (Arr. Verbr., 1948, blz. 490; 
Bull. en PAsrc., 1948, I, 567) en 4 October 1949 
(zie hoger blz. 54; Bull. en PASIC,, 1950, I, 
60). 
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rende vijf jaar met ingang van 1 Januari 
van het jaar naar hetwelk het dienstjaar, 
waarover de belasting had moeten geves
tigd zijn, wordt aangeduid; dat dit tijds
bestek op drie jaar verminderd wordt in 
geval van ontoereikende aanslag voort
vloeiend uit andere aan de belastingplich
tige te wijten oorzaken; 

Overwegende dat, volgens de vast
stellingen van het bestreden arrest, de 
som van 500.000 frank, door de aan
deelhouders in 1938 gestort om het deel 
passief aan te zuiveren dat bleek uit de 
balans van 30 November 1937, uitdruk
kelijk vermeld wordt in de aangifte in 
de inkomstenbelastingen welke door de 
verwerende vennootschap op 24 Maart 
1939 ondertekend werd; dat in kader 6 
van het formulier, tegenover de gedrukte 
vermelding « gedurende het dienstjaar 
gedane voorafnemingen ,, de som van 
500.000 frank voorkomt en dit in vermin
dering van het bedrag dat aangegeven 
wordt als verlies bij de aanvang van het 
dienstjaar; dat in de balans van 30 No
vember 1938, verplichtend aan de aan
gifte gehecht krachtens artikel 54, para
graaf 1, aline a 2, van de samengescha
kelde wetten, vermeld is « tussenkomst 
van de aandeelhouders ten belope van 
250 frank per aandeel in het tekort van 
500.000 frank opgelopen op 30 November 
193? )) ; 

Overwegende dat uit die vaststellingen 
volgt dat de door de verwerende vennoot
schap overgelegde aangifte, zonder dat 
uit hun voorstelling een missing kon 
voortvloeien, zekere en bewijskrachtige 
elementen bevatte nodig tot vestiging 
van de belasting op de som van 
500.000 frank; dat het gebrek aan be
lasting van die som te wijten is noch 
aan het feit, noch- aan de onthouding van 
de vennootschap ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
alzo, zonder enige van de in het middel 
aangeduide bepalingen te schenden, heeft 
kunnen beslissen dat de administratie tot 
vestiging van de belasting over de bij 
artikel 74 van de samengeschakelde wet
ten voorziene buitengewone termijn niet 
beschikte; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; legt de kosten ten laste van de 
Staat (Administratie van fmancien)-

6 December 1949. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijklui
dende conclusie, H. W.-J. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 8 December 1949. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- VORDERING TOT ONTKENNING VAN 
EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN OVER
GANG.- VERWEERDER DIE DAARTEGEN 
ZIJN RECHT OPWERPT VAN TOEGANG 
TOT DE GEMEENSCHAPPELIJKE PUT, 
GELEGEN OP HET DIENSTBAAR ERF. -
EIS INGEWILLIGD ZONDER DAT HET 
VONNIS DIT VERWEERMIDDEL BEANT
WOORDT. - NIET GEMOTIVEERD VON
NIS. 

Is niet gemotiveerd, het vonnis dat een 
vordering tot ontkenning van een erf
dienstbaarheid van overgang inwilligt, 
zonder de verweermiddelen te beantwoor
den afgeleid hieruit dat de overgang on
ontbeerlijk is om toegang te hebben tot 
een put, gelegen op het dienstbaar erf en 
die door een alcte ·van verdelinu voor het 
heersend en het dienstbaar erf gemeen
schappelijk werd verklaard. (Grond
wet, art. 97 .) 

(MONNOYER EN ANDEREN, 
T. DEBAISE EN ANDEREN.} 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 Maart 1948 gewezen in hoger 
beroep door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi; 

Over het eerste middel : schending· van 
artikelen 9? van de Grondwet en, voor 
zoveel nodig, 577bis (wet van 8 Juli 
1924}, en in 't bijzonder 57?bis, para
gTafen 3 en 5, 682, 696 van het Burgerlijk 
Wetboek : 

Overwegende dat aanleggers, om de 
door de echtgenoten Debaise ingestelde 
vordering tot ontkenning van erfdienst
baarheid van overgang te bestrijden, bij 
de door hen v66r de rechter in hoger be
roep genomen conclusies deden gelden, 
namelijk, dat de verdelingsakte, in 1808 
door de rechtsvoorgangers van de par
tij en en de andere eigenaars in het onver
deelde getekend, bedong dat « de put ge
meenschappelijk zal zijn voor de eerste 
twee kavels »,'tis te zeggen voor de kavels. 
welke thans het eigendom zijn van de 
twee in de zaak betrokken partijen; dat 
zij daaraan toevoegden « dat het voor 
de twee concluderende partijen, thans 
eigenaars van de tweede kavel, volstrekt 
onontbeerlijk is het recht van overgang, 
waarvan spraak, uit te oefenen om voort 
toegang te hebbe~ tot de put die gemeen
schappelijk is voor de kwestieuze erven »; 
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Dat aanleggers alzo beweerden, dat het 
recht uit de gemeenschappelijke put wa
ter te nemen, het recht medebracht over 
het eigendom van verweerders te gaan ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond verplicht was die aanvoering, welke 
een echte verdediging tegen de vordering 
uitmaakt, te weerleggen, dat hij zulks niet 
heeft gedaan en, bijgevolg, artikel 97 van 
de Grondwet heeft geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerders tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen, uitspraak doende in hoger be
roep. 

8 Dec8mber 1%9. - 1e kamer. -
VoorzitteT, H. Soenens, eerste voorzitter. 
- Ve1·slaggever, H. Demoulin. - Gelijk
luidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. - PleiteTs, HI-I. Simont en de 
Harven. 

1 e KAMER. - 8 December 1949. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- VEREFFENING VAN GEMEENSCHAP. 
- ARREST DAT NIET TOELAAT DE RE-
DENEN TE ONDERSCHEIDEN WAAROM 
EEN HANDELSFONDS, DAT GEEN EIGEN 
GOED VAN DE VROUW WAS, NOCH EEN 
VOORBE~OUDEN GOED EN DAT DOOR 
DE ECHTGENOTE ZONDER TUSSENKOMST 
VAN DE MAN WERD AFGESTAAN, GEEN 
AANWINST VAN DE GEMEENSCHAP UIT
MAAKTE DIE MOET WORDEN HERSTELD 
IN DE TE VERDELEN EATEN. - NIET 
GEMOTIVEERD ARREST. 

Is niet gemotiveeTd, het arrest dat niet toe
laat de redenen te onderscheiden wam·om 
een handelsfonds, afgestaan, v66r het 
toelaten van de echtscheiding, door de 
echtgenote, zonder de tussenkomst van 
haar man, dan wanneer dit handelsfonds 
geen eigen goed van de vrouw no'ch een 
haar voorbehouden goed was, geen aan
winst van de gemeenschap uitmaakte, 
die in de te verdelen baten met het oog 
op de vereffening van de echtelijke ven
nootschap diende te worden hersteld. 
(GJ;ondwet, art. 97.) 

(AUERBACH, T. CANISIUS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 J uni 194 7 door het H of van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over de vier middelen samen : het 
eerste : schending van artikel 97 van de 
Grondwet, van artikelen 141, 142 en 470 
van het .Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, gebrek aan redenen of althans 
tegenstrijdigheid in de redenen, in aile 
geval tegenstrijdigheid tussen de redenen 
en het beschikkend gedeelte, wat gelijk
staat met g·ebrek aan redenen, doordat 
het bestreden arrest, vaststellende dat de 
echtgenoten Auerbach-Canisius gehuwd 
waren onder het stelsel van de scheiding 
van goederen met gemeenschap van aan
winsten en dat de door mevrouw Canisius 
aileen toegestane overdracht van de han
del welke zij, gedurende het huwelijk, met 
de hulp van haar man, had ingericht, 
nietig vvas wat gezegde man, aanleg
ger, betreft, beslist, enerzijds : " dat 
bij de ontbinding· van de gemeenschap, 
diezelfde . goederen moesten begrepen 
worden in de te verdelen baten » ; an
derzij cls, " clat de overdracht niet on
geldig is tussen overdrager en overnemer, 
en dat de conclusies welke er toe strekten 
gezegde handel weder op naam van 
mevrouw Canisius te stellen, niet gegrond 
zijn », do.ch '' dat het er enkel op aanko.mt 
te bepalen welk deel van de acbva 
van de handel « Brodina », op de datum 
van de ontbinding van het huwelijk, aan 
de g·emeenschap van aanwinsten toe
komt, deel dat door de dagvaarding op 
100.000 frank wordt geschat », dan wan
neer, indien het gedurende het huwelijk 
ingericht handelsfonds, bij de ontbinding 
van de gemeenschap van aanwinsten, 
in de te verdelen baten moet begrepen 
worden, er klaarblijkelijk tegenspraak is, 
daarna, te verklaren dat dit handelsfonds 
niet moet ingebracht worden en dat 
slechts een deel van zijn activa aan de 
gemeenschap van aanwinsten toekomt; 
het tweede : schending van artikelen 212 
213, 214, 217, 219, 220, 223a tot d, 
224a tot g,

1 

225, 1108, 1123, 1124, 1125, 
1304, 1312,11421 en 1426 van het Burger
lijk Wetboek, van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
vaststellende dat de overdracht van de 
litigieuze handel door de gehuwde vrouw 
toegestaan nietig is « jegens de man als 
gedaan zonder zijn machtiging en met 
bedrieglijke benadeling van de rechten 
van de gemeenschap van aanwinsten "• 
nochtans verklaart " dat de overdracht 
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niet ongeldig is tussen overdrager en 
overnemer en dat de conclusies er toe 
strekkende gezegde handel weder op 
naam van mevrouw Canisius te stellen, 
niet gegrond zij n n, dan wanneer het gebrek 
aan machtig·ing van de man de door de 
niet gemachtigde vrouw toegestane over
dracht nietig maakt, zowel jegens de ge
huwde vrouw als jegens de man, en dat 
die nietigheid moet worden uitgesproken 
zowel ten voordele van de vrouw als van 
de man, op de door deze laatste, aileen 
handelende, ingestelde vordering ; het 
derde : schending van artikelen 217, 225, 
1108, 1'123, 112t., 1125, 130t., 1312, 1387, 
1388, 1395, 1399, H21, H26, 1H1, Ht.2, 
H53, H67, 1r.68, H69, 1t.70, H?r., H76, 
H98 en H99 van het Burg·erlijk Wetboek, 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest, de nie
tigheid vaststellende van de overdracht 
van het tijdens het huwelijk ingericht 
handelsfonds, overdracht toeg·estaan door 
verweerster, vrouw gehuwd onder het 
stelsel van de scheiding van goederen met 
gemeenschap van aanwinsten, omdat die 
overdracht werd toegestaan zonder de 
machtiging van de man en « met bedrieg
lijke benadeling van de rechten van de 
g·emeenschap van aanwinsten n, de con
clusies niet gegrond verklaart « er toe 
strekkende gezegde handel weder op de 
naam van mevrouw Canisius te stellen "• 
en zegt dat het er enkel op aankomt te 
bepalen welk deel van de activa van 
de handel " Brodina n, op de datum van 
de ontbinding van het huwelijk, aan de 
gemeenschap van aanwinsten toekomt, 
dan wanneer de nietigheid van de over
dracht van de handel, welke van de ge
meenschap van aanwinsten afhing, in de 
veronderstelling zelfs dat zij slechts ten 
voordele van de man alleen, hoofd van 
de gemeenschap, bestaat, gezegd handels
fonds, in zijn geheel, weder in de gemeen
schap moest doen vallen en, bijgevolg, de 
zaken in hun toestand van v66r de over
dracht moest doen herstellen, door het 
wederstellen van de handel op de naam 
van de vrouw; het vierde : schending 
van artikelen 1101, 113t., 1317, 1318, 
1319, 1320, 1322, 1387, 13%, 1395, H01, 
H98, 1536 en 1539 van het Burgerlijk 
Wetboek, van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest be
slist dat het litigieus handelsfonds, 
tijdens het huwelijk, door de vrouw, ver
weerster in verbreking, met de hulp van 
haar man, opgericht, niet in de gemeen
schap zou vallen en dat het om die reden 
is dat de overdracht van de handel, met 
bedrieglijke benadeling van de gemeen-

schap van aanwinsten, niet moet ver
nietigd worden jegens de overdragende 
vrouw, met het wederstellen van de han
del op haar naam, doch" dat het er enkel 
op aankomt te bepalen welk deel van de 
activa van de handel " Brodina n, op 
de datum van de ontbinding van het hu
welijk, 2t. September 1%3, aan de ge
meenschap van aanwinsten toekomt », 
dan wanneer het arrest vaststelt : 1 o dat, 
luidens het huwelijkscontract van de 
echtgenoten Auerbach-Canisius, het stel
sel van de scheiding van goederen met 
gemeenschap van aanwinsten was bedon
gen geweest, die gemeenschap van aan
winsten bevattende " alle goederen door 
de echtgenoten tijdens het huwelijk op 
naam van de een of van de andere of ge
meenschappelijk verkregen, anders dan 
voor belegging of wederbelegging van hun 
persoonlijke goederen "; 2° dat verweer
ster, met de machtiging van haar man 
en met zijn g·eldelijke en materiele hulp, 
op 6 November 1935, dus tijdens het 
huwelijk, " een huis van confectie en 
verkoop van geborduurd linnengoed, 
"Brodina" geheten, in de Sint-Michiel
straat, 15, opende, en de inschrijving in 
het handelsregister haar op dat adres 
werd gegeven onder nr 81.072 " ; 3o dat 
de door die nijverheid van de vrouw op
gebrachte winsten geen voorbehouden 
goederen uitmaakten en, bij de ontbin
ding van het huwelijk, moesten begrepen 
worden in de te verdelen baten, waaruit 
noodzakelijk blijkt dat het betwist han
delsfonds, tijdens het huwelijk op naam 
van de vrouw verkregen, in de bedongen 
gemeenschap van aanwinsten viel : 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat, luidens hun huwelijkscon
tract, de aanstaande echtgenoten, Auer
bach Paul en Canisius Germaine, bedon
gen hadden " de scheiding van goederen 
met gemeenschap van aanwinsten, 
deze gemeenschap bestaande uit het 
overschot van hun inkomsten na hun 
bijdragen tot het huwelijk, hun nijver
heidswinsten en alle goederen gedurende 
het huwelijk door de echtgenoten op 
naam van de een of van de andere of in 
gemeenschap verkregen, anders dan voor 
belegging of wederbelegging van hun 
persoonlijke goederen "; dat artikel 4 
van het contract aan de echtgenote ver
bod oplegde haar meubelen en onroerende 
goederen zonder machtiging van haar 
man te vervreemden; 

Dat, de echtgenoten een scheiding van 
goederen bedongen hebbende, de man, 
om voor zijn vrouw de uitgaven voor 
haar onderhoud te vergemakkelijken, 
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haar op 6 November 1935 machtigde 
een handel te drijven, tot de oprichting 
waarvan hij door geldstortingen hijge
dragen had; 

Dat mevrouw Canisius op 1 April19l.O, 
zonder machtiging van haar man, de 
handel aan de heer Sergant overdroeg; 

Dat Auerbach Paul, bij exploot van 
15 October 1940, zijn echtgenote en de 
heer Sergant v66r de rechtbank van koop
handel dagvaardde om die overdracht 
nietig te horen verklaren, onder meer, 
wegens gebrek aan machtiging van de 
man, en om, bijgevolg, te lwren ver
oordelen : « Sergant, de overgedragen 
handel weder in het bezit te stellen van 
verweerster, en, bij gebrek daaraan, ver
weerders hoofdelijk te lwren veroordeelen 
om aan aa:nlegger 100.000 frank als scha
devergoeding te betalen " ; 

Dat, v66r de rechtbank, aanlegger zich 
het recht voorbehield te handelen, met 
hetzelfde doel, hetzij door middel van de 
actio Pauli ana, hetzij door middel van een 
vordering wegens verdichting, en dat de 
rechter hem akte van clit voorbehoud 
verleende; 

Dat, in 1943, de echtgenoten weder
zijds de echtscheiding bekwamen, welke, 
in de loop van hetzelfde j aar, deHnitief 
werd door het volbrengen van de tot dien 
einde door de wet voorgeschreven for
maliteiten; 

Dat, op 22 Juli 1944, de eerste rechter, 
aan aanlegger de doeleinden van zijn eis 
toewijzende, de betwiste overdracht nie
tig verklaarde, en, bijgevolg, de overne
mer veroordeelde gezegde handel weder 
in het bezit te stellen van de overdraag
ster en, met haar, alle te dien einde nodige 
formaliteiteri te volbrengen, en, bij ge
brek daaraan,, aan aanlegger de door hem 
gevorderde schadevergoeding te betalen ; 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest blijkt dat de het debat beheersende 
vraag was, of het handelsfonds, al dan 
niet, moest beschouwd worden als een 
aanwinst van de gemeenschap, onver
deelde eigendom van de vroegere echt
genoten, en waarvan, bijgevolg, aanlegger 
gerechtigd zou zijn het herstel in handen 
van de overdraagster te vorderen, tot 
uitoefening en vrijwaring van zijn rech
ten, waaraan de akte van overdracht 
afbreuk trachtte te doen; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
- zonder uitdrukkelijk te verklaren dat 
het handelsfonds, al of niet, op de dag 
van de overdracht, gemeenschappelijke 
eigendom was van de echtgenoten, en 
zonder, ten andere, de ontvankelijkheid 
te betwisten van de eis, in zover deze 

beschouwd wordt als gesteund op de 
miskenning van het gezag van de man, 
dat aanlegger op de datum van die akte 
nog uitoefende, - om redenen welke 
het vermeldt, verklaart dat het handels
fonds, noch krachtens het huwelijks
contract een eigendom van de vrouw was, 
noch, in de zin van de wet, een voorbe
houden goed van deze Jaatste; dat de 
betwiste overdracht nietig is omdat zij 
gedaan werd zonder de machtiging van 
de man en met bedrieglijke benadeling 
van de rechten van de gemeenschap van 
aanwinsten ; 

Overwegende, echter, dat het arrest 
nochtans beslist, dat de overdracht waar
van spraak, slechts nietig is jegens de 
man ; dat zij niet ongeldig is tussen over
draagster en overnemer, en dat de con
clusies van aanlegger, strekkende tot het 
wederstellen van de handel op naam 
van mevrouw Canisius niet gegrond zijn; 
dat het er enkel op aankomt te bepalen 
welk deel van de winsten van de handel, 
op de datum van de ontbinding van het 
huwelijk, moest begrepen worden in het 
actief van de gemeenschap van aan
winsten, welke nog moet verdeeld wor
den; dat bijgevolg, het arrest zich er toe 
beperkt te dien einde een deskundig on
derzoek voor te schrijven ; 

- Overwegende dat de in het arrest ver
melde beschouwingen niet toelaten te 
onderscheiden om welke redenen het 
handelsfonds, indien het geen eigen goed 
was van de vrouw, noch een voor haar 
voorbehouden goed, in onderhavige zaak, 
geen aanwinst van gemeenschap uit
maakte welke moest hersteld worden in 
de staat waarin de vereffening .van de 
echtelijke vennootschap het zou vereisen; 
dat het arrest, bij gebrek hierover uitleg 
te verschaffen, het toezicht van het Hof 
van verbreking belet over de wettelijk
heid van de beslissing ten aanzien van de 
verschillende door de voorziening aan
gevoerde middelen ; dat alzo het bestre
den arrest artikel 97 van de Grondwet, 
tot staving van elk van die middelen in
geroepen, schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch voor zover slechts het 
beslist heeft dat de overdracht van de 
handel niet ongeldig was tussen over
drager en overnemer, dat de conclusies, 
er toe strekkende de handel weder op 
naam van mevrouw Canisius te stellen, 
niet gegrond zijn, en dat het er enkel op 
aankomt, door deskundig onderzoek, te 
bepalen welk deel van de activa van 
de handel "Brodina "> op de datum van 
de ontbinding van het huwelijk, aan de 
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gemeenschap van aanwinsten toekomt, 
en dat het, bijgevolg, te dien einde een 
deskundig onderzoek heeft bevolen ; be
veelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden in de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerders tot de kosten ; 
verwijst de alzo beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

8 December 1949 . ..-- 1e kamer. -
Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. 

- Verslaggever, H. Bail.- Gelijkluidende 
conclusie, H. W.-J .- Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. della Faille d'Huysse en Van Ryn. 

1 e KAMER. - 8 December 1949. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- HUISHUUROVEREENKOMST.- VoN
NIS VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG DAT ZICH ER TOE BEPERKT VAST 

·TE STELLEN DAT, DOOR ZIJN AFSTAND 
VAN DE HUURVERLENGING, GEDAAN 
VOOR DE VREDERECHTER ONDER HET 
REGIME VAN DE BESLUITWET VAN 
12 MAART 1945, DE HUURDER ZICH 
ZONDER RECHT NOCH TITEL IN DE VER
HUURDE PLAATSEN HEEFT BEVONDEN. 
- CONCLUSIES YAN DE HUURDER 
WAARBIJ, KRACHTENS DE WET VAN 
31 JULI 1947, HET VOORDEEL VAN DE 
WETTELIJKE HUURVERLENGING WORDT 
GEVORDERD NIETTEGENSTAANDE STRIJ
DIGE OVEREENKOMST. - NIET GE
MOTIVEERD VONNIS. 

Is niet gemotiveerd, het vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg, gewezen 
onder het regime van de wet van 31 Juli 
1947, op het hoger beroep tegen een von
nis van de vrederechter, zelf gewezen 
onder het regime van de besluitwet van 
12 Maart 1945, vonnis van de rechtbank 
1!an eerste aanleg, hetwelk zich er toe be
perkt vast te stellen dat, door zijn afstand 
1!an ·de huurverlenging v66r de vrede
rechter, de huurder zich zonder recht 
noch titel in de verhuurde plaatsen lweft 
bevonden, dan wanneer bij '/'egelmatig 
genomen conclusies, die huurder de toe
passing van de wet van 31 Juli 194·7 
1!orderde, waarbij het regime van de wet
telijke huurverlenging niettegenstaande 
strij dige overeenkornst wordt ingevoerd. 
{Grondwet, art. 97.) 

(WEDUWE DELANDSHEERE, T. SOUGNEZ.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 J anuari 1949 in hoger 
beroep door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik gewezen ; 

Over het middel : schending· van arti
kelen 97 van de Grondwet, 1, 3 en 4 
in 't bijzonder 4, paragraaf 1, 7, 40, 41: 
42 en in 't bijzonder 42, paragrafen 1 en 2, 
43 en in 't bijzonder 43, alinea 1, 45, 
paragrafen 1 en 2, van de wetten hou
dende uitzondering·sbepalingen in zake 
huishuur, samengeordend door het be
sluit van de Regent van 31 J anuari 1949, 
1134,1135, 1317, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, voor zoveel als 
no dig van artikelen 1, 3, 4 en in 't bij
zonder 4, paragraaf 1, 7, 40, 41, 42 en in 
't bijzonder 42, paragrafen 1 en 2, 43 van 
de wet van 31 J uli 194 7 houdende uit
zonderingsbepalingen in zake huishuur, 
gezegd artikel 1 gewijzigd door artikel 1 
van de wet van 31 Maart 1948 tot wij
ziging van gezegde wet van 31 J uli 194 7, 
gezegd artikel 3 gewijzigd door artikel 1 
van de wet van 24 Augustus 1948 tot 
wijziging van gezegde wetten van 31 Juli 
194 7 en 31 Maart 1948, en gezegd arti
kel 43, gewijzigd door artikel 1 van de 
wet van 31 December 1948 tot wijziging 
van de wetten houdende uitzonderings
bepalingen in zake huishuur en door arti
kel 1 van de wet van 28 Jull.i 1948 tot 
verlenging en wijziging van artikel 43 
van gezegde wetten van 31 J uli 194 7 en 
31 Maart 1948, 1 van gezegde wet van 
24 Augustus 1948, 1 van gezegde wet van 
31 December 1948, 1 en 3 van gezegde 
wet van 28 Juni 1948, 1 en 6 van de 
besluitwet van 5 December 1946 tot 
instelling van een voorlopig· reg·ime in 
zake het verstrijken van bepaalde huis
huurovereenkomsten ; 1 van de wet van 
12 Mei 194 7 waarbij sommige tenuitvoer
leggingen in zake huurovereenkomsten 
tijdelijk worden geschorst, het enig ar
tikel van de wet van 30 Mei 194 7 tot ver
klaring van artikel 1 van gezegde wet 
van 12 Mei 1947, 1 van de wet van 
27 J uni 194 7 tot verlenging van gezegde 
wet van 12 Mei 1947: 

Overwegende dat de vrederechter, bij 
wie het geding werd aanhangig gemaakt, 
bij vonnis dd. 11 October 1946 het ak
lword van de partijen vaststellende, aan
legster beval het onroerend goed, dat zij 
bezette, te ontruimen v66r 1 Juni 1947; 

Overwegende dat aanlegster, in hoger 
beroep, bij conclusies deed gelden dat het 
beroepen vonnis onder het regime van 
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de besluitwet van 12 Maart 1945 was 
gewezen geweest ; dat, sedertdien, de 
besluitwetten van 5 December 1%6 en 
19 Februari 1%7 en de wetten van 12 Mei 
en 31 Juli 1%7 werden ingevoerd; dat, 
bij toepassing van die wetsbepalingen, in
zonderheid van artikel 42, paragraaf 2, 
van de wet van 31 Juli 1947, « aan appel, 
lante het recht op verlenging toegekend " 
client te worden; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, door zich te beperken tot de vast
stelling dat aanlegster, door haar af
stand, v66r de vrederechter, van de ver
lenging van de huurovereenkoni.st, zich 
sinds 1 J uni 1%7 zonder titel noeh recht 
in het huis bevonden heeft, geen ant
woord verstrekt heeft op het middel van 
de conclusies betreffende de ingeroepen 
toepassing van de wet van 1 Juli 1%7, 
waarbij het regime van de wettelijke 
verlenging niettegenstaande strijdige 
overeenkomst werd ingevoerd, en waar
van het inzonderheid aangeduid arti
kel 42, paragraaf 2, bepaalt als volgt 
« indien de beslissing nog open staat voor 
beroep, wat de grond betreft, doet de 
rechter bij wie dit beroep worclt inge
steld uitspraak overeenkomstig de bepa
lingen van deze wet " ; 

Dat het bestreden vonnis alzo arti
kel 97 van de Grondwet gesehonden 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van de Rechtbank van eerste aan
leg te Luik en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
der tot de kosten ; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Hoei, 
uitspraak doende in hoger beroep. 

8 December 1949. - 1 e kamer. -
Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. 
- Ve1·slaggever, H. Giroul. - Gelijklui
dende conclusie, H. W.-J. Ganshof van 
der Meerseh, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Simont. 

1e KAMER.- 8 December 1949. 

1o ONDEELBAARHEID. - BURGER
LUKE ZAKEN. - 0PROEPINGEN IN 
VRIJWARING EN IN ONDERVRIJWARING. 
- GEVALLEN WAARIN ER ONDEELBAAR
HEID VAN HET GESCHIL EN VAN DE 
BESLISSING BESTAAT. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - PERSONEN 

TEGEN WELKE MEN ZICH KAN VOOR
ZIEN. - BESLISSING GEWEZEN OP EEN 
GESCHIL TUSSEN DE AANLEGGER IN 
VRIJWARING EN DE VERWEERDERS IN 
VRIJWARING EN IN ONDERVRIJWARING. 
- GESCHIL EN BESLISSING ONDEEL
BAAR. - ONONTVANKELIJKHEID VAN 
DE VOORZIENING VAN DE VERWEERDERS 
IN ONDERVRIJWARING DIE NIET GE
RICHT IS TEGEN ALLE DE PARTIJEN IN 
DE ZAAK. 

3° WET EN KONINKLIJK BESLUIT. 
-BESLUITWE'r VAN 28 FEBRUARI 1947 
BETREFFENDE HET HUREN EN HET OP
EISEN VAN ONROERENDE GOEDEREN TOT 
VESTIGING, TOT INKWARTIERING EN TOT 
BEVOORRADING VAN DE GEALLIEERDEN 
IN BELGIE. - BESLUITWET GENOMEN 
KRACIITENS DE WET VAN 7 SEPTEMBER 
1939, AANGEVULD DOOR DEZE VAN 
14 DECEMBER 1944. 

4° WET EN KONINKLIJK BESLUIT. 
- RECHT VOOR DE KONING WETS
KRACHTIGE BESCHIKKINGEN TE TREF
FEN, IN DE VOORWAARDEN VOORZIEN 
BIJ DE WET VAN 7 SEPTEMBER 1939, 
OM DE VEILIGHEID EN DE VERDEDIGING 
VAN HET GRONDGEBIED EN VAN HET 
RIJK TE WAARBORGEN. -BEGRIJPT HET 
RECHT DERGELIJKE BESCHIKKINGEN TE 
TREFFEN BETREFFENDE HET HUREN 
EN HET OPEISEN VAN ONROERENDE 
GOEDEREN VEREIST TOT VESTIGING, IN
KWARTIERING EN BEVOORRADING VAN 
DE GEALLIEEHDEN. 

5° WET EN KONINKLIJK BESLUIT. 
-RECHT, TOEGEKEND AAN DE KONING 
KRACH'l'ENS DE WET VAN 7 SEPTEMBER 
1939, WETSKRACHTIGE BESCHIKKINGEN 
TE TREFFEN BETREFFENDE DE VESTI
GING, DE INKWARTIERING EN DE BE
VOORRADING VAN DE GEALLIEERDEN 
IN BELGIE. - RECHT BEGRIJPT DAT
GENE DE FINANCIELE MAATREGELEN 
VOOH TE SCHRIJVEN WELKE HET NOOD
ZAKELIJK GEVOLG EH VAN ZIJN. 

1o lVanneer een oproeping in vrijwaring 
en een oproeping in ondervrijwaring aan 
de 1·echter de oplossing van een zelfde 
vraag hebben opgelegd, dat die V1'a'!:g 
het voorwe1·p van een gemeenschappeltJk 
debat tussen de aanlegger in vrijwaring 
en de verweerders in vrijwaring en in 
ondervrijwaring is geweest, dat zij slechts 
voo1· een en zelfde beslissing jegens de 
enen en de ande1·en vatbaar was en dat 
zij door een en zelfde beslissing ten aan
zien van die verschillende partijen werd 
beslecht, is het geschil, evenals de be
streden beslissing, ondeelbam· tussen de 
aanlegge1· in vrijwaring en de verweer-



-217 

ders in vrijwaring en tn ondervrijwa
ring (1) (2). 

2° Wanneer een beslissing werd gewezen 
over ccn geschil tussen de aanlegger in 
vrijwaring en de ve1·wee1'ders in v7·ij
waring en in ondervrijwaring en dat dit 
geschil en die beslissing ondeelbaar zijn, 
moet de voorziening tegen die beslissing 
do01· de verweerder in ondervrijwaring 
op stmf van onontvankelijkheid gericht 
zijn tegen alle de partijen in de zaak (1). 

3° De besluitwet van 28 Februm·i 1947 
betreffende het httren en het opeisen van 
om·oerende goederen tot vestiging, tot 
inkwartiering en tot bevoorrading van 
de Geallieerden in Belgie, werd genomen 
krachtens de wet van 7 Septembe1' 1939, 
aangevuld door deze van 14 December 
1944, waarbij aan de Koning buiten
gewone machten worden toegekend. 

4° Het recht van de Koning om, tot de dag 
bij koninklijk besluit bepaald voo1· het 
terugbrengen van het leger op vredes
voet, in noodzakelijke en spoedeisende 
gevallen, bij in ministerraad overwogen 
besluiten, wetskrachtige beschikkingen 
te t1·e ffen om de veiligheid en de verde
diging van het grondgebied en van het 
Rijk te waarborgen, begrijpt datgene 
de1·gelijke beschikkingen · te treffen be
treffende het lmren en het opeisen van 
onroerende goederen tot vestiginiJ, tot 
inkwartiering en tot bevoorrading van 
de Geallieerden in Belgie. (Wet van 
7 September 1939, art. 1, 1°, besluit
wet van 28 Februari 194 7, art. 2 en 
vlgde.) 

5° Het recht voor de Koning om, in de voo1·-

(1) Omtrent het principe van de onafhan
kelijkheid van de hoofcleis en van de eis in 
vrijwaring, zie de nota 1 onderaan verbr., 
22 October 1942 (AI'!', Verbr., 1942, blz. 124; 
Bull. en PAsrc., 1942, I, 249) en de er inver
melde verwijzingen. 

Die regel geldt wanneer er geen ondeelbaar
heid bestaat : zie verbr., 28 Januari 1937 
(Bull. en PAsrc., 1937, I, 40 en de nota onder
a,an dit arrest), alsmede de nota onderaan 
verbr., 22 October 1942, him·boven vermeld. 

Omtrent het begrip van de ondeelbaarheid 
van het geschil, zie verbr., 3 Apri11930 (Bttll. 
en PAsiC., 1930, I, 181).; nota onderaan het 
reeds vermeld arrest van 22 October 1942; 
de nota onderaan Fr. verbr., 4 Mei 1948 
(Si1·ey, 1948, 1, 101). 

Dat, in geval van ondeelbaar geschil tussen 
de aanlegge1·s in verbreking, de voorziening 
van een hunner ontvankelijk is, niettegen
staande de andere belanghebbenden niet zijn 
tussengekmnen en dat de aanleggers, die zich 

waarden voorzien bij de wet van 7 Sep
tember 1939, wetskrachtige beschikkingen 
te treffen betreffende het huren en het 
opeisen van onroerende goederen tot 
vestiging, tot inkwartiering en tot be
voorrading van de Geallieerden in 
Belgie, begrijpt het 1'echt de financiele 
maatregelen voo1· te schrijven welke er 
het noodzakelij!c gevolg van zijn, de be
grippen van opeising en vergoeding nauw 
verbonden zijnde. (Wet van 7 Septem
ber 1939, art. 1, 1°; besluit-wet van 
28 Februari 1947, art. 5, b, en 6.) 

(BELGISCHE STAAT, T. POITRAT, PERSONEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID « GRANDS MAGASINS 
A LA ROSE " EN STAD BRUSSEL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 September 194 7 gewezen 
in hoger beroep door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, tegen de voorziening opgeworpen 
voor zover zij gericht is tegen verweer
ders Poitrat Maurice en de vennootschap 
<< Grands Magasins a la Rose "• en afge
leid hieruit dat het bestreden vonnis geen 
enkele veroordeling heeft uitgesproken 
ten voordele :van deze laatsten, ten laste 
van de Belgische Staat : 

Overwegende dat uit de rechtspleging 
blijkt dat de oproeping in vrijwaring van, 
Poitrat en van de vennootschap « Grands 
Magasins ala Rose "tegen de stad Brussel 
en de oproeping in ondervrijwaring· van 
deze laatste tegen de Belgische Staat aan 

afzijdig hebben gehouden, genieten van de 
verbreking bekomen door hun medebelang
hebbenden, zie verbr., 4 April 1935 (Bull. en 
PAsiC., 1935; I, 214 en de nota); 18 September 
1947 (A1·r. Verbr., 1947, blz. 275; Bull. en 
PAsiC., 1947, I, 359 en de nota). . 

Dat, in geval van ondeelbaarheid tussen de 
verweerders, de ontstentenis van voorziening 
tegen een hunner de onontvankelijkheid van 
de voorziening met zich brengt, zie verbr., 
4 Apri11935 (Bull. en PAsiC., 1935, I, 214 en 
de nota 3); 3 December 1936 (ibid., 1936, I, 
438); 28 Januari 1937 (ibid., 1937, I, 40); 
10 Juni 1942 (ibid., 1942, I, 148); 22 October 
1942 (Ar1·. Verbr., 1942, blz. 124; Bttll. en 
PAsrc., 1942, I, 252 en de nota's); 18 Septem
ber 1947 (Ar1·. Vm·br., 1947, blz. 275; Bull. 
en PASIC., 1947, I, 359 en de nota); raadpleeg 
verbr., 12 Mei 1949 (Arr. Verbr., 1949, blz. 312; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 351). 

(2) Zie nota 1 onderaan verbr., 28 Maat·t 
1935 (Bttll. en PAsrc., 1935, I, 206). 
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de rechter de oplossing van dezelfde 
vraag oplegden, te weten : de bepaling 
van de vergoedingen waarop Poitrat en 
de vennootschap « Grands Magasins a la 
Rose » recht hadden wegens prestaties 
van inkwartiering waarvan spraak in de 
voorziening, prestaties ingevolge door de 
geallieerde militaire overheden gedane 
opeisingen; 

Overwegende dat de bepaling van de 
wettelijke grondslagen van de berekening 
welke te dien einde moest gedaan worden, 
het voorwerp was van een gemeenschap
pelijk debat tussen aanleggers in vrij
waring en verweerders in vrijwaring en 
ondervrijwaring, en dat het bestreden 
vonnis door een zelfde beschikking over 
dat punt uitspraak deed ten aanzien van 
die verschillende partijen; 

Overwegende, bijgevolg·, dat het geding 
en de beslissing ondeelbaar waren 
tussen de in vrijwaring roepende par
tijen en de in vrijwaring en ondervrijwa
ring geroepene partijen, de aan de rechter 
gestelde vraag slechts vatbaar zijnde 
voor een zelfde beslissing jegens de enen 
en de anderen ; 

Dat daaruit volg·t dat de Belgisc!1e 
Staat, op straf van niet-on tvankelijk
heid, zijn voorziening niet uitsluitend zou 
mogen gericht hebben tegen de stad 
Brussel, aanlegster in ondervrijwaring, 
en dat, bijgevolg, de voorziening, zoals hij 
ze l1eeft ingesteld, ontvankelijk is zowel 
jegens deze laatste als jegens Poitrat en 
de vennootschap « Grands Magasins a la 
Rose»; 

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

Over het enig middel : schending van 
artikelen 1, 4 en 5 van de beslui twet 
van 28 Februari 194 7, betreffende het 
huren en het opeisen van onroerende 
goederen tot vestiging, tot inkwartie
ring· en tot bevoorrading van de Geal
lieerden in Belgie, van artikelen 3 en 8 
van het besluit van de Regent van 24 Mei 
194 7 tot regeling van de uitvoering van 
gezegde besluitwet, van artikel 1, 1 o, 
van-de wet van 7 September 1939 waarbij 
aan de Koning buitengewone machten 
worden toegekend, doordat de bestreden 
beslissing ten onrechte beslist heeft dat 
voor het tijdbestek na 8 (eigenlijk 9) No
vember 1945, geen rekening mocht ge
houden worden met de bepalingen van 
de besluitwet van 28 Februari 194 7 om 
reden dat die besluitwet de machten 
zou te buiten gaan welke aim de Regering 
werden toegekend door de wetten van 
7 September 1939 en 14 December 1944, 
en dan wanneer artikel 1, 1 o, van de wet 

van 7 September· 1939 aan de Koning 
buitengewone machten toekent om, bij 
in ministerraad overwogen besluiten,. 
alle wetskrachtige beschikkingen te tref
fen om de veiligheid en de verdediging 
van het grondgebied en van het Rijk 
te waarborgen, wat voor de uitvoerende 
macht, handelende op de hierboven be
paalde wijze, de macht medebrengt maat
regelen voor te schrijven tot het verze
keren van de vestiging en van de in
kwartiering van de Geallieerden in 
Belgie met daarbij de macht, op finan
cieel gebied, de voorwaarden van die 
vestiging en van die inkwartiering te· 
regelen, terwijl dit vraagstuk g·ans vreemd 
is min datgene van de militaire opeisin
gen, zoals het door de wet van 12 Mei 
1927 uitsluitend voor de noodwendig
heden van het nationaal leger geregeld 
is : 

Overwegende dat de besluitwet van 
28 Februari 194 7, betreffende het huren 
en het opeisen van onroerende goederen 
tot vestiging, inkwartiering en bevoorra
ding van de Geallieerden in Belgie, in 
zijn aanhef artikel1, 1 o, van de wet van 
7 September 1939 aanduidt, aangevuld 
door deze van 14 December 1944, waar
bij aan de Koning buitengewone machten 
worden toegekend ; · 

Overwegende dat gezegd artikel be
paalt dat, tot op de dag bij koninklijk 
besluit bepaald voor het terugbrengen 
van het leger op vredesvoet, de Ko
ning, in noodzakelijke en spoedeisende 
gevallen, bij in ministerraad overwogen 
besluit, wetskrachtige beschikkingen kan 
treffen om : 1° de veiligheid en de ver
dediging van het grondgebied en van het 
Rijk te waarborgen ; 

Overwegende dat het recht opeising·en 
te doen krachtens die bepaling het recht 
begrijpt financiele maatregelen voor te 
schrijven welke er het noodzakelijk ge
volg van zijn; dat de begrippen van op
eising en vergoeding zodanig nauw ver
bonden zijn dat de besluitwet van 28 Fe
bruari 194 7 tot regeling van het recht van 
opeising door de nationale overheden, de 
toe te passen financiele maatregelen aan
duidt, en dat het .te Louden op 25 Juli 
1944 genomen besluit betreffende de mi
litaire opeising·en, eveneens de fi.nanciele 
.gevolgen er van bepaalt; 

Dat uit die beschouwingen volgt dat 
het bestreden vonnis, door aan artikel 1, 
1°, van de wet van 7 September 1939, 
betreffende de aan de Koning toegekende 
machten, de draagwijdte te geven welke 
in het middel is aangeduid, die bepaling 
heeft geschonden; 
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Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis voor zover het uitspraak ge
daan heeft over de gevorderde vergoedin
gen voor het tijdbestek na 8 November 
1945, enig tijdbestek waarop de voorzie
ning betrekking heeft, en voor zover het 
over de kosten beslist heeft ; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschre
ven worden in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; veroordeelt verweer
ders tot de kosten; verwijst de alzo be
perkte zaak naar de Rechtbank van eer
ste aanleg te Nijvel, uitspraak doende in 
hoger beroep. 

8 December 19t.9. -'-- 1e kamer. -
Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. 
- Verslag,gever, H. Bail. - Gel~jklui
dende conclusie, H. W.-J. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en Simont. 

2e KAMER. - 12 December 1949. 

Jo MACHTSOVERSCHRIJDING. 
TUCHTKAMER DER DEURWAARDERS. -
BERAADSLAGING OVER EEN TUCHTZAAK 
BETREFFENDE EEN DEURWAARDER VAN 
EEN ANDER ARRONDISSEMENT. 
MACHTSOVERSCHRIJDING. 

2° VERBREKING. - BEVEL VAN DE 
MINISTER VAN JUSTITIE. - BERAAD
SLAGING VAN DE TUCHTKAJVIER DER 
DEURWAARDERS. - DOOR MACHTS
OVERSCHRIJDING AANGETAST. - VER
NIETIGING. 

1° Is door machtsoverschrijding aangetast, 
de bemadslaging van de tuchtkamer der 
de1tnvaarders over een tuchtzaak waarvan 
de beoordeling uitsl1titend aan de tucht
karne1' of aan de rechtbank van eerste 
aanleg van een ander arrondissement 
behoort. 

2° Op de vordering van zijn procurwr
genemal, handelend op bevel van de 
1\iinister van justitie, vemietigt het Hof 
van verbreking een bemadslaging van-
een tuchtkamer de1· deurwaarders welke 
door machtsoverschrijding is aangetast. 
(Wet van 27 Ventose jaar VIII, art. 80; 
wet van 25 Februari 1925, art. 14.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN VERBREKING, T. F ... ) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de vordering 

van de heer Procureur-Generaal bij het 
Hof van verbreking, luidende als volgt : 

" Aan de tweede kamer van het Hof 
van verbreking, 

» Wij, procureur-generaal bij het Hof 
van verbreking, 

" Gelet op de brief van de heer Minister 
van justitie, dd.19 Mei 1949, 5e Algemene 
Directie, litt. 0. J., nr 1505. I, waarbij 
ons voorgeschreven werd twee beraad
slaging·en van de Tuchtkamer der deur
waarders van het arrondissement Ant
werpen, dd. 23 September en 21 October 
1948, betreffende de heer F ... , deurwaar
der te Luik, het Hof aan te geven om, 
krachtens artikel 80 van de wet van 
27 VentOse jaar VIII, vernietigd te wor
den· 

» Gelet op de eensluidend verklaarde 
afschriften van bedoelde beraadslagin
gen; 

» Overwegende dat, tengevolge van de 
betekening· van een exploot, door voor
noemde deurwaarder F ... , aan de" Ame
rican Grq.ve Registration Command » van 
het Amerikaans leger te Luik, de ['ucht
kamer der deurwaarders van het arron
dissement Luilc, bij beraadslaging van 
18 September 1948, verklaarde die be
tekening af te keuren, en besliste deur
waarder F... op haar vergaclering van 
26 September uit te nodigen om ophel
dering te geven ; 

'' Dat voornoemde deurwaarder, die 
intussen de leden van de tuchtkamer v66r 
de rechtbank van eerste aanleg had 
gedaagd, op die vergadering niet ver
schenen zijnde, de tuchtkamer beslistte 
zich van de zaak te ontlasten en ze naar 
de heer procureur des Konings te ver
wijzen; 

» Overwegende dat de Tucl1tkamer der 
deurwaarders van het arrondissement 
Antwerpen zich met die aangelegenheid 
heeft ingelaten ; dat die kamer, op 
23 September 1948, een beraadslaging 
nam, waarbij zij da mening uitbracht dat 
deurwaarder F ... , door bewust exploot te 
betekenen, niets anders dan zijn plicht 
had gedaan, en betreurde dat een beris
ping·, die niet gerechtvaardigd was, hem 
opgelegd was geweest zonder dat hij ge
roepen noch gehoord werd ; dat de 
heer syndicus van de deurwaarclers van 
het arrondissement Luik protest aange
tekend hebbende tegen die inmenging, de
zelfde kamer, bij beraadslaging van 
21 October 1948, haar syndicus gelastte 
aan zijn collega te Luik inzage te vragen 
van het ganse dossier van de zaak, en de 
verdere bespreking tot haar eerstko
mende vergadering verschoof ; 
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" Overwegende dat, door aldus te be
raadslagen over een disciplinaire zaak 
waarvan de beoordeling uitsluitend aan 
de Tuchtkamer der deurwaarders van 
het arrondissement Luik of aan de Recht
bank van eerste aanleg van dit arron
dissement toebehoorde, de Tuchtkamer 
der deurwaarders van het arrondissement 
Antwerpen machtsoverschrijding heeft 
gepleegd; 

" Om die redenen, vorderen dat het 
aan het Hof behage de aangegeven be
raadslagingen van de Tuchtkamer der 
deurwaarders van het arrondissement 
Antwerpen, dd. 23 September en 21 Oc
tober 1948, betreffende deurwaarder F ... , 
te vernietigen ; te bevelen dat het arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van de beraadslagingen van bedoelde 
tuchtkamer en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beraa'dslagingen. 

" Gedaan te Brussel, op 25 Mei 1949; 
Namens de procureur-generaal, 

de advocaat-generaa,l, 
(get.) R. JANSSENS DE BISTHOVEN. " 

Gelet op de betekening dezer vordering 
gedaan, op 2 Juli 1949 aan de heer syn
dicus van de Tuchtkamer der deurwaar
ders te Antwerpen en op 12 Augustus 
194 9 a an F ... ; gelet op de brief van 
de Minister van justitie, dd. 19 Mei 
1949, 5e Algemene Directie, litt. 0. J., 
nr 1505. I, en op het eensluidend ver
klaard uittreksel uit het register van de 
beraadslagingen van de Tuchtkamer der 
deurwaarders van het arrondissement 
Antwerpen, inhoudende de beraadslagin
gen van 23 September 1948 en 21 October 
1948 ; gelet op artikel 88 van de wet van 
27 Ventose jaar VIII {18 Maart 1800) 
en artikel 14 van de wet van 25 Februari 
1925, de beweeg·redenen aannemende 
van de hierboven vermelde vordering, 
doet te niet de beraadslagingen van de 
Tuchtkamer der deurwaarders van het 
arrondissement Antwerpen dd. 23 Sep
tember 1948 en 21 October 1948 betref
fende deurwaarder F ... ; beveelt dat on
derhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van de beraadslagin
gen van de Tuchtkamer der deurwaarders 
van het arrondissement Antwerpen en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing. 

12 December 1949. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitte-r. -
Ve~·slaggeve1·, H. de Clippele. - Gelijk
luidende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 December 1949. 

I-IERZIENING. - NIEUW FElT. -
HERZIENING AANGEVRAAGD DOOR DE 
PROCUREUR-GENERAAL OP BEVEL VAN 
DE MINISTER VAN JUSTITIE. -'- VER
WIJZING NAAR EEN HOF VAN BEROEP 
TOT ONDERZOEK. - BENOEMING VAN 
EEN CURATOR AAN DE VEROORDEELDEN 
DIE WETTELIJK ONTZET ZIJN. 

Op de aanvmag tot herziening, aanhangig 
gemaakt door de vordering van de pTo
ctt'l'em·-gene1'aal, op bevel van de 1\llinister 
van jttstitie, aanvoe1·end dat de onsclwld 
van de veroo1·deelden schijnt ·te volgw uit 
zekere feiten die zich voorgedaan hebben 
sedert lwn vetoordeling, ontvangt het 
Hof van verbreking de aanvmag, na 
te hebben vastgesteld dat de burgerlijke 
partij regelmatig werd aangemaand om 
tussen te komen, verwijst ze naar een 
hof van beroep tot onderzoek en be
noemt het een curator tot de verdediging 
van de veroordeelden die zich in staat 
van wettelijke ontzetting bevinden. (Wet
boek van strafv., art. 443, 3°, 444 en 
445; wet van 18 Juni 1894.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
VERBREKING IN ZAKE PROESMANS EN 
STOFFELS, T. NELISSEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de vordering 
van de heer Procureur-Generaalluidende 
als volgt : -

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van verbreking : 

" De ondergetekende, procureur-gene
raal, l1eeft de eer te kennen te geven dat 
de heer Minister van justitie hem, bij 
brief van 27 J uni 1949, se Algemene 
Directie, 1e Sectie, litt. A. P., nr 124.968, 
gelast heeft een aanvraag tot herziening 
in te dienen op grond van artikel 443, 3°, 
van het vVetboek van strafvordering (wet 
van 18 Juni 1894); 

" De aanvraag steunt op de volgende 
feiten : 

"Bij vonnis van de Krijgsraad te Ton
geren, dd. 30 Mei 1945, op tegenspraak 
gewezen en in kracht van gewijsde ge
gaan, werden de genaamden Proesmans 
Andre-Frangois-Hubert, handwerker, ge
boren te Riksingen op 28 J anuari 1914 
en er wonende, Nieuwstraat, nr 8, en 
Stoffels Jacque::-Joseph, fabriekwerker, 
geboren te Tongeren op 3 Maart 1907 en 
er wonende, Bilzersteenweg, nr 244, ver
oordeeld tot levenslange dwangarbeid en 
tot levenslange ontlletting van de rechten 
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opgesomd in artikel 3'1 van het Straf
wetboek, uit hoofde van : A. te Vlier
maalroot of elders in het Rijk, in de loop 
van het jaar '194!., v66r de 9 September 
'1944, a) een vereniging te hebben g·e
vormd met het doel personen of eig·en
dommen aan te randen en alzo misdaden 
te plegen waarop de doodstraf of dwang
arbeid gesteld is, als aanstokers van die 
vereniging, hoofd van die bende of per
sonen hebbende er enig bevel gevoerd, 
b) ten minste, van een vereniging deel te 
hebben uitgemaakt met het doel personen 
of eigendommen aan te randen en alzo 
misdaden te plegen waarop de doodstraf 
of dwangarbeid gesteld is ; B. te Vlier
maalroot of elders in het Rijk, in de nacht 
van 30 April op '1 Mei '1944, een som geld 
van ongeveer 50.000 frank die hun niet 
toebehoorde, nedrieglijk te hebben weg
genomen ten nadele van Knapen Jan of 
zijn wettelijke erfgenamen, met de om
standigheden dat de diefstal gepleegd 
werd in een bewoond huis of zijn aan
horigheden, bij nacht en door twee of 
meer personen, wapens gebruikt zijnde 
geweest, en dat doodslag gepleegd werd 
op de persoon van Knapen Jan voor
noemd ten einde de diefstal te vergemak
kelijken of om de straffeloosheid er van 
te verzekeren, de feiten gepleegd zijnde 
geweest in oorlogstijd en tijdens de licht
afdemping op een plaats waar deze door 
de bevoeg·de overheden werd bevolen ; 

" Bij hetzelfde vonnis werden voor
noemden, samen met drie medeveroor
deelden, hoofdelijk veroordeeld te betalen 
aan Nelissen Maria, weduwe Knapen, bur
gerlijke partij, de som van 300.000 frank 
ten titel van schadeloosstelling; 

" Proesmans Andre en Stoffels Jacques 
hebben nooit opgehouden hun onschuld 
te verklaren; 

" N a het vonnis hebben de drie mede
veroordeelden Panis Lodewijk, Raskin 
Wilhelmus en Raskin Hubert, die tot dan 
toe de feiten hadden geloochend, bekente
nissen afgelegd, en terzelfdertijd ver
klaard dat Proesmans Andre en Stoffels 
Jacques niet aan de roofoverval met 
doodslag op Knapen Jan hebben deelge
nomen, doch wei de genaamden Proes
mans Jacobus, Van Hove, Gustave, Pirlet 
Jean (thans voortvluchtig) en een Duits 
militair; 

"Proesmans Jacobus en Van Hove 
Gustave, op hun beurt verhoord, beves
tigden die verklaringen; Van Hove noch
tans, die aan krankzinnigheid lijdt, heeft 
later zijn verklaring ingetrokken; 

"Een getuige, Proesmans Leonard, die 
stellig had verklaard Proesmans Andre 

en Stoffels Jacques te hebben erkend tij
dens een bijeenkomst van de daders in_ 
het huis Raskin, de vooravond van de 
overval, geeft nu toe, zonder nochtans 
zijn verklaring in te trekken, dat een 
vergissing niet uitgesloten is ; 

" Door vonnis dd. '12 Augustus 19~8 
werden Proesmans Jacobus en Pirlet 
Jan veroordeeld, de eerste tot de dood
straf, d'e tweede tot levenslange dwang
arbeid, en werd de internering· van Van 
Hove Gustave voor vijftien jaar bevolen; 

" De verklaringen door de medever
oordeelden, na het vonnis van 30 Mei 
1945, afgelegd en door de bekentenissen 
van Proesmans Jacobus en Van Hove 
Gustave bevestigd, vormen nieuwe feiten 
wam'uit het bewijs van de onschuld van 
Proesmans Andre en Stoffels Jacques 
schijnt te volgen, en die, krachtens arti
kel ~~3, 3°, van het Wetboek van straf
vordering (wet van 18 Juni 1894), een 
aanvraag tot herziening toelaten ; 

" Om deze redenen, gelet op de arti
kelen ~~3, ~~~ en ~~5 van het Wetboek 
van strafvordering (wet van 18 Juni 
1894), vordert de ondergetekende pro
cureur-generaal dat het aan het Hof 
behage de aanvraag tot herziening te ont
vangen en te bevelen dat tot het onder
zoek er van zal worden overgegaan door 
een hof van beroep dat het daarmede. 
zal belasten, ten einde na te gaan of de 
tot staving van de aanvraag opgesomde 
feiten afdoende genoeg schijnen om tot 
herziening aanleiding te geven; en, gelet 
op de staat van wettelijke ontzetting van 
de veroordeelden Proesmans Andre en 
Stoffels Jacques, tot hun verdediging een 
curator te benoemen die hun in de rechts
pleging tot herziening zal vertegenwoor
digen. 

" Brussel, op 7 J uli 1949 ; 
"Namens de procureur-generaal, 

de advocaat-generaal, 
(get.) R. JANSSENS DE BISTHOVEN. ll 

Gelet op de aanvraag tot tussenkomst, 
betekend op verzoek van de heer Procu
reur-Generaal aan de burgerlijke partij 
Nelissen Maria, weduwe Knapen, op 
19 J uli 19~9 ; aangezien die partij geen 
verzoekschrift tot tussenkomst nederge
legd heeft; gelet op de artikelen 4!.3, 
~~~ en ~~5 van het Wetboek van straf
vordering (wet van 18 Juni '1894), de 
beweegredenen aannemende van de hier
boven vermelde vordering, ontvangt de 
aanvraag tot herziening·, beveelt dat tot 
het onderzoek er van zal overgegaan wor
den door het Hof van beroep te Luik ten 
einde na te gaan of de tot staving aange
voerde feiten en omstandigheden genoeg-
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zaam afdoende zijn opdat er aanleiding 
weze tot herziening; verklaart het huidig 
arrest gemeen aan de burgerlijke partij, 
Nelissen Maria, weduwe Knapen; en, 
daar de veroordeelden in staat van wette
lijke ontzetting zijn, benoemt tot curator 
om ze te verdedigen en te vertegenwoor
digen in de rechtspleging tot herziening, 
.Mer Stas, advocaat te Tongeren, voor 
Proesmans Andre en voor Stoffels J ac
ques; kosten voorbehouden. 

12 December 19!.9. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. de .Clippele. - Gelijk
luidende concl1tsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, aclvocaat-generaal. 

2" KAJVIEH.- 12 December 1949. 

1° HOF VAN ASSISEN.- VHIJE MACHT 
VAN DE VOORZITTER. - GETUIGE. -
EED AFGELEGD BIJ l\USSLAG. -MACHT 
VAN DE VOORZITTER DIE GETUIGE VAN 
ZIJN EED TE ONTHEFFEN EN HEM ZON
DER EED TE HOREN. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN.- MIDDEL GES'l'EUND 
OP EEN FEITELIJKE BEWERING DIE 
DOOR HET PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING WORDT TEGENGESPRO
KEN. - MIDDEL !VIIST IN FEITE. 

1° De voorzitter van het hof van as sis en die, 
nadat hij een get1tige de eed !weft doen 
afleggen, vaststelt dat zijn naam aan 
de beschuldigde niet werd betekend, mag, 
krachtens zijn vrije macht, de getuige 
van zijn eed ontheffen en hem zonder 
eed onderhoren ( 1). (W etb. van strafv., 
art. 269.) 

2° Mist feitelijke grondslag, het middel 
gesteund op een feitelijke bewe1·ing die 
door het proces-verbaal van de terecht
zitting van de rechter ove!' de grand 
wonlt tegengesp1·oken (2). 

(DE KEERSMAEKER.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 Juni 1949 gewezen door het 

(1) Zie verbr.; 10 December 1872 (Bull. en 
PABIO,, 1873, I, 31). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
28 Februari 1949 (A1·r. Verbr., 1949, bh;. 150; 
Bull. en PAsro., 1949, I, 168). 

Hof van assisen van de provincie Ant
werpen; 

Over het eerste midclel : schending van 
artikel 269 van het vVetboek van straf
vorclering, doordat de voorzitter van het 
hof van assisen getuige Van Winkel, 
die door hem krachtens zijn vrije macht 
opgeroepen was en als clusdanig aan 
beschuldigde, overeenkomstig· artikel 315 
van dit wetboek, niet aangezegd was, 
onder eed heeft onderhoord : 

Overwegende dat, naar de melding van 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van 14 Juni 1949, onmiddellijk naclat die 
g·etuige de eed afgelegcl had, de voorzitter 
opmerkte dat zijn naam niet voorkwam op 
de aan beschuldigde betekende naamlijst 
van de getuigen, dat getuige de eed 
niet moest afleggen en dat hij, dienvol
gens, zou gehoord worden, ontheven van 
zijn eed krachtens de vrije macht van de 
voorzitter ; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat de 
eed afgelegd door Van Winkel als on
gedaan werd beschouwd en dat die ge
tuige, de partijen en de jury daarvan 
verwittigd werden; dat dienvolgens Van 
Winkel zonder eedaflegging onderhoord 
werd, krachtens de vrije· macht van de 
voorzitter ; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 329 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat de voorzitter van 
het hof van assisen aan beschuldigde 
al de stukken, die op het misdrijf betrek
king hebben en tot de overtuiging kunnen 
dienen, niet heeft doen voorleggen, ·en 
doordat hij aan beschuldigde de vraag 
niet gesteld heeft persoonlijk te ant
woorden of hij ze erkent : 

Over de twee onderdelen samen : 
Overwegende dat het proces-verbaal 

van de terechtzitting van 14 Juni 19!.9 
vermeldt : dat al de stukken die op het 
misdrijf betrekking hebben en tot over
tuiging kunnen dienen aan beschul
digde voorgelegd zijn geworden en dat 
de voorzitter aan beschuldigde de vraag 
gericht heeft persoonlijk te antwoor
den of hij ze erkent; 

Waaruit volgt dat het middel steunt 
op beweringen tegengesproken door de 
melding van het proces-verbaal van de 
terechtzitting en het, derhalve, 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-
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ning ; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

12 December 1949. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggeve1', H. de Clippele. - .Gelijk
luidende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 December 1949. 

10 BEWIJS. - STRAFZAKEN.- GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BE
WIJSMIDDEL OPLEGT. - BINDENDE 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER OVER 
DE GROND. 

2o BIND EN DE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GRQND. 
- STRAFZAKEN. - WETTELIJKE ZELF
VERDEDIGING.- DAAD VAN VERDEDI
GING DIE DE PERKEN VAN DE NOODZA
KELIJKHEID TE BUITEN GAAT EN DIE 
NIET IN VERHOUDING IS TOT HET GE-
VAAR. , 

go MIDDELEN TOT VERBREKING. 
___:__ STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VOR
DERING. - MIDDEL BETREFFENDE EEN 
NIET AAN DE RECHTER OVER DE GROND 
GEDANE VRAAG. - 0NONTVANKELIJK
HEID. 

1o Wanneer, in strafzaken, de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoor
deelt de rechter, vrij en volgens zijn ge
weten, de bewijswaarde van de bewijs
gronden die hem worden voo1·gesteld (1). 

. 2° De. rechter over de grond, die de exceptie 
van wettelijke zelfverdediging beoordeelt, 
stelt souverein vast dat de door de ver
dachte ingeroepen daad van verdediging 
de perlcen van de noodzakelijkheid is te 
buiten gegaan en dat zij niet in verhou
ding was tot de zwaarwichtigheid van het 
gevaar dat moest worden afgewee?·d (2). 
(Strafwetb., art. 416.) 

go Is niet ontvankelijk, het middel dat, aan
gaande de burgerlijke vordering, een 
vraag betreft die niet aan de 1'echter over 
de grond werd ondenvorpen (g). 

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr. 
19 April 1948 (Bull., en PAsrc., 1948, I, 
268). 

(2) Verbr., 24 Juni 1942 (A1'1', Verbr., 1942, 
blz. 78; Bull. en PASIC., 1942, I, 158). 

(3) Verbr., 14 Maart 1939 (Arr. Verbr., 1939, 
bl;-;. 92; Bull. en PAsiC., 1939, I, 143). 

(VOLCKE, T. HEINDRYCK.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 J uli 1949 door het Hof. van 
beroep tEl Gent gewezen ; 

I. Wat betreft de beslissing over de 
publieke vordering : 

Over het eerste middel tot verbreking : 
schending, verkeerde toepassing of min
stens verkeerde interpretatie van arti
kel 97 van de Grondwet, artikelen g98, 
g99, 400 en 416 van het Strafwetboek 
en van de bewijskracht welke dient ge
hecht te worden ·aan onderhandse ge
schriften en aan processen-verbaal van 
de gerechtelijke politie, in zover het hof 
van beroep beslist dat aanlegger niet 
in de mening kon verkeren dat De Fraye 
en Heindryck het op zijn leven gemunt 
hadden en dat hij moest weten dat die 
beide personen op rechtmatige wijze han
delden en heiden tot de wettelijk erkende 
weerstandsgroeperingen behoorden, zo
dat hij. de rechtvaardigingsgrond, voor
zien bij artikel 416 van het Strafwet
boek, niet vermag· in te roepen, als 
wanneer het tegendeel in feite blijkt, 
enerzijds uit het verslag dd. 24 September 
1944 dat door het hof van beroep zelf 
ingeroepen wordt, en anderzijds · uit de 
vaststellingen en inlichtingen van de 
gerechtelijke politie (stuk go, proces
verbaal dd. 21 November 1946} - als 
wanneer het dossier nergens aantoont 
dat aanlegger de burgerlijke partij 
Heindryck en zijn makker De Fraye zou 
opgemerkt hebben op de gemeenteplaats 
de 5 September 1944, of, door het op
merken van die beide personen, nood
zakelijk ertoe moest besluiten dat zij tot 
de weerstand behoorden en een regel
matige opdracht vervulden wanneer zij 
hem achternazetten langs de Lekestraat, 
en als wanneer de wettelijke zelfver
dediging niet noodzakelijk vereist dat de 
aangevallen persoon voorafgaandelijk en, 
vooraleer hij zich verdedigt, de voltrek
king van de aanslag zou moeten afwach
ten, en het volstaat dat de aanslag nakend 
en dreigend is : 

Overwegende dat, buiten de gevallen 
waarin bijzondere bewijsmiddelen door de 
wet opgelegd worden, de rechter over de 
grond vrij en naar zijn geweten de 
bewijswaarde en de draagwijdte beoor
deelt van de bewijsgronden welke door 
het onderzoek werden verzameld ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt, niet aileen dat « aanlegger on
getwijfeld geweten heeft dat hij met !eden 
van de weerstand te doen had, welker 
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hoedanigheid blijken moest door hun 
optreden zelf " en « dat het rechtmatig 
optreden van De Fraye en Heindryck, 
handelend op bevel van hun meerderen 
niet kan worden betwist " maar ook nog 
dat « aanlegger op begrijpelijke wijze, van 
af de morgen van de feiten, als bijzonder 
gevaarlijk werd aangezien door de weer
stand " dat « de weerstanders slechts hun 
revolvers te voorschijn haalden nadat 
aanlegger zelf zijn wapen uit zijn zak had 
gehaald " en dat aanlegger « het eerste 
schot heeft afgevuurd », ondanks « hij 
niet in de mening kon verkeren dat 
De Fraye en Heindryck het op zijn leven 
hadden gemunt, en dus g·een reden had 
om zelf zijn revolver te grijpen »; 

Overwegende dat die vaststellingen 
volstaan om behoorlijk te doen blijken 
dat de daad van verdediging, welke aan
legger beweert te hebben gesteld, buiten 
de perken van de noodwendigheid van 
zijn zelfverdediging is geg·aan, niet in 
verhouding is geweest tot de ernst van 
het af te weren gevaar, en aldus geen aan
leiding geven kan tot toepassing van ar
tikel 416 van het Strafwetboek; 

Overwegende dat vermelde beoorde
ling·, welke op grond van feitelijke be
schouwingen, de afwijzing van de excep
tie van zelfverdediging rechtvaardigt die 
door aanlegger werd opgeworpen, sou
verein is en ontsnapt aan het toezicht van 
het Hof van verbreking ; 

Dat het middel, derhalve, niet kan 
worden aangenomen ; 

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

II. Wat betreft de beslissing over de 
burgerlijke vordering : 

Over het tweede m~ddel tot verbreking: 
schending, verkeerde toepassing of min
stens verkeerde in terpretatie van arti
kel 97 van de Grondwet en van arti
kel1382 van het Burgerlijk Wetboek, in 
zover het hof van beroep uitdrukkelijk 
en in feite vaststelt dat het verslag van 
22 September 1945 elementen inhoudt 
die gunstig zijn voor de verdediging, en 
namelijk dat de twee weerstanders, 
Heindryck en De Fraye « een nodeloze 
onvoorzichtigheid begaan hebben door 
verdachte lang·s de openbare weg achterna 
te zetten en hem met hun revolver te 
hebben willen intimideren », zonder ver
der te onderzoeken en te zeggen in welke 
mate die dubbele nodeloze onvoorzich
tigheid tot de feiten zelf heeft bijgedragen, 
en zonder derhalve uit te leggen waarom, 

spijts die dubbele onvoorzichtigheid, 
aanlegger niettemin volledig verantwoor
delijk gesteld werd voor de burgerlijke 
gevolgen van de bedoelde feiten van 
5 September 1944 ; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de procedure blijkt dat aanlegger, 
in de loop van de debatten, tot verdeling 
van de burgerlijke aansprakelijkheid we
gens onvoorzichtigheden begaan door het 
slachtoffer zou hebben geconcludeerd : 
dat het middel niet v66r de rechter over 
de grond werd opgeworpen ; 

Dat het aldus niet v66r de eerste maal 
v66r het Hof van verbreking kan worden 
ingeroepen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegg·er tot de kos
ten. 

12 December 1949. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Vandermersch. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 December 1949. 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - TAXE OP 
DE VERTONINGEN OF DE VERJVIAKELIJK
HEDEN.- PROCES-VERBAAL VAN OVER
TREDING, OPGEJVIAAKT DOOR EEN BE
AiVIBTE VAN DE AD!VIINISTRATIE VAN 
FINANCIEN. - BEWIJSKRACHT. 

In zaken van taxe. op de openbare vertonin
gen of vermakelijkheden, kent geen enlcele 
wetsbepaling aan de processen-verbaal 
van overtreding, opgemaakt door een be- · 
eedigde be.ambte van de administratie 
van financien, bewijskmcht toe tot tegen
bewijs van de er in vermelde feiten. 

(ADl\fiNISTRATIE VAN FINANCIEN, 
T. SALOMON.) 

ARREST. 

li:ET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 Mei 1949 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 3, paragraaf 1, en van artikel 6 
van de bij het koninklijk besluit van 
22 September 1927 samengeschakelde 
wetten betreffende de taxe op de openbare 
vertoningen of vermakelijkheden, doordat 
het bestreden arrest beslist dat het niet be
wezen is dat verweerder schuldig is aan 
het hem ten laste gelegd feit : 1° dan wap.-
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·neer het proces-verbaal opgesteld door een 
behoorlijk beeedigde en daartoe aange
stelde beambte vaststelt dat verweerder, 
op 16 September 1946, in zijn herberg 
muzikale uitvoeringen had ingericht door 
middel van een radiotoestel geplaatst in 
·een aan bewuste slijterij palende kamer, 
doch in die slijterij duidelijk hoorbaar, 
:zonder dat daarvoor vooraf aangifte 
noch betaling van de taxe was geschied ; 
2° en dan wanneer de ontvangsten ge'ind 
in een drankslijterij belastbaar zijn van 
zodra de muziek in de gelagzaal hoor
baar is, zelfs wanneer het radiotoestel niet 
in de eigenlijke verbruikszaal opgesteld 
js; 

Overwegende dat geen enkele wettekst 
bepaalt dat het proces-verbaal, opgesteld 
in zaken van taxe op de openbare verto
ningen of vermakelijkheden door een 
beeedigde ambtenaar van de administra
tie van financien, kracht van bewijs 
l1eeft, tot tegenbewijs, van de er in ver
•melde feiten ; dat het enkel geldt als in
lichting; 

Overwegende, derhalve, dat het bestre
den arrest, bij een souvereine beoordeling 
van de feiten, heeft kunnen beslissen dat 
zij niet bewezen zijn ; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
-van het middel naar recht faalt; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij gebrek aan conclusies van de vervol
gende administratie, de vrijspraak niet 
nader motiveren moest en dat het niet 
blijkt uit de bewoordingen van het arrest 
dat de vrijspraak steunt op de reden dat 
het radiotoestel niet in de eigenlijke ver
bruikszaal opgesteld was ; 

Waaruit volgt dat het tweede onder
dee! van het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat (Administratie van fin ancien). 

12 December 1949. - 28 kanier. 
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mattes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. de Clippele. - Gelijk
,luidende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

VERBR,, 1950.- 15 

2e KAMER. - 12 December 1949. 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. -
BLOEDAFNEMING GEDAAN OP VORDE
RING VAN EEN POLITIECOMMISSARIS.
TOESTEMMING VAN DE BELANGHEB
BENDE. - WETTELIJKHEID. 

Is wettelijk, de bloeda{ne1~ing gedaan, met 
de toestemming van de belanghebbende, 
OJ! vordering van een politiecommissa
ns. 

(THIELEMANS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 Juni 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over de twee middelen : 
Het eerste, schending van artikelen 9 

- en 22 van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat het wanbedrijf van open
bare dronkenschap vastgesteld werd naar 
aanleiding van een bloedafneming op de 
persoon van aanlegger, zulks op vorde
ring van een hulpofficier, dan wanneer de 
onderzoeksrechter aileen dit onderzoek 
mag bevelen vermits artikel 32 van het 
vVetboek van strafvordering slechts toe
passelijk is in geval van misdaad; 

Tweede middel : schending van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest uitsluitend steunt op 
de, trouwens niet bewezen, toestemming 
van aanlegger tot bloedafneming, dan 
wanneer het in rechte de onwettigheid 
van de vervolgingen, opgeworpen door 
aanlegger in zijn conclusies, onderzoeken 
moest : 

Overwegende dat aanlegger, bij con
clusies v66r· het hof van beroep, als ver
weermiddel opwierp dat de tegen hem 
ingespannen vervolgingen wegens open
bare dronkenschap onwettig· waren, 
omdat de bloedafneming op vordering 
van een adjunct-commissaris gedaan 
werd, dan wanneer naar luid van artikel32 
van het Wetboek van strafvordering, de 
onderzoeksrechter, vermits het over een-
wanbedrijf ging, aileen bevoeg·d was om 
die te bevelen ; dat hij er uit afleidde dat 
de rechter geen rekening houden mocht 
met die onwettige akte waaruit de ver
volgingen waren ontstaan ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij een souvereine beoordeling van de 
feiten, vaststelt dat de bloedafneming 
gedaan werd met de voile toestemming 
van aanlegger en daaruit te recht afleidt 
dat er geen sprake van een onwettige 
vordering kan zijn, dat het aldus zijn 
beslissing motiveert; 
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Dat de middelen niet kunnen aange
nomen worden ; 

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

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

12 December 1 9!.9. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mattes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggeve1', H. de Clippele. - Gelijk
luidende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e RAMER. - 12 December 1949. 

VERJARING IN STRAFZAKEN. -
\VANBEDRIJF VAN ONVRIJWILLIGE LI
CHAMELIJRE LETSELEN. - VERJARING 
VAN EEN INBREUR OP DE \VEGCODE, 
BESTANDDEEL VAN HET WANBEDRIJF 
VAN ONVRIJWILLIGE LICHAMELIJKE LET
BELEN. - ZONDER INVLOED OP DE 
VERJARING VAN DIT WANBEDRIJF. 

Tl' anneer een ve1·dachte wordt vervolgd 
wegens het wanbed1·ij{ van onm·ijwillige 
lichamelijke letselen en wegens een in
breuk op de Wegcode, inbreuk die een 
van de bestanddelen van het eerste wan
bedrijf uitmaakt, is de verjaring van de 
publieke vm·dering aangaande die inbreuk 
zonder invloed op degene van de publieke 
vorde1·ing aangaande het wanbedrijf van 
onm·ijwillige lichamelijke letselen (1). 

(ZELDENRUST.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
_ arrest, op 11 J uli 1949 door het Hof van 

beroep te Gent gewezen ; 
Over het eerste middel : schending· van 

artikel 7 van de wet van 1 Augustus 1899 
op het vervoer, van artikelen 1350 en 
1351 van het Burg·erlijk Wetboek betref
fende het gezag van het gewijsde, van 
artikel 97 van de Grondwet, artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek, doordat het 
bestreden a~rest, enerzijds, vaststelt dat, 

(1) Verbr., 13 Januari 1930 (Bull. en PASIC., 
1930, I, 59); 31 October 1939 (_Arr. Verb1·., 
1939, blz. 219; Bull. en PAsiC., 1939, I, 454); 
10 October 1949 (zie hoger blz. 65; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 71). 

voor het feit B (niet meester te zijn ge
weest van zijn snelheid), de publieke vor
dering vervallen is door verjaring, zodat 
met dit feit geen rekening meer mag ge
houden worden, en, anderzijds, de ver
oordeling wegens het feit A (onvrijwillig 
de dood te hebben veroorzaakt) steunt 
op de motivering dat aanlegger schuldig 
is aan dit feit B; doordat het bestreden 
arrest aldus op een tegenstrijdige moti
vering· berust : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de publieke vordering wegens feit H 
(niet meester te zijn geweest van zijn 
snelheid) vervallen is door verjaring; dat. 
het de veroordeling wegens feit A (onvrij
willig de dood te hebben veroorzaakt) 
steunt op de motivering dat aanlegger 
uit een secundaire weg kwam gereden 
met een snelheid van 70 km per uur en 
dat de wielrijder, die zijn onbehendig ma
nreuvre zou veroorzaakt hebben, van op 
een grote afstand kon bemerkt worden 
en niet als een onvoorzienbare hindernis 
kan beschouwd worden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
die fout van aanlegger aannemen mocht,. 
alhoewel zij een inbreuk op de \Vegcode 
kon uitmaken en de publieke vordering,. 
wegens die inbreuk als dusdanig, verval
len was door verj aring ; 

Overwegende, immers, dat het wan
bedrijf A een misdrijf is waarvan de· be
standdelen niet dezelfde zijn als deze 
van het misdrijf bedoeld bij artikel 42 
van het koninklijk -besluit van 1 Febru
ari 1934 ;' dat hieruit volgt dat de ver
jaring van de publieke vordering aan
gaande de telastlegging B zonder invloed 
is op de publieke vordering aangaande· 
het feit A ; dat zij geen beletsel is tot. 
de toerekenbaarheid van dit laatste wan
bedrijf dat mag vervolgd worden binnen 
de termijn van drie jaar; 

Overwegende, derhalve, dat het arrest 
de regelen van de verjaring niet g·eschon
den heeft; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del naar recht faalt ; 

Dat het arrest evenmin aangetast is 
door de beweerde tegenstrijdigheid in de· 

. motivering ; dat het tweede onderdeel in 
feite niet opgaat ; 

Over luit tweede middel : schending 
van de rechten van de verdediging, door
dat het bestreden arrest de telastlegging 
van niet meester te zijn geweest van zijn 
snelheid vermengt met deze andere te
lastleg·ging, de prioriteit van een wiel
rijder niet te hebben geeerbiedigd, dan 
wanneer deze tweede telastlegging nooit 
vermeld werd, hetzij in de dagvaarding, 
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hetzij in het beroepen vonnis, hetzij in 
de dagvaarding v66r het hof van beroep ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger niet verwijt de prioriteit van 
de wielrijder niet te hebben g·eeerbiedigd; 

Dat het enkel vaststelt dat de wielrijder, 
die van op een grote afstand kon be!llerkt 
worden, voor aanlegger geen onvoorzien
bare hindernis was ; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

En overwegende dat de substantii:ile 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig· de wet, is ; 

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

12 December 1%9. - 2e kamer. -
Vo01·zitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. de Clippele.- Gelijk
luidende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 December 1949. 

VOORLOPIGE HECHTENIS. - HoF 
VAN ASSISEN. - VERZOEK TOT VOOR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. - Sou
VEREINE BEOORDELING. 

Kennis nemend van een veTzoek, waaTbij 
de beschuldigde zijn voorlopige invTij
heidsstelling vraagt, beooTdeelt het hof 
van assisen souveTein of daartoe Tedenen 
bestaan. (Wet van 20 April 1874c, 
art. 7.) 

(MAES.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 19 September 1%9 in de 
:raadkamer gewezen door het Hof van 
Assisen van de provincie Limburg ; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
:bestreden arrest geen enkel motief in
roept om de gevraagde invrijheidstelling 
te weigeren, en ook de conclusies niet 
beantwoordt waarbij aanlegger inriep dat 
flr sedert zijn invrijheidstelling door arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 19 November 1948, geen nieuwe ele
menten aan de dag waren gekomen : 

Overwegende dat aanlegger, bij ver
zoekschrift aan het hof van assisen, zij n 
voorlopige invrijheidstelling gevraagd 
had, en als redenen inriep dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling hem op 19 No
vember 1948 in voorlopige vrijheid ge
steld had, dat hij steeds ter beschikking 
van de rechtsmachten van onderzoek 
gebleven was en dat geen nieuwe elemen
ten overgekomen waren om een einde te 
stellen aan zijn voorlopige invrijheid
stelling; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing die aanvraag afgewezen heeft en 
steunt op de souvereine vaststelling· dat 
geen reden bestaan om de voorlopige 
invrijheidstelling te bevelen; 

Dat zij, derhalve, gemotiveerd is; 
Dat zij daardoor ook antwoordt op de 

door aanlegger ingeroepen omstandig·he
den; 

Dat de rechter de motieven van zijn 
motieven niet hoeft te geven ; 

W aaruit volgt dat het mid del niet kan 
aangenomen worden ; , 

En overwegende dat de subs tan tiiile 
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. 

12 December 1949. - 2e kamer. -
VooTzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. de Clippele. - Gelijk
luidende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 December 1949. 

EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIK 
IN DE HANDEL VAN). - SLUIK
SLACHTING. -BESLUITWET VAN 28 FE
BRUARI 1947. - VOORWAARDEN TOT 
'l'OEPASSING VAN EEN GELDBOE'l'E. 

Het wanbed1·ij{ van sluikslachting wo1·dt, 
hoven de gevangenisstraf, slechts met een 
geldboete gestraft indien de dader 1tit 
winstbejag heeft gehandeld en hij op het 
ogenblik van de feiten meesteT was van 
het geslachte dier (1). (Besluitwet van 
28 Februari 1947, art. 1 en 2.) 

(1) Verbr., 6 April1949 (Arr. Vm·b1·., 1949, 
blz. 238; Bull. en PASIC., 1949, 1, 268). 
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(BOEY.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 September 1%9 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen; 

Over het van ambtswege opgeworpen 
middel : schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van artikelen 1 en 2 van de 
besluitwet van 28 Februari 194 7, door
dat het bestreden arrest aanlegger tot 
geldboeten veroordeeld heeft wegens 
sluikslachting van meerdere dieren, zon
der het bestaan vast te stellen van de 
door de wet daartoe vereiste voorwaar
den, en dus de uitgesproken straffen.niet 
gerechtvaardigd heeft : 

Overwegende dat aanlegger door de 
Correctionele Rechtbank te Antwerpen 
wegens sluikslachting tot verschillende 
g·evangenisstraffen en geldboeten veroor
deeld werd ; dat die straffen door het 
bestreden arrest bevestigd werden ; 

Overwegende dat de bepalingen van 
artikelen 1 en 2 van de hesluitwet van 
28 Februari 194 7 de rechter slechts toela
ten, hoven de gevangenisstraf, de bij a.r
tikel 2 voorziene geldboeten uit te spre
ken wanneer de veroordeelde uit winstbe
jag heeft gehandeld en hij op het og·en
blik van de. feiten meester was van het 
dier, hetzij als eigenaar, hetzij als regel
matige bezitter, hetzij als onregelmatige 
houder; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het bestaan van de verzwarende omstan
digheden niet vaststelt welke de toepas
sing van de geldboeten, door de rechter 
uitgesproken wegens de sub !itt. Ab, Ac 
en Ad voorziene misdrijven, toelaten; 

Overwegende dat die geldboeten dus 
niet wettelijk gemotiveerd zijn en dat het 
bestreden arrest de in het middel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft ; 

Overwegende dat, voor het overige, de 
substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werdeil na
g·eleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de memorie welke door aanlegger werd 
neergelegd en waarin het enkel gaat over 
de betichtingen Ab, Ac en Ad, verbreekt 
het bestreden arrest doch in zover slechts 
het aanlegger veroordeeld heeft wegens 
de betichtingen Ab, Ac en Ad; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 

verwijst de zaak, alzo beperkt, naar het. 
Hof van beroep te Gent; veroordeelt aan
legger tot de helft van de kosten, het 
overige zijnde ten laste van de Staat. 

1f December 1949. - 2e learner. -
Voorzitte1·, H. de Cocqueau des Mottes,. 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 12 December 1949. 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMA
LEN (WET TOT}. - TERBESCHIK
KINGSTELLING VAN DE REGERING. -
HERHALING VOORZIEN BIJ ARTIKEL 5& 
VAN RET STRAFWETBOEK. - VER
PLICHTING VOOR DE RECHTER DE BE
WEEGREDENEN VAN DIE MAATREGEL TE. 
OMSCHRI.TVEN. 

2° STRAF. - VERVANGENDE GEVANGE
NISSTRAF. - 0VERTREDING. _::_ MAXI
MUM DRIE DAGEN. 

3° VERBREKING.- DRAAGWIJDTE.
STRAFZAKEN. - VERVANGENDE GE
VANGENISS'l'RAF DIE HET WETTELIJK 
MAXIMUM OVERSCHRIJDT. - VERBRE
IUNG EN VERWIJZING BEPERKT TOT DIT 
DEEL VAN DE BESCHIKKING. 

1° In geval van te1·beschikkingstelling van 
de regering van een veroordeelde die zich 
bevindt in staat van he-rhaling, voorzien 
bij artikel 56 van het Strafwetboek, 
moet de beslissing de beweegredenen van 
die maat1·egel omschrijven (1}. (Wet van 
9 April 1930, art. 25 en 26.} 

2° D~ vervangende gevangenisstraf, uit
gesproken wegens een overtreding, mag 
de drie dagen niet overschrijden {2}. 
(Strafwetb., art. 40.} 

3° fVanneer een beslissing van veroonle
ling wordt verb1·oken omdat de rechter 
een vervangende gevangenisstraf heeft 
uitgesproken die het wettelijk maximum 
overschrijdt, zijn de verbreking en de 
verwijzing tot dit deel van de beschikking 
bepe1·kt (3}. 

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,. 
24 Februari 1941 (Bttll. enPAsrc., 1941, I, 58); 
verbr., 9 Januari 1950 (zie verder biz. 277;. 
Bttll. en PAsrc., 1950, I, 295). 

(2) en (3) Verbr., 14 Maart 1949 (Ar1·. Verb1· .• 
1949, biz. 170; Bt<ll. en PAsiC., 1949, I, 195). 
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(CLAEYS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 September 1%9 door het 
Hof van beroep te Gent g·ewezen; 

Over het eerste van ambtswege opge
worpen middel : schending van arti
kelen 25 en 26 van de wet van 9 April 
1930 : 

Overwegende dat aanlegger, wegens 
diefstal en wederspannigheid aan de po
litie, tot onderscheiden straiTen veroor
deeld werd : een gevangenisstraf van ne
gen maanden met een geldboete van 
100 frank en een gevangenisstraf van 
twee maanden met een geldboete van 
50 frank, ten aanzien van de omstandig
heid dat hij zich in staat van wettelijke 
her haling· bevond; 

Overwegende dat de eerste rechter 
daarenboven, ten laste van aanlegger, de 
terbeschikkingstelling van de regering be
val voor een termijn van vijf jaar, zich 
daartoe beperkende tot de vaststelling 
dat beklaagde in staat van wettelijke 
her haling was en dat de bij artikel 26 van 
de wet van 9 April 1930 vereiste voor
waarden verenigd waren ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op dat punt de beslissing van de Correc
tionele Rechtbank te Gent bevestigd 
heeft; 

Overwegende dat het hiervoren aan
geduid artikel 26 aan de rechtbanken, 
welke de maatregel die het voorziet, be
velen, oplegt de beweegredenen van de 
beslissing te omschrijven ; 

Overwegende, bijgevolg, dat het be
streden arrest de in het middel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft ; 

Over het tweede van ambtswege op
geworpen middel : schending van arti
kel ~0 van het Strafwetboek : 

Overweg·ende dat het bestreden arrest, 
bij bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, aanlegger hoofdens een 
verknochte overtreding veroordeeld 
heeft (Strafwetb., art. 559, 1°) tot een 
geldboete van 20 frank welke, bij gebrek 
aan betaling· binnen de wettelijke ter
mijn, door een gevangenisstraf van vier 
dagen vervangen wordt ; 

Overweg·ende dat, luidens artikel ~0 
van het Strafwetboek, de vervangende 
gevangenisstraf, voor hen die wegens 
overtreding veroordeeld worden, drie da
gen niet mag overschrijden; 

Dat het bestreden arrest alzo de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

En overwegende dat, voor het overige, 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zover het ten laste van 
aanlegger, wegens de sub litt. A en B 
(diefstal en weerspannigheid aan politie) 
voorziene misdrijven, veroordelingen uit
gesproken heeft en voor zover- het daar
enboven, ten laste van aanlegger, wegens 
een verknochte overtreding, een ver
vangende gevangenisstraf heeft uitge
sproken van vier dagen ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt dat 
onderhavig arrest zal ·overgeschreven 
worden in de registers van het Hof van be
roep te Gent en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing·; ver
wijst de alzo beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel; veroordeelt aan
legger tot drie vierde van de kosten, laat 
de overige kosten ten laste van de Staat. 

12 December 1%9. - 28 kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Bayot.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 12 December 1949. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE 

PARTIJ AANLEGSTER. - VOORZIENING 
GERICHT TEGEN DE BESLISSING OVER DE 
PUBLIEKE VORDERING. - 0NTVANKE
LIJKHEID BEPERKT TOT DE VEROORDE
LING TOT DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VOR
DERING.- MIDDEL AFGELEID HIERUIT 
DAT EEN BESLISSING VAN VRIJSPRAAK 
GESTEUND IS OP ONVOLDOENDE REDE
NEN. - ARREST DAT VASTSTELT DAT 
EH TWIJFEL BESTAAT NOPENS DE 
SCHULDIGHEID. - MIDDEL MIST IN 
FEITE. 

1° De voorziening door de burgerlijke partij 
tegen de over de publieke vordering ge
wezen beslissing is slechts ontvankelijk 
in de maat waarin zij de veroordeling 

r-----
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van de burgerlijke partij tot de kosten 
van de p1bblieke vordering betreft (1). 

2° Mist feitelijke grondslag het middel af
geleid hieruit dat de 1'echter ove1· de grond 
een telastlegging van onm·ijwillige licha
melijke letselen niet bewez-en lwe.ft ver
klaard, zonder te onde1·zoeken of de ver
dachte een fout had begaan, dan wanneer 
het arrest vaststelt dat, wegens de broos
lwid van de bezwaren, e1· een twijfel be
staat welke de verdachte moet ten goede 
komen. 

(THYS, 
T. VAN DE WERVE DE SCHILDE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 Juni 1%9 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening is gericht 
tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering : 

Overwegende dat de door de burger
lijke partij ingestelde voorziening enkel 
private belangen aan het Hof voorlegt ; 
dat, in zover zij tegen het openbaar mi
nisterie is gericht, zij slechts ontvanke
lijk is in de mate waarin zij de veroorde
ling van de burg·erlijke partij tot de 
kosten van de publieke vordering betreft ; 

Overwegende dat dienaangaande geen 
middelen worden aangevoerd en dat het 
Hof er ambtshalve geen opwerpt ; 

II. In zover de voorziening is gericht 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, van artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, van artikelen H8 en 420 van het 
Strafwetboek, van artikelen 41 en 42 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, houdende Algemeen Reglement op 
de verkeerspolitie, doordat het bestreden 
arrest betichte vrijgesproken heeft en de 
vordering van de burgerlijke partij on
ontvankelijk heeft verklaard om onvol
doende redenen vermits de kwestie van 
het gebrek aan vooruitzicht of voorzorg 
in hoof de van betic hte niet onderzocht 
werd, zodat, ondanks de fout welke tegen
over aanlegger werd aangenomen, er 
aanleiding tot verdeling van de verant
woordelijkheid kon bestaan; 

Overwegende dat, luidens het exploot 
van rechtsingang, verweerder werd ver
volgd uit hoofde van « bij gebrek aan 

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
21 Februari 1949 (A1'1', V m·br., 1949, blz. )41 ; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 157). 

vooruitzicht of voorzorg, doch zonder 
het inzicht om de persoon van een ander 
aan te randen, onvrijwillige slagen of 
verwondingen aan aanlegger te hebben 
veroorzaakt » ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
onder meer verklaart dat << indien de bur
gerlijke partij zou kunnen opwerpen dat 
het onderzoek de tekortkomingen in 
haren hoofde niet op afdoende wijze in 
het licht heeft gesteld, betichte insgelijks 
in het midden breng·en kan dat de be
zwaren di(l hem ten laste worden gelegd, 
op een now brozere wijze door het onder
zoek worden gestaafd, en dienvolgens een 
twijfel overblijft die hem ten goede komen 
moet,; 

Overwegende dat die motivering dui
delijk aanwijst dat, naar de mening van 
het hof, geen enkel bestanddeel van de 
telastlegging voldoende tegenover ver
weerder werd vastgesteld en dat, bijge
volg, geen gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg afdoende te zijnen laste werd 
bewezen; 

Overwegende dat het middel aldus in 
feite niet opgaat ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot betaling aan verweerder van een 
som van 150 frank. 

12 December 1949. - 2" kamer. -
Vo01·zitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Vandermersch. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 12 December 1949. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MIDDEL AANVOE
REND DAT DE VERDACHTE WERD VER
OORDEELD OMDAT HIJ ZIJN ONSCHULD 
NIET BEWEZEN HAD. - BEWERING 
TEGENGESPROKEN DOOR DE BESTREDEN 
BESLISSING. - MIDDEL MIST IN: FEITE. 

2° VOORZIENING INVERBREKING. 
- TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BE
SLISSING BIJ VERSTEK TEGEN DE BUR
GERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ. 
- VOORZIENING DOOR DIE PARTIJ. -
VOORZIENING DOOR DE VERDACHTE 
GEDURENDE DE TERMIJN VAN VERZET. 
- 0NONTVANKELIJKHEID. 

1° Mist feitelijke grondslag, het middel 
afgeleid hieruit dat de rechter over de 
grond de veroordeling van de verdachte 
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zou hebben gesteund op het gebtek door 
hem aan bewijs van ztjn onschuld, dan 
wannee1' het bestreden vonnis het bewijs 
van het misdrijf uit het onderzoek afleidt 
en vervolgens et op wijst dat de verdachte 
in gebteke is gebleven het feit te bewijzen 
dat hij ingeroepen heeft om het bewijs 
van zijn schuld te weerleggen. 

2° Is niet ontvankelijk, de voorziening doo1· 
de butgerlijk verantwoordelijke partij, 
ingesteld v66r het vetsttijken van de tet
mijn waatover zij beschikt om tegen een 
tegen haar bij vetstek gewezen vonnis 
verzet te do en ( 1). 

(VAN DER GUCHT EN MEYSKENS, 
T. VERWOEST.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 J uli 191>9 gewezen in boger 
beroep door de Correctionele Rechtbank 
van Turnhout; 

I. Aangaande de voorziening van eerste 
aanlegger, Van der Gucht : 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de publieke vordering : 

Over het enig middel : schending van 
de rechten van de verdediging, van het 
beg·insel dat iedereen onschuldig geacht 
wordt zolang het bewijs van een door hem 
gepleegd misdrijf niet geleverd is, en 
van artikel 54o van het koninklijk besluit 
van 1 FebrU:ari 1934, doordat het bestre
den vonnis aanlegger veroordeelt wegens 
de misdrijven van onvrijwillige verwon~ 
dingen en van de prioriteit van de hoofd
baan niet te hebben geeerbiedigd, om 
de redenen " dat het terecht is dat de 
eerste rechter het gelijktijdig branden 
van beide knipperlichten toegeschreven 
heeft aan een storing voortspruitende uit 
de aanrijding zelf; dat het in ieder geval 
aan beklaagde behoort het bewijs van 
zijn aanvoering te leveren, vermits het 
ontegensprekelijk vaststaat dat hij de 
prioriteit van de hoofdbaan niet heeft 
geeerbiedigd, dat hij in gebreke blijft 
zulks te doen "• dan wanneer artikel St. 
van de Wegcode het oprijden van de 
hoofdbaan slechts verbiedt wanneer g·e
vaar voor aanrijding bestaat en aanlegger 
aangevoerd had dat de lichtgevende 
richtingsaan)¥ijzer van het voertuig 
brandde hetwelk op de hoofdweg· reed en 
aantoonde dat het de baan ging indraaien 
welke hij, aanlegger, ging verlaten, en 

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
17 en 24 October 1939 (Bttll. en PASIC., 1939, 
427, B, 4°, en 438, 2°). 

dan wanneer de bewijslast van zijn on
schuld niet op een beklaagde weegt : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de veroordeling wegens onvrijwillige ver
wondingen en overtreding van artikel 54 
van de Wegcode, niet enkel op de door 
het middel aangeduide motivering steunt, 
doch oordeelt dat· de verwondingen 
van het slachtoffer toe te schrijven 
zijn aan het feit dat aanlegger, die een 
secundaire weg verliet, de door de bur
gerlijke partij bereden hoofdweg op
gereden is, in strijd met de bepalingen van 
artikel54o, alinea's 1 eri 2, van de Wegcode,. 
en dat de aanvoering van beklaagde, als 
zou hij door het branden van het rechter
knipperlicht in dwaling zijn gebracht, 
door geen voldoende getuigenissen ge
staafd is, erbij voegende dat de eerste 
rechter terecht het gelijktijdig branden 
van beide knipperlichten toegeschreven 
heeft aan een storing voortspruitende 
uit de aanrijding zelf en dat het, in ieder 
geval, aan aanlegger behoort het bewijs 
te leveren van zijn aanvoering, vermits 
het ontegensprekelijk vaststaat dat hij 
de prioriteit van de hoofdbaan niet ge
eerbiedigd heeft, en dat hij .in gebreke 
blijft zulks te doen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aldus vaststelt dat aanlegger de priori
teit niet geeerbiedigd heeft, wanneer er 
gevaar voor aanrijding bestond, en het 
derhalve de bestanddelen vaststelt van 
het misdrijf omschreven bij artikel 54o 
van de W egcode ; 

Dat het aan aanlegger de bewijslast 
van zijn onschuld niet oplegt, maar enkel 
vaststelt dat. aanlegger in gebreke is ge
bleven het feit te bewijzen dat hij in
geroepen had om het uit het onderzoek 
voortvloeiende bewijs van zijn schuld te 
weerleggen ; 

Dat geen enkel van ·de onderdelen van 
bet middel kan aangenomen worden ; 

En overwegende dat, voor het overige, 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de vorderingvan de bur
gerlij ke p artij en : 

Overwegende dat aanleggers tot staving 
van hun voorziening geen enkel middel 
inroepen en dat het Hof er van ambts
wege geen opwerpt ; 

II. Aangaande de voorziening van 
tweede aanlegger, de burgerlijk verant
woordelijke partij Meyskens : 

Overwegende dat de bestreden beslis-
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-sing op 8 J uli 194 9 bij verstek tegen 
aanlegger gewezen werd ; 

Dat, op de dag van de voorziening, die 
beslissing nog voor verzet vatbaar was, 
luidens artikel187 van het Wetboek van 
strafvordering, gewijzigd bij artikel1 van 
de wet van 9 Maart 1908 ; waaruit volgt 
dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

12 December 1949. - 28 kamer. 
Voo1·zitter, H. de c;ocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. de Clippele. - Gelijk

.luidende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 19 December 1949. · 

1° VERANTWOORDELIJ KHEID BUI
TEN OVEREENKOMST ONT
STAAN. - NADEEL VEROORZAAKT 
DOOR EEN MISDRIJF. - VERPLICHTING 
DE BENADEELDE IN DE TOESTAND TE 
STELLEN WAARIN HIJ ZICH BEYOND OP 
DE DAG VAN HET MISDRIJF. 

2° VALSHEID.- BELGISCHE EFFECTEN 
AAN TOONDER NIET AANGEGEVEN OVER
EENKOMSTIG DE BESLUITWET VAN 
6 OCTOBER 1944. -VALSE CERTIFICA· 
TEN VAN AANGIFTE. - EFFECTEN ON· 
REGELMATIG IN DE FINANCIELE OMLOOP 
GEB'RACHT. - NADEEL ONDERGAAN 
DOOR DE STAAT. 

3° OORLOG. - BELGISCHE EFFECTEN 
AAN TOONDER .. - BESLUITWET VAN 
iJ OCTOBER 1944. - TOEWIJZING AAN 
DE STAAT VAN DE TEGENWAARDE VAN 
DE EFFECTEN DIE WEGENS VERZWIJ
GING BIJ DE AANGIFTE VAN ONWAARDE 
WERDEN GEMAAKT.- BESLUIT VAN DE 
RE~ENT VAN 17 JANUARI 1949. -
VRIJSTELLING VAN DE HOUDERS TE 
GOEDER · TROUW. - WETTELIJKHEID. 

1° De he1·stelling van het door een misdrijf 
berokkend nadeel moet de benadeelde 
in de toestand stellen waarin hij zich 
op de dag van het misdrijf bevond (1). 
(Burg. Wetb., art. 1382.) 

2° Hij die Belgische effecten aan toonder, 
welke hij niet bij toepas-sing van de 
besluitwet van 6 October 1944 heeft aan
gegeven, van valse ceTtificaten voorziet. 

(1) Zie verbr., 29 November 1948 (Bull. 
en PAsrc., 1948, I, 509). 

en ze alzo opnieuw in de financiele om
loop brengt, berokkent aan de Staat een 
nadeel, hetwelk er in bestaat deze laatste 
te be1·oven van het middel later zij n l'ech
ten op de tegenwaarde van die effecten 
te do en gelden; de rechteT over de grond 
mag de waarde van dit recht, op de dag 
van het misdTijf, schatten op de beuTs
wam·de van die effecten op zelfde datum. 
(Besluitwet van 6 October 1944 betref
fende de telling van de Belgische en 
vreemde effecten, art. 22.) 

3° Indien de besluitwet van 6 October 
1944· aan de Staat de tegenwaaTde van 
de Belgische e ffecten a an toondeT toe
kent, die wegens veTzwijging bij de aan
gifle van onwaarde gemaakt werden, 
heeft die besluitwet de verplichting de 
tegenwam·de van die e ffecten te betalen 
niet aan de deTde-houdel' te goedeT 
trouw opgelegd; aldus heeft het besluit 
van de Regent dd. 17 Januari 1949 geen 
afbreuk gemaakt aan die besluitwet door 
ze te inteTpreteTen in de zin van de vTij
stelling van de houder te goeder trouw. 
(Besluitwet van 6 October 1944 betref
fende de telling van de Belgische en 
vreemde effecten, art. 22 ; besluit van 
de Regent van 17 J anuari 1949 betref
fende het van onwaarde maken van de 
niet-aangegeven Belgische effecten aan 
toonder, art. 9.) 

-(PHILIPS EN CONSOORTEN, 
T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, O) 5 April 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

In zover de voorzieningen gericht zijn 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering· gewezen : 

Overwegende dat de substantiiile of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is ; 

. In zover de voorzieningen gericht zijn 
tegen de beslissing over de vordering van 
de burgerlijke partij gewezen : 

Over de voorziening van Philips : 
Over het enig middel : schending van 

artikelen 22 van de besluitwet van 6 Oc
tober 1944 betreffende de telling van 
de Belgische en vreemde effec ten, 7, 8, 
9 en 10 van het besluit van de Regent 
van 17 Jan uari 194 9 betreffende het van 
onwaarde maken van de niet aangegeven 
Belgische effecten aan toonder, 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk We,tboek, 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar-
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rest, na bepaald te hebben dat het nood
zakelijk gevolg van de handelingen van 
verdachte was : de uitoefening van het 
toewijzingsrecht te verlammen dat ar
tikel 22 van vermelde besluitwet van 
6 October 19~A aan de Staat voorbehield 
als sanctie voor het gebrek aan aangifte, 
en dat het daarin was dat zijn schade 
bestond, veroordelingen tot schadever
goedingen heeft uitgesproken waarvan 
het bedrag bepaald werd naar de rekening 
opgemaakt door de burgerlijke partij, 
schadevergoedingen welke hun grond 
vinden in het verslag van de gerechtelijke 
deskundigen dd. 15 J anuari 1%8, 't is te 
zeggen in de waarde van de effecten 
welke, op de datum van de misdrijven, 
onregelmatig in omloop werden gebracht, 
dan wanneer het nadeel van de burger
lijke partij slechts de som kan uitmaken 
die.nodig is om haar, op de dag waarop 
de bij artikel 10 van het besluit van de 
Regent van 17 J anuari 1949 voorziene 
verrichtingen gedaan werden, de effecten 
te verschaffen waarvan de toekenning 
haar zou gedaan geweest zijn indien zij 
niet opnieuw in omloop waren gebracht 
geweest tengevolge van de strafbare han
delingen, vermeerderd met het bedrag 
van de er aan g·ehechte coupons, verval
len tussen de dag van de inbreuk en de 
dag waarop de toekenning· van de effecten 
aan de Staat had kunnen geschieden : 

Overwegende dat artikel 22 van de 
besluitwet van 6 October 194A aan de 
Staat de tegenwaarde toewijst van de 
bij de aangifte verzwegen Belgische effec
ten aan toonder, aangifte bij dit besluit 
opgelegd; 

Overwegende, dienvolgens, dat, voor 
ieder niet aangegeven effect, de Staat, 
wanneer de termijn van aang·ifte ver
streken is, van de wet een recht op de 
tegenwaarde heeft verkregen, recht dat op 
dit ogenblik in zijn patrimonium is ge
treden; 

Overwegende dat het besluit van de 
Regent van 17 J anuari 1%9 de rechts
pleging voorziet waardoor de Staat die 
toewijzing zal kunnen verwezenlijken, 
't is te zeggen zich de tegenwaarde doen 
afleveren die hem toegewezen is ; 

Overwegende dat, volgens het bestre
den arrest, de door beklaagden ge
pleegde inbreuk hierin bestaat : verschei
dene niet aangegeven effecten van valse 
certiHcaten van aangifte voorzien te 
hebben ; dat, bij feitelijke souvereine 
vaststellingen, het arrest hierop wijst 
dat, met de effecten alzo opnieuw in de 
nnaneiele omloop te brengen, aanlegger 
aan de Staat een nadeel heeft veroor-

zaakt voortkomend uit het feit dat 
deze laatste zijn recht van toewijzing niet 
zal kunnen uitoefenen ; 

Overwegende dat het arrest uit die 
vaststellingen wettelijk afleidt dat aan
legger de verplichting heeft het aan de 
Staat alzo berokkend nadeel te herstellen 
en dat dit nadeel g·eschat moet worden 
op de dag waarop het veroorzaakt werd, 
't is te zeggen, op de datum van de in
breuk; dat, inderdaad, noch de besluit
wet van 6 October 1%4, noch het besluit 
van uitvoering van 17 Januari 1%9, in 
de onderstelling dat dit laatste het wet
telijk had kunnen doen, afwijken van de· 
regels van de uit een misdrijf ontstane 
verantwoordelijkheid ; dat artikel 8 van 
het besluit van uitvoering, integendeel,. 
die regels herinnert met te bepalen dat,. 
de overtreders die nalaten de teruggaven 
in natura te doen er toe gehouden zijn 
het door de Schatkist geleden nadeel te 
herstellen ; . 

Overwegende dat het middel staande 
houdt dat het onmogelijk is van nu af 
het geleden nadeel te bepalen, omdat de 
aan de Staat toegekende tegenwaarde,. 
volgens het mechanisme van het besluit 
van 17 J anuari 1949, slechts na het slui
ten van de verrichtingen kan gekend zijn; 

Overwegende dat die bewering het 
principe miskent dat de herstelling de be
nadeelde in de toestand moet plaatsen 
waarin hij op de dag van de inbreuk ver
keerde, zonder rekening te houden met 
de latere gebeurlijke schommelingen van 
de waarde van de rechten waarvan hi} 
beroofd werd ; dat, alhoewel, men niet 
bepalen kan welke juist de einduitslag zal 
zijn, het noch in feite noch wettelijk on
mogelijk is op een gegeven ogenblik de 
huidige waarde van het aan de Staat bij 
artikel 22 van de besluitwet van 6 Oc
tober 1%4 verleend recht. te schatten, 
evenmin als voor elke schuldvordering op 
termijn welke voor schommelingen vat
baar is; 

Overwegende dat, bij een souvereine 
beoordeling van de feiten, het bestreden 
arrest heeft kunnen beslissen dat de 
waarde van dit recht van de Staat, op 
de datum van het misdrijf, overeen
stemde met de waarde ter beurs, op de
zelfde datum, van de effecten aan toon-· 
der door het feit van aanlegger verzwegen 
bij de aangifte welke door bedoelde be
sluitwet is opgelegd ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over de voorziening van Laevert : 
Over het eerste middel: schending van. 

artikelen, 67, 97 en 107 van de Grondwet, 
2 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek,. 
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464 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging· en 22 van de besluitwet 
van 6 October 1944, doordat het bestre
den arrest de conclusies niet op passende 
wijze beantwoordt waarbij aanleggers 
staande hielden dat de burgerlijke partij 
in haren hoofde geen schade bewees in 
oorzakelijk verband met de overdracht 
aan derden van de bij de besluitwet van 
6 October 1944 zonder waarde verklaarde 
effecten, en dat de derden aileen bena
deeld waren, daar de Staat zich de plano 
de tegenwaarde van de nietige effecten 
toegewezen .heeft en zich slechts in de on
mogelijkheid bevindt definitief zijn rech
ten te zien erkennen, door zijn vrij
willige beslissing (art. 8 en 9 van het besluit 
van de Regent van 17 Januari 1949), de 
a.an de derden-houders te goeder trouw 
veroorzaakte schade te zijnen laste te 
nemen: 

Overwegende dat geen bepaling van 
het besluit van 17 Januari 1949, de 
schade aan te goeder trouw zijnde derden 
veroorzaakt door hen die hun nietige 
effecten hebben verkocht, ten laste van 
de Staat legt; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest op passende en wettelijke wijze de 
conclusies beantwoordt door de algemene 
beschouwing dat er geen verwarring· kan 
worden vastgesteld tussen de Staat, 
uitvoerende macht, die besluiten neemt 
binnen de perken van zijn macht, en 
de Staat, burgerlijke partij, wiens recht 
op schadeloosstelling door die beslui
ten be'invloed wordt; dat overigens de 
oorzaak van de schade niet in het be
sluit van 17 J anuari 1949 te vinden is, 
maar in de inbreuken, waarbij de niet 
aangegeven effecten opnieuw in de finan
cHile omloop werden gebracht, en welke de 
Staat het middel hebben ontnomen zijn 
rechten op de tegenwaarde te doen gel
den; 

Overwegende, in strijd met de bewering 
van het middel, dat het arrest geen strij
digheid bevat waar het verklaart, ener
zijds; dat aanlegger tot vergoeding ge
houden is wegens de schade waarvan 
de Staat de herstelling vervolgt, ander
zijds, « dat elke vergoeding van de Staat 
zonder oorzaak zou gebleken zijn indien 
de houders te goeder trouw wettelijk zou
den gehouden geweest zijn, de aan de 
Staat verschuldigde vergoedingen te 
betalen >>, vermits gezegde beslissing on
middellijk. vaststelt « dat het voorwerp 
van artikel 9 van het besluit van de 
Regent van 17 J anuari 1949 juist dit is 
hun " ('t is te zeggen aan de houders te 
goeder trouw) '' te dien opzichte ... een vei-

ligheid te verzekeren welke hun tot dan 
toe niet geg·even werd " ; 

Dat het middel in feite en in rechte niet 
opgaat; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 67 en 107 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest artikelen 8 
en 9 van het besluit van de Regent dd. 
17 J anuari 1949 toepast, dan wanneer 
die artikelen onwettelijk zijn, wijl de 
uitvoerende macht geen wet kan schorsen 
noch van zijn uitvoering vrijstellen, en 
wijl die artikelen de houders te goeder 
trouw vrijstellen van de bepaling van ar
tikel 22 van de besluitwet van 6 Octo
ber 1944 dat aan de Staat de tegenwaarde 
van de nietig verklaarde effecten toe
wijst : 

Overwegende dat de besluitwet van 
6 October 1944, indien het aan de Staat 
de tegemy:aarde van de nietig verklaarde 
effecten 1toewijst, de verplichting die 
tegenwaarde te betalen niet ten laste van 
de. houder te g·oeder trouw legt; dat, 
aldus, het besluit van 17 J anuari 1949 
geen afbreuk doet aan de besluitwet 
door ze te in terpreteren in de zin van 
vrijstelling van de houder te goeder 
trouw; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Over de voorzieningen van Soree en 

Benoit : 
Overwegende dat de eerste van die aan

leggers geen middel inroept en dat het 
Hof er van ambtswege geen opwerpt; dat 
de tweede op 6 October 1949 afstand 
heeft g·edaan ; . 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van Benoit Herbert; verwerpt de voor
zieningen van de andere aanleggers ; ver
oordeelt aanleggers tot de kosten. 

19 December 1949. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Sohier.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 December 1949. 

1° OORLOG.- WET VAN 7 SEPTEMBER 
1939 WAARBIJ AAN DE KONING BUI
TENGEWONE MACHTEN WORDEN VER
LEEND. - BESLUITWET VAN 27 OCTO
BER 1939.- WETSBEPALING DIE AAN 
DE BEAMBTEN VAN HET M)NISTERIE VAN 
ECONOMISCHE ZAKEN, AANGESTELD , 
DOOll DE MINIS1'Ell, BEVOEGDHEID 
GEEFT OM DE INBREUKEN OP TE SPOREN 
EN VAST TE STELLEN. - WETTELIJK
HEID. 
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2° OORLOG. - BESLUITWET GENOMEN 
IN UITVOERING VAN DE vVET VAN 
9 SEPTEMBER 1939. - DRAAGWIJDTE 
VAN HET CONTROLERECHT VAN DE HO
VEN EN RECHTBANKEN. 

3° MEDEPLICHTIGHEID.- DEELNE
MING VOLGENS EEN VAN DE WIJZEN 
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 66 VAN HET 
STRAFWETBOEK. - DADER VAN HET 
MISDRIJF. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. 
- QUALIFICATIE WAARIN DE BEWOOR
DINGEN VAN ARTIKEL 66 VAN HET 
STRAFWETBOEK ZIJN OVERGENOMEN. 
- GEEN CONCLUSIES. - ARREST DAT 
DE WIJZE VAN DE HOOFDZAKELIJKE 
DEELNEJ\IING NIET BEPAALT WELKE 
WERD AANGENOMEN. - WETTELIJK 
GEMOTIVEERD ARREST. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-'
CoNCLUSIES WAARBIJ DE VERDACHTE 
HET BESTAAN VAN DE FElTEN BETWIST. 
-ARREST VAN VEROORDELING DAT DE 
FElTEN BEWEZEN VERKLAART.- \iVET
TELIJK GEMOTIVEERD ARREST. 

1° De wet van 7 September 1939 kent aan 
de Koning de macht toe wetskrachtige 
beschikkingen te treff"en om de volksge
zondheid te vrijwaren en in de bevoor
rading van de bevollcing te voo1·zien. 
Blijft binnen het leader van die wet, de 
bepaling van de besluitwet van 27 Oc
tober 1939 tot aanvttlling van de maat
regelen vooT het vetzeketen van de bevooT
md·ing van hetland en voo1· het vootkomen 
en het beteugelen van de misbruiken in 
de handel van sommige eet- ofkoopwaren, 
waatbij aan de beambten van het Mi
nisterie van economische zaken, aange
steld door de minister, bevoegdheid wordt 
gegeven de inbrettken op te sporen en 
vast te stellen. (Wet van 7 September 
1939, art. 1, 4°; besluitwet van 27 Oc
tober 1939, art. 6, par. 1, c.) 

2° Wanneer een bepaling van een besluit
wet, genomen krachtens de wet van 
7 September 1939, binnen het kader van 
die wet blijft, behoort het de hoven en 
rechtbanken niet na te gaan of zij over
eenkomstig de Grondwet en de andere 
wetten is {1). 

3° Artikel 66 van het. Strafwetboelc st1'aft 
als dader van een misdaad of van een 

(1) Zie verbr., 27 Janual'i 1943 (Arr. Vm·b1·., 
1943, 14; Bull. en PASIC., 1943, I, 32). 

(2) Verbr., 8 Maart 1948 (Arr. Verb1·., 1948, 
blz. 134; Bull. en PASIC., 1948, I, 151). 

wanbedrijf, niet alleen degene die het 
misd1·ij{ uitvoert, doch ook deze die aan 
de uitvoering er van medewerkt op een
van de wijzen voorzien doot die wetsbe
paling (2). 

4° Bij gebrek aan conclusies dienaan
gaande, is de rechter ove1· de grond er 
niet toe gehouden te bepalen op welke 
van de in de telastlegging aangeduide 
wijzen van hoofdzakelijke deelnerning 
voorzien bij artikel 66 van het Straf~ 
wetboek, de vetdachte aan de uitvoering 
van het rnisdrijf hevft medegewerkt. 

5° lVanneer de conclusies van de verdachte 
zich er toe beperken te betwisten dat de 
feiten van de telastlegging bewezen zijn, 
is het arrest van veroordeling, waar bij 
die feiten bewezen wo1·den verklaard, wet
telijk gemotivee1·d {3). 

(HAIKIN, DERUETTE EN VAN HAMME.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1949 door het Hof varr 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Wat de voorzieningen betreft van 
Haikin Max en van De Ruette Jose : 

Over het eerste middel : schending· van 
artikelen 8, 9, 29 et 189 van het Wetboek 
van strafvordering, 1, 4 en 5 van het 
besluit van 7 September 1939, 7, 10 en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest de publieke vordering ontvan
kelijk heeft verklaard, dan wanneer de 
rechtspleging plichten behelst (waaronder 
ondervragingen, huiszoekingen en in
beslagnemingen), verricht door personen 
die tot de gerechtelijke politie niet be
lwren, plichten welke tot de in onder
zoekstelling aanleiding gaven : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de rechtspleging « plichten 
bevat (hetzij ondervragingen, huiszoe
kingen en inbeslagnemingen) verricht 
door twee leden van de controle- en on
derzoekdienst van het Ministerie van 
economische zaken, plichten welke tot de 
in onderzoekstelling aanleiding gaven ))· 
en dat aanleg·gers beweerd hebben dat 
geen wettelijk gevolg mag gegeven wor
den aan deze plichten, « verricht door 
person en die de hoedanigheid niet hadden 
om ze te vervullen " ; 

Overwegende dat de alzo bedoelde con
troleurs aangesteld werden in uitvoering 

(3) Verbr., 4 October 1948 (A1·r. Verbr.,. 
1948, blz. 459; Bull, en PAsiC., 1948, I, 530• 
en de nota); 21 Februari 1949 (Arr. Verbr., 

1 
1949, blz. 140; Bull. en PASIC., 1949, I, 156) •. 
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van artikel 6, paragTaaf 1, littera c, van 
de besluitwet van 27 October 1939 « ter 
aanvulling van de maatregelen voor het 
verzekeren van de bevoorrading van het 
land en voor het voorkomen en het beteu
gelen van de misbruiken in de handel van 
sommige eet- of koopwaren n ; 

Dat, luidens die wetsbepaling, « on
verminderd de plichten, welke op de 
ambtenaren van de gerechtelijke politie 
rusten, bevoegd zijn, zelfs individueel, 
om de bij de artikelen 5, 8 en 9, para
graaf 3, c, bedoelde inbreuken door mid
del van proces-verbaal op te sporen en 
vast te stellen ... c) de door de Minister 
van economische zaken en middenstand 
aangestelde ambtenaren en beambten 
van het Ministerie van economische zaken 
en middenstand n ; 

Overwegende dat de besluitwet van 
27 October 1939, in ministerraad over
wogen, genomen werd krachtens artikel1, 
4°, van de wet van 7 September 1939, 
waarbij de Koning wetskrachtige beschik
kingen kan treffen om " de volksgezond
lleid te vrijwaren en in de bevoorrading 
van de bevolking te voorzien n ; dat uit 
haar opschrift blijkt dat clit wei haar 
doel is; 

Overweg·ende dat de wet van . 7 Sep
tember 1939 aan de uitoefening van de 
buitengewone machten van de Koning, 
weliswaar, beperkingen heeft gebracht 
en dat een dezer beperkingen verduide
lijkt werd in het verslag van de c'ommissie 
van de Senaat, ter gelegenheid van de 
bespreking van het 5° van artikel1, in de 
volgende bewoordingen : « de Regering 
heeft krachtens deze bepalingen het recht 
niet om de gerechtelijke inrichting, 
noch de bevoegdheid, noch de vorm of 
vordering· der rechtbanken te wijzi
gen n; 

Overwegende echter dat de besluit
wet van 27 October 1939 de gerechtelijke 
inrichting niet wijzigt, ncich de vorm of 
vordering van de rechtbanken, noch hun 
bevoegdheid, met aan ag·enten van de 
administratie de hoedanigheid te verlenen 
om inbreuken op te sporen en vast te 
.stellen welke van aard zijn de bevoorra
ding van het land in gevaar te brengen ; 

Dat dergelijke bepaling, welke slechts 
tot aanvulling van andere maatregelen 
strekt welke genomen werden om een 
van de bij de wet van 7 September 1939 
aangeduide doelen te bereiken, niet voor
komt als door de hierboven vermelde 
verklaring bedoeld en niet buiten het 
kader van deze wet gaat, hoewel zij af
wijking van artikel 9 van het Wetboek 
van strafvordering medebrengt ; 

Overwegen,de dat aanleggers te ver
geefs beweren dat de besluitwet van 
27 October 1939 onwettelijk zou zijn door
dat haar artikel 6 aan de Minister van 
economische zaken en middenstand het 
recht geeft om aan zekere personen de 
hoedanigheid van ambtenaar van g·e
rechtelijke politie toe te kennen, dan 
wanneer de wet van 7 September 
1939 aan de Koning aileen buitengewone 
machten toekent en dat de Koning de 
macht niet heeft een wettelijke functie 
over te dragen ; 

Overwegende dat, vermits de bestre-
. den bepaling niet buiten het kader van 

de wet van 7 September 1939 gaat, 
het, krachtens die wet, aan de hoven en 
rechtbanken niet behoort na te gaan of 
dergelijke maatregel overeenkomstig de 
Grondwet of de andere nationale wetten 
is; 

Waaruit volgt dat het middel naar 
recht faalt ; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 66 van het Strafwetboek, 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest aanleggers, die als daders of 
mededaders vervolgd zijn, veroordeelt, 
zonder te vermelden in welke hoedanig
heid zij veroordeeld worden, en, indien het 
arrest hen als mededaders veroordeelt, het 
niet aanduidt dat de voorwaarden van de 
hoofdzakelijke deelneming verenigd zijn, 
en doordat het alzo het Hof van verbre
king in de onmogelijkheid stelt zijn toe
zicht nopens de wettelijkheid van de ver
oordeling uit te oefenen : 

Overweg·ende dat aanleggers vervolgd 
waren om verschillende misdrijven uit
gevoerd te hebben of aan hun uitvoering 
medegewerkt te hebben op een van de 
wijzen voorzien bij alinea's 2, 3 en 4 van 
artikel 66 van het Strafwetboek, waarvan 
de bewoordingen letterlijk in de omschrij
ving van gezegde misdrijven overgenomen 
werden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist " dat de, ten laste van appel
lanten (waaronder aanleggers) bewezen 
verklaarde inbreuken, door het onder
zoek v66r het hof bewezen zijn geble
ven n en bovendien, wat betreft de be
tichting Db, door de eerste rechter afge
wezen, " dat uit het onderzoek v66r het 
hof blijkt dat zij bewezen is n onder meer 
ten laste van aanleggers ; dat het beroe
pen vonnis de betichtingen Ba, Be, F 
en G ten laste van Haikin en de betich
tingen Bm en G ten laste van De Ruette 
bewezen verklaart; dat deze beschouwin
gen aldus vaststellen dat aanlegg·ers de 
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feiten, zoals ZlJ m gezegde betichtingen 
aangeduid zijn, gepleegd hebben; 

Overwegende dat, bij gebrek aan con
dusies over dit punt, het hof van beroep 
niet gehouden was de bij artikel 66 van 
het Strafwetboek voorziene wij ze nader 
te bepalen waarop aanleggers aan de uit
voering van de misdrijven deel hadden 
genomen; 

Overwegende, anderzijds, dat dezelfde 
straf toepasselijk is op degene die een bij 

· het Stra.fwetboek voorziene misdaad of 
wanbedrijf uitvoert en op degene die als 
inededader volgens een van de bij de 
vermelde betichtingen voorziene wijzen 
aan dergelijk misdrijf deelneemt ; 

Dat artikel 66 van het Strafwetboek 
inderdaad niet aileen degene straft die 
de misdaad of het wanbedrijf uitvoert, 
maar ook deze die, onder meer op een 
van bij alinea's 2, 3 en 4 van deze wets
bepaling bepaalde wijzen, er aan deel
neemt; 

Dat bet middel dus niet kan aangeno
men worden; 

Over het derde middel : schending· van 
artikel 97 van de Grondwet en van de 
rechten van de verdediging, eerste onder
dee! : doordat het bestreden arrest de 
regelmatig genomen conclusies niet be
antwoordt waarin aanleggers, als verde
diging tegen de betichting B staande hiel
den dat er in het dossier geen enkel ele
ment bestaat dat bewijst dat zij de in de 
betichting bedoelde stukken zouden ver
valst. of gefabriceerd hebben, of er van 
gebruik zouden hebben gemaakt, of van 
een van die stukken gebruik zouden ge
maakt hebben wetende dat het vervalst 
was ; tweede onderdeel : doordat het be
streden arrest verzuimt de regelmatig 
genomen conclusies te beantwoorden 
waarbij aanleggers, als verdediging tegen 
de betichting G, beweerden dat die be
tichting onvoldoende opgesteld."is om de 
verdediging toe te Iaten ; · 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanleggers, bij hun 

conclusies, zich er toe beperkten te be
twisten dat de te hunnen laste gelegde 
feiten welke de valsheid en het gebruik 
er van uitmaakten, bewezen waren; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door die feiten bewezen te verklaren, op 
grond van een souvereine vaststelling en 
dienvolgens, van een passende reden, de 
vermelde conclusies verwerpt ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest vaststelt 

« dat de betichtingen, zoals zij uit de 
beschikking van verwijzing en uit het 
beroepen vonnis blijken » een vermelding 

van datum en van plaats dragen en in 
de bewoordingen van de wet zijn opge
steld; dat de door de concludeerders op
geworpen critieken, aangaande gebrek 
aan nauwkeurigheid niet aanvaard kun
nen worden, daar het dossier, evenals de 
debatten, hun toegelaten hebben de con
crete feiten welke die betichtingen dekken, 
te onderzoeken en, dienvolgens, zich op 
die feiten te verdedigen ... » ; 

Overwegende dat die beschouwingen, 
van toepassing zijnde op al de betichtin
gen, en, dienvolgens, op de betichting C, 
een passend antwoord uitmaken op de 
conclusies van aanleg·gers ; 

Waaruit volgt dat de twee onderdelen 
van het middel in feite niet opgaan ; 

Over het vierde middel : schending van 
artikel505 van het Strafwetboek, doordat 
het bestreden arrest aanleggers veroor
deeld heeft wegens de betichting van he
ling (betichting D), van valse machtigin
gen tot bevoorrading, dan wanneer, vol
gens het stelsel van het arrest, aanleggers 
de daders of mededaders van de valsheid 
zouden zijn : 

Overwegende dat de betichting D b, 
door het bestreden arrest ten laste van 
aanleggers gelegd, onjuist is vermeld 
in het middel; dat zij inderdaad alzo 
opgesteld is : '' geheel of ten dele geheeld 
te hebben ... , b) machtigingen tot bevoor
rading in brandstof, zaken wegg·enomen, 
verduisterd of met behulp van een mis
daad of een wanbedrijf verkregen » ; 

Overwegende dat aanleggers bovendien 
veroordeeld werden wegens valsheid en 
gebruik van valse stukken (betichting B), 
onder meer om valse machtigingen tot 
bevoorrading in steenkolen te hebben 
opgemaakt; 

Overwegende dat de feiten, onderschei
denlijk in de voorafgaande betichtingen 
vermeld, verschillende en onafhankelijke 
misdrijven uitmaken, zelfs indien de 
valsheden bij middel van geheelde 
machtigingen gepleegd werden ; dat het 
arrest terecht beslist dat de betichting D 
niet subsidiair is ten opzichte van de be
tichting B; 

Dat het middel insgelijks in feite niet 
opgaat; 

En overwegende dat de substantiiile 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing wettelijk is ; 

II. Aangaande de voorziening van 
Van Hamme Julien : 

Overwegende dat de substantii:ile of op 
straf van nietigheid yoorgeschreven 
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rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordelingen wettelijk 
zijn; · 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

19 December 1949. - 2° kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Daubresse. - Gelijk
luidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 19 December 1949. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- KENNISNEJVIING DOOR DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP.- VERKLARING VAN 
HOGER BEROEP EN NIE'l' DAGVAARDING. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT HET GEBREK AAN DAGVAARDING 
V66n DE RECHTER IN HOGER BEROEP. 
- VERDACHTE DIE VERSCHENEN IS EN 
ZIJN VERWEERMIDDELEN HEEF'l' VOOR
GEDRAGEN. - VERWERPING. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
STHAFZAKEN. BURGERLIJKE 

PARTIJ. - VOORZIENING GERICH'l' 'l'E
GEN DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE 
VORDERING. - BURGERLIJKE PARTIJ 
NIET VEROORDEELD TOT DE KOSTEN.
VOORZIENING ONONTVANKELIJK. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING. - VER
PLICHTING DE CONCLUSIES VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ TE BEANTWOORDEN 
W AARBIJ EEN WIJZE VAN BEGRO'l'ING 
VAN DE SCHADE WORDT VOORGESTELD. 

1° De kennisneming van een zaak wordt 
opgedragen aan de rechter in hager be
roep, niet door een dagvam·ding om v66r 
hem te verschijnen, mam· door het tegen 
het in eerste aanleg gewezen vonnis in
gesteld ho ger beroep ( 1). 

2° Kan niet aangenomen worden, het mid
del afgeleid uit het yebrek aan dagvaar
ding om te verschijnen v66r de !'echter in 
hager beroep, wanneer aanlegge1· v66r 
die rechter is verschenen en e1· zij n ver
weermiddelen heeft voorgedragen. 

(1) Verbr., 22 Maart 1948 (Bull. en PAsiC., 
1948, I, 188); 15 November 1948 (Arr. Verb1·., 
1948, blz. 553; Bull. en PAsiC., 1948, I, 632). 

(2) Verbr., 21 Februari 1949 {.A.1-r. Verbr., 
1949, blz. 141; Bull. en PASIC., 1949, I, 157); 

3° Is niet ontvankelijk, de voorziening ge
richt tegen de beslissing gewezen over de 
pttblieke vordering doo1· een bu1·gerlijke 
pm·t·ij welke niet tot de kosten van die 
vordering we1·d veroordeeld (2). 

4° Zo, bij geb1·ek aan conclusies, de raming 
door de rechter van het door de burger
lijke partij geleden nadeel, souverein is, 
is nochtans die rechte!' er toe gehouden 
de 1·edenen te doen lcemwn waarom hij 
een dam· de burge1·lijke pa·rtij, in regel
matige conclusies, voorgestelde wijze van 
rarning van de schade ve1·werpt (3). 

(DRIESMANS, T. CASSAH'l'; LEVEAUX, T. 
CASSART; CASSAR'l', 'f. DRIESMANS EN 
LEVEAUX.) 

ARREST. 

HET HOF; ___:__ Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1949 door het Hof van 
beroep t~ Brussel gewezen ; 

I. Vi! at de voorzieningen van Dries
mans Joseph en Leveaux Mathieu be
treft : 

A. I'n zover de voorzieningen de be
slissing· gewezen over de publieke vorde
ring bedoelen : 

Over het middel : afgeleid hieruit dat 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van 14 J anuari 1949 het volgende ver
meldt : " Gelet op de onmogelijkheid om 
de zetel samen te stellen ... het hof stelt 
de zaak uit op 11 Maart 1949, zegt dat 
beklaagden opnieuw zullen gedaagd 
worden om op die datum te verschij
nen "• dat beklaagden niet opnieuw 
gedagvaard werden en dat niet vastge
steld is dat beklaagden op de datum 
van 11 Maart 1949 vrijwillig· verschenen 
zijn (schending van artikelen 182 en 211 
van het Wetboek van strafvordering) : 

Overwegende dat de partijen in zake, 
regelmatig en binnen de termijnen, hoger 
beroep hebben ingesteld tegen het von
nis, op 2 6 J uni 1948 door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de rechtscolleges, 
zetelende in hoger beroep, kennis nemen 
van de zaken, niet ingevolge d(l dagvaar
ding, maar ingevolge het hoger beroep 
ingesteld tegen het in eerste aanleg ge
wezen vonnis ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit de 
stukken van de rechtspleging blijkt dat 
aanleggers zo11der voorbehoud v66r het 

26 September en 12 December 1949 (zie hoger, 
blz. 31 en 229; Bull. en PAsiC., 1950, I, 33. 
en 249). 

(3) Verbr., 24 Januari 1949 (.A.rr. Verbr., 
1949, blz. 63; Bull. en PASIC., 1949, I, 70). 
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hof van beroep verschenen zijn wanneer, 
Dp de terechtzitting van 11 Maart 1949 
en op de volgende zittingen, de debatten 
voortgezet werden en dat zij hun ver
weermiddelen voorgedragen hebben ; dat 
zij dienvolgens geen bezwaar kunnen in-. 
roepen; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

En overwegende dat de substantii:ile· 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelij k is ; 

B. In zover de voorzieningen de be
slissing gewezen over de vordering van de 
burgerlijke partij bedoelen : 

Overwegende dat aanleggers geen bij
zonder middel inroepen en dat het Hof 
er van ambtswege geen opwerpt ; 

II. Wat de voorziening van de burger
lijke partij Cassart Jean aangaat : 

A. In zover de voorziening gerieht is 
tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat aanlegger, die niet 
tot de kosten van de publieke vordering 
veroordeeld werd, niet ontvankelijk is 
DID zich tegen het openbaar ministerie te 
voorzien; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen Driesmans Joseph en Leveaux 
Mathieu : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, gebrek aan 
redenen, ten minste strijdigheid van de 
motieven, wat gelijkstaat met een gebrek 
aan redenen, schending van artike
len 1101, 1104, 1383, 1582, 1650 en vol
gencle, 2280 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, na vastge
steld te hebben dat het van aanlegger ge
stolen en door verweerders geheeld mo
torvoertuig door hen aan een derde ver
kocht werd tegen de sorn van 200.000 fr., 
verklaart, rekening houdend met zekere 
niet dienende elementen welke het aan
duidt, dat het door de burgerlijke partij 
« geleden nadeel ex aeq1to et bono kan ge
schat worden op de som van 100.000 fr. ,, 
aan de helers alzo een bepaalde winst 
van 100.000 frank ten nadele van de bur
gerlijke partij toekennende, dan wanneer 
het door de burgerlijke partij geleden na
deel niet ex at-quo et bono diende geschat 
te worden, daar het nadeel vertegenwoor
digd was door de prijs welke zij, op het 
ogenblik van het misdrijf, van het ge
stolen en geheeld voertuig kon bekornen, 
't is te zeggen, ten minste de prijs welke 
de helers zelf er van bekomen hadden, en 
dan wanneer de burgerlijke partij bij coh
clusies deed gelden dat het vaststond dat 
het gestolen voertuig door de helers ver-

kocht werd tegen de som van 200.000 fr. 
en « dat het voertuig waarvan sprake 
ongetwijfeld een waarde had van 
200.000 frank wanneer het door be
klaagden verkocht werd; dat deze som 
overigens het profijt is welke zij er uit 
opgehaald hebben; dat beklaagden dus 
gehouden zijn aan de burgerlijke partij 
de prijs · van dit voertuig terug te be
talen, 't is te zeggen het bedrag van 
de som welke zij daaruit getrokken heb
ben ,, bewijsvoering welke het bestreden 

. arrest geenszins weerlegt, daar het door 
de burgerlijke partij voorgesteld middel 
niet beantwoord werd : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het door verweerders ten 
nadele van aanlegger geheelde rnotor
voertuig· door verweerders tegen de prijs 
van 200.000 frank verkocht werd; 

Overwegende dat, bij in hoger beroep 
genornen conclusies, aanlegger uit die 
vaststelling afleidt dat « het voertuig 
waarvan sprake ongetwijfeld een waarde 
van 200.000 frank had wanneer het door 
beklaag·den werd verkocht, dat het ove
rigens het profijt uitmaakt welke zij er 
uit gehaald hebben, dat beklaagden dus 
gehouden zijn aan de burgerlijke partij 
de prijs van dit voertuig terug te beta
len"; 

Overwegende dat, zonder uitleg te ver
schaffen aangaande de door aanlegger 
voorgestelde grond van beraming, het be
streden arrest beslist dat « de aan de bur
g·erlijke partij door de strafbare hande
lingen van Driesrnans en Leveaux ver
oorzaakte schade ex aequo et bono kan ge
schat worden op de sorn van 100.000 fr. "; 
dat het dus de vermelde conclusies niet 
beantwoordt en artil!el 97 van de Grond
wet, in het middel bedoeld, schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het beslist over de 
door aanlegger Cassart Jean tegen Dries
mans en Leveaux ingestelde burgerlijke 
vordering ; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de 
reg·isters van het Hof van beroep te Brus
sel en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; verwerpt de voor
zieningen van Driesrnans Joseph en Le
veaux Mathieu ; veroordeelt dezen tot de 
kosten; verwijst de zaak, alzo beperkt, 
naar het Hof van beroep te Luik. 

19 December 1949: - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Daubresse.- Gelijklui
dende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

I .i 
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2" KAMER. - 19 December 1949. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
8TRAFZAKEN. - 1-IOF VAN BEROEP. -
VERHOOR VAN HET OPENBAAR MINISTE
RIE. - DOORHALING, IN HET ZITTING
BLAD, VAN DE VERJVIELDING VAN DIT 
VERHOOR. - VERHOOR VASTGESTELD 
DOOR HET ARREST. - VOLDOENDE 
V ASTSTELLING. 

Uit de doorhaling, in het zittingblad van 
het hof van beroep, van de vermelding 
van het verhoo!' van het openbaa!' mi
nisterie moet slechts wo!'den afgeleid dat 
dit proces-ve!'baal dienaangaande geen 
enkele vaststelling behelst; die doorhaling 
spreekt de in het an·est zelf gedane ve1'
melding van het ve1·hoor van het openbaar 
ministe!'ie niet tegen (1). 

(RENIUN, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het arrest, 
op 13 Juli 1%9 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending· van 
artikelen 153, 190 en 210 van het Wet
hoek van strafvordering, 97 van de 
Grondwet, doordat uit het zittingblad 
dd. 28 J uni 1%9 blijkt dat de debatten 
gesloten werden zonder dat het openbaar 
ministerie gehoord werd, dan wanneer dit 
verhoor een substantHile of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvorm is ; 
ten minste doordat er een tegenstrij
digheid bestaat tussen de vermeldingen 
van het zittingblad dd. 28 Juni 1%9, 
welk niet enkel vermeldt dat het open
baar ministerie gehoord werd, maar dat 
de doorhaling vervat, door de griffier 
goedgekeurd, van de gedrukte tekst 
welke melding maakt van dit verhoor, 
en de vermeldingen van de uitgifte van 
het bestreden arrest welke gewag maken 
van de vorderingen van gezegd openbaar 
ministerie, dan wanneer die tegenstrij
digheid het Hof van verbreking niet toe
laat met zekerheid te bepalen of de sub
stantiele rechtsvorm van het verhoor 
van het openbaar ministerie al dan niet 
nag·eleefd werd; dat die teganstrijdigheid 
in alle onderstelling gelijkstaat met het 
gebrek aan door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste redenen ; 

Overwegende dat de naleving van de 

(1) Zie verbr., 25 April 1949 (A1·r. Verbr., 
1949, biz. 268; Bull. en PASIC., 1949, I, 303); 
23 September 1948 (Ar1·. Verbr., 1948, biz. 436; 
Bull. en PAsrc., 1948, I, 505). 

substantiele rechtsvorm van het ver
hoor van het openbaar ministerie tijdens. 
de debatten v66r het hof van beroep be
wezen is door de vaststelling van het 
bestreden arrest dat het openbaar minis
terie in zijn vorderingen gehoord werd ; 
dat uit de doorhaling van de gedrukte 
vermelding in het proces-verbaal van de 
terechtzitting, slechts dient afgeleid te 
worden dat dit proces-verbaal nopens dit 
punt geen enkele vaststelling behelst ; dat 
het dienvolgens de uitdrukkelijke in het 
arrest gedane vermelding niet kan tegen
spreken; 

Dat het middel in feite niet opgaat ; 
En overwegende dat de substantiele 

of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is ; 

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

19 December 1%9. - 2" kamer. -
Voorzitte.r,' H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, II. Fettweis. - Gelijklui
dende conclusie, H. Colard, advocaat-ge
neraal. 

2" KAMER.- 19 December 1949. 

1o DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
BEDRIEGLIJKE UITVOER VAN GOEDE
REN. - MEDEPLICHTIGHEID. - IIAN
DELAAR GEVESTIGD IN DE GRENSZONE. 
- VRIJSPRAAK GESTEUND OP DE VAST
STELLING DAT NIETS AANDUIDT DAT DE 
BUITENLANDSE KOPERS VERZUU!EN DE 
UITGEVOERDE GOEDEREN AAN TE GE
VEN. - WETTELIJKHEID. 

2o DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
BEDRIEGLIJKE OPSLAG VAN GOEDEREN. 

1-IANDELAAR GEVESTIGD IN DE 
GRENSZONE. - NIET GEHEIME VER
IWOP VAN GOEDEREN AAN BUITENLAN
DERS. - GEEN ELEMENT WAAROVER 
DE HANDELAAR BESCHIKT OM TE DEN
KEN DAT DE BUITENLANDSE KOPERS 
EEN ONWETTELIJK GEBRUIK VAN DE 
GOEDEREN ZULLEN MAKEN. - VER
RICHTIN'G DIE BEHOORT TOT DE REGEL
MATIGE VERKOOP VAN DE WINKEL. 

1 o Schendt de wetsbepalingen betreffende 
de medeplichtigheid inzake bedrieglijke 
uitvoer van goederen niet, het arrest dat, 
om een in de grenszone gevestigde han
delam· m·ij te spreken, vaststelt dat niets 
aanduidt dat de buitenlanders, die bij 
hem kopen, verzuimen, op het ogenblik 
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dat zij de grens overschrijden, aangifte 
te doen van de goederen die zij uitvoeren. 

2o De kleinhandelaar, die in 'de grenszone 
gevestigd is, mag hoeveelheden goederen 
in bezit houden naar verhouding met de 
regelmatige verkoop van zijn winkel; kan 
niet als onregelmatig worden beschouwd, 
de niet geheime verkoop van goede1·en 
aan buitenlanders wanneer die hande
laar over geen element beschikt om te 
denken dat de buitenlandse klanten een 
oriwettelijk gebruik van die goederen 
zullen malcen. (Wet van 26 Augustus 
1822, art. 179.) 

(BESTUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
T. MOUREAUX.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 Februari 1949 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
de rechtsbeginselen in fiscale zaken, door
dat het bestreden arrest weigert verweer
der medeplichtig te verklaren aan de be
drieglijke uitvoer door de Franse klan ten, 
dan wanneer hij er van op de hoogte was 
of moest onderstellen dat zij de waren 
welke hij hun leverde onregelmatig uit
voerden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat " niets aanduidt dat de 
buitenlandse kopers verzuimen, op het 
ogenblik waarop zij de grens overschrij
den, de aangifte te doen van de waren 
welke zij uitvoeren " ; 

Dat het middel in feite niet opgaat ; 
Over het tweede middel : schending 

van artikel179 van de wet van 26 Augus
tus 1822, doordat het bestreden arrest 
oordeelt dat een opslag van goederen, 
door een handelaar in voorbehouden 
grondgebied voor de behoeften van zijn 
kleinhandel opgericht, niet overschrijdt 
wat men redelijk kan onderstellen of be
rel{enen als in verhouding zijnde met zijn 
verkoop, dan wanneer de hoeveelheid 
door hem opgestapelde goederen niet 

, enkel in verhouding is met de behoeften 
van zijn Belgische klandizie, maar ook 
nog met de in zijn winkel door een buiten
landse klandizie gedane aankopen : 

Overwegende dat de kleinhandelaars 
van de grenszone naar verhouding van 
hun regelmatige verkoop, hoeveelheden 

(1) Omtrent het begrip van de onoverwin
nelijke dwaling, zie verbr., 10 Juli 1946 (.Arr. 
Verbr., 1946, blz. 269; Bull. en PAsrc., 1946, 
I, 293). Raadpleeg verbr., 2 December 1946 

VERBB., 1950. - 16 

goederen in bezit mogen houden; dat de 
niet geheime verkoop van goederen aan 
buitenlanders, grensbewoners of op door
reis, niet als onregelmatig kan beschouwd 
worden, . wanneer de handelaar over 
geen element beschikt om te denken ~~t 
de buitenlandse klant een onwettehJk 
gebruik va,n deze goederen zal maken ; 

Dat het middel naar rechte faalt; 
En overwegende dat de substantiiile of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 

. beslissing wettelijk is ; . 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

19 December 19~9. - 2e k~mer. 
Voorzitter H. Louveaux voorZitter. -
Verslagge~er, H. Sohier. ~ Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-g!)neraal. 

2e KAMER. - 19 December 1949. 

1o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- DOUANEN EN ACCIJNZEN. -MID DEL 
AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN HET 
AAN EEN PROCES-VERBAAL VERSCHUL
DIGD GELOOF.- GEBREK AAN AANDUI
DING VAN DE DOOR HET AJI.REST MIS
KENDE VASTSTELLING.- VEJI.WERPING. 

2° MISDRIJF. - ONOVERWlNNELIJKE 
DWALING. - GEEN MISDRJJF BIJ GE
BREK AAN TOEREKENBAAJI.HEID. -
PRINCIPE DAT GELDT IN zAKEN VAN. 
DOUANEN EN ACCIJNZEN. 

3o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- DOUANEN EN ACCIJNZEN. ~MID DEL 
DAT SLECHTS EEN OVERBODlGE REDEN 
BESTRIJDT. - 0NONTVANJO<;LIJKHEID. 

1° Kan niet aangenomen worde% het middel 
afgeleid uit de schending va% het geloof 
verschuldigd aan een proces-verbaal, op
gemaakt door de agenten va% het bestuur 
van douanen, indien het op geen enk.~le 
vaststelling van dit proces-verbaal W~Jst 
welke door het arrest zou 'fYI,iskend ge-
weest zijn. . 

2° Bij gebrek aan toerekenbaar~e~d, .?e
staat er, in geval van onove_rw~nn_elt~ke 
dwaling, geen misdrijf~· d1-t pnnc.t;pe 
geldt in zaken van douane'l'b en acctJn
zen (1). 

(.Arr. Verbr., 1946, biz. 421; B~ll. en PAsrc., 
1946, I, 454) en 22 Maart 1948 (Arr. Verbr., 
1948, biz. 169; Bull. en PAS:J:(]., 1948, I, 
190). 
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3o Is niet ontvankelijk, het middel dat 
slechts een overbodige reden van de be
slissing bestrijdt, dan wanneer deze wet
telijk door een andei'e i'eden gerechtvaar
digd is {1). 

(BESTUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
T. LOUSBERG.) 

ARRE;ST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 Maart 1949 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 4, 5, 30, 
131, 169, 219, 37, 231 en 239 van de 
Algemene Wet van 26 Augustus 1822, 
7, 9, 21, 22, 23 en 25 van de wet van 
6 April 1843, doordat het bestreden ar-

-rest het geloof, dat aan het proces-verbaal 
dient gehecht, heeft miskend door te be
slissen dat de autogeleider geen verant
woordelijkheid oploopt door het feit dat 
hij de hem door zijn patroon g·egeven 
bevelen uitvoert zonder zich er om te 
bekommeren of het g·egeven bevel wets
bepalingen schendt, doordat het arrest 
verschillende beweringen bevat welke 
strijdig zijn met de vaststellingen van het 
proces-verbaal, waarin , de dwang in 
hoofde van Lousberg niet wordt vastge
steld; dat dit element in strijd is met de 
verklaringen van Lousberg, die erkende 
dat hij onwetend was nopens de tolbepa
lingen; dat in fiscale zaken de onwetend
heid de verantwoordelijkheid niet weg
neemt : 

Eerste onderdeel : 
Overwegende dat het middel, voor zo

veel het beweert dat het bestreden arrest 
het geloof schendt, dat dient gehecht aan 
het proces-verbaal van de agenten van 
het bestuur, in werkelijkheid bestaat in 
een betwisting van de feitelijke elementen 
waarop die agenten wezen, om de aflei
dingen te betwisten welke het arrest daar
uit trekt; dat het op geen enkele vast
stelling van het proces-verbaal wijst 
welke door het arrest zou miskend ge
weest zijn; 

Dat clit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Tweede onderdeel 
Voor zoveel het middel beweert dat in 

(1) Verbr.-, 2 September 1948 (Bttll. en 
PASIC., 1948, I, 482); 16 September 1948 
(An·. Verb'l"., 1948, biz. 422; Bttll. en PAsiC., 
1948, I, 491). 

:flscale zaken de onwetendheid de ver
antwoordelijkheid niet wegneemt : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij een souvereine beoordeling v;an d_e 
feiten, vaststelt dat verweerder, autogelei
der-besteller, door van zijn patroon be
scheiden te ontvangen, welke deze be
weerde geldig te zijn om het verkeer van 
de goederen in de voorbehouden grens
zone te dekken, door die patroon in on
overwinnelijke dwaling werd gebr~cht ; 

Overwegende dat, zelfs in zaken van 
douanen en accijnzen, er bij gebrek aan 
toerekenbaarheid, geen inbreuk bestaat, 
in geval van onoverwinnelijke dwaling; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Derde onderdeel : 
In zover het middel beweert dat het 

feit dat aanlegger zou gehandeld hebben 
onder de\ bevelen van zijn patroon geen 
zedelijke dwang uitmaakt : 

Overwegende dat het dispositief van 
het arrest wettelijk gerechtvaardigd is 
door de vaststelling dat verweerder in 
staat van onoverwinnelijke dwaling ver
keerde ; dat dit onderdeel van het middel 
alzo een overbodig gedeelte van de mo
tivering bestrijdt en, bij gebrek aan be
lang, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat geen van de onder
delen van het middel kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiHe 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing wettelijk is ; 

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

19 December 1949. - 2e kamer. ~ 
Voovzitter, H. Louveaux, voorzitter. ~ 
Verslaggeve1', H. Sohier.- Gelijkluidenrle 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 December 1949. 

OPENBARE DRONKENSCHAP. 
HERHALING BINNEN HET JAAR NA EE~ 
EERSTE VEROORDELING. - TOE T& 
PASSEN STRAF. 

In geval v-an herhaling binnen het jaar n~ 
een eerste veroordeling wegens openbar~ 
dronkenschap, is· de straf een geldboete 
van 26 tot 50 frank. (Besluitwet van 
14 November 1939, art. 1, par. 1.) 
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(PROCUREUR DES KONINGS 
TE VERVIERS, 'f. BOUCHAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis, 
op 8 Juli 1%9 in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te Ver
viers; 

Over het enig middel : schending van 
artikel1, paragraaf 1, van de besluitwet 
van H November 1939 betreffende de 
beteugeling van de dronkenschap : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verweerder schuldig verldaart om, in 
staat van dronkenschap, in een openbare 
plaats bevonden te zijn geweest en dit 
bij herhaling, binnen het jaar na een 
eerste veroordeling wegens zelfde feiten ; 

Overwegende dat, door verweerder tot 
een geldboete van 25 frank te veroorde
len, het bestreden vonnis de in het middel 
bedoelde wetsbepaling heeft geschonden, 
welke het vaststaand verklaard feit met 
een geldboete van 26 tot 50 frank 
beteugelt; 

Om die redi:men, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Verviers en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
vernietig·de beslissing·; ,veroordeelt ver
weerder tot de kosten ; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Luik, 
uitspraak doende in hoger beroep. 

19 December 1%9.- 2e kamer.'
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijklui
dende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2" KAMER.---'- 19 December 1949. 

1° VERKNOCHTHEID. - STRAFZA
KEN. - SOUVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. 

2° VERJARING IN STRAFZAKEN. 
- SCHORSING DOOR DE BESLUITWET 
VAN 29 APRIL 19~3. - UITWERKSELS 
STREKKEN ZICH UIT TOT DE VER
KNOCHTE MISDRIJVEN. 

3° VERJARING IN STRAFZAKEN. 
- WET DIE IN FORMELE BEWOORDIN
GEN VOORZIET DAT DE VERJARING VAN 
DE PUBLIEKE VOJ!_DERING GEDURENDE 
EEN BEPAALDE TIJD GESCHORST IS. -
DADEN VAN ONDERZOEK EN VAN VER
VOLGING VERRICHT GEDURENDE DIT 

TIJDPERK. - GEEN HINDERNIS VOOR 
DE SCHORSING VAN DE VERJARING. 

1° Het bestaan van verknochtheid tussen 
ve_r:sc0~llende misdrijven hangt af van 
fetteltJke omstandigheden waarvan de 
vaststelling en de beoo1·deling aan de 
rechter over de grond behoren (1) en (2). 
(Wet~. van strafv., art. 227.) 

2° De uttwerksels van de schorsing van de 
verjdring -van de publieke vorde'ring, 
voorzien bij de besluitwet van 29 April 
1943, strekken zich uit total de misdrijven 
waarvoor een goede rechtsbedeling ver
eist dat zij, om reden van hun onderling 
verband, terzel(de1·tijd zouden worden 
onderzocht en beslecht (2). 

3° Wanneer, in uitdrukkelijke bewoordin
gen, een wet voorziet dat de verjm·ing van 
de publieke vordering tussen twee be
paalde datums wordt gescho1'st, k1mnen 
de daden van onderzoek en van vervol
ging, verricht gedurende dit tijdperk, 
voo1· de schorsing van de ve1ja1'ing geen 
hindemis zij n. 

(LEONET, T. MASSON EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Juli 1%9 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Luilc; 

I. In zover de voorziening de beslissing 
gewezen over de publieke vordering be-
doelt : , 

Over het eerste middel : schending van 
de wetsbepalingen betreffende de verja
ring van de publieke vordering, bijzonder 
van artikelen 21, 22, 23, 2~ en 25 van de 
wet van 17 April1878, en van artikel227 
van het Wetboek van strafvordering, 
doord11-t het bestreden arrest dat, wegens 
feiten op 19 October en 12 December 
1%2 gepleegd,.op aanlegger straffen toe
past welke niet het bedrag van criminele 
straffen bereiken, beslist dat de publieke 
vordering niet verjaard was om reden 
dat, wat een van de betichting·en betreft, 
de verjaring krachtens de besluitwet van 
29 April 1%3 geschorst werd, eerste 
onderdeel : dan wanneer het feit van vals
heid en gebruik van valsheid aangaande 
de heer Suleau gans onafhankelijk is van 
de andere feiten ; tweede onderdeel : dan 
wanneer de verknochtheid niet als uit
werksel lean hebben dat de voor een mis-

(1) Verbr., 19 Augustus 1948 (_Arr. Verbr., 
1948, blz. 407; Bull. en PAsiC., 1948, I, 469). 

(2) Verbr., 16 Juni 1947 (Arr. Verbr., 1947, 
blz. 210; Bull. en PAsrc., 1947, I, 278). 
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daad of een wanbedrijf tussengekomen 
verjaring toegepast wordt op aile andere 
misdaden of wanbedrijven waarvan de 
vervolging toevallig terzelfdertijd als 
deze van de eerste plaats genomen heeft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt « dat er tussen de inbreuken van 
valsheid en gebruik van valsheid, vermeld 
sub nls 2 en 3 van de dagvaarding, en het 
misdrijf van verklikking, vermeld sub n° t, 
een nauw verband van verknochtheid be
staat , ; 

Overwegende dat de vraag of misdrij
ven al dan niet verknocht zijn afhangt 
van feitelijke omstandigheden, waarvan 
de opsporing en vaststelling uitsluitend 
aan de rechter over de g·rond behoren, de 
bewoordingen van artikel 227 van het 
Wetboek van strafvordering slechts aan
wijzend zijnde; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de uitwerksels van 

de schorsing van de bij de besluitwet van 
29 April t943 voorziene verjaring van 
de publieke vordering·, zich uitstrek
ken tot al de misdrijven waarvan de 
rechtsbedeling vereist, dat zij, om red en 
van het verband welke zij onderling ver
tonen en welke de rechter over de grond 
vaststelt, samen zouden onderzocht en 
beslecht worden ; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

Over het tweede middel : schending van 
de wetsbepalingen betreffende de verja
ring van de publieke vordering, bijzonder 
van artikelen 21, 22, 23, 24 en 25 van de 
wet van t7 Aprilt878, en van de bepalin
gen van de besluitwet van 29 Aprilt943, 
doordat het bestreden arrest beslist dat, 
krachtens de bepalingen van die besluit
wet, de verjaring van af 8 Mei t943 tot 
t5 Februari t945 geschorst werd, dan 
wanneer het vaststaat dat, gedurende dit 
tijdperk, daden v:an onderzoek en van 
vervolging verricht werden : 

Overwegende dat het feit van verklik
king, wellc het voorwerp uitmaakt van de 
betichting sub nr t, bij artikel121 bis van 
het Strafwetboek is voorzien ; dat het be
streden arrest vaststelt, zonder op dit 
punt te worden bestreden, dat aanlegger 
regelmatig verwittigd werd dat hij 
zich zou moeten verdedigen tegen die 
betichting, op voet van artikelen 15 en t6 
v.an het Militah: Strafwetboek, welke het 
verraad bedoelen, om het feit gepleegd 
te hebben militair zijnde, en dat hij met 
die wijziging akkoord ging ; 

Overwegende dat, luidens artikel 1 
van de besluitwet van 29 April 1943, de 

verjaring van de publieke vordering of 
van de burgerlijke vordering, voort
vloeiende uit een misdaad of een wanbe
drijf, tot de dag waarop het nationale 
grondgebied volledig van de vijandelijke 
bezetting zal bevrijd zijn, « gestuit, 
wordt voor aile misdaden en wanbedrijven 
Welke bepaald zijn: t 0 in de artikelen 101 
tot 136, 147 tot t59 en 233 tot 259 van 
het Strafwetboek ; 2° in het Militair 
Strafwetboek; 3o ... ; 

Overwegende dat, gelet op het ge
biedend karakter van die bewoordingen, 
het feit dat daden van onderzoek of van 
vervolging tijdens de duur voorzien voor 
de schorsing van de verjaring verricht 
werden, geen hindernis kan uitmaken 
voor de toepassing van de vermelde wets
bepaling; 

Dat het mid del naar· recht faalt ; 
En overwegende, voor het overige, dat 

de substantHHe of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing wettelijk is ; 

II. In zover de voorziening de beslis
sing gewezen over de burgerlijke vordering 
bedoelt : 

Overwegende dat uit de antwoorden 
gegeven op de middelen ingeroepen tot 
staving van de voorziening gericht tegen 
de beslissing over de publieke vordering 
gewezen, blijkt dat, voor zoveel deze mid
delen de verjaring van de burgerlijke vor
dering bedoelen, zij niet kunnen aange
nomen worden ; 

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

t9 December 1949. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Daubresse. - Gelijklui
dende conclusie, H. Co lard, advocaa:t
generaal. 

te KAMER.- 22 December 1949. 

to REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- EIS TOT BETALING VAN SCHA
DEVERGOEDING. - VERWEERDER DIE 
ALLE AANSPRAKELIJKHEID ONTKENT 
ZONDER DE WIJZE VAN BEREKENING 
VAN DE SCHADE TE BETWISTEN. -
BESLISSING DIE DE AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE VERWEERDER AANNEEMT 
EN HEM TOT BETALING VAN DE GEVOR
DERDE SOM VEROORDEELT. - WETTE~ 
LIJK GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAI{EN. - Ers TOT 
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BETALING VAN SCHADEVERGOEDING WE
GENS EEN CONTRACTUELE FOUT. -
VERWEERDER DIE ALLE AANSPRAKE
LIJKHEID ONTKENT ZONDER DE WIJZE 
VAN BEREKENING VAN DE SCHADE TE 
BETWISTEN. - MIDDEL AFGELEID UIT 
DE SCHENDING VAN DE WETSBEPALING 
DIE RET CONTRACT BEHEERT EN DE 
WIJZE VAN BEREKENING VAN DE VER
GOEDING BEPAALT IN GEVAL VAN FOUT 
BEGAAN IN DE UITVOERING. - NIEUW 
MIDDEL.- 0NONTVANKELIJK. 

3° OPENBARE ORDE. - BEGRIP. 
4° VERVOERCONTRACT. - lNTER

NATIONALE OVEREENKOMST BETREF
FENDE RET GOEDERENVERVOER PER 
SPOORWEG (l.O.G.), OP 23 NOVEMBER 
1933 TE ROME ONDERTEKEND. - AR
'l'IKEL 29 DAT RET BEDRAG VAN DEVER
GOEDING BEPAALT IN GEVAL VAN GE
HEEL OF GEDEELTELIJK VERLIES VAN 
DE KOOPWAAR. WETSBEPALING 
VREEMD AAN DE OPENBARE ORDE. 

.5° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZA-KEN. - MIDDEL 
DAT, MOEST RET GEGROND ZIJN, DE 
BESLISSING GERECHTVAARDIGD ZOU LA
TEN DOOR EEN VASTSTELLING DIE DOOR 
DE VOORZIENING NIET WORDT BESTRE
DEN. - 0NONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° Wanneer, in een geschil betreffende de 
betaling van schadevergoeding, de ver
weerder zich er toe beperkt alle aanspra
kelijkheid te ontkennen, zopder de wijze 
van berekening van de sphade, vastge
steld door de aanlegger, te betwisten, is 
de beslissing wettelijk gemotiveerd welke, 
de aansprakelijkheid van de verweerder 
aannemend, aan de aanlegger de gevor
derde som toekent. (Grondwet, art. 97.) 

2° Wanneer, in een geschil betreffende de 
betaling van schadevergoeding, wegens 
een contractuele fout, de verweerder ziQh 
er toe beperkt alle aansprakelijkheid te 
ontkennen, zonder de dom· de aanleggeT 
vastgestelde wiJ'ze van berekening van de 
schade te betwisten, is het middel, afge
leid uit de schending van een wetsbepa
ling die het contract be/wert en die de 
wijze van be1·ekening van de schade be
paalt Welke in geval van fout begaan in 
de uitvoering verschuldigd is, nieuw en, 
derhalve, niet ontvankelijk ( 1). 

(1) Omtrent het begrip « nieuw middel n, 

zie o. m. verbr., 19 Maart 1948 (_Arr. Vm·br., 
1948, blz. 162; Bull. en PASIO., 1948, I, 181); 
22 October 1942 (A?'?'. Verbr., 1942, blz. 124; 
Bull. en PAsro., 1942, I, 249 en de nota 2, 
blz. 255). 

3° Is slechts van open bare orde, de wet welke 
de hoofdbelangen van de Staat of van de 
gemeenschap betreft of ioelke, in privaat 
recht, de juridische grondslagen bepaalt 
waarop de economische of zedelijke orde 
van de maatschappij rust (2). 

4° Is niet van openbare orde, de bepaling 
van a:rtikel 29 van de internationale 
overeenkomst betreffende het goederen
ve?'Voer per spoorweg (1.0. G.), op 23 No
vember 1933 te Rome ondertekend, en 
goedgekeurd door de wet van 6 Mei 1936 
(Staatsblad van 17 September 1936), 
bepaling die in geval van geheel of ge
deeltelijk telwrt van de goederen, het be
drag van de schadevergoeding vaststelt. 

5° Is, bij gebre/c aan belang, niet ontvan
kelijk, het middel dat, moest het gegrond 
zijn, de beslissing gerechtvaardigd zou 
laten door een vaststelling die door de 
voorziening niet wordt bestreden (3). · 

{NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGI
SCHE SPOORWEGEN, T. NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP « JULIEN PRAET EN cle ».) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, door de Rechtbank van koophan
del te Brussel op 19 Augustus 1948 ge
wezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel29 van de Internationale Overeen
komst betreffende het goederenvervoer 
per spoorweg (I.O.G.), op 23 November 
1933 te Rome ondertekend en goedge
keurd door de wet van 6 Mei 1936, en van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis, nate hebben erkend dat 
artikel 29 van de I.O.G. moest toegepast 
worden voor de berekening van de vergoe
ding, door aanlegster a an verweerster ver
schuldigd wegens het .verlies van 21 liter 
cognac, de eerste veroordeeld heeft, ten 
voordele van de tweede, tot een vergoeding· 
berekend tegen de prijs van 155 Franse 
frank per ontbrekende liter cognac, zon
der nadere bepaling, dan wanneer de 
wetgeving welke het beweert toe te pas
sen bepaalt dat de vergoeding berekend 
wordt " naar de beursprijs; bij gebreke 
hiervan naar de marktprijs ; bij gebreke 
van beide naar de gewone waarde van 

(2) Zie verbr., 5 Mei 1949 (A?'?·. Verbr., 1949, 
blz. 298; Bull. en PAsro., 1949, I, 335 en de 
nota 2). 

(3) Vaste rechtspraak en o. m., verbr. 
3 November 1949 (zie hoger, blz. 103; Bull. 
en J'Asrc., 1950, I, 113j en het daarop volgend 
arrest. 
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goederen van dezelfde soort en hoedanig
heid,'ter plaatse waar enoten tijde waarop 
het goed ten vervoer is aangenomen "; 
doordat het bestreden: vonnis, - met te 
verzuimen de grondslagen aan te duiden 
welke het aangenomen had voor de bere
kening van de vergoeding en met na te 
laten aan te duiden met welke wettelijke 
prijs of waarde de som van 155 frank 
per ontbrekende liter alcohol overeen
stemde -, voornoemd artikel 29 onjuist 
heeft toegepast, of, althans, de veroor-, 
deling, welke het ten laste van v~rweer
ster heeft gelegd, niet voldoend heeft ge
motiveerd, en, dus, artikel 97 van de 
Grondwet heeft geschonden : 

Overwegende dat verweerster, hande
lende als in de rechten van de geadres
seerde gesteld, aanlegster gedagvaard 
heeft tot betaling van een vergoeding van 
12.000 Franse frank wegens het ontbreken 
van zes en tachtig liter cognac, tekort 
vastgesteld bij de aankomst van de goe
deren; dat zij, bij v66r de rechter over 
de grond genomen conclusies, het geleden 
nadeel als volgt bepaalde : 25 liter tegen 
105 Belgische frank de liter of 2.625 Bel
giselle frank, en 61 liter tegen 155 Franse 
frank of 9.t.55 Franse frank; dat aanleg
ster zich er toe beperkte alle aansprake
lijkheid te ontkennen, doch de wijze van 
berekening van de schade niet betwistte ; 

Overwegende dat, bij gebrek aan alle 
betwisting betreffende de basisvergoe
ding, de rechtbank van koophandel, om 
te voldoen aan artikel 97 van de Grond
wet, de gegevens niet moest doen kennen 
waarmede zij voor de schadeloosstelling 
rekening hield en zich er toe kon be
perken, voor het verlies van elke liter 
cognac, waarvoor zij -aanlegster aanspra
kelijk stelde, de 155 geeiste en niet be
twiste Franse frank schadevergoeding 
toe te kennen; dat daaruit volgt dat het 
middel, in zover het de schending van 
artikel 97 van de Grondwet aanvoert, 
niet gegrond is ; 

Overwegende dat het middel, in zo
ver het de schending van artikel 29 van 
de Internationale Overeenkomst betref
fende het goederenvervoer per spoorweg· 
(I.O.G.) van 23 November 1933 aan
klaagt, nieuw, en, bijgevolg, niet ont
vankelijk is ; 

Overwegende dat aanlegster, te ver
geefs, beweert dat artikel 29 van de 
I.O.G. van openbare orde is; dat slechts 
van openbare orde is, de wet welke de 
hoofdbelangen van de Staat of van de 
gemeenschap betreft of welke, in privaat 
recht, de juridische grondslagen bepaalt 

waarop de economische of zedelijke orde 
van de maatschappij rust ; 

Overwegende dat de vermelde bepaling 
dat karakter niet heeft en slechts de pri
vate belangen beschermt van hen. die 
recht hebben op g·oederen welke achter
eenvolgens vervoerd werden door de 
spoorwegen van Staten die de overeen
komst getekend hebben ; 

Over het tweede mid del : schending· van 
artikel 29 van de Internationale Over
eenkomst hetreffende het goederenver
voer per spoorweg· (I.O.G.), op 23 No
vember 1933 te Rome ondertekend en 
goedgekeurd door de wet van 6 Mei 1936, 
doordat. het bestreden vonnis, door aan
legster te veroordelen om aan verweer
ster de som van 2.874, 15 Belgische frank 
te betalen, op de door verweerster in haar 
exploot van rechtsingang geeiste ver
goeding « van 12.080 Franse frank of de 
tegenwaarde er van in Belgische frank 
tegen de hoogste koers van de dag der 
betaling ", de hoogste wisselkoers heeft 
toegepast « van ·de dag waarop en de 
plaats waar de betaling had moeten ge
schieden ,, welke « de koers is van de dag 
van de aflevering van de goederen ,, dan 
wanneer artikel 29 van de I.O.G., door 
te bepalen dat « indien de als grand
slag voor de berekening van de schade
vergoeding dienende_ bedragen niet zijn 
uitgedrukt in de munt van de Staat, waar 
de betaling wordt verlangd, de herleiding 
geschiedt volgens de op de plaats en de 
dag van de betaling geldende koers ,, in
tegendeel de wisselkoers heeft willen op
leggen « van de dag en van de plaats van 
de· werkelijke betaling " ; doordat het 
bestreden vonnis, met dienvolgens aan
legster te veroordelen tot een bepaalde 
som in Belgische franken volgens een 
willekeurig gekozen wisselkoers van de 
vreemde munt, artikel 29 van de I.O.G. 
heeft geschonden, bij toepassing waar
van het aanlegster had moeten veroorde
len tot de som in Belgische franken welke 
zou nodig geweest zijn om zich, op de 
dag van de werkelijke betaling, de ver
schuldigde vreemde deviezen te verschaf
fen : 

Overwegende dat, zelfs indien het mid
del gegrond was, de rechter over de grond 
zijn beslissing betreffende het in Bel
gische frank g·eschat nadeel, daarenboven 
hierop steunt dat "het geeist bedrag, ten 
andere, de werkelijke som vertegenwoorc. 
digt welke de rechtsvoorganger van 
aanlegster [hier verweerster], heeft uit
gegeven of zou moeten uitgegeven hebben 
om de verloren goederen te vervangen "• 
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:reden welke door het middel niet bestre
den wordt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerster. 

22 December 1949. - 18 kamer. -
Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, H. Smetrijns. - Gelijk
luidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. Pleiters, HH. Van Ryn en 
Simont. 

1 e KAMER. - 22 December 1949, 

1o DAAD VAN KOOPHANDEL. -
CONTRACT VAN VERKOOP OF VAN VER
HURING VAN EEN ONROEREND GOED 
BESTEMD TOT DE EXPLOITATIE VAN EEN 
HANDEL. VERBINTENISSEN DIE 
VOORTVLOEIEN UI'f DIT CONTRACT. -
00RZAAK VREEMD AAN DE HANDEL. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. ~ 
BURGERLIJKE ZAKEN. - BETWISTIN
GEN BETREFFENDE EEN CONTRACT VAN 
VERKOOP OF VAN VERHURING VAN EEN 
ONROEREND GOED. - GOED BESTEIVID 
TOT DE EXPLOITATIE VAN EEN HANDEL. 
- 0NBEVOEGDHEID VAN DE RECHT
BANK VAN KOOPHANDEL. 

:3o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
GERICHT TEGEN EEN OVERBODIGE RE
DEN. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

4o MIDDELEN TOT VERBRElGNG. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
DAT HET BESTREDEN VONNIS VER
WIJT HET GEZAG VAN HET GEWIJSDE 
VAN EEN NAAR RECHT VERKEERD GE
WEZEN ARREST TE HEBBEN INGEROE
PEN. - VOORZIENING TEGEN DIT AR
REST NIET AANGENOMEN. - MIDDEL 
MIST IN FEITE. 

1° De verbintenissen, die voor de partijen 
uit een contmct van verkoop of van ver
huring van een om·oerend goed voort
vloeien, worden beschouwd als hebbende 
een aan de handel vreemde oorzaak, nam· 
de zin van artikel 2 van de wet van 
15 December 1872, zelfs wannee1' het 
goed tot de exploitatie van een handel is 
bestemd ( 1) . 

2° De rechtba'li,k van koophandel is on
bevoegd om kennis te nemen van be
twistingen betreffende een contract van 
verkoop of van verhuring van een on
roerend goed, zelfs wanneer het goed tot 
.de exploitatie van een handel is be-

stemd (1). (Wet van 25 Maart 1876, 
art. 3, 1°; kon. besl. nr 63 van 13 Ja
nuari 1935, art. 2.) 

3° Is, bij gebrek aan belang, niet ontvan
kelijlc, het middel gericht tegen een over
flodige reden van de bestreden beslis
sing (2). 

4° Mist feitelijke grondslag, het middel 
dat het best1·eden vonnis verwijt het 
gezag van het gewijsde van een naar 1·echt 
verkeerd gewezen arrest te hebben inge
roepen, indien de tegen dit arrest gerichte 
voorziening niet we1·d aangenomen. 

(SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP 
«LUXOR,, T. BOEGAERTS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest en op het bestreden vonnis, respec
tievelijk gewezen door het Hof van be
roep te Brussel op 26 J uni 194 7 en door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brus
sel op 2 Juli 1948; 

Overwegende dat de voorzieningen in
geschreven onder nrs 649 en 661 van de 
algemene rol gericht zijn tegen beslissin
gen welke gewezen werden tussen dezelfde 
partijen betreffende dezelfde overeen

, komst; dat zij dus verknocht zijn en die-
nen samengevoegd ; · 

Wat de voorziening nr 649 betreft welke 
gericht is tegen het arrest van het Hof 
van beroep te Brussel : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1, 2, alinea 2, 3, 1° en 9°, en 
12, 1° van de wet van 25 Maart 1876, de 
eerste titel bevattende van het vooraf" 
gaand hoek van het Wetboek van bur
g·erlijke rechtspleging, gewijzigd door ar
tikelen 1, 2 en 4 van het koninklijk be
sluit nr 63 van 13 J anuari 1935, 1 en 2 
van de wet van 15 December 1872, hou
dende titels I tot IV van hoek I van het 
Wetboek van koophandel, en 97 van de 
Grondwet, doordat het arrest van 26 Juni 
194 7, na door eigen redenen en bij overne
ming van de redenen van de eerste rechter 
te hebben vastgesteld dat de door partij
en gesloten overeenkomst aan verweerder, 
tijdelijk, het gebruik en het genot afstond 
van een schouwburgzaal bestemd tot 
music-hall en tot cinema, met last voor 
verweerder gezegde bestemming· te eer
biedig·en en aan aanlegster een vergoeding 
te betalen waarvan het bedrag de invloed 

(1) Verbr., 28 April1949 (.Arr. Verbr., 1949, 
blz. 274; Bull. en PASIC., 1949, I, 308 en de 
nota 2, blz. 309). 

(2) .Zie het voorgaand arrest en de nota 1, 



-24$ 

kon ondergaan van de uitslag van de 
exploitatie van gezegde zaal door ver
weerder, het beroepen vonnis bevestigd 
heeft, in zover dit de rechtbank van 
koophandel onbevoegd verklaarde om 
kennis te nemen van de vorderingen 
betreffende de uit gezegde overeenkomst 
ontstane verbintenissen, dan wanneer de 
verbintenissen van de exploitant van een 
schouwburgzaaljegens degene die hem het 
gebruik en het genot van ge~egde zaal tij
delijk heeft afgestaan, naar de zin van 
artikel 2, laatste alinea, van de wet van 
15 December 1872, aangegaan zijn we
gens de handel, en de betwistingen welke 
er uit ontstaan in de bevoegdheid van de 
rechtbank van koophandel vallen, dan 
wanneer de vordering, gezien haar bedrag, 
niet tot de algemene bevoegdheid van de 
vrederechter behoorde, dan wanneer, ein
delijk, geen wetsbepaling de bij artikel 3, 
1°, van de wet van 25 Maart 1876 voor
ziene vorderingen aan de bevoegdheid 
van de handelsrechter onttrekt, wanneer 
die vorderingen van commerciiHe aard 
zijn : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
het beroepen vonnis bevestigende, be
slist heeft dat de overeenkomst van 5 No
vember 1%5, waarbij aanlegster aan ver
weerder tegen betaling van wekelijkse 
vergoedingen, het genot van een schouw
burgzaal afstond, een huurovereenkomst 
van een onroerend g·oed uitrnaakte, en 
geen verhuring van een handelsfonds, 
zoals aanlegster het tot staving van het 
rniddel in de ontwikkeling van dit laatste 
staande houdt ; 

Overwegende dat met generlei verko
pen of verhuringen van onroerende goe
deren te begrijpen onder de daden, welke 
artikelen 2 en 3 van de wet van 15 De
cember 1872 als daden van koophandel 
aanzien, hetzij op zichzelf, hetzij met be
trekking tot de hoedanigheid van koop· 
man, de wetgever de wil heeft te kennen 
gegeven aan de verkopen en verhuringen 
van onroerende goederen het karakter 
van uitsluitend burgerlijke daden te be
houden, welke een lange overlevering hun 
toekende, en de verbintenissen welke die 
contracten .aan de partijen opleggen te 
beschouwen als hebbende, in principe, 
een aan de handel vreemde oorzaak; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
bestreden arrest te recht beslist heeft dat 
de rechtbank van koophandel onbevoegd 
was om kennis te nemen van de op ge
zegde overeenkomst gesteunde vordering, 
welke aanlegster tegen verweerder had 
ingesteld; 

Dat het middel dus niet gegrond is ; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 1 en 2 van de wet van 
15 December 1872, houdende de titels I 
tot IV van boek I van het Wetboek van 
koophandel, 1, 2, alinea 2, 3 en 12 van 
de wet van 25 Maart 1876, gewijzigd door 
artikelen 1, 2 en 4 van het koninklijk 
besluit n' 63 van 13 Januari 1935, en 9 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, te ondergeschikte titel, beslist 
heeft dat de bevoegdheid van de rechtbank 
van koophandelnietgerechtvaardigd was, 
indien men aannam dat de overeenkomst 
van de partijen door de gei:ntimeerde met 
het oog op een exploitatie voor zijn eigen 
rekening was gesloten geweest, dan 
wanneer het aankopen of het in huur· 
nemen van een handelsexploitatie door 
een persoon ten einde er zelf een handels
bedrijvigheid aan de dag te leggen, in 
hoof de van die persoon een daad van !wop
handel uitmaakt, zelfs indien het contract 
het recht zou verlenen het onroerend goed 
waarin de handel zal gedreven worden te 
bewonen : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
-- na de redenen te hebben aangegeven 
waarom er dient aangenomen dat de 
overeenkomst van 5 November 1945 een 
huurovereenkornst is, -- ten overvloede, 
onder oogpunt van de bevoegdheid van 
;ie handelsjurisdictie, de gevolgen nagaat 
van het door aanlegster gepleit stelse], 
waarbij staande g·ehouden werd dat die 
overeenkomst een verhuring van nijver
heid was ; dat het hof van beroep aldus 
er toe gebracht werd vast te stellen dat 
de verbintenissen van verweerder zeker 
niet van commerciele aard zouden ge
weest zijn, indien men, sommige uit
drukking·en van de overeenkomst letter
lijk interpreterende, had aangenomen dat 
aanlegster " de enige ware exploitante 
was gebleven, de gei:ntimeerde (hier ver
weerder) zijnde haar helper, een eenvou
dige aangestelde of betaalde verhuurder 
van diensten volgens een bijzondere 
wijze "; dat het aan die vaststelling toe
voegt "dat de bevoegdheid van de recht
bank van koophandel ook niet gerecht
vaardigd is indien men oordeelt dat de 
overeenkomst door de gei:ntimeerde (hier 
verweerder) gesloten werd met het oog 
op een exploitatie voor zijn eigen reke
ning »; 

Overwegende dat uit die beschouwin
gen blijkt dat het middel een overbodige 
reden van het bestreden arrest bestrijdt 
en, dus, niet ontvankelijk is ; 

Wat de voorziening nr 661 betreft, 
welke tegen het vonnis van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel gericht is : 
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Over de grond van niet-ontvankelijk
neid : 

Ove~wegende dat verweerder, terecht 
beweert dat de voorziening niet ontvan
kelijk zou zijn, indien het Hof, op de 
tegen het arrest van het hof van beroep 
·dd. 26 Juni 1947 gerichte voorziening, 
·die beslissing vernietig·d had en, dienten
gevolge, de verbreking van het door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
op 2 J uni 1%8 gewezen vonnis had uit
gesproken; dat het Hof echter deze laat
ste voorziening verwerpt ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid dus niet gegrond is ; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, van artike
len 1350, 1351, 1352 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2, alinea 2, 3, 1° en 9°, en 12, 
1° van de wet van 25 Maart 1876, hou
dende titel I van het voorafgaand hoek 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, gewijzigd door artikelen 1, 2 en 4 
van het koninklijk besluit nr 63 van 
13 Januari 1935, 1 en 2 van de wet van 
15 December 1872, houdende titels I 
tot IV van hoek I van het Wetboek van 
koophandel, doordat het bestreden von
nis zijn beslissing,- waarbij de bevoegd
heid van de vrederechter wordt bevestigd 
om kennis te nemen van de betrekkingen 
welke tussen partijen door de overeen
komst van 5 November 1945 zijn ont
staan, - enkel heeft gemotiveerd door 
het gezag van het gewijsde in te roepen 
van het arrest van het Hof van beroep 
te Brussel op 26 J uni 194 7 tussen par
tijen, nopens dezelfde overeenkomst ge
wezen,.dan wanneer gezegd arrest, nadoor 
bij eigen redenen en bij overneming van 
de redenen van de eerste rechter te hebben 
vastgesteld dat de tussen partijen geslo
ten overeenkomst aan verweerder tijde
lijk het gebruik en het genot afstond van 
.een schouwburgzaal bestemd tot music
hall en tot cinema, met last voor verweer
der gezegde bestemming te eerbiedigen 
·en aan aanlegster .een vergoeding te be
talen waarvan het bedrag deinvloed kon 
·Ondergaan van de uitslag van de exploi
tatie van gezegde zaal, het beroepen von
nis bevestigd heeft, in zover dit de 
rechtbank van koophandel onbevoegd 
verklaarde om kennis te nemen van de 
vorderingen betreffende de uit gezegde 
overeenkomst ten laste van verweerder 
ontstane verbintenissen, dan wanneer 
de verbintenissen van de exploitant van 
een schouwburgzaal jegens degene die 
hem in de hierboven aangeduide voor
waarden het gebruik en het genot van 
gezegde zaal heeft afgestaan, naar de zin 

van artikel 2, laatste alinea, van de wet 
van 15 December 1872, aangegaan zijn 
wegens de handel, en de betwistingen 
welke er uit ontstaan in de bevoegdheid 
van de rechtbank van koophandel vallen 
dan wanneer eindelijk gezegd arrest, t~ 
ondergeschikte titel, beslist heeft dat de 
bevoegd~eid van de rechtbank van koop
h~ndel met zou gerechtvaardigd zijn, in
d!en men aannam dat de overeenkomst 
van de partijen door gelntimeerde was · 
ges~ote~ geweest met het oog op een ex
ploltahe voor eigen rekening, - terwijl 
het aankopen of het in huur nemen van 
een handelsexploitatie door een persoon 
ten einde er zelf een handelsbedrijvigheid 
aan de dag te leggen, in hoofde van die 
persoon een daad van koophandel uit
maakt (zelfs indien het contract het recht 
zou verlenen het onroerend goed waarin de 
handel zal gedreven worden te bewonen), 
dan wanneer, bijgevolg, gezegd arrest van 
26 J uni 19!. 7 dient verbroken ; 

Overwegende dat, in werkelijkheid, het 
middel het bestreden vonnis verwijt 
het gezag van het gewijsde te hebben in
geroepen van het arrest van het Hof van 
beroep te Brussel dd. 26 J uni 194 7, dan 
wanneer dit arrest, naar recht verkeerd 
zou gewezen geweest zijn, en zou dienen 
verbroken; dat, echter, daar de tegen 
gezegd arrest gerichte voorziening niet 
wordt aangenomen, het middel in feite 
niet opgaat; 

Om die redenen, voegt samen de onder 
nrs 649 en 661 van de algemene rol in
geschreven voorzieningen ; veroordeelt 
aanlegster tot de kosten en tot twee ver
goedingen van 150 frank jegens verweer
der. 

22 December 1949. - i e kamer. -
Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, H. Smetrijns. - Gelijk
luidende conclusie, H. Co lard, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. de Harven en 
Van _Ryn. 

2e KAMER. - 27 December 1949. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
ARREST VAN VEROORDELING. - AR
REST DAT EEN SUBSIDIAIR VERWEER
MIDDEL VAN DE VERDACHTE NIET BE
ANTWOORDT. - NIET GEMOTIVEERD 
ARREST. 

Is niet gemotiveerd, het arrest dat een ver
dachte vero01·deelt nate heb ben geantwoord 
op zijn hoofdzakelijlc verweermiddel, 
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doch niet op een, in regelmatige conclu
sies, in onde1·geschikte o1·de voorgesteld 
verweermiddel {1). (Grondwet, art. 97.) 

{VERVAEKE, T. BESTUUR VAN DOUANEN 
EN ACCIJNZEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 Maart 1949 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

I. In zover de voorziening is gericht 
tegen de beschikkingen van het bestreden 
arrest, waarbij de vordering tot hoofd
gevangenisstraf vervallen werd verklaard 
door amnestie en gezegd werd dat geen 
gelclboete kon toegerast word:.n ; . 

Overwegende dat, m zover ZlJ tegen d1e 
beschikkingen is gericht, de voorziening, 
bij gebreke van belang, niet ontvanke-
lijk is ; . . . . 

II. In zover de voorz1emng 1s gencht 
tegen de overige beschikkingen van het 
bestreden arrest : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 163 van het Wetboek van straf
vordering en van artikel 97 van de 
Grondwet, - doordat het hof van beroep 
in zijn arrest de exceptie niet heeft ontc 
moet welke aanlegger in zijn conclusies 
heeft' opgeworpen, en waarbij hij de nie
tigheid van de voorafgaande procedure 
heeft ingeroepen wegens niet-vervulling 
van de voorschriften voorzien door de wet 
in de artikelen 521, 522, 523 en 524 van 
het Wetboek van strafvordering bij ver
nieling van de stukken of vonnissen van 
een zaak, - en doordat het de verwer
ping van deze exceptie niet heeft gemo~i
veerd - dan wanneer de opgeworpen me
tigheid het niet-bestaan van het vonnis 
van de eerste rechter, of minstens de on
geldigheid van de voorafgaande procedure 
voor gevolg had, en de rech.~er geh?uden 
is iedere vraag van de partlJen of 1edere 
voorgestelde exceptie te onderzoeken en 
te beantwoorden : 

Overwegende dat aanlegger, in subsi
diaire orde, heeft opgeworpen dat niet 
vaststond dat het uittreksel uit het von
nis van 26 Juni 1946, dat door deurwaar
der Wallyn werd betekend, een uittreksel 
uit dit vonnis was, noch dat de zitting
bladen van 30 Januari, 27 Maart en 
22 Mei 1946, die de vonnissen van uitstel 
vermelden welke, volgens het stelsel van 
het bestuur, de verjaring zouden hebben 
gestuit, weder opgemaakt werden, en dat, 
vermits de minuten van deze vonnissen 

(1) Verbr., 21 October 1942 (A1·r. Verbr., 
1942, biz. 121; Bull. en PAsrc., 1942, I, 244). 

vernield waren en geen uitgifte noch 
authentieke kopij er van bestond, de 
rechtbank van eerste aanleg diende te 
handelen overeenkomstig artikel 524 van 
het Wetboek van strafvordering en het 
onderzoek te herbeginnen daar waar. de 
stukken ontbraken, en dat in alle geval 
het bestuur een nieuwe dagvaarding had 
moeten geven ; dat, bij ontstentenis der
wijze te handelen, gans de voorgaande 
procedure nietig was en het hof van be
roep die nietigheid moest vaststellen ; 

Overwe.gende dat, waar het hof van 
beroep in de motivering van het bestre,
den arrest, zich er toe beperkt te verkla
ren dat "de verjaring regelmatig werd 
gestuit door het voorbereidend vonnis 
van de Rechtbank te Kortrijk, dagteke
nend van 27 Maart 1946, de zaak naar 
de terechtzitting van 22 Mei 1946 ver
schuivend, en waarvan het bestaan be
wezen worclt door het voorgebracht we
deropgemaakt afschrift van het zitting
blad, door de voorzitter en de griffier 
getekend, en dat de zaak regelmatig bij 
de Correctionele Rechtbank te Kortrijk 
aanhangig werd gemaakt, zoals blijkt uit 
de kopij van de dagvaarding van 8 J a
nuari 1946 " het enkel aanleggers hoofd
conclusies heeft beantwoord en afgewe
zen; dat het nagelaten heeft de subsi
diaire conclusies van aanlegger te be
antwoorden en de verwerping· er van te 
motiveren; 

Overwegende dat het middel, derhalve, 
gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch enkel wat betreft de be
schikkingen waarbij het de verbeurd
verklaring van een aangeslagen autovoer
tuig en van tabak in bladeren of de 
waarde er van heeft uitgesproken, en 
waarbij het aanlegger tot de kosten ver
oordeeld heeft ; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat onder
havig arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van het · Hof van beroep te 
Gent en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde be'slissing ; veroordeelt aan
legger tot de helft van de kosten ; laat 
de andere helft van de kosten ten laste 
van de Staat ; verwijst de zaak, aldus 
beperkt, naar het Hof van beroep te Brus
sel. 

27 December 1949. - 2e kamer. -c

Voo!·zitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Vandermersch. - G~
lijkluidende conclusie, H. Raoul Hay01t 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
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- Pleitet, H. Vandeputte (van de Balie 
te Kortrijk). 

2e KAMER. - 27 December 1949. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING. - VER
ANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN ON
GEVAL, GEDEELTELIJK TEN LASTE VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ GELEGD. -
CONCLUSIES VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ WAARBIJ ALLE VERANTWOOR
DELIJKHEID WORDT BETWIST. - GE
BREK AAN ANTWOORD. - NIET GEMO
TIVEERD VONNIS. 

Is niet gemotiveetd, het vonnis dat een ge
deelte van de verantwootdelijkheid voot 
een ongeval ten laste van de butgerlijke 
pattij legt, zondet de in de conclusies 
van die pattij ingeroepen middelen te 
beantwoorden tot staving van /war be
wering als zou zij geen enkele fout hebben 
begaan en als zou zij de verkeersvoo1Tang 
hebben genoten (1). (Grondwet, art. 9?.) 

(GYSBRECHT, T. CAPPUYNS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 Mei 1949 gewezen in hoger 
beroep door de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 9? van de Grondwet, doordat de 
bestreden beslissing het beroepen vonnis 
door de volgende motivering bevestigt, 
" dat de betichting bewezen is gebleven 
en dat de door de eerste rechter uitgespro
ken straf in evenredigheid met de zwaar
wichtigheid van het gepleegd feit is ; dat 
de toegekende schadevergoeding als gy
rechtvaardigd voorkj)mt; om deze rede
nen en voor degene vermeld in het beroe
pen vonnis "• dan wanneer de door aan
legger v66r de rechtbank in hoger beroep 
genomen conclusies deden gelden dat : 
« Aangezien het inderdaad vaststaat dat 
betichte, uit de Deurnestraat komende, 
de hoofdbaan, namelijk de Antwerpse 
straat, opreed zonder zich te vergewis
sen of deze vrij was of althans zonder 
voldoende voorzorg om een hevige 
aanrij ding· te vermij den ; aangezien 
de burgerlijke partij zowel de priori-

(1) Vergelijk verbr., 5 Apri11948 (Arr. V erb1·., 
1948, blz. 182; Bull. en PASIC., 1948, I, 210). 

teit van de hoofdbaan als de prioriteit 
van rechts genoot ; aangezien haar geen 
enkel verwijt, font, of nalatigheid kan 
'Worden ten laste gelegd; dat zij op een 
- rechte baan reed tegen een gemiddelde 
snelheid van ~0 km. per uur en volledig 
op de rechter kant der baan; dat zij zelfs 
klaxonneerde ten einde gebeurlijk voet
gangers, welke achter de tram zouden ge
weest zijn, te verwittigen; aangezien het 
ten onrechte is dat de eerste rechter de 
verantwoordelijkheid verdeeld heeft; dat 
deze inderdaad alleen ten laste van be
tichte Cappuyns valt "• en dan wanneer 
het beroepen vonnis, naar de motivering 
waarvan de ondernomen beslissing zich 
voegt, zich beperkte de twee derde van de 
verantwoordelijkheid ten laste van be
tichte en een derde ten laste van de 
burgerlijke partij te legg·en zonder voor 
die verdeling van de verantwoordelijk
heid enige reden te geven ; 

Overwegende dat aanleg-g-er zich bur
gerlijke partij gesteld had tegen verweer
der, die vervolgd was wegens inbreuk op 
artikel 5~ van de Wegcode; 

Dat de eerste rechter, na verweerder 
op de publieke vordering te hebben ver
oordeeld, op burgerlijk gebied beslist had, 
zonder die beslissing op enige grond te 
steunen, « dat een derde van de verant
woordelijkheid de burgerlijke partij diende 
ten laste gelegd " ; 

Overwegende dat aanlegger, die hoger 
beroep ing·esteld had, bij conclusies v66r 
de correctionele rechtbank aanvoerde dat 
de volledige verantwoordelijkheid te wij
ten was aan verweerder, om reden hij 
zelf geen enkele nalatigheid begaan had 
daar hij op een rechte baan reed tegen 
een snelheid van ~0 km. op de rechter 
kant er van, en daarenboven dat hij ge
klaxonneerd had en een dubbele priori
teit genoot : deze van de weggebruiker 
rijdende op de hoofdbaan en deze van 
degene die van rechts komt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de beslissing van de eerste rechter beves
tigt en op de enkele motivering steunt 
dat « de toegekende schadevergoeding 
als gerechtvaardigd voorkomt », aldus 
verwijzende naar de redenen van het 
beroepen vonnis ; 

Dat het bestreden vonnis mitsdien 
noch bij eigen redenen, noch bij. overne
ming van deze van de eerste rechter, ge
antwoord heeft op de conclusies van aan
legger en, derhalve, de in het middel aan
geduide wetsbepaling heeft geschonden ; 

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

den vonnis in zover het beslist heeft over 
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de vordering van de burgerlijke partij ; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwer
pen _en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerder tot de kosten; verwijst de zaak, 
alzo beperkt, naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Mechelen, uitspraak 
doende in hoger beroep. 

27 December 1949. - 1 e kamer. -
Voorzitte1·, H. de Cocqueau des Mattes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. de Clippele. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Veldekens. 

2" KAMER. - 27 December 1949. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK. 
-HOGER BEROEP DOOR DE PROCUREUR 
DES KONINGS. - TE LAAT BETEKEND. 
- HOGER BEROEP NIET ONTVANKE
LIJIL 

2° VERWIJZING NA VERBREKING. 
-STRAFZAKEN.- HOGER BERDEP VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE TEN ON
RECHTE ONTVANGEN. - KOSTEN VAN 
DIT HOGER BEROEP TEN LASTE VAN DE 
VERDACHTE GELEGD. - VERWIJZING. 

3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
'-- HOGER BEROEP DOOR DE VER
DACHTE EN DOOR DE BURGERLIJKE 
PARTIJ. - VERZWARING VAN DE VER
OORDELING VAN DE VERDACHTE WAT 
BETREFT DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING IN EERSTE AANLEG. - ON
WETTELIJKE BESLISSING. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING. - CON
CLUSIES VAN DE VERDACHTE. - GEe 
STEUND HIEROP DAT DE BURGERLIJKE 
PARTIJ EEN BEPAALD MISDRIJF HEEFT 
GEPLEEGD. - VONNIS DAT VASTSTELT 
DAT HET BEWIJS VAN DERGELIJK MIS-

(1) Verbr., 10 Januari 1949 (AI"!". Verbr., 
1949, biz. 17; Bull. en PASIC., 1949, I, 20). 

(2) Vergelijk het arrest vermeld in de boven
staande nota. 

(3) Verbr., 5 Jul11948 (Arr. Verbr., 1948, 
biz. 377; Bull. en PAsrc., 1948, I, 437); 8 No
vember 1948 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 620). 

DRIJF NIET WERD GEBRACHT. - ANT
WOORD OP DE CONCLUSIES. 

1° Is niet ontvankelijk, het hoger beroep 
van de procureur des Konings tegen een 
vonnis van de politierechtbank, wanneer 
het werd betekend na het verstrijken van 
de termijn van vijftien dagen te rekenen 
van de uitspraak van het vonnis {1). 
(Wetb. van strafv., art. 205; wet van 
1 Mei 1849, art. 1.) 

2° Wanneer de bestreden beslissing wordt 
ve1·broken omdat zij ten onrechte het 
hoger beroep van het openbaar minis
terie heeft ontvangen en zij de kosten van 
dit hoger beroep ten laste heeft gelegd 
van de verdachte, geschiedt de verbreking 
met verwijzing {2). 

3° Zo alleen de hoger beroepen van de ve1·
dachte en van de burgerlijke partij ont
vankelijk zijn, mag de verdachte niet 
worden veroordeeld tot al de kosten van 
de publieke vordering in eerste aanleg, 
wanneer het beroepen vonnis hem slechts 
tot een gedeelte van die kosten had ver
om·deeld (3). 

4° Beantwoordt de conclusies van de ver
dachte tMen de burgerlijke partij en 
gesteund' hierop dat die partij een be
paald misdrijf heeft gepleegd, het vonnis 
dat vaststelt dat het bewijs van dit mis
drijf niet werd gebracht (4). 

(ZYLBERTAJN, T. GEVAERT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 J uni 1949 door de Correc
tionele Rechtbank te Brugge gewezen; 

I. Voor zoveel de eis tot verbreking 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering is gericht : 

Over het middel : schending van het 
advies van de Raad van State van 12 No
vember 1806, van de artikelen 1350 en 
1351 van het Burgerlijk Wetboek en van 
de artikelen 54 en 57, 2°, van de Wegcode, 
doordat het bestreden vonnis aanlegger 
in al de op beide aanleggen ontstane ge
rechtskosten verwijst, wanneer de eerste 
rechter hem slechts in een derde van de 
kosten van eerste aanleg had verwezen 
en het openbaar ministerie niet te be~ 
kwamer tij d tegen het vonnis in hager be
roep gekomen was : 

(4) Verbr., 4 October 1948 (A1·r. Verbr., 
1948, biz. 459; Bull. en PAsiC., 1948, I, 530 
en de nota, biz. 531); 31 Januari 1949 (A1·r. 
Verbr., 1949, biz. 81, Bull. en PASIC., 1949, 
I, 89); 19 December 1949 (Bull. en PAsrc., 
1950, I, 256). 
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Overwegende dat het beroep van het 
openbaar ministerie bij de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge tegen het 
beroepen vonnis, op 14 Maart 19t.9 ge
wezen door de Politierechtbank te Brugge, 
aan aanlegger betekend werd op 5 April 
1%9, dus nadat de door artikel 205 van 
het Wetboek van strafvordering voorge
schreven termijn verstreken was ; 

Dat, dienvolgens, dit beroep, in strijd 
met datgene de correctionele rechtbank 
heeft beslist, niet ontvankelijk was ; 

Overwegende dat de eerste rechter 
aanlegger slechts in een derde van de 
kosten van de publieke vordering had 
verwezen; 

Dat uitspraak doende op het beroep 
van aanlegger, de bestreden beslissing 
het beroepen vonnis heeft bevestigd on
der dit voorbehoud dat zij aanlegger tot 
de gehele kosten van beide instanties 
heeft veroordeeld ; 

Dat, de toestand van aanlegger alzo 
verzwarende ondan~s het gebrek aan 
rechtsgeldig beroep vanwege het open
baar ministerie, het bestreden vonnis ar
tikel 202 (gewijzigd door artikel 7 van de 
wet van 1 Mei 18t.9) van het Wetboek 
van strafvordering heeft geschonden ; 

Overwegende verder dat de substan
tiiHe of op straf van nietigheid voorge
schreven vormen werden nagekomen en 
dat, behoudens de schending van de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen, 
de uitgesproken veroordelingen wettelijk 
zijn; 

II. Voor zoveel de eis tot verbreking is 
gericht tegen de beslissing over de. vor
dering van de burgerlijke partij Gevaert : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 163 en 195 
van het Wetboek van strafvordering, 
doordat alhoewel, bij regelmatig v66r 
de eerste rechter genomen conclusies, 
welke v66r de rechter in hoger beroep 
hernomen werd, aanlegger had doen gel
den dat zijn medebeklaagde Gevaert, 
welke zich tegen hem lfurgerlijke partij 
heeft gesteld, de artikelen 5r. en 57, 2°, 
van het Algemeen Reglement op de 
verkeerspolitie overtreden had, het be
streden vonnis de burgerlijke eis van 
bedoelde burgerlijke partij in zijn geheel 
heeft toegewezen zonder zijn uitspraak 
dienaangaande met redenen te hebben 
omkleed, meer bepaaldelijk zonder de 
reden te hebben aangegeven op grond 
derwelke de rechtbank heeft beslist dat 
aanlegger niet kon aanspraak maken op 
het voorrecht van doorgang gesteund op 
de in het middel aangegeven bepalingen 
van het Algemeen Reglement : 

Overwegende dat, bij de conclusies 
welke hij v66r de politierechtbank nam, 
aanlegger enkel en eenvoudig beweerde 
dat verweerder Gevaert het hem ten laste 
gelegd misdrijf heeft gepleegd ; 

Dat de rechter, doordien hij verklaart 
dat uit het onderzoek v66r de rechtbank 
niet voldoende is gebleken dat verweer
der Gevaert dit feit heeft begaan, een 
passend antwoord op die conclusies geeft, 
vermits hij verklaart dat het bewijs van 
bovenbedoeld fe·it niet is bijgebracht; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis doch aileen in zover het het 
hoger beroep van het openbaar ministerie 
ontvankelijk verklaart en uitspraak doet 
over de kosten van de publieke vordering ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van de 
Correctionele Rechtbank te Brugge en 
dat melding er van zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt aanlegger 
tot de twee derde van de kosten, laat het 
overige ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak, alzo beperkt, naar de Correc
tionele Rechtbank te Gent, uitspraak 
doende in h_oger beroep. 

27 December 1%9. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mattes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Simon.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court; eerste advocaat-generaal. --'-- Plei
ters, HH. Schramme (van de Balie te 
Brugge) en Simont. 

2e KAJ\!ER. - 27 December 1949. 

VERANTWOORDELIJKHEID BUI-' 
TEN OVEREENKOMST ONT-
STAAN. - ONVRIJWILLIGE DODING. 
- TOE TE SCHRIJVEN AAN EEN FOUT 
VAN DE VERDACHTE EN AAN EEN FOUT 
VAN IIET SLACHTOFFER. ~ WEDUWE 
VAN RET SLACHTOFFER DIE ZICH BUR
GERLIJKE PARTIJ STELT WEGENS EEN 
PERSOONLIJKE SCHADE. - VEROORDE:. 
LING VAN DE VERDACHTE TOT HERSTEL
LING VAN GEHEEL DIE SCHADE.- ON
DER VOORBEHOUD VAN VERHAAL 'l'EGEN 
DE RECH'l'HEBBENDEN VAN HET SLAGHT
OFFER. - 0NWET'l'ELIJK ARREST. 

Is dubbelzinnig, en derhalve onwettelijk, het 
arrest dat, na te hebben vastgesteld dat 
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een onvrijwillige doding het gevolg is 
tevens van een {out van de ve~·dachte en 
van een onvoorzichtigheid van het slacht
offer, de ve1·dachte veroordeelt aan de 
weduwe van het slachtoffer, burgerlijke 
partij, volledig een persoonlijke schade 
te herstellen die zij heeft geleden inge
volge het rnisdrijf, doch " onder voorbe.
houd van het verhaal van de verdachte 
tegen de 1'echthebbenden van de overle
dene voor hun bijdrage in het deel van de 
verantwoordelijkheid van het slachto ffer 
voor het ongeval "• aldus onzeker latend 
of de rechter de weduwe !weft aangezien 
als zijnde een rechthebbende onder al
gernene titel van de overledene ( 1). 
(Grondwet, art. 97.) 

(VAN DAl\IIME, T. PAUWELS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 Juli 1949 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de publieke vordering : 

Overwegende dat de substantiiile of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 

' beslissing overeenkomstig de wet is ; 
In zover de voorziening gericht is tegen 

de beslissing over de vordering van de 
burgerlijke partij : 

Over het enig middel : schending,van 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest aan de bur
gerlijke partij, weduwe van het slacht
offer, een schadevergoeding heeft toege-· 
kend welke haar gehele ingeroepen zede
lijke schade dekt, alhoewel het met de 
eerste rechter erkent dat de verantwoor
delijkheid van het ongeval voor de twee 
derde op het slachtoffer beruste en zulks 
heeft beslist om reden dat de burger
lijke partij als derde en in eigen naam, 
en niet als rechthebbende van het over
leden slachtoffer, optrad tot herstelling 
.van een persoonlijke schade die geens
zins aan haar eigen schuld te wijten was, 
dan wanneer die schade haar oorsprong 
vond in het ongeval waarvoor aanlegster 
slechts gedeeltelijk verantwoordelijk was, 
zodat zij dan ook maar een deel moest 
dragen van de schade die er uit voort
gevloeid was : 

(1) De weduwe, die de voile eigendom erft 
van de nalatenschap van haar echtgenoot, is 
ongetwijfeld een rechthebbende onder alge
mene titel (Burg. Wetb., art, 767, 1). Die hoe-

Overwegende dat het middel het 
arrest verwijt niet naar rechte gemoti
veerd te zijn waar het aanlegster ver
oordeelt het volledig bedrag van de door 
verweerster geleden schade te vergoeden ; 

Overwegende dat aanlegster wegens 
onvrijwillige do ding van . de echtgenoot 
van verweerster vervolgd was ; 

Dat het arrest beslist dat aanlegster 
schuldig is aan het wanbedrijf, doch dat 
het ongeval veroorzaakt werd door de 
samenlopende fouten zowel van aanleg
ster als van het slachtoffer, dat ook een 
onvoorzichtigheid begaan had waar
voor de rechthebbenden van het slacht
offer de verantwoordelijkheid zullen moe
ten dragen; 

Overwegende dat, volgens het arrest, 
aanlegster tegenover verweerster tot de 
volledige herstelling van de schade ge
houden is, hoe gering ook haar fout weze, 
vermits verweerster als derde handelt, en 
niet als rechthebbende van de overledene, 
en zelf geen enkele fout begaan heeft ; 

Dat het arrest aanlegster veroordeelt 
aan verweerster volledig· de door deze 
laatste geleden schade te herstellen " on
der voorbehoud van haar verhaal tegen 
de rechthebbenden van de overledene 
voor hun bijdrage in het deel van de . 
verantwoordelijkheid van het slacht
offer voor het ongeval " ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing niet bepaalt of verweerster, welke 
ook de hoedanigheid weze waarin zij han
delde, al dan niet rechthebbende onder 
algemene titel van de overledene was ; 
dat, bij gebreke van die bepaling, het 
Hof in de onmogelijkheid verkeert de wet
telijkheid van het beschikkend gedeelte 
nate gaan; 

Dat het arrest, derhalve, artikel 97 van 
de Grondwet geschonden heeft ; 

Overwegende immers dat, indien ver
weerster rechthebbende onder algemene 
titel van de overledene is, de rechter niet 
beslissen mocht dat aanlegster veroor
deeld was tot het herstel van de gehele 
door verweerster geleden schade, en te
vens dat zij tegen deze laatste een verhaal 
mocht uitoefenen voor de gehele som, of 
voor een gedeelte van de som welke hij 
aanlegster veroordeelde aan verweerster 
te betalen; 

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

danigheid wordt betwist wanneer zij slechts 
het vruchtgebruik bekomt (raadpleeg DE 
PAGE, d. IX, n' 356 en de verwijzingen zowei 
in de nota 5, biz. 247 als in de nota 1, biz. 248). 
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den arrest, doch enkel in zover het over 
de vordering van de burgerlijke partij 
beslist heeft; veroordeelt aanlegster en 
de burgerlijke partij elk tot een helft van 
de kosten ; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Gent en dat 
melding ervan zal g·emaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk verbroken be
slissing; verwijst de zaak alzo beperkt 
naar het Hof van beroep te BrusseL 

27 December 1949. - 2° kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, IL de Clippele. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaaL -
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- 27 December 1949. 

1 o VERANTWOORDELIJ KHEID BUi
TEN OVEREENKOMST ONT
STAAN. - DooR DE BURGERLIJKE 
PARTIJ VOORGEWENDE SCHADE. 
HERSTELLING ER VAN BEVOLEN DOOR 
HET ARREST. - MIDDEL AFGELEID 
HIERUIT DAT HET ARREST DIE SCHADE 
VERKEERDELIJK ZEDELIJKE SCHADE 
HEEFT BETITELD. - MIDDEL VAN BE
LANG ONTBLOOT. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID BUI
TEN OVEREENKOMST ONT
STAAN. __:_ VooRGEWENDE SCHADE 
NIET BEWEZEN.- GEEN HERSTELLING. 

1° Wanneer een arrest de herstelling van 
de schade beveelt door de burgerlijke 
partij geleden ingevolge een ongeoor
loofde daad, is het middel afgeleid hier
uit dat het arrest die schade heeft betiteld 
« zedelijke schade », in plaats van stof
felijke schade, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk ( 1). 

2° De rechter mag, bij toepassing van ar
tikel 1382 van het Bu1·gerlijk Wetuoek, 
dan alleen de herstelling van een schade 
ontstaan uit een ongeoorloofde daad be
velen, wanneer het bestaan van die schade 
is bewezen. 

(1) Raadpleeg verbr., 21 October 1942 
(Bull. en PAsrc., 1942, I, 239); 24 April 1947 
(Arr. Verbr., 1947, blz. 135; Bull. en PAsrc., 
1947, I, 176) ; 17 J"uni 1948 (Arr. V erbr., 1948, 
biz. 340; Bull. en PAsiC., 1948, I, 397). 

(VAN DER GUCHT, T. HERPIN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestredEni 
arrest, op 28 Mei 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Aangaande de eisen tot verbreking 
ingesteld door Dequeker J ozef, als bur
gerlijke partij, en door de burgerlijk ver
antwoordelijke partij Van der Gucht 
Petrus : 

Overwegende dat uit de aan het onder• 
zoek van het Hof onderworpen proces
stukken niet blijkt dat bovenbedoelde 
voorzieningen betekend werden aan de 
partijen tegen welke zij gericht zijn 
(Wetb. van strafv., art. 418); dat zij, 
bijgevolg, niet ontvankelijk zijn; 

II. Voor zoveel de voorziening van 
Dequeker J ozef, als beklaagde, en die van 
Van de Gucht Leopold gericht zijn tegen 
de beslissing over de publieke vordering : 

Overwegende dat de substantHile of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing· wettelijk is ; 

III. Voor zoveel de voorziening van 
Dequeker, als beklaagde, en die van Van 
der Gucht de beslissing over de vorde
ringen van de burgerlijke partijen be
doelen : 

Overwegende dat aanleggers, tot sta
ving van hun voorziening, geen enkel 
middel inroepen en dat het Hof er van 
ambtswege geen opwerpt ; 

IV. Aangaande de voorziening inge
steld door de burgerlijke partij Herpin 
Florence, weduwe Stevens Fran~ois : · 

Over de twee middelen samengevoegd, 
afgeleid : het eerste, uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, het tweede, uit de scherr-· 
ding van bovenvermelde artikelen van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden arrest, zonder op aanlegsters 
conclusies een passend antwoord te ver
strekken, beslist dat aanlegster wel recht 
heeft op een vergoeding wegens zedelijke 
schade, maar niet wegens stoffelijke 
schade, wanneer uit de vaststellingen van 
de rechters over de grond blijkt dat de 
overleden echtgenoot van aanlegster ge~ 
durende zijn Ieven een winstgevende be
drijvigheid uitoefende (namelijk zijn me
dewerking in de exploitatie van een 
drankgelegenheid), waarvan het schie~ 
lijk ophouden aanlegster een stoffelijke 
schade heeft berok~end ; 

Overwegende dat uit de beweegredenen 
van het bestreden arrest blijkt dat het 
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hof van beroep heeft beschouwd dat het 
verlies van de persoonlijke bedrijvigheid 
van wijlen Stevens Frans, in de gemeen
schappelijke exploitatie van de drank
gelegenheid, aan aanlegster een zedelijk 
nadeel heeft veroorzaakt, maar dat het 
haar slechts een stoffelijke schade zou 
berokkend hebben indien een verlies van 
baten van die exploitatie er uit wa's ge
volgd; 

Dat het hof een vergoeding wegens 
eerst bedoelde schade heeft toegekend en 
de eis, op ·laatstbedoelde gegrond, heeft 
ontzegd omdat, naar zijn oordeel, het 
bewijs van het bestaan van de stoffelijke 
schade niet is bijgebracht; 

Overwegende dat gevolglijk het be
streden arrest aanlegsters conclusies op 
passende wijze heeft beantwoord; 

Dat, zo moest aangenomen worden dat 
de rechter over de grond het verlies van 
de persoonlijke bedrijvigheid van wijlen 
Stevens Frans verkeerdelijk « zedelijke 
schade '' heeft betiteld, dan wanneer het 
een stoffelijke schade gold, die dwaling 
aanlegster niet heeft gegriefd wijl het 
arrest de herstelling van die schade be
veelt; 

Overwegende, voor het overige, dat 
het arrest de in het middel vermelde 
wetsbepalingen niet heeft kunnen scherr
den waar het weigert de herstelling van 
'een schade te bevelen waarvan het be
staan niet is bewezen ; 

Waaruit volgt dat de middelen niet 
kunnen aanvaard worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; verwijst aanleggers Dequeker 
Jozef, Van de Gucht Leopold en Van de 
Gucht Petrus ieder tot een derde van de 
kosten, met uitzondering evenwel van 
die welke ontstaan zijn op de eis tot ver
breking ingesteld door de burgerlijke 
partij Herpin, weduwe Stevens, welke 
ten laste van deze laatste zullen blijven ; 
veroordeelt deze bovendien tot een ver
goeding van 150 frank jegens Van de 
.Gucht Leopold en Van de Gucht Petrus, 
alsook tot een vergoeding van 150 frank 
jegens Dequeker. 

27 December 1%9. -c-- 2e kamer. -
Voorzitter, H. de CocquMm des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
:verslaggever, H. Simon.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
pourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 December 1949. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- VONNIS VAN DE COR
REC'riONELE RECHTBANK. - 0NDER
TEKENING DOOR DE VOORZI'r'rER AL
LEEN. - GELDIG VONNIS. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- CORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN. 
- MIDDEL GERICHT TEGEN EEN TUS-
SENVONNIS. - EINDVONNIS ALLEEN 
DOOR DE VOORZIENING BESTREDEN. -
MIDDEL ONONTVANKELIJK. . 

1° De ondertekening door al de rechters die 
het vonnis hebben uitgesproken is, in 
stmfzaken, niet ve1·eist voor het bestaan 
van een beslissing, die niet met eenparige 
stem men moet worden verleend; derge
lijk vonnis, ondertekend door de voor
zitter alleen, is geldig (1). 

2° In correctionele en politiezaken, zijn de 
middelen gericht tegen een tussenvonnis 
zonder voorwerp wanneel' aanlegge1·s 
voorziening enkel tegen de eindbeslissing 
is gericht (2). 

(DE CLIPPEL, T. VAN STEENKISTE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 Augustus 19~9 door de 
Correctionele Rechtbank te Dendermonde 
gewezen; 

I. Voor zover de voorziening is gericht 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering : 

Over de twee middelen tot verbreldng, 
afgeleid, het eerste, uit de schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 190 van 
het Wetboek van strafvordering en van 
de rechten van de verdediging, doordat 
het bestreden vonnis verschillende ver
oordelingen, zowel op straf- als op bur
gerlijk gebied, ten laste van aanlegger uit
gesproken heeft, en de vordering van aan
legger tegen verweerder Van Steenkiste 
afgewezen heeft, zonder de vraag tot on
derhoor van getuigen, welke aanlegger 
v66r de rechtbank had ingediend, zoals 
uit de meldingen van het zittingblad dd. 
23 Juli 19~9 blijkt, in een regelmatig 
vonnis te onderzoeken, en bovendien, zon
der het advies van het openbaar ministe-

(1) Zie de voetnota, getekend R. H., onder
aan dit arrest in Bull. en PAsw., 1950, I, 277. 

(2) Verb~., 21 Augustus 1941 (Bull. en PA
SIC., 1941, I, 324); 28 Januari 1942 (ibid., 
1942, I, 26) en de nota 2 onderaan verbr., 
31 Januari 1939 (ibid., 1939, I, 51). 



-257-

:rie nopens die vraag gehoord te hebben ; 
. doordat aldus het bestreden vonnis, na
,gelaten hebbende over een verweermiddel 
van aanlegger regelmatig te beslissen, 
niet wettelijk gemotiveerd is en de rechten 
van de verdediging geschonden heeft ; het 
tweede, uit de schending van voormeld 
.artikel9? en van de artikelen 189, 316 van 
het Wetboek van strafvordering en van 
·de rechten van de verdediging, doordat 
het bestreden vonnis verschillende ver
{)Ordelingen, zowel op straf- als op bur,_ 
,gerlijk gebied ten laste van aanlegger 
uitgesproken heeft, en de vordering van 
.aanlegger tegen_ verweerder Van Steen
kiste afgewezen heeft, nadat de rechtbank 
:zich tegen de door aanlegger ing·ediende 
vraag tot onderhoor van getuigen verzet 
had " om reden dat de te horen getuigen 
tot op dit ·ogenblik de debatten hadden 

· bijgewoond "• dan wanneer er geen enkel 
wettelijk bezwaar is, in correctionele 
.zaken, tegen het feit dat de getuigen de 
.zitting zouden bijwonen, vooraleer zij hun 
getuigenis aflegg·en ; doordat, bijgevolg, 
.de reden door de rechtbank aangegeven 
tot staving van haar weigering om de 
yraag· to.t onderhoor van getuigen in over
weging te nemen, die weigering geenszins 
:rechtvaardigt : 

Overwegende dat het zittingblad van 
.de correctionele rechtbank van 23 Juli 
194o9, ondertekend en door de voorzitter 
·en door de griffier, na vastgesteld te heb
ben dat Mer Verwilghen, aanleggers 
raadsman, het verhoor van g·etuigen aan
vraagt, vermeldt dat de rechtbank zich 
·daartegen verzet omdat de getuigen, om 
wier verhoor wordt verzocht, tot op dit 
. ogenblik de debatten bijgewoond hebben ; 

Overwegende dat die beslissing, die met 
redenen is omkleed, ondubbelzinnig de 
a.anvraag verwerpt en, in strijd met dat
gene desaangaande in het eerste middel 
wordt beweerd, een tussenvonnis uit
maakt ; dat de ondertekening door de 
andere rechters dan de voorzitter van een 
beslissing, die niet met eenparige stem
men moet verleend worden, voor het 
bestaan van die beslissing niet is vereist ; 

Overwegende dat de grief vervat in het 
eerste middel, afgeleid uit h.et verzuim 
van verhoor van het openbaar ministerie 
en het bij het tweede middel geopperd 
be.zwaar, afgeleid uit de beweerde on
wettelijkheid van de beslissing, geen voor
werp hebben, wijl aanlegger zich in ver
breking heeft voorzien, niet tegen het 
tussenvonnis van 23 J uli 1%9, maar 
wel tegen het eindvonnis alleen ; 

Overwegende, met betrekking tot 
laatstbedoelde beslissing, dat de substan-

VERoR., 1950. - 17 

Wile of op straf van nietigheid voorge- . 
schreven vormen werden nageleefd en 
dat de uitgesproken veroordelingen wet
telijk zijn ; 

II. Voor zover de eis tot verbreking de 
beslissing bedoelt over de vordering van 
de burgerlijke partij Van Steenkiste Da
niel en die over aanleggers eis als burger
lijke partij : 

Overwegende dat geen bijzonder mid
del wordt aangevoerd en dat het Hof er 
geen ambtshalve opwerpt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de ver
goeding van 150 frank ten bate van Van 
Steenkiste Daniel; verwijst aanlegger in 
de kosten. 

2? December 194o9. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Simon.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 27 December 1949. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKJNG_ 
- STRAFZAKEN. - VEROORDELING 
TOT EEN GELDBOETE. - MIDDEL AF
GELEID HIERUIT DAT DE RECHTER 
GEEN VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 
HEEFT UITGESPROKEN.- VOORZIENING 
DOOR DE VEROORDEELDE. - MIDDEL 
ONONTV ANKELIJK. 

2° STRAF. - VERBEURDVERKLARING . 
- VERBEURDVERKLAHING VAN HET 
AUTOVOERTUIG VAN DE VERDACHTE. 
- GEEN CONCLUSIES DIE HET EIGEN
DOi\lSRECHT VAN DE VERDACHTE BE
TWISTEN. - BESLISSING DIE VAST
STELT DAT HET VOERTUlG AAN DE VER
DACHTE TOEBEHOORT. 

1° Een veroordeelde heeft er geen belang 
bij om zich er over te beklagen dat de 
rechter over de grond, die hem tot een 
geldboete heeft veroordeeld, bovendien 
tegen hem een vervangende gevangenis
stmf had moeten uitspreken (1). 

2° W anneer geen conclusies werden geno
men die het eigendomsrecht van de ver
dachte op het in beslag genomen auto-

(1) Verbr., 27 Maart 1911 (Bull. en PASIC., 
1911, I, 189); 14 Februari en 14 Juni 1949 
(A1·r. Verbr., blz. 111 en 374; Bull. en PAsrc., 
1949, I, 122 en 426). 
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voertuig betwisten, betekent de beslissing 
van de !'echters die " de auto van be
tichte " verbeurd ve1·klaart, dat dit voer
tuig eigendom -vctn de betichte ts. 

(DELRUE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 Juli 1949 door de Correc
tionele Rechtbank te Brugge gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 40 van het Strafwetboek en van 
de in verband staande wetten en artike
len, doordat het bestreden vonnis een 
vonnis van de Politierechtbank te Brugge 
eenvoudig bevestigt, waarbij ten laste 
van aanlegger een boete, doch geen ver
vangende gevangenisstraf werd uitge
sproken; 

Overwegende dat de vervangende ge
vangenzitting een straf is, en de veroor
deelde geen belang heeft om zich te be
klagen dat zij te zijnen laste niet is uit
gesproken geweest ; 

Overwegende dat het middel, derhalve, 
niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel : verkeerde 
toepassing van artikel 2, 2°, van de wet 
van 1 Augustus 1899, aangevuld en g·e
wijzigd door de wetten van 1 Augustus 
1924 en 16 December 1935 op de ver
keerspolitie, doordat het bestreden von
nis een vonnis van de Politierechtbank 
te Brugge eenvoudig bevestigt, waarbij 
ten laste van aanlegger ,de verbeurdver
klaring van een voertuig werd uitg·espro
ken, zonder echter vast te stellen dat dit 
voertuig wel het eigendom was van de 
persoon die in overtreding werd bevon
den, of van diegenen die, wetens en wil
lens, hun voertuig hadden toevertrouwd 
aan een persoon die vervallen was van het 
recht een voertuig te sturen : 

Overwegende dat, naar artikel 2 van 
de wet van 1 Augustus 1899, aangevuld 
door artikel 2 van de wet van 1 Augustus 
1924, de rechter gemachtigd is de tij de
lijke of definHieve verbeurdverklaring 
van het voertuig uit te spreken indien dit 
eigendom is van de dader van het mis:
drijf; 

Overwegende dat de uitdrukking " de 
auto van betichte "' door de eerste rech
ter gebruikt, dezelfde betekenis heeft als 
deze : de auto, eigendom van betichte; 
dat de omstandigheid dat v66r de rechter 
in hager beroep daaromtrent geen con
clusies door aanlegger werden g·enomen 
aantoont dat geen betwisting nopens dit 
eigendomsrecht bestond : 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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 en veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

27 December 1949. - 26 kamer. 
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mattes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Vandermersch. - Ge
lijkluidende conclusie wat betreft 1° en
st1·ijdige conclusie wat bet1·e{t 2°, H. Raoul 
H ayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 27 December 1949. 

1° RECHTERLIJKE INRICHTING.
MISDAAD TEN LASTE GELEGD VAN EEN 
OFFICIER VAN DE GERECHTELIJKE }'0-
LITIE IN DE UITOEFENING VAN ZIJN 
AlVIBT.- CORRECTIONALISATIE.- Tus
SENKOMST VAN DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING. - VERKNOCHT' 
WANBEDRIJF TEN LASTE GELEGD VAN 
EEN DERDE. - BEHOORT NIET TOT 
DE BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
HIERUIT DAT DE VERDACHTE NIET OVER 
DE NODIGE TIJD HEEFT BESCHIKT OM: 
ZIJN VERDEDIGING VOOR DE RECHTER 
OVER DE GROND VOOR TE BEREIDEN 
- MAG NIET VOOR DE EERSTE lVIAAL. 
VOOR HET HOF VAN VERBREKING WOR
DEN VOORGESTELD. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - TOEVOE
GING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE 
VAN EEN NOTA BIJ DE BUNDEL. - NA 
HET SLUITEN VAN DE DEBATTEN. -
NOTA AAN DE RAADSMAN VAN DE VER
DACHTE MEDEGEDEELD. - GEEN VER
ZOEK TOT HEROPENI'NG VAN DE DE
BATTEN. - RECHTEN VAN DE VERDE
DIGING NIET GESCHONDEN. 

1° W anneer zij een misdaad ten laste ge
legd van een of/icier van de gerechtelijke 
politie, gepleegd in de u,itoefenin(J van. 
zijn ambt, correctionaliseert, doet de 
kamer van inbeschuldigingstelling enkel 
uitspraak over het bestaan· van verzach
tende omstandigheden; zij heeft derhalve 
geen kennis te nemen van een verknocht 
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wanbedrijf dat ten laste gelegd wordt van 
een derde, welke dienvolgens niet vermag 
.te beweren v66r die kamer te verschij
nen (1). 

2° Mag niet voor de eerste maal v66r het Hof 
van ve1'b1·eking worden voorgesteld, het 
middel afgeleid hieruit dat de verdachte 
niet over de nodige tij d he eft beschikt 
om zijn verdediging v66r de rechter over 
de g1·ond te bereiden (2). 

3o Het toevoegen door het openbam· minis
terie aan de bundel van een nota, na 
het sluiten van de debatten, schendt de 
rechten van de verdediging niet wanneer 
die nota aan de raadsman van de ver
dachte werd medegedeeld en dat noch de 
verdachte noch zijn raadsman om de her
opening van de debatten hebben ve1'
zocht (3). 

(VAN HAM EN LECHIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 J'uni 191>9 door het Hof van 
beroep te Gent gewe'zen ; 

Over de voorziening van aanlegger 
Lechien : 

Over het enig middel : schending van 
de rechten van de verdediging, eerste 
-onderdeel : doordat, hoewel hij met een 
officier van de gerechtelijke politie, ver
volgd v66r het Hof van beroep te Gent 
wegens een misdrijf verknocht met de 
misdrijven hem ten laste gelegd was ver
volgd, en dan wanneer deze laatste v66r 
de kamer van inbeschuldigingstelling van 
gezeg·d hof was verschenen om op de te 
zijnen voordele bestaande verzachtende 
.omstandigheden te horen beslissen, aan
leg·ger niet gedagvaard werd om v66r 
die onderzoeksrechtsmacht te verschij
nen, dan wanneer de artikelen to 79 en 
483 van_het Wetboek van strafvordering, 
indien zij voorzien dat de procureur
generaal bij het hof van beroep de offi
cier van gerechtelijke politie rechtstreeks 
zal dagvaarden v66r het hof van be
roep >yegens de hem ten laste gelegde 
wanbedrijven, het recht niet uitsluiten 
voor de medeplichtigen dezer om te 
verschijnen v66r de kamer van inbe
schuldigingstelling ten einde zich tegen de 

(1) Raadpleeg verbr., 29 Juni 1931 (Bull. 
en PAsrc., 1931, I, 204); 25 November 1935 
(ibid., 1936, I, 60); 5 Juli 1938 (An·. Verbr., 
1938, blz. 159; Bull. en PAsrc., 1938, I, 257); 
5 December 1939 (Bull. enPAsiC., 1939, I, 503). 

(2) Verbr., 7 Januari 1946 (Arr. Verbr., 
1946, blz. 7; Bull.· en PASIC., 1~46, I, 6); 

tegen hen bestaande bezwaren te v er
dedigen, wat zou beletten dat, zoals dit 
het geval in zake was, hun een graad van 
jurisdictie zou ontnomen worden ; tweede 
onderdeel : doordat de dagvaarding· van 
20 Mei 1%9 slechts drie dagen v66r de 
terechtzitting ter kennis van aanlegger 
werd gebracht, wat hem alle mogelijk
heid ont.nam kennis van het dossier te 
nemen ; derde onderdeel : doordat de 
korte termijn welke de tweede en de 
eerste terechtzitting scheidde, de talrijke 
stukken van de bundel en de talrijke 
getuigen tij dens het vooronderzoek en 
op de terechtzitting onderhoord, aanleg
ger niet toelieten een nota neer te leggen; 
vierde onderdeel : doordat de procureur
g·eneraal een nota bij het dossier voegde 
twaalf dagen na het sluiten van de de
batten en twee dagen v¢6r de uitspraak 
van het arrest, wat aanlegger belette er 
op te antwoorden ; 

Over het eerste onderdeel van het 
middel : 

Overwegende dat, in de gevallen voor
zien bij artikelen lo79 en 483 van het Wet
hoek van strafvordering, het aan de 
procureur-generaal bij het hof van be
roep behoort, met uitsluiting van de tus
senkomst van alle onderzoeksrechts
macht, de vervolgingen in te stellen en 
de publieke vordering bij de bevoegde 
rechtsprekende rechtsmacht aanhangig 
te maken, zowel wat de officier van 
gerechtelijke politie betreft aan wie een 
wanbedrijf ten laste gelegd wordt, als 
wat betreft zijn medebetichten en de ver
dachten die wegens verknochte wanbe
drijven te recht staan; 

Overwegende dat deze artikelen af
wijken van het principe, volg·ens hetwelk 
ieder onderzoek tot de beoordeling van 
de bezwaren door· een onderzoeksrechts
macht aanleiding moet g·even ; 

Overwegende dat de Kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van be
roep te Gent in zake slechts heeft moeten 
uitspreken over het bestaan van ver
zachtende omstandigheden ten voordele 
van de officier van gerechtelijke politie 
Van Ham, verdacht van de misdaad voor
zien bij artikel 195 van het Strafwet
boek; dat de vervolging ten laste van 
aanlegger, die slechts verdacht was van 

5 Januari 1948 (An·. Verbr., 1948, blz. 6; 
Bull. en PAsiC., 1948, I, 7); 22 Juli 1949 (Bull. 
en PASIC., 1949, I, 556). 

(3) Raadpleeg verbr., 29 November 1943 
(Bull. en PAsrc., 1944, I, 83) en de voetnota 
onderaan het onderhavig at·rest in Bull. en 
PASIC., 1950, I, 279. 

- r-----
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een verknocht wanbedrijf voorzien bij 
artikelen 2~8 en 252 van het Strafwet~ 
hoek, bij haar niet moest aanhangig wor
den gemaakt ; 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel naar recht faalt; 

Over de tweede en derde onderdelen 
samen : 

Overwegende dat aanlegger staande 
houdt dat hij zijn verdediging niet op 
regelmatige wijze v66r het hof van be
roep heeft kunnen voordragen ; 

Overwegende dat het aan aanlegger 
behoorde v66r de rechter over de grond 
de schendingen van de rechten van de 
verdediging te doen gelden, welke hij 
voor de eerste maal v66r het Hof inroept ; 

Overwegende, voor het overige, dat 
uit de processtukken blijkt dat aanlegger 
gedagvaard op 2P Mei 19~9, ter terecht
zitting . van 3 Juni 1%9 verscheen, 
er de op zijn verzoek gedagvaarde ge
tuigen deed onderhoren, het verhoor ver
zaakte van de getuigen gehoord op de 
voorafgaande zitting waarop hij niet ver
schenen was en dat hij zelf, door iijn 
raadsman bijgestaan, in zijn verdedi
gingsmiddelen werd oi:J.derhoord ; 

Dat het tweede en het derde onderdeel 
van het misdrijf dus niet ontvankelijk 
zijn; 

Over het vierde onderdeel van het mid
del : 

Overwegende dat, ter terechtzitting 
van 3 Juni 1949, het Hof van beroep te 
Gent de debatten voor gesloten ver
klaarde en de zaak, voor uitspraak van 
het arrest, op 17 Juni 1949 verschoof; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie, na het sluiten van de debatten, een 
nota neerlegde welke bij het dossier werd 
gevoegd; 

Dat het op 15 Juni 19~9 afschrift daar
van aan de raadsman van aanlegger me
dedeelde : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof acht vermag te slaan blijkt dat 
aanlegger, op· 17 Juni 19~9, datum vast
gesteld voor de uitspraak van het arrest, 
of vroeger, de heropening van de debatten 
zou aangevraagd hebben om de nota van 
het openbaar ministerie te beantwoorden; 

Dat het vierde onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden ; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
voorziening zich er toe beperkt feitelijke 
beschouwingen aan te voeren, waarvan 

(1) Verbr., 7 en 14 November 1949 (ziehoger, 
blz. 114 en 141; Bull. en PAsrc., 1950, I, 123 
en 157 en de nota's 3, blz. 124, en I, blz. 157). 

de beoordeling aan de bevoegdheid van 
het Hof ontsnapt ; 

En overwegende, zowel wat de voor
ziening van aanlegger Lechien dan wat. 
deze van aanlegg·er Van Ham betreft, dat. 
de bestreden beslissing gewezen werd op 
een procedure waarin 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 elke aanlegger tot de 
helft van de kosten. 

27 December 1949. - 2• kamer. -
Voorzitte1·, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer- waarnemend voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Bayot.- Gelijkluidende· 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Resteau. 

2• KAMER.- 27 December 1949. 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
- ZAAK REEDS AANHANGIG V66R DE: 
KRIJGSRAAD.- KRIJGSAUDITEUR ZON
DER HOEDANIGHEID OM EEN DAAD VAN 
ONDERZOEK TE VERRICHTEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- BESLISSING GESTEUND· 
OP EEN VERKLARING DIE ONWETTELIJK 
ONDER EED WERD ONTVANGEN.- 0N
WETTELIJKE BESLISSING. 

1° Eens dat de zaak v66r de krijgsmad aan
hangig werd gemaakt, mag de krijgs
auditeur geen daad van onderzoek meer 
verrichten, namelijk een getuige horen. 
onder eed (1). 

2° Is onwettelijk, het arrest waarvan het 
beschikkend gedeelte is gesteund op een. 
verklaring die onwettelijk onder eed werd 
ontvangen (2). 

(LOHMAN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1949 gewezen door het. 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brus
sel · 

over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 29 tot ~7 van het 
Wetboek van strafvordering, van de 
rechten van de verdediging en van de 

(2) Verbr., 14 November 1949 (zie hoger, 
blz. 141; Bttll. en PASIC., 1950, I, 157 en de 
nota 2). 
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regelen die de aanhangigmaking van de 
zaken bij de onderzoeksrechtsmachten 

- en de rechtsprekende colleges beheersen, 
doordat het bestreden arrest, wijzend op 
de stukken van de bundel, het getuigenis 
van Van Damme Petrus niet heeft ge
weerd welke door de krijgsauditeur, na 
outlasting van zijn onderzoeksplichten, 
onder eed werd afgenomen, en aldus aan 
dit getuigenis een geloofswaarde heeft ge
hecht waarmede het niet wettelijk be
kleed was : 

Overwegende dat aanleggers op 1l. No
vember 1948 v66r de Krijgsraad te Gent 
werden gedaagd ; dat, ten g·evolge van 
die dagvaarding welke de zaak bij de 
rechtsmacht van wijzen aanhangig 
maakte, de krijgsauditeur zich van het 
onderzoek ontlast bevond ; 

Overwegende dat nochtans blijkt uit 
-een proces-verbaal van 24c November 
1948 dat de krijgsauditeur op die datum, 
en dus na zijn outlasting, het getuigenis 
van Van Damme Petrus onder eed heeft 
opgenomen; dat voormeld proces-ver
baal bij de bundel werd gevoegd ; 

Overwegende dat, indien, na outlas
ting van zijn onderzoeksplichten, het aan 
de krijgsauditeur optredend in hoedanig
heid van officier van de gerechtelijke 
politie niet is verboden inlichtingen in te 
zamelen welke tot de openbaarheid van 
de waarheid nuttig blijken, hij niet
temin alsdan geen hoedanigheid meer be
zit om getuigenissen onder eed op te ne
men, en dat de getuigenissen welke hij 
derwijze oprieemt nietig zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vermeldt dat het militair gerechtshof 
zijn beslissing heeft gegrond op de be
scheiden van de bundel behalve deze die 
het arrest aanduidt ; dat echter het pro
ces-verbaal van 24c November 1948 in de 
aldus uit de debatten verworpen beschei
den niet is begrepen; 

Overwegende mitsdien dat dit getui
genis voorkomt als tot staving van de 
overtuiging van het hof bijgedragen te 
hebben; dat zijn nietigheid derhalve de 
nietigheid van het bestreden arrest me
debrengt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het veroordeling van 
aanleggers inhoudt; beveelt dat het on
derhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de reg·isters van het militair ge
rechtshof en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten laste 
van de Staat ; verwijst de zaak, aldus be
perkt, naar het militair gerechtshof an
ders samengesteld. 

27 December 194c9. - 2e kamer. -
Voor:zitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Vandermersch. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaaL 
- Pleiter, H. Veldekens. 

2e KAMER.- 27 December 1949. 

GENEESKUNDE. - 0RDE DER GE
NEESHEREN. - LIJST. - AANVRAAG
OM INSCHRIJVING. - VOORBARIG VER
KLAARD. - WETTELIJKE BESLISSING. 

Artifrel 2 van de wet van 25 Juli 1938 
betreffende de Orde der Geneesheren, ver
biedt niet aan de provinciale raad van 
de orde noch aan de gemengde raad van 
beroep, die moeten uitspraak doen over 
een aanvraag om inschr.ijving op de 
lijst van de orde, deze aanvraag niet 
de finitief te verwerp en, alhoewel zij vast
stellen dat de verzoeker feiten heeft begaan 
die op he den het de finttief ver bod van de 
uitoefening van de geneeskunde recht
vaardigen, en ze voorbarig te verklaren 
om 1·eden dat het gedrag van de verzoeker 
in de toekomst de e1·nst van. de begane 
feiten zal verminderen. 

(HOUTAVE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, gewezen op 15 Februari 1949 
door de Gemengde Raad van beroep van 
de Orde der Geneesheren, zetelende te 
Brussel; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de .Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, bij tegenstrijdige mo
tieven, wat met een gebrek aan motive
ring gelijkstaa:t, enerzijds verklaart dat de 
ten laste van aanlegger gelegde feiten zijn 
inschrijving op de lijst van de Orde der 
Geneesheren thans niet toelaten, zodat 
in zijn beschikkend deel het arrest de aan
vraag tot inschrijving· voorbarig· ver
klaart, terwijl het ten andere de beslis
sing van de Provinciale Raad van West
Vlaanderen waartegen beroep bevestigt 
die deze aanvraag verwierp, en als reden 
daartoe aangeeft dat de bedreven feiten 
het definitief verbod ·de geneeskunde in 
Belgie uit te oefenen blijken te rechtvaar
digen, zodat men ten slotte niet weet of 
de verwerping van aanleggers aanvraag, 
al dan niet, definitief is : ' 

Overwegende dat de Provinciale Raad 
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van West-Vlaanderen der Orde der 
-Geneesheren_, aanleg·gers aanvraag om 
inschrijving op de Iijst van de Orde der 
Geneesheren heeft verworpen om be
weegredenen die duidelijk aantonen dat 
die verwerping een definitief karakter 
had· 

O~erwegende dat de bestreden beslis
.sing verklaart dat het aanlegger ten laste 
gelegd feit gewis van aard is om aan de 
eer van het geneeskundig beroep grote
liJkS aanstoot te geven, dat de betrekke
lijk korte tij dsruimte verlopen sedert 
het plegen van dit feit en de zwaarwich
tigheid er van aldus op hedE:m reeds het 
definitief verbod van de uitoefening van 
de geneeskunde in Belgie blijken te recht
vaardigen; 

Dat op bovenvermelde gTonden de be
.streden beslissing zegt voor recht « dat de 
inschrijving van appellant (i.e. aanlegger 
in verbreking) op de lijst van de Orde der 
_geneesheren als voorbarig voorkomt " en 
dientengevolge de beslissing van de Pro
vinciale Raad van vVest-Vlaanderen be
vestigt; 

Dat die bewoordingen van de bestreden 
beslissing. ondubbelzinnig aantonen dat, 
waar de Gemengde Raad van beroep, na 
de aanvraag· tot inschrijving voorbarig 
te hebben verklaard, de beslissing van de 
Provinciale Raad der Orde bevestigt, hij 
uitsluitend verwijst naar de bewoordin
gen van bet beschikkend g·edeelte van· de 
in eerste aanleg gewezen beslissing dat de 
aanvraag verworpen had ; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede, middel : scheriding 
van artikelen 2 van de wet van 25 J uli 
1938, 97 van de Grondwet, doordat de 
bestreden beslissing aanleggers aanvraag 
tot inschrijving· op de lijst van de Orde 
-der Geneesheren afwijst na beslist te 
hebben dat zij, gelet op de door aanlegger 
gepleegde daden, als voorbarig· voorkomt, 
wat veronderstelt dat die daden niet van 
aard zijn om het definitief verbod van de 
uitoefening· van de geneeskunde in 
Belgie als gevolg te hebben, en dan wan
neer de verwerping van de aanvraag tot 
inschrijving op de lijst van de Orde der 
Geneesheren aileen kan plaats vinden 
indien de gepleegde feiten het definitief 
verbod de geneeskunde in Belgie uit te 
oefenen rechtvaardigen, of, minstens, niet 
toelaat met zekerheid nate gaan of de Ge
mengde Raad het bestaan van de om
standigheid, welke · aileen toelaat de in
schrijving te weigeren, ten genoege van 
rechte vastgesteld heeft : 

Overwegende dat, bij dit middel, aan-

legger aan de bestreden beslissing ver
wijt te hebben aangenomen dat de ver
werping· van een aanvraag tot inschrij
ving op de lijst van de Orde der genees
heren mogelijk is zelfs in gevallen waarin 
de begane feiten niet het definitief verbod 
van de uitoefening van de geneeskunde 
rechtvaardigen ; 

Overwegende dat, de aanlegger ten 
laste gelegde feiten beoordelende, de Ge
mengde Raad verklaart dat zij aldus op 
heden reeds het definitief verbod de 
geneeskunde in Belgie uit te oefenen 
blijken te rechtvaardigen ; 

Dat, alzo, de bestreden beslissing vast
stelt dat de voorwaarden vereist opdat 
de inschrijving op de lijst definitief zou 
kunnen geweigerd worden in het behan
deld geval voorhanden zijn; 

Dat echter, noch de bewoordingen 
van artikel 2 van de wet van 25 Juli 
1938, noch de geest van de wet zich 
ertegen verzetten dat de Raad, alhoe
wel hij vaststelt dat de feiten zo ern
stig zijn dat zij het definitief verbod van 
het uitoefenen van de geneeskunde zou
den rechtvaardigen, zich toch er toe be
perkt de aanvraag voorbarig te verklaren, 
omdat hij bij voorbeeld hoopt dat de ver
zoeker zich zal beteren en derhalve in de 
toekomst de afname van de ernst van de 
vaststaand verklaarde feiten de inschrij
ving van de belanghebbende op de lijst 
van de orde zal toelaten ; 
- Overwegende · dat het tweede middel 
niet opgaat ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; verwijst aanlegger in de kosten. 

27 December 1949. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Simon.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste aclvocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2" KAIVIER. - 27 December 1949. 

1° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDERE 
BEWIJSVOERING OPLEGT. - BESLIS
SING GESTEUND OP EEN VERKLARING 
ZONDER EED- GEDAAN TIJDENS DE 
VOORBEREIDENDE INFORIVIATIE. · 
WETTELIJKHEID. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GETUI
GENISSEN. - BEOORDELING VAN HUN 
BEWIJSKRACHT DOOR DE EERSTE RECH-
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'fER. - BIND'f DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP NIET. 

1o Wanneer, in strafzalcen, de wet geen bij
zondere bewijsvoering oplegt, mag de 
rechter de bewijslcmch~ beoor~elen va'!l' 
een tijdens de voorbere~dende ~nformat~e 
zonder eed gedane verlclm·i"}g (1). 

2o De rechter in hoger beroep ~s met gebon
den doo1· de beoordeling van de bewijs
lcmcht van de getuigenissen door de 
eer ste rechter. 

(VAN SPEYBROECK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op ? Juli 1%9, door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brus
sel· 

Over het eerste middel : het arrest 
neemt in aanmerking het getuigenis af
gelegd door de genaamde De Roo Jul~a 
aan de Veilig·heid van de Staat, hoewel dre 
getuig·e niet v66r de krijgsraad versche
nen is en dus niet onder eed gesproken 
heeft : 

Overwegende dat, behalve in het geval, 
vreemd aan de onderhavige zaak, waar 
de wet een bijzondere bewijsvoering op
legt, de rechter over de grond in straf;z:a
ken vrijelijk volgens geweten, de bewiJS
kracht beoo~deelt van de bewijsmiddelen 
welke hem worden voorgelegd ; dat de 
bestreden beslissing aldus wettelijk de 
verklaringen heeft kunnen in acht nemen 
welke door de genaamde De Roo Julia 
aan de ambtenaar van de Veiligheid van 
de Staat werden afgelegd ; 

Overwegende dat noch uit het bestre
den arrest, noch uit enig stuk aan de 
procedure, waarop het Hof acht vermag 
te slaan blijkt dat aanlegger zou hebben 
gevorde~d dat De Roo Julia ter terecht
zitting onder eed zou worden onderhoord ; 

Overwegende dat het middel derhalve 
niet kan worden aangencimen ; 

Over het tweede middel : er wordt in 
het arrest beweerd dat aanlegger bekend 
heeft de naam van Motte te hebben ont
vangen van De Roo Andre, dan W:'lnn~er 
hij nooit,. in geen enkel omstandrgherd, 
dit feit bekend heeft ; 

Overwegende dat het middel stuit te
gen de souvereine vaststellingen van de 
rechter over de grond en, derhalve, feite
lijke grondslag mist ; 

Over het derde middel : er wordt reke-

(1) Verbr., · 4 October 1948 (Arr. Verbr., 
1948, blz. 470 ;.Bull. en PASIC., 1948, I, 542). 

ning gehouden met getuigenissen van 
Duitsers, hoewel die g·etuigenissen door 
de krijgsraad als onwaarschijnlijk en 
onbetrouwbaar verworpen werden : 

Overwegende dat, waar het bestreden 
arrest verklaart dat « weliswaar verlda
ringen van Duitse agenten met g·rote om
zichtigheid moeten onderzocht worden, 
dat echter die verklaringen dienen aan
genomen wanneer de feiten zel~ die :re~
klaringen komen staven, zoals m hmdrg 
geval », die beschouwing behoort tot de 
souvereine beoordeling· van de rechter 
over de gTond en ontsnapt aan het toe
zicht van het I-I of van verbreking; 

Overwegende dat het middel, der
halve, feitelijke grondslag mist; 

Over het vierde middel : er wordt in 
het arrest geen rekening gehouden met 
het feit dat de verklikking· van De Roo 
gebeurd is v66r dat aanlegger deze laatste 
kende : 

Overwegende dat het middel is gegrond 
op een feitelijke omstandigheid welke 
steun vindt, noch in het bestreden arrest, 
noch in enig stuk van de procedure 
waarop het Hof acht vermag te slaan; 

Overwegende dat het middel aldus niet 
kan worden aangenomen ; 

Overwegende dat de substantiiile of op 
straf van nietigheid voorgeschrvven 
rechtsvormen werden nageleefd en de 
uitg·esproken beslissing overeenkomstig 
de wet is; . 

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

2? December 1%9. - 2e kamer. ~ 
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mattes, 
raadsheer waa.rnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. V?-ndermerscn. - G~
lijlcluidende conclus~e, H. Raoul Hayort 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 December 1949. 

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZ.\c 
KEN .. - VERDACHTEN VEROORDEELD 
WEGENS EEN ZELFDE MISDRIJF EN WE
GENS ONDERSCHEIDEN MISDRIJVEN. -
I-lOOFDELIJKE VEROORDELING TOT AL 
DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VORDE
RING. - 0NWETTELIJKHEID. 

2" MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. -·BuRGERLIJKE voR
DERING. - MIDDEL AFGELEID UIT HET 
GEBREK AAN RECH'l'STREEKS OORZAKE
LIJK VERBAND TUSSEN HE'l' MISDRIJF 
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EN DE VOORGEWENDE SCHADE. - MAG 
NIET VOOR DE EERSTE MAAL VOOR HET 
HOF VAN VERBREKING WORDEN VOOR
GESTELD. 

·1 ° Wanneer verschillende verdachten door 
hetzelfde vonnis wegens een zelfde mis
drijf en wegens onderscheiden misdrijven 
veroordeeld worden, mogen zij niet hoof
delijk tot de kosten van de publieke VO!'

dering w01·den veroordeeld, tenzij voor 
het deel van die kosten met betrekking tot 
het misdrijf welk hun gemeen is (1). 
(Strafwetb., art. 50.) 

2° De verdachte mag niet voor de eerste maal 
v66r het Hof van verbreking staande 
houden dat er geen rechtstreeks oorzake
lijk verband bestaat tussen het hem ten 
laste gelegd misdrijf en de door de bur
gerlijke partij voorgewende schade · (2). 

(LAMPAERT, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
:arrest, op 27 Juli 1949 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brus~o 
sel· 

{ Aangaande de voorziening van Lam
paert : 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de publieke vordering : 

Over het middel ambtsh.alve opgewor
pen : schending van artikel 50 van het 
Strafwetboek, doordat het bestreden ar
rest aanlegger hoofdelijk met een andere 
beklaagde tot de kosten van de publieke 
vordering veroordeelt, dan wanneer die 
medebeklaagde aan andere misdrijven 
schuldig verklaard wordt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
eerste aanlegger tot twee straffen ver
oordeelt wegens overtreding : 1° van ar
tikel 25 van het Militair Strafwetboek; 
2° van artikel 54 van hetzelfde wetboek; 

Overwegende dat het beroepen von
nis daarenboven tweede beklaagde De 
ClerC'q tot drie straffen veroordeeld had 
wegens overtredingen : 1° van artikel 23 
van het Militair Strafwetboek ; 2° van 
artikel 54 van hetzelfde wetboek en 
3° van artikelen 27, 29 en 42 van de Weg
code; dat het beide beklaagden hoofde
lijk tot de kosten van de publieke vor
dering veroordeeld had : 

Overwegende dat, over het hoger be-

(1) Verbr., 27 Maart 1944 (Arr. Verbr., 1944, 
biz. 130; Bull. en PAsrc., 1944, I, 276); 
28 November 1949 (zie boger, biz. 171; Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 188). 

roep ingesteld door Lampaert uitspraak 
doende, het bestreden arrest de hoofde
lijke veroordeling tot de kosten van de 
publieke vordering bevestigd heeft ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 50 van het Strafwetboek, Lampaert 
slechts hoofdelijk met De Clercq kon ver
oordeeld worden tot het gedeelte van de 
kosten van de publieke vordering dat be
trekking heeft op het misdrijf waaraan 
hij zelf en De Clercq schuldig werden ver
klaard; 

Waaruit volgt dat het arrest die wets
bepaling heeft geschonden ; 

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

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de vordering van de bur
gerlijke partij en, de Minister van lands~ 
verdediging en de Minister van openbare 
werken : 

O.ver het enig middel : de door de bur
gerlijke partijen aangevoerde schade : 
1° is geen rechtstreeks gevolg van de 
bewezen verklaarde misdrijven; 2° werd 
op grond van een eenzijdige schatting 
vastgesteld : 

Overwegende dat het middel, vreemd 
aan de publieke orde, niet aangevoerd 
werd v66r het militair gerechtshof; 

Waaruit volgt dat het niet ontvanke
lijk is; 

II. Aangaande de voorziening van De 
Clercq : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
wat deze aanlegger betreft, enkel uit
spraak doet over de vordering van de 
burgerlijke partij, Minister van lands
verdediging ; 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel middel 
inroept en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het eerste 
aanlegger Lampaert hoofdelijk met de 
medebeklaagde De Clercq tot al de kosten 
van de publieke vordering· in eerste aan
leg veroordeeld heeft ; verwerpt de voor
zieningen voor het overige ; veroor
deelt eerste aanlegg·er tot een vierde 
en tweede aanlegger tot de helft van de 
kosten, laat een vierde van de kosten ten 
laste van de Staat; beveelt dat onder-

1 

(2) Verbr., 24 November 1947 (Arr. Verbr., 
1947, biz. 375; Bull. en PASIC., 1947, I, 494); 
21 Februari 1949 (Arr. Verbr., 1949, biz. 138; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 154). 
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havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van het militair gerechts
hof en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak, 
alzo beperkt, naar het militair gerechts
hof, anders samengesteld. 

27 December 1%9. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. de Clippele. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termico~rt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 December 1949. 

MISDRIJF.- GROND VAN REGHTVAAR
DIGING.- ZEDELIJKE DWANG. -BE
STANDDELEN. 

De zedelijke dwang, grond van rechtvaar
diging, bestaat dan alleen wanneer de 
vrije wil van de dader vernietigd werd 
of nog wanneer hij, v66r een ernstig en 
dreigend kwaad, niet anders de belangen 
heeft kunnen vrijwaren welke hij ver
plicht was of gerechtvaardigd was v66r 
alle andere te behoeden (1). (Strafwetb., 
art. 71.) 

(FRANGKEN, T. MOESKOPS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 Mei 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorzieningen van 
aanleggers, burgerlijke partijen, gericht 
zijn tegen Timmermans J oannes; 

Overwegende dat noch uit het bestre
den arrest, noch uit enig stuk van de 
procedure waarop het Hof acht vermag 
te slaan, blijkt dat aanleggers zich burger
lijke partij zouden gesteld hebben tegen 
Timmermans J oannes ; 

Dat de voorzieningen, tegen die ver
weerder gericht, niet ontvankelijk zijn; 

II. In zover de voorzieningen het ar
rest verwijten op grond van artikel 71 
van het Strafwetboek de feiten bewezen 
verklaard te hebben, welke de betichtin
gen B, litt. a, b, c en d, D, litt. a, b, c 
en d, en E, litt. a en b uitmaken : 

(1) Verbr., 21 September 1931 (Bull. en 
PASIC., 1931, I, 229); 22 September 1941 
(ibid., 1941, I, 354); 14 Juli 1947 (Arr. Verbr., 
1947, blz. 261; Bull. en PAsiC., 1947, I, 335); 

Overwegende dat die feiten, volgens de· 
niet door aanleggers bestreden vaststellin
gen van het arrest, begaarr werden te 
nadele van derden en aan aanleggers. 
vreemd zijn ; 

Dat de middelen dus, in zover zij die 
betichtingen bedoelen, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk zijn ; 

Ill. In zover de middelen het hof van 
beroep verwijten op grond van artikel 71 
van het Strafwetboek de feiten bewezen 
verklaard te hebben, welke de betich-· 
tingen B, litt. e, D, litt. e, E, litt. c en F 
uitmaken, en zich bijgevolg onbevoegd 
verklaard te hebben om kennis te nemen 
van de burgerlijke vordering door aan
leggers gesteund op die feiten en gericht 
tegen verweerders, anderen dan Timmer
man~ J oannes ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 71 van het Strafwetboek en 9? 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest v.erweerders van de betichtin
gen B, a, b, c, d en e; - D, a, b, c, d: 
en e; E, a, b en c; F; - vrijgespro
ken heeft om reden dat een spontane 
beteugeling vanwege de bevolking, han
delende uit vaderlandse opwelling, na
melijk op 8 Mei 1%5, moet beschouwd 
worden als een overmacht waaraan zij 
niet hebben kunnen weerstaan, en 
daarom aanleggers afgewezen heeft van 
hun burgerlijke eis; wanneer de gedwon
genheid, waarvan sprake in artikel 71 van 
het Strafwetboek, moet voortspruiten uit 
een oorzaak die uitwendig is aan de be
tichte, en dat vaderlandsliefde een in
wendig gevoel is en niet een physische of 
morele dwang die door een derde wordt 
uitgeoefend, wanneer een gevoel van 
vaderlandsliefde, indien het als een over
macht waaraan men niet kan weerstaan 
moest beschouwd worden, een hartstocht 
zou zijn, en dat hartstochten niet als 
rechtvaardigingsgronden kunnen dienen 
omdat de mens altijd aansprakelijk moet 
blijven voor zijn hartstochten en dat de 
wet onzedelijk zou zijn moest zij zulkda
nige opwellingen als onweerstaanbaar 
verklaren, wanneer de fondamentele 
gedachte, die aanleiding moet geven tot 
het toepassen van artikel ?1 van het 
Strafwetboek, is dat de betichte een zeker 
gevaar of bedreiging niet kan ontwijken 
zonder tevens een delictuele daad te 
stellen, en dat er in het bestreden arrest 

26 April 1948 (Arr. Vm·br., 1948, blz. 238; 
Bull. en PAsrc., 1948, I, 277); 7 Februari 1949 
(Arr. Verbr., 1949, blz. 98; Bull. en PASIC., 
1949, I, 109). 
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niet alleenlijk geen sprake is van gevaar 
of bedreiging, doch a contmrio bewezen 
is dat een dergelijk g·evaar of bedreiging 
uitgesloten was : 

Overwegende dat verweerders ver
volgd waren wegens inbreuk op artike
len 530, 545, 398, 399 en 448 van het 
Strafwelboek, begaan ten nadele van aan
leggers; 

Overwegende dat het hof van beroep 
-om de vrijspraak te motiveren van ver
weerders op grond van artikel 71 van het 
Strafwetboek en, bijgevolg, zich onbe
voegd te verklaren om kennis te nemen 
van de burgerlijke vordering van aan
legg·ers, - zich beperkt bij de vaststel
ling dat het genoegzaam bewezen is dat 
betichten konden geloven dat de ge
plunderde huizen zo niet door verraders, 
in alle geval door medewerkers van de 
vijand, betrokken waren en dat een spon
tane beteugeling vanwege de bevolking, 
handelende uit vaderlandse opwelling, 
namelijk op 8 lVlei 1%5, moet beschouwd 
worden als een overmacht waaraan zij 
niet hebben kunnen weerstaan ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein in feite oordeelt over het 
bestaan van de zedelijke dwang, welke 
de toerekenbaarheid uitsluit, en voorzien 
is bij artikel 71 van het Strafwetboek, op 
voorwaarde echter dat hij de gebruike
lijke zin van de woorden van die wets
bepaling niet miskent; 

Overwegende dat de woorden van ge
zegd artikel " gedwongen werd door een · 
macht waaraan hij niet heeft kunnen 
weerstaan " veronderstellen, niet enkel 
dat de wil van de dader verzwakt werd 
door een op hem inwerkende macht, doch 
dat zijn vrije wil vernietigd werd, of nog 
dat de dader, v66r een ernstig en dreigend 
kwaad, niet anders de belangen heeft kun
nen vrijwaren, welke hij verplicht of ge- . 
rechtigd was v66r alle andere te behoe
den · 

O~erwegende, anderzijds, dat uit de 
~mkele vaststelling van het arrest, dat 
verweerders in eeri vaderlandse opwel
ling deel genomen hebben aan een spon
tane beteugeling, niet kan worden afge
leid dat hun vrije wil vernietigd werd; 

Dat, anderzijds, het arrest niet wijst 
op een bedreiging, met een ernstig kwaad 
voor verweerders ; 

Waaruit volgt dat het hof van beroep 
het beschikkend gedeelte, dat door het 
middel bestreden wordt, niet wettelljk 
heeft gerechtvaardigd; dat het middel 
dus gegrond is ; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op het tweede middel betreffende de-

zelfde betichtingen, verbreekt het bestre
den arrest, doch in zover enkel dit arrest 
het hof van beroep onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de burgerlijke 
vordering welke door aanleggers werd 
uitgeoefend tegen verweerders, anderen 
dan Timmermans J oannes, en gesteund 
was op de betichtingen B, e, D, e, E, c, 
en F, en aanlegster veroordeelt tot een 
gedeelte van de kosten van de publieke 
vordering; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van het Hof van beroep te Brus" 
sel en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerders, anderen dan Timmermans 
J oannes, tot de vier vijfde van de kosten 
en aanleggers tot een vijfde, alsmede tot 
een vergoeding van 150 frank jegens ver
weerder Timmermans J oannes ; verwijst 
de zaak, alzo beperkt, naar het Hof van 
beroep te Gent. 

27 December 1%9. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des lVlottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Bayot.- Gel~jkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Struye. 

2e KAMER.- 27 December 1949. 

1 o BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. 
- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VOR
DERING. - 00RZAKELIJK VERBAND 
TUSSEN HET MISDRIJF EN DE SCHADE. 
- SOUVEREINE BEOORDELING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE VORDERING. - 00RZA
KELIJK VERBAND TUSSEN HET 1\USDRIJF 
EN DE SCHADE. - BESLISSING DAT 
DERGELIJK VERBAND NIET BESTAAT. -
lVIOTIVERING. 

1° De rechter over de grond beoordeelt sou
verein in feite of er, al dan niet, een 
oorzakelijk verband bestaat tussen het 
misdrijf en de schade (1). 

(1) Verbr., 28 :i\'Iaart 1949 (Bull. en PAsrc., 
1949, I, 231). Vergelijkin geva1 vanneer1eg
gen. van conclusies, verbr., 22 Juli 1949 (A1-r. 
Verbr., 1949, blz. 493; Bull. en PAsrc., 1949, 
I, 565). Zie eveneens hoger blz. 263 het arrest 
van zelfde datum (Bull. en PAsrc., 1950, I, 
283). 
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2° De rechter, die in feite vaststelt dat de 
door de burgerlijke partij voorgewende 
schade het ten laste van de verdachte ge
legd misdrijf niet voo1· oorzaak heeft, moet, 
bij gebrek aan conclusies dienaan
gaande, de bestanddelen niet aanduiden 
waarop die vaststelling rust. 

(RAUCROIX, T. TRAPPENIERS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 October 19!.9 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet wegens 
tegenstrij dige motivering, gelijkstaande 
met gebrek aan motivering, 57,. 1°, 
van het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 193t. op het verkeer, 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden vonnis, enerzijds, eerste ver
weerder veroordeelt, wegens inbreuk op 
artikel 57, 1°, van het koninklijk be
sluit van 1 Februari 193t., om de door
gang niet te hebben vrijgelaten voor 
de weggebruiker die in beweging was 
en, anderzijds, niettemin de eis van 
aanlegger, burgerlijke partij, ongegrond 
verklaart, om reden dat geen oorzake
lijk verband bestaat tussen dit mis
drijf en het door de burg·erlijke partij 
ondergaan nadeel, dan wanneer door het 
feit van de doorgang· niet vrij te laten 
voor de in beweging zijnde aanlegger, de 
auto van aanlegger beschadigd werd, zo
dat het vonnis, dat 'de fout van eerste 
verweerder bewezen verklaart, dus ook 
zijn gehele of gedeeltelijke verantwoor
delijkheid yoor de aanrijding moest be
wezen verklaren; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, na eerste verweerder te hebben ver
oordeeld wegens inbreuk op artikel 57, 
1°, van de Wegcode, op burgerlijk gebied 
beslissende, de eis van aanlegger, bur
gerlijke partij, ongegrond verklaart; dat 
het die beslissing hierop steunt dat 
« geen oorzakelijk verband bestaat tussen 
het misdrijf en het nadeel door de bur
gerlijke partij ondergaan " ; 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is vast te stellen, enerzijds, dat eerste 
verweerder een inbreuk op de W egcode 
gepleegd heeft en, anderzijds, dat er geen 
oorzakelijk verband bestaat tussen die 
inbreuk en de door de burgerlijke partij 
voorgewende schade ; 

Dat ter zake de rechter over de grond 
in feite de afwezigheid van enig oorza-

kelijk verband tussen de fout en de· 
schade vaststelt, dat dergelijke vaststel
ling souverein is en dat zij, bij gebrek aan 
conclusies, een voldoende motivering van 
de beslissing over de burgerlijke verant
woordelijkheid uitmaakt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 
. Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten ; veroordeelt hem tot een schadever
goeding van 150 frank jegens verweer
ders. 

27 December 19t.9. - 2° kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. de Clippele. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

1° KAMER.- 5 Januari 1950. 

1° VERKOOP.- NIETIGIIEID VAN HET 
BEDING WAARBIJ DE VERKOPER VER
KLAART DE MEERWAARDE 'fE SCHENKEN 
(BURG. WETB., ART. 167t.). - NIET 
TOEPASSELIJK OP VERIVIOIVIDE SCHEN
KINGEN. 

2° SCHENKING. - VERMOIVIDE SCHEN
KING. - VORM. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL. 
AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN DE. 
WETSBEPALINGEN BETREFFENDE HET 
BEWIJS VAN DE VERBINTENISSEN. -
MIDDEL NIET VOORGESTELD V66R DE 
RECHTER OVER DE GROND. - 0NONT
V ANKELIJKHEID. 

t.o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - GEEN VERPLICHTING VOOR 
DE RECHTER EENVOUDIGE ARGUMEN
TEN TE BEANTWOORDEN. 

1° De bep aling van artikel 167 4 van het 
Burgerlijk Wetboek, die voor nietig 
houdt het beding waarbij, in een con
tract, de verlwper verklaart de rneer
wam·de te schenken, verbiedt niet de 
onder de schijn van een verkoop ver
momde schenkingen ( 1). 

2° In geval van verrnomde schenking, die
nen de m·tikelen 931 en 933 van het 

(1) Verbr., 14 Juli 1834 (Bull. en PAsrc., 
1834, I, 286); DE PAGE, Traitc ell!m. de droit 
civil belge, d. IV, n' 333, D, blz. 328 en de 
nota's. 
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Burgerlijk Wetboek niet te worden na
geleefd (1). 

3° Mag niet voo1· de eerste maal worden 
voorgesteld v66r het Hof van verbreking, 
het middel afgeleid uit de schending van 
de wetsbepalingen betreffende het bewijs 
van de verbintenissen in burgerlijke 
zaken (2). 

4° De verplichting de vonnissen te moti
veren sluit de verplichting niet in de 
eenvoudige argumenten te weerleggen 
die wotden ingetoepen tot staving van 
een eis of van een exceptie (3). 

(CONSOORTEN NOULET, 
T. ECHTGENOTEN RYCKMAN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
a.rresten door het Hof van beroep te Gent, 
a.chtereenvolgens gewezen op 14 Fe
bruari 1945 en 19 November 1 94 7 ; 

Over het eerste middel : schending van 
a.rtikelen 97 van de Grondwet en 1674 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden arrest van H Februari 1945, na 
verklaard te hebben dat de vordering tot 
vernietiging van kwestieuze verkoop, uit 
oorzaak van benadeling· voor meer dan 
zeven twaalfde, gevormd door aanlegster 
tegen verweerders, client verworpen "wan
neer het blijkt dat de verkoopster, uit 
vrije wil en met het inzicht te begiftigen, 
zich vergenoegd heeft met een som geld 
die voor meer dan de zeven twaalfde 
beneden de juiste prijs is », beslist dat het 
inzicht, van verkoopster, de meerwaarde 
aan verweerders te schenken, voortvloeit 
uit twee akten, de ene dier akten zijnde 
het contract gesloten op 5 Maart 1934 
en bevattende de koopoptie g·elicht door 
verweerders om kwestieuze verkoop te 
vormen, en dat " het vermoeden van ver
geldende en ook van verdoken schenking· 
door de gevraagde middelen van bewijs 
mag aangevuld worden "• dan wanneer 
de schenking van de meerwaarde door de 
verkoper aan de koper geen hindernis 
zou kunnen uitmaken voor de vordering 
tot vernietiging wanneer zij vomtvloeit 
uit de akte die de verkoop of de belofte 
van verkoop vaststelt (schending van 
artikel 1674 van het Burgerlijk Wet
hoek) ; doordat, op zijn minst, de motie-

{1) Verbr., 28 October 1943, motieven 
(Arr. Vm·br., 1944, blz. 8; Bnll. en PAsiC., 
1944, I, 26 en de nota 1); DE PAGE, d. VIII, 
bd. I,, n" 491, 493 en 514, blz. 579 en vlg. 

{2) Verbr., 30 September 1948 (A1-r. Vm·b1·., 
1948, blz. 449; Bnll. en PAS!C., 1948, I, 520 

ven van het arrest niet toelaten te onder
scheiden of de rechter over de grond, om 
aan te nemen dat de verkoopster het in
zicht gehad heeft verweerders te begifti
gen met de meerwaarde, gesteund heeft 
op een verklaring gelast in het con
tract dat de kwestieuze belofte van ver
koop inhoudt, ofwel op aan dit contract 
vreemd zijnde elementen; doordat de 
beweegredenen van het bestreden arrest 
dus dubbelzinnig zijn en met een afwe
zigheid van motieven gelijkstaan (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Aangaande het eerste onderdeel : 
Overwegende dat ongetwijfeld, bij toe

passing van artikel 1674 van het Burger
lijk Wetboek, de s'chenking van de meer
waarde door de verkoper gedaan in de 
akte van verkoop of in de alde, waarbij 
de koopoptie werd verleend, voor nietig 
moet wotden gehouden en geen hinder
nis kan uitmaken voor het instellen van 
een vordering tot vernietiging van de ver
koop uit oorzaak van benadeling voor 
meer dan zeven twaalfde ; maar dat die 
wetsbepaling niet de onder de schijn van 
een verkoop vermomde schenkingen ver
biedt; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing niet vaststelt dat wijlen N oulet Alice 
in de alcte van 5 Maart 1934, welke de 
door verweerders uitgeoefende koopoptie 
inhoudt, verklaard heeft de meerwaarde 
van het betwiste eigendom te schenken ; 
dat zij enkel uit gezegde huurovereen
komst van 5 Maart 1934, alsmede uit een 
vroegere huurakte van 1925, ook met 
koopoptie, een vermoeden van vergel
dende schenking·, vermomd onder de g·e
daante van een overeenkomst onder be
zwarende titel, heeft afgeleid, ·welk ver
moeden zij verweerders heeft toegelaten 
door de voorgestelde middelen van bewijs 
aan te vullen ; 

Dat, met alzo te beslissen, het Hof van 
beroep artikel 1674 van het Burg·er
lijk Wetboek niet heeft geschonden, zo
dat het eerste onderdeel van het middel 
ongegrond is ; 

Aangaande het tweede onderdeel 
Overwegende dat uit het bestreden 

arrest duidelijk blijkt dat het _hof van 
beroep het aangenomen vermoeden van 
schenking heeft afg·eleid uit de combina
tie van de twee huurovereenkomsten met 

en de nota 1). Zie blz. 272 van het hierna
volgend arrest (Bnll. en PASIC., 1950, I, 291 
en de nota 3). 

(3) Vaste rechtspraak en o. m., verbr., 
21 November 1949 (zie hoger blz. 160; Bull. 
en PAsiC., 1950, I, 178). 
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optie om te kopen, respectievelijk op 
1 ,Tanuari 1925 en 5 Maart 1934o gesloten ; 
dat derhalve de beweegredenen van het 
arrest niet dubbelzinnig zijn; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : schending 
-van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het arrest van H Februari 1%5 beslist 
-dat de vordering tot vernietiging van 
kwestieuze verkoop dient verworpen 
« wanneer het blijkt dat de verkoopster, 
uit vrije wil en met het inzicht te begif
tigen, zich vergenoegd heeft met een som 
geld die voor meer dan zeven twaalfde 
beneden de juiste prijs is "; dat het in
zicht, van verkoopster, de meerwaarde 
te schenken aan verweerders, voort
-vloeit uit de huurovereenkomsten met 
-koopoptie, achtereenvolgens gesloten in 
1925 en in 1934o, en dat "het vermoeden 
-van vergeldende of ook van ve_rdoken 
schenking door de gevraagde m1ddelen 
van bewijs mag aangevuld worden,, 
.zonder de middelen in overweging te ne
men waarbij aanleggers in hun conclusies 
in hoger beroep betoogden " dat, indien 
de gift bewezen zou zijn, zij ongeldig zou 
zijn om niet door een authentieke akte 
vastgesteld te zijn geweest ,,, en dat "zelfs 
indien de gift door een authentieke akte 
-vastgesteld zou zijn geweest, zij geen hin
·dernis voor de vordering tot gerechtelijke 
vernietiging van de verkoop zou uitma-
1{en (Burg. Wetb., art. 1674o) ,, doordat, 
-derhalve, het bestreden arrest aan ver
weerders toegelaten heeft door alle rechts
middelen te bewijzen dat de verkoopster 
nun een schenking van de meerwaarde 
gedaan had, zonder de middelen in over
weging te nemen waarbij aanleggers deden 
gelden dat die schenking slechts uit een 
authentieke akte kon voortvloeien en 
dat zij overigens geen hindernis zou kun
nen uitmaken voor de vordering tot ver
nietiging; doordat het bestreden arrest 
dus niet wettelijk gemotiveerd is ; 

Overwegende dat aanleggers, om de 
door de eerste rechter aangenomen ver
geldende schenking te bestrijden, in hun 
v66r het hof van beroep genomen con
clusies, onder meer aanvoerden dat -
« zelfs, indien deze gift bewezen zou zijn, 
zij ongeldig zou zijn, om niet door een 
authentieke akte vastgesteld te zijn g·e
weest (Burg. Wetb., art. 931) '' en "dat 
zelfs indien de gift door een authentieke 
akte vastgesteld zou zijn geweest, zij geen 
hindernis voor de vordering tot gerechte
lijke vernietiging van de verkoop zou 
uitmaken (Burg. Wetb., art. 1674o) "; 

Overwegende- dat het bestreden arrest 

stilzwijgend die conclusies heeft verwor
pen met het bestaan aan te nemen van 
een vermoeden van vergeldende scherr
king, verdoken onder de schijn van een 
overeenkomst onder bezwarende titel; 
dat immers, in geval van vermomde 
schenking, de artikelen 931 tot 933 van 
het Burgerlijk Wetboek, niet dienen na
geleefd en artikel1674o van 'hetzelfde wet
hoek niet toepasselijk is ; 

Dat daaruit volgt dat het middel in 
feite niet opgaat ; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 931, 932, 933, 13t.1 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het ar
rest van it. Februari 1945, na verklaard 
te hebben " dat, wanneer het blijkt dat 
de verkoopster uit vrije wil en met het 
inzicht te begiftigen, zich vergenoegd 
heeft met een som geld die voor meer dan 
de zeven twaalfde beneden de juiste prijs 
is ,, de vordering tot vernietiging uit oor
zaak van benadeling voor meer dan 
zeven twaalfde, gevormd door aanleggers 
tegen verweerders, dient verworpen, ver
weerders toelaat door alle rechtsmiddelen 
zekere feiten te bewijzen, van aard om het 
bestaan aan te tonen van een schenking 
van de meerwaarde door verkoopster te 
hunnen voordele, om reden dat het in
zicht van begiftiging, in hoofde van de 
verkoopster, voortvloeit uit twee alden,
waarvan de ene het huurcontract is be
vattende de koopoptie gelicht door ver
weerders om de kwestieuze verkoop te 
vormen, en dat « het vermoeden van 
vergeldende of ook van verdoken scherr
king door de gevraagde middelen van 
bewijs mag aang·evuld worden'' : 1° dan 
wanneer het bewijs van het bestaan van
een verdoken of van een vergeldende 
schenking, niet mag afgeleid worden uit 
de akte onder bezwarende titel die zij 
vermomt, vermits de verdoken schenking, 
zoals trouwens de vergeldende schenking, 
slechts dan aan de vormregelen van de 
schenkingen zijn onttrokken wanneer zij 
het voorkomen van een akte onder. bezwa
rende titel hebben, en dat deze laatste op 
zichzelf niet veropenbaart dat het een 
begiftiging betreft, dan wanneer, dien
volgens, het bestreden arrest de nietig
heid van de beweerde schenking van de 
meerwaarde had moeten vaststellen we
gens niet-naleving van de _ vormregelen 
voorgeschreven voor de schenkingen in 
plaats van ze kracht te verlenen (schen
ding van artikelen 930 tot 933 van het 
Burgerlijk Wetboek) ; 2° dan wanneer het 
bewijs van het bestaan van een scherr
king, verdoken onder de schijn van een 
akte onder bezwarende titel, niet mag 

___ J_ !:. ·---
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geleverd worden door getuigen of door 
vermoedens, maar steeds client geleverd 
door geschriften, vermits het er op aan
komt tegen de inhoud van een aide be
wijs te leveren (schending van de arti
kelen 13H en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Aangaande het eerste onderdeel : 
Overwegende dat ongetwijfeld de 

schenking verdoken onder de schijn van 
een overeenkomst onder bezwarende titel 
slechts dan aan de voorschriften van ar~ 
tikelen 931 tot 933 van het Burgerlijk 
Wetboek ontsnapt, wanneer de opge
maakte akte het uiterlijke heeft van een 
aide onder bezwarende titel en niet operi
lijk de schenking cloet kennen; maar dat 
het niet blijkt nit de vaststellingen van 
het bestreclen arrest clat de twee huur
akten met koopoptie op zich zelve de 
schenking bewijzen; 

Dat het eerste onderdeel van het mid del 
niet gegrond is ; --

Aangaande het tweede onclerdeel : 
Overwegencle clat, in antwoord op het 

door verweerclers v66r het hof van be
roep aangeboden hewijs van zekere feiten 
door aile rechtsmiclclelen, getuigenis
sen inhegrepen, aanleggers enkel tot de 
verwerping van het aanbocl hebben ge
concludeercl " als zijncle zoncler uitwerk
_sel"; dat zij de toelaathaarheicl van het 
aangeboclen bewijs niet hebben betwist; 

Overwegencle clat de wettelijke bepa
lingen betreffende het bewijs van de ver
hintenissen, zoals artikelen 1341 en 1353 
van het Burgerlijk Wethoek, niet de 
openbare orde aanbelangen; 

Dat derhalve het tweecle onclerdeel van 
het midclel nieuw is en niet ontvanke
Iljk; 

Over het vierde micldel : schending van 
artikelen 893, 894 en 1105 van het Bur
gerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet, 
cloordat het- arrest van 14 Fehruari 19!>5 
beslist dat vermoecl moet worden dat 
wijlen Noulet Alice met een begiftigings
inzicht gehandeld heeft door de verkoop
prijs van kwestieus onroerend goed, in de 
huurovereenkomst met koopoptie ge
sloten op 5 Maart 1934, op 210.000 frank 
te hepalen, om de reden, overgenomen 
nit de beslissing van de eerste rechter, 
clat" door wijlen Alice Noulet, wegens de 
toegeving door verweerders geclaan in het 
bepalen van de huurprijs, vrijwillig een 
aankoopprijs beneclen de waarcle bedon
gen wercl, wat een vergeldende schenking 
(donation timunetatoite) van een gedeelte 
van de koopprijs uitmaakt », dan wan
neer enkel vergeldende schenking bestaat 
in geval van vervreemding van een goecl 

zonder andere tegenprestatie dan welwil~ 
lend bewezen cliensten, doordat, op zijri 
minst, de uitlatingen van het bestrederr 
arrest onzekerheid laten bestaan nopens: 
het punt te weten of het al dan niet het 
voormelcl motief van de eerste rechter· 
aangenomen heeft, cloorclat de motieven 
van het bestreden arrest dus door dubbel
zinnigheicl aangetast zijn, gelijkstaancle 
met een gebrek aan heweegredenen : 

Overwegende dat, met het oog op de 
aanvulling van het door hem aangenomen 
vermoeden van vergeldencle schenking, 
het bestreclen arrest verweerders heeft 
toegelaten tot het bewijs, onder meer, 
van de volgencle feiten : 1° dat mevrouw 
Motte lange .i aren medewerkster is ge
weest van wijlen juffrouw N oulet Alice; 
2° clat zij er toe grotencleels heeft bij ge
dragen om de voorspoecl van juffrouw 
Noulet tot stand te brengen; -

Overwegencle clat die feiten klaar en 
duidelijk aantonen clat de diensten, welke· 
het hof van heroep vermeencl heeft door 
j uffrouw N oulet vergoed te zij n gewor
clen, degene zijn die Motte Alice als me
clewerkster van deze laatste heeft bewe
zen, en niet de toegeving door verweer
ders geclaan bij het vaststellen van de 
nieuwe huurprijs; 

Dat daaruit moet worden afgeleid clat 
het bestreclen arrest de in het middel be
cloelcle beweegreden van de eerste rechter· 
niet heeft overgenomen ; 

Dat het middel clerhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het vijfde miclclel : schending van 
artikelen 931, 932, 933, 1317, 1325 en 
1325 van het Burgerlijk Wetboek, cloor
clat het bestreden arrest van 19 N ovem
ber 194 7 de vordering· tot vernietiging 
van kwestieuze verkoop nit oorzaak van 
benacleling voor meer clan zeven twaalfcle, 
ing·esteld door aanleggers tegen verweer
ders, ongegrond verklaart om reden dat 
wijlen N oulet Alice een schenking gedaan 
heeft aan verweerders van het verschil 
tussen de prijs voorzien bij de verkoop
helofte, vervat in de huurovereenkomst 
van 5 Maart 1934, en de waarde van het 
onroerend goed op de dag van de lichting 
van de optie en " dat de omstandigheid 
dat de voorkeur tot aankoop slechts toe
gestaan wercl in g·eval van overlijden van 
de eigenares en indien dit overlijclen over
kwam in de loop van de huur, niet weg
neemt dat de vergeldende en de verdoken 
schenkingen geen vormen vereisen "• clan 
wanneer : 1 o de verdoken schenkingen 
voor hun geldigheid vereisen dat de akte 
onder bezwarende titel die zij vermomt 
wei het voorkomen heeft van een akte van 
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:Zulk een aard en aan de geldigheidsvoor" 
waarden voldoet die haar eigen zijn wat 
de vorm betreft; 2° de vergeldende schen
kingen onderworpen zijn aan de vorm
regelen, voorzien bij artikelen 931 en vol
gende van het Burgerlijk Wetboek, 
tenzij zij verdoken zijn onder het voor
komen van een akte onder bezwarende 
titel maar op voorwaarde, in dit geval, 
de voor deze akte onder bezwarende titel 
voorziene vormvoorwaarden te eerbie
digen : 

Overwegende dat het middel niet
ontvankelijk is, in zover het gegrond 
is op de schending van artikelen 1317, 
1325 en 1326 van het Burgerlijk Wetboek, 
omdat aanleggers daarbij niet doen ken
nen waarin het bestreden arrest gezegde 
wetsbepalingen zou geschonden hebben ; 

Overwegende dat, in zover het steunt 
op de schending van artikelen 931, 932 
en 933 van het Burgerlijk Wetboek, het 
middel ongegrond is, omdat die wets
bepalingen niet toepasselijk zijn op de 
door het hof van beroep aangenomen 
vergeldende schenking, verdoken onder 
de schijn van een overeenkomst onder 
bezwarende titel; 

Over het zesde middel : schending van 
artikelen 1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden ar
rest van 19 November 191.7 de vordering 
tot vernietiging van kwestieuze verkoop, 
ingesteld door aanleggers tegen verweer
ders, verwerpt, om reden dat wijlen Non
let Alice aan deze laatsten een schenking 
gedaan heeft van het verschil tussen de 
prijs voorzien bij de verkoopsbelofte, 
vervat in het contract van 5 Maart 1934o, 
en de waarde van het onroerend goed op 
de dag van de lichting van de optie, al 
verwerpende het middel waarbij aanleg
gers betoogden dat de instemming van 
wijlen Noulet Alice met dit contract op 
een" vergissing berustte en, daarenboven, 
slechts verleend werd onder de dwang 
van de stoffelijke noodwendigheden, on
der voorwendsel dat de beweringen van 
aanleggers hieromtrent in tegenspraak 
zijn met het arrest dat tevoren tussen par
tijen geveld werd op 14 Februari 194o5, 
dan wanneer dit arrest zich noch impli
ciet noch expliciet uitspreekt nopens de 
gegrondheid van die beweringen en name
lijk nopens het punt te weten of de toe
stemming van wijlen Noulet Alice vrij 
en met kennis van zaken gegeven was 
geworden ; doordat het bestreden arrest 
aldus aan het arrest van 14 Februari 1%5 
een beslissing, die het niet bevat, toe
schrijft en, derhalve, het geloof schendt 
dat verschuldigd is aan de authentieke 

aide waarbij gezegd arrest vastgesteld 
wordt (schending van artikelen 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest van 14 Fe
bruari 194o5, met een vermoeden van 
schenking af te leiden uit de combinatie 
van de twee huurovereenkomsten met 
koopoptie, stilzwijgend, maar noodzake
lijk, heeft aangenomen dat Noulet Alice 
vrij en met kennis van zaken heeft ge
handeld, wanneer zij in het contract van " 
5 Maart 1934o de prijs van de optie van 
300.000 frank op 210.000 frank heeft 
laten verminderen; 

Dat dienvolgens het a-rrest van 19 No
vember 194o 7 het a an het arrest van 
H Februari 1%5 verschuldigd geloof 
niet heeft kunnen schenden met te be
slissen dat de beweringen van aanleggers 
die opwierpen " dat de wil van N oulet 
niet vrij was met, bij misgreep, in de akte 
van 1934o, de waarde van de papier
dollar in plaats van deze van de gaud
dollar, bedongen in 1925, toegepast te 
hebben en zij aldus gedwongen werd toe 
te stemmen in een vermindering van de 
prijs der optie van 300.000 frank tot 
210.000 frank» met het voornoemd arrest 
van 14 Februari 1%5 in strijd waren; 

Dat het middel niet gegrond is ; 
Over het zevende middel : schending 

van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest van 19 November 
1%7 de vordering tot vernietiging van 
kwestieuze verkoop uit oorzaak van be
nadeling voor meer dan zeven twaalfde, 
ingesteld door aanleggers tegen verweer
ders, ongegrond verklaart om reden dat 
wijlen N oulet Alice aan verweerders een 
gift gedaan heeft van het verschil tussen 
de prijs voorzien door de verkoopbe
lofte, vervat in de huurovereenkomst van 
5 Maart 1934o, en de waarde van het 
onroerend goed op de dag van de lichting 
van de optie, zonder het middel in over
weging te nemen waarbij aanleggers, in 
hun v66r het hof van beroep genomen 
conclusies betoogden dat verweerders, 
« indien een gift zou bestaan hebben, het 
zouden geweten hebben aangezien zij in 
persoon aanwezig waren bij de twee huur
overeenkomsten, er niet op gepocht heb
ben in limine litis v66r de eerste rechter, 
genieters van een gift te zijn geweest, en 
integendeel beweerd hebben, in de con
Clusies welke zij genomen hebben, dat de 
optieprijs werd verminderd tot 210.000 fr. 
door juffrouw Noulet, dus met 90.000 fr., 
in compensatie van het voordeel van ge
lijkaardige waarde voor haar va~ een 
verhoging van de huurprijs van 25.000 fr. 
tot t.O.OOO frank, zij van 15.000 frank per 
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jaar, zij zelf de waarschijnlijke duur van 
het leven van juffrouw Ndulet geschat 
hebbende op zes jaar, hetgeen tot 
90.000 frank leidt ,, doordat, zodoende, 
het · bestreden arrest de door aanleggers 
ingestelde vordering tot vernietiging ver
werpt om reden dat de verkoopster aan 
verweerders een schenking gedaan had 
van de meerwaarde verworven door kwes
tieus onroerend goed, zonder het middel 
in overweging te nemen waarbij aanleg
gers zich voorstelden te bewijzen dat het 
bestaan van die schenking gelogenstraft 
werd door de gedraging van de beweerde 
begiftigden zelf; doordat het bestreden 
arrest dus niet wettelijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond enkel verplicht is de opgeworpen 
middelen, en niet de eenvoudige argumen
ten van de partijen, te weerleggen; 

Overwegende dat, ten aanzien van de 
door aanleggers gedane ontkenning van 
de vergeldende schenking, de door hen 
aangevoerde onwaarschijnlijkheid van de 
schenking, afgeleid uit de omstandigheid 
dat verweerders niet in limine litis v6or 
de eerste rechter het bestaan ervan had
den ingeroepen, slechts de waarde van 
een argument bezit, welke het hof van 
beroep niet diende te weerleggen; 

Dat het middel, derhalve, niet ge
grond is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en tot de betaling van een vergoeding 
van 1SO frank jegens verweerders. 

S Januari 19SO.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Smet
rijns. - Gelijkluidende conclusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal. - Pleiters, I-III. Van Ryn en 
Hermans. 

1e KAMER.- 5 Januari 1950. 

1° VOORZIENING INVERBREKING. 
____: VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
GEEN ENKEL MIDDEL INGEROEPEN. -
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VOORZIE
NING DOOR VERWEERDER IN DE HOOFD
EIS UITSLUITEND TEGEN DE IN VRIJ-

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
3 Maart 1949 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 178). 

(2) Verbr., 19 December 1946 (Bull. en 
PAsrc., 1946, I, 481). 

(3) Vasta rechtspraak. Zie o. m. verbr., 

WARING GEROEPENE GERICHT. - MID
DEL DAT SLECHTS DE HOOFDEIS BE
TREFT. - 0NONTVANI(ELIJKHEID. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL. 
DAT DOOR EEN SOUVEREINE VASTSTEL
LING VAN DE RECHTER OVER DE GROND 
WORDT TEGENGESPROKEN. - MIDDEL. 
MIST IN FEITE. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
VREEMD AAN DE OPENBARE ORDE EN 
NIET V66R DE RECHTER OVER DE GROND 
VOORGES'l'ELD. - 0NONTVANKELIJK
HEID. 

so MIDDELEN TOT VERBREKING. 
---:: BURGERLIJKE ZAKEN.- SCHENDING 
VAN DE BEDINGEN VAN HET LASTEN
KOHIER VAN EEN SPOORWEGCONCESSIE .. 
- MIDDEL ONONTVANKELIJK. 

1° Is niet ontvankelijk, in burgerlijke za
lcen, de voo1·ziening tot staving waarvan 
geen enkel middel wordt ingeroepen (1). 

2° De verweerder in een eis tot ve1'antwoo1'
delijkheid, aanlegge1' in vrijwaring, mag 
niet, tot staving van de voo1'z1:ening, die 
uitsluitend tegen de in V1'ijwar·ing ge
roepene is ge1'icht, een middel in1'oepen dat 
slechts de beslissing ove1' de hoofdeis 
betreft. 

3° Mist feitelijlce g1'ondslag, het middel dat 
dom· een souve1'eine vaststelling van dB' 
1'echter ove1' de g1'ond wo1'dt tegengespro
ken (2). 

4° Is niet ontvankelijk, het middel dat 
vreemd aan de openba1'e 01'de is en dat 
niet aan de 1'echte1' ove·r de g1'ond werd 
onderworpen (3). 

S0 De schending van de bedingen van het 
lastenkohier van een . spoo1·wegconces
sie geeft geen aanleiding tot verbre
king (4). (Wet van 4 Augustus 1832, 
art. 17 ; wet van 2S Februari 192S,. 
art. 9.) 

(BELGISCHE STAAT, T. NAAMLOZE YEN- . 
NOO'l'SCHAP « INTERNATIONALE SPOOR
WEG MECHELEN-TERNEUZEN >> EN AN
DEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 Mei 1946 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

20 September 1948 (Arr. Verbr., 1948, biz. 430; 
Bull. en PAsrc., 1948, I, 499), alsmede het. 
voorgaand arrest. 

(4) Zie verbr., 25 Februari 1875 (Bull. en 
PAsrc., 1875, I, 232 en de nota 2). 
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Aangaande de voorziening tegen de 
Dienst van het Sequester en tegen Van 
Steen gericht : 

Overwegende dat aanlegger tegen de 
beslissing betreffende die partijen geen 
bezwaar inroept; 

Dat de voorziening, dienvolgens, niet 
ontvankelijk is ; · 

Wat betreft de voorziening gericht te
gen de naamloze vennootschap « Inter
nationale Spoorweg Mechelen-Terneu
zen" : 

Over het enig middel : schending van 
het enig artikel van de wet van 27 Mei 
1868 welke de concessie verleent van 
een spoorweg van. Mechelen, over Sint
Niklaas, naar de Nederlandse grens; van 
het enig artikel van het koninklijk be
sluit van 16 Juni 1868 waarbij de conces
sie werd toegestaan van een spoorweg 
van Mechelen, over Sint-Niklaas, naar de 
Nederlandse g~;ens, in de richting van 
Hulst; van artikelen 1, 10, 32 en 54o van 
het lastenkohier en de algemene voor
waarden betreffende het aanleggen en de 
exploitatie van de in Belgie geconcession
neerde spoorwegen, gehecht aan het ko
ninklijk besluit van 16 Juni 1868, waarbij 
onder de bedingen en de voorwaarden van 
een op t. Mei 1868 gesloten overeenkomst 
en van het hierboven gezegd lastenko
hier, de concessie werd toegestaan van een 
spoorweg, van Mechelen, over Sint-Ni
klaas, naar de Nederlandse grens, in de 
richting van Hulst; van artikelen 1 en 18 
van het koninklijk besluit van 6 Mei 1872 
houdende reglement voor het manamvre
ren van de te Temse over de Schelde ge
bouwde brug; van artikel 15 van het 
Bijzonder Reglement op de Zeeschelde, 
gehecht aan het koninklijk besluit van 
15 October 1935 (Belgisch Staatsblad van 
15 October 1936) houdendeReglementbe
treffende de politie en de scheepvaart van 
de bevaarbare waterwegen onder beheer 
van de Staat; van artikelen 5t.t., '1134o, 
114o6, 1147, 1H8, 1370,1382, 1383 en 1384o 
van het Burgerlijk Wetboek en van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest, dat in feite vaststelf dat . 
de oorzaak van het betwist ongeval be
stand in het gebrek aan bebakening van 
zekere pijlers van de vernietigde brug van 
de spoorweg over de Schelde te Temse, 
eigendom van de Maatschappij van de 
Internationale spoorweg Mechelen-Ter
neuzen, welke verzocht werd de ge
vraagde bebakening te doen, deze laatste 
nochtans van alle verantwoordelijkheid 
voor de gevolgen van het ongeval out
last heeft en de oproeping tot vrijwaring 
van de Staat tegen deze laatste van de 

\'ERBR., 1950. - lS 

hand heeft gewezen, om de verkeerde 
redenen ~n rechte, enerzijds, dat er geen 
redenen m rechte waren om te beslissen 
dat zij, als eigenares van de vernietigde 
brug, de verplichting had in de bebake
ning van de pijlers te voorzien, welke in 
de bedding van de stroom bleven be
staan, daar het gevaar was tot stand ge
bracht zonder haar tussenkO'Inst, dan 
wanneer die verplichting voortvloeit uit 
de wets- en reglementsbepalingen aan
geduid in het middel en namelijk uit 
artikelen 1382 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek, 1 van het koninklijk be
sluit van 6 Mei 1872 houdende reglement 
voor het manceuvreren van de te Temse 
over de Schelde gebouwde brug en 15 van 
het Bijzonder Reglement op de Zee
schelde, en, anderzijds, dat het de Staat 
niet toegelaten was zich van zijn eigen 
verplichting te ontlasten door haar de 
zorg ?P te leggen in de bebakening te 
voorz1en, welke voor de veiligheid van de 
scheepvaart vereist was, dan wanneer 
volgens artikel 10 van het lastenkohie; 
en de algemene voorwaarden betref
fende het aanlegg·en en de exploitatie van 
de in Belgie geconcessionneerde spoorwe
gen, gehecht aan het koninklijk besluit 
van 16 J uni 1868 waarbij de concessie werd 
toegestaan van een spoorweg van Me
chelen, over Sint-Niklaas, naar de Neder
landse grens, in ct'e richting van Hulst 
het departement van openbare werken' 
zich, in onderhavig geval, uitdrukkelijk 
het recht had voorbehouden door de 
concessiehouders of, op hun kosten, ge
durende de gehele duur van de conces
sie, al de werken te doen uitvoeren 
waarvan de ondervinding de noodzake
lijkheid zal doen kennen hebben name
lijk wat de openbare veiligheid betreft : 

Overwegende dat het middel slechts 
ontv_ank~lijk .~s v~or zoveel het de op
roepmg m VflJWarmg als voorwerp heeft 
door d~. Belgische Staat tegen de maat
schapplJ Mechelen-Terneuzen ingesteld; 

Dat, ten opzichte van de slachtoffers 
definitief beslist is dat aanlegger alleen' 
verantwoordelijk is voor de schade · dat 
wijl hij gehouden was de hindernis, ~aar
tegen de boot gestoten is, van bakens te 
voorzien en, wijl hij dit niet gedaan 
heeft, hij het nadeel .heeft veroorzaakt 
voor hetwelk de eigenaar van de boot 
Baden 22 hem schadeloosstelling vroeg; 

Overwegende dat het middel, in zover
het de schending inroept van artike
l~.n 1382, 1383 en 1384o van· het Burger
hJ~ Wetboek, niet ontvankelijk is ver
mlts het het gedeelte van de beslissing, 
aangaande de fout ten opzichte van de 
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'slachtoffers bestrijdt, beschikking waarin 
aanlegger uitdrukkelijk verklaart te 
berusten; . 

Overwegende dat de vordering in vrij
waring, welke aileen betwist blijft, op 
een dubbele hoedanigheid in hoofde van 
verweerster is gegrond : 1 o deze van eige
nares van de hindernis ; 2° deze van 
concessiehoudster ; 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel, het arrest verwijt be~ 
slist te hebben dat verw!;)erster, alhoe
wel eigenares, niet gehouden was de 
pijlers van de brug met bakens te voor
zien; 

Overwegende dat op dit punt het mid
del wordt tegengesproken: door de sou
vereine beoordeling van de rechter over 
de grond, die vaststelt dat de bewaking· 
van de pijlers van de brug· niet meer door 
de maatschappij Mechelen-Terneuzen 
moest waargenomen worden ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

Overwegende dat het tweede onder
dee! van het middel het arrest verwijt 
verschillende bepalingen van het konink
lijk besluit van 6 Mei 1872 en van het ko
ninklijk besluit van 15 October 1935 ge
schonden te hebben ; 

Overwegende dat uit geen stuk, waarop 
het Hof acht vermag .te slaan, blijkt dat 
het middel, dat niet van openbare orde 
is en hierin bestaat te beweren dat ver
weerster tot vrijwaring gehouden is 
krachtens de vermelde bepalingen, aan 
de rechter over de grond onderworpen 
zou geweest zijn ; 

Dat daaruit volgt dat dit onderdeel 
van het middel nieuw en, dienvolgens, 
niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat het derde ond~_rdeel 
van het middel het arrest verwiJt de 
beding·en van het lastenkohier, door ver
weerster aangenomen, en namelijk arti
kel 10 van dit bescheid, te hebben over
treden; 

Overwegende dat het lastenkohier 
noch een wet noch een bepaling uit
maakt welke kracht van wet heeft; dat de 
overtreding van een zijner bedingen, naar 
luid van artikel 9 van de wet van 25 Fe
bruari 1925 en van artikel 17 van de wet 

.van 4 Augustus 1832, dus geen schending 

. van: een wetsbepaling uitmaakt ; 
Dat het middel de schending niet in

. roept van het geloof dat aan de conces-
.sies.akte dient gehecht ; . 

Dat-het derde onderdeel van het middel 
dus niet ontvankelijk is; • I 

' Om die redenen; verwerpt de voorzie-
. ning·;· veroordeelt aanlegge'r tot de kosten i 

en tot een schadevergoeding van 150 fr. 
jegens elke verweerder. 

5 Januari 1950.- 1• kamer.- Voor
zitter en veTslaggever, H. Wouters, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven,' . advocaat-generaal. 
PleiteTs, HH. Delacroix en Veldekens. 

2" KAMER.- 9 Januari 1950. 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT EEN GE
BREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLU
SIES AANVOERT. - GEEN BEWIJS DAT 
CONCLUSIES WERDEN GENOMEN. 
MIDDEL MIST IN FEITE. 

Mist feitelijke grondslag, het middel dat 
een gebTek aan antwooTd op de cor:clu
sies aanvoert, dan wanneeT, noch u~t het 
aTTest, noch uit enig ander stuk van de 
rechtspleging blijkt, dat conclusies wer
den genomen en dat er zich in de bundel 
geen conclusies bevinden doch enkel een 
stuk, betiteld « nota », dat noch hand
telcening noch enige ver·melding bevat 
van aaTd om vast te · stellen dat lezing eT 
van op de teTechtzitting werd gegeven (1). 

{LESIRE, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 Juli 1949 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brus
sel· 

{ W at de beslissing gewezen over de 
publieke vordering betreft : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van de 
rechten van de verdediging, doordat het 
bestreden arrest, welk aanlegger veroor
deelt wegens leveringen aan de vijand in 
de voorwaarden bepaald bij artikel 115 
van het Strafwetboek, de verweermidde
len niet beantwoordt door aanlegger aan
gevoerd bij een regelmatig neergelegde 
en· aan het proces-verbaal van de terecht
zitting gehechte nota; dat de rechten van 
de. verdediging alzo g~schonden werden 
en dat de beslissing niet wettelijk gemo
tiveerd is : 

Overwegende dat, noch uit het bestre-

(1) Zie verbr., 21 December 1936 (Bull. en 
PASIO., 1936, l, 459); 8 Juni 1938 (ibid., 1938, 
I, 201 en de nota 2, biz. 203); arg. verbr,., 
22 Juli 1949 (.Arr. Verb1·., 1949, biz. 481; 
Bulk en PMnc·., HJ49, 1,.,.552), 
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den arrest, noch uit enig stuk van de 
rechtspleging waarop het Hof acht ver
mag te slaan, blijkt dat regelmatige con
clusies v66r het militair gerechtshof wer
den genomen ; 
· Overwegende dat dit hof ni.et gehouden 
was het in het middel bedoeld geschrift, 
betiteld " nota "• te beantwoorden, ge
schrift dat noch handtekening, noch ver
melding draagt van aard om vast te stel
len dat lezing er van ter terechtzitting 
werd gegeven ; dat, voor het overige, uit 
geen enkel stuk van de rechtspleging 
blijkt dat aanlegger aan het militair ge 
rechtshof verweermiddelen zou voorge
legd hebben waarop het arrest zou ver
zuimd hebben te antwoorden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 9? van de Grondwet en van arti
kel 115 van het Strafwetboek, gewijzigd 
door de besluitwet van 11 October 
1916, de wet van 10 December 193? 
en de besluitwet van 25 Mei 19£.5, door
dat het bestreden arrest, dan wanneer 
aanlegger, zonder onderscheid, vervolgd 
was om aan de vijand hulp verschaft 
te hebben in soldaten, mannen, geld, 
levensmiddelen, wapens of munities in 
de voorwaarden voorzien bij artikel 115, 
paragraaf 2, 1°, 2°, 3° en to 0 , van het 
Strafwetboek, die betichting bewezen 
heeft verklaard " zoals zij door de 
eerste rechter vaststaand werd verklaard, 
behalve wat de datum der feiten aan
gaat "• zonder dat zijn eigen vaststellin
gen of deze van de eerste rechter toelaten 
na te gaan of, naar de mening van de 
rechters over de grand, de aangetijgde 
leveringen strafbaar werden geoordeeltl 
als in feite van dezelfde aard zijnde als 
deze beteugeld bij 1° van artikel 115, 
paragraaf 2, of bij 2° of bij 3°, of als g~: 
daan in de voorwaarden bepaald biJ 
2o of 3o ofwel, eindelijk, of het strafbaar 
feit van beklaagde enkel hierin heeft 
bestaan zijn bedrijvigheid ten dienste 
van de vijand te hebben gesteld, ten 
einde voor zijn rekening de grondstoffen 

. of producten, voorwerpen van de aan
geklaagde leveringen in de voorwaarden 
van artikel 115, paragraaf 2, too, van het 
Strafwetboek, te verzamelen, zodat het 
onmogelijk is te bepalen krachtens welke 
van die wetsbepalingen; aanlegger ein
delijk veroordeeld werd, en, dienvolgem 
de wetteli.jkheid van zijn veroordeling 
na te gaan ten aanzien vari de onder
scheiden toepassingsvoorwaarden van 
ieder van die bepalingen : 

Overwegende dat de eerste rechter aan-

legger schuldig heeft verklaard aan de fei
ten vermeld in de betichting A, gegrond 
op artikel115 van het Strafwetboek; dat 
het bestreden arrest beslist dat de betich
ting A « zoals zij door de eerste rechter 
vaststaand werd verklaard, behalve wat 
de dagtekening van de feiten aangaat, 
bewezen is gebleven " ; 

Dat het onder voorbehoud van de 
datum, vaststelt dat aanlegger de feiten 
heeft gepleegd, zoals zij in gezegde be
tichting omschreven zijn, 't is te zeggen 
in de bewoordingen van de wet ; 

Overwegende dat, bij gebrek aan con
clusies, het militair gerechtshof het dis
positief van zijn beslissing wettelijk heeft 
gerechtvaardigd door de bestanddelen 
van het misdrijf vast te stellen in de 
bewoordingen van de wet; dat het mili
tair gerechtshof niet moest bepalen vole 
g·ens welke van de bij artikel115 van het 
Strafwetboek voorziene wijze aanlegger 
de inbreuk heeft gepleegd ; 

Dat het middel dus dient verworpen; 
II. Wat de beslissing gewezen over de 

. vordering van de burgerlijke partij aan
gaat; 

Overwegende dat aanlegger geen enkel 
middel inroept tot staving van zijn voor
ziening en dat het Hof er ambtshalve 
geen opwerpt ; 

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

9 Januari 1950.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Daubresse. - Gelijklui
dende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 Januari 1950. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - IN
BREUK OP ARTIKEL 115 VAN HET STRAF
WETBOEK. - VERDACHTE DIE BE~ 
WEERT ONDER DE DWANG VAN DE VIJ· 
AND TE HEBBEN GEHANDELD. - An, 
REST VAN VEROORDELING DAT DIT VER· 
WEERMIDDEL BEANTWOORDT TEN AAN
ZIEN ZOWEL VAN ARTIKEL ?1 ALS ·VAN 
ARTIKEL 115, PARAGRAAF 2, 2°, VAN: 
HET STRAFWETBOEK. - WETTELIJK 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

W anneer een verdachte van hulpve1·schar 
fing aan de vij anden van de Staa_t. be~ 
weert onder de dwang van de VtJanq 
te hebben gehandeld, motiveert het ar1·es~ 
van veroordeling wettelijk het afwijzeri 
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van dit verweermiddel door vast te stellen 
in feite dat, n.och d~ .uronr! van 1'echtvaar
dig%ng voorz%en btJ arttkel 71 ~an h~~ 
Strafwetboek, noch deze voo1'Zten b%J 
artikel 115, paragraaf 2, 2°, van het
zelfde wetboek, in de zaalc voorhanden 
zijn. 

(BEAUVAL EN GOEDEME, 
T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 Mei 1949 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brus" 
sel · 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening van de vennootschap onder ge
meenschappelijke naam "Beauval-Goe
deme "• burgerlijk verantwoordelijke 
partij : 

Overwegende dat uit geen enke~ s~uk 
blijkt dat aanlegster haar voorz1emng 
zou betekend hebben aan de partijen 
waartegen zij gericht is ; . 

Dat de voorz.iening dienvolgens met 
ontvankelijk- is (Wetb. van strafv., 
art. 418) ; 

I. W at de voorziening betreft van de 
eerste twee aanleggers en in zover zij de 
over de publieke vorclering gewezen be
slissing bedoelt ; 

Over het enig middel : door a~nlegger 
Goedeme afgeleid uit de schendmg van 
artikelen 71 en 115, paragraaf 2, 2°, 
van het Strafwetboek en 97 van de Grand
wet doordat het bestreden arrest aan
legger veroordeelcl heeft wegens inbreuk 
op artikel 115 van het Strafwetboek, 
zonder vast te stellen dat hij door de 
vijancl gedwongen werd, doch do~r zijn 
beslissing te gronden op het fe1t clat 
het niet bewezen was dat hij slechts aan 
de dwang toegegeven heeft na « al de 
door de wet vereiste middelen van 
verzet nitgeput te hebben "; dan wan
neer het nieuw artikel115 van het Straf
wetboek, door in zijn 2° te .bepalen clat 
de verdachte niet als schnld1g zal aange
zien worden indien hij de leveringen aan 
de vijand heeft gedaan terwijl hij aile te 
zijner beschikking· zijnde middelen aan
wendde om zich tegen het nitvoeren van 
de bestellingen van de vijanden van de 
Staat te verzetten, het begrip v;m de mid
delen van. verzet heeft beperkt, tot deze 
welke men redelijk van de verdachten 
kon vereisen · dan wanneer het bestreden 
arrest met d'ie beperking geen rekening 
heeft gehouden; dan -wanneer, in aile 
onderstelling, .het bestreden arrest op 
een ondnidelijke wijze is opgesteld, d1e 
het Hof van verbreking niet toelaat de 

mening te ontwaren van de rechter over 
de grond wat de dwang aangaat,.~aarvan 
aanlegger had moeten doen bhJken om 
aan de veroordeling te ontsnappen, ge
grond op de alinea's 1°, 2° en 3°, van pa
ragraaf 2, van het nieuw artikel115 van 
het Strafwetboek : 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest blijkt dat aanlegger, alhoewel erk.en
nencle aan de vijand oorlogsmateneel 
geleverd te hebben, beweerde dat « zijn 
inrichtingen door de vijand opgeeist ~.er
den derwijze dat hij onder een zedehJke 
dwang, waaraan hij niet zon kunnen 
weerstaan hebben, had moeten werken 
(Strafwetb. art. 71) ; clat het arrest 
aldus, zonder dubbelzinnigheid hierop 
wijst clat de ingeroepen groncl van recht
vaardiging deze van artikel 71 van het 
Strafwetboek was ; 

Overwegende clat, indien het arrest 
vaststelt dat aan aanlegger in « bijzon
dere omstandigheden >> een zeker .~~rk 
opgelegd werd, waarvan de aantlJgmg 
overigens te zijnen laste I_~iet we~~ aan
genomen, het anclerzijcls luer~p WlJSt d~~ 
hij in 't algemeen niet beWlJSt dat hlJ 
slechts aan de dwang zon toegegeven 
hebben nadat hij aile door de wet ver" 
eiste middelen van verzet nitgeput had " ; 

Overweaende dat in de veronderstel
ling dat ct'ie reden ,;an het arrest de bij
zondere gTond van rechtvaardiging be
doelt welke artikel 115, paragraaf 2, 2°, 
voorziet de uitdrukkelijke verwijzing 
naar de' vereisten van de wet klaarblij
kelijk aanduidt dat de middelen van v~.r
zet, waarop het arre~t zinspeelt, deze ZlJn 
welke die wetsbepahng bedoelt; 

Overwegende dat het arrest daarna 
vaststelt dat beklaagden, onder meer 
aanlegg·er, geen geschrey~n en onbe
twistbaar bevel van ope1smg voorbren
gen ; dat integendeel nit het o~derz~ek 
van de bescheiden van het doss1er bhJkt 
dat zij " zonder enig protest, de uitvoe
ring aangenomen hebben van de aan h.en 
door de Kriegsmarine gedane bestelhn
gen, en dat zij slechts onder het tech
nisch toezicht waren van controleur 
Siegmeyer " ; . 

Dat die vaststelling het besch1kkend 
gedeelte van de bestreden beslissing 
rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegende, voor het overige, wat de 
twee aanleggers betreft, dat de substan
tiele of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
Em dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 
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II. Aangaande de voorzieningen van de 
eerste twee aanleggers welke de beslissing 
bedoelen over de burgerlijke vordering 
gewezen; 

Overwegende dat aanleggers geen mid
del tot staving van hun voorziening in
roepen en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt ieder aanlegger tot 
een derde van de kosten. 

9 Januari 1950.·- 28 kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Vet
slaggever, H. Connart. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Struye. 

28 KAMER. - 9 Januari 1950. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMA
LEN (WET TOT). - TERBESCHIK
KINGSTELLING VAN DE REGERING VAN 
RECIDIVISTEN EN GEWOONTEMISDA
DIGERS. - GEVAL WAARIN DIE MAAT
REGEL NIET DOOR DE WET IS VOORGE
SCHREVEN. __: VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER DE BEWEEGREDENEN VAN DE 
MAATREGEL TE OMSCHRIJVEN. 

De beslissing die de terbeschikkingstelling 
van de Regering van een veroordeelde 
beveelt, in een geval waarin die maat
regel niet door de wet is voorgeschreven, 
mag zich er toe niet beperken te wijzen op 
het bestaan van de wettelijke voorwaar
den, maar · moet op nauwkeurige en 
concrete wijze de bijzondere redenen aan
duiden waarom de rechter oordeelt ge
bruik te moeten maken van de hem door 
de wet toegekende macht (1). (Wet van 
9 April1930, art. 25 en 26). 

(BASTIAENSEN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest; op 5 October 19~9 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 26 van de wet van 9 April 1930, 
doordat het bestreden arrest, de beweeg-

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
9 Maart 1937 (Arr. Verbr., 1937, blz. 19; 
Bull. en PASIC., 1937, I, 88); 12 December 
1949 (zie hoger blz. 228; Bull. en PAsiC., 
1950, I, 248). 

redenen van de eerste rechter overne
mende, de ter beschikkingstelling van de 
Regering· gedurende tien jaar heeft be
vestigd, zonder ze te rechtvaardigen bij 
bijzondere en andere reden dan door de 
eenvoudige opsomming van de wettelijke 
voorwaarden, waartoe het zich beperkt 
heeft : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij eigen redenen, de beroepen beslissing 
bevestigt, waar deze voor een duur van 
tien j aar de ter beschikkingstelling van 
de Regering uitspreekt; 

Dat het de toepassing van die maat
regel steunt hierop dat aanlegger de feiten 
in staat van wettelijke herhaling heeft 
gepleegd, dat de uitgesproken straf meer 
dan een j aar gevangenisstraf bedraagt, 
dat de rechtshandeling betreffende de' 
misdrijven die de herhaling uitmaken, bij 
het dossier van de vervolging is gevoegd 
en dat aanlegger een neiging tot wets
overtreding blijkt te behouden voort
vloeiend uit het herhalen van dezelfde 
feiten; 

Overwegende dat, luidens artikel 26 
van de wet dd. 9 April 1930, wanneer, 
zoals in zake, de ter beschikkingstelling 
van de Regering niet door de wet is voor
geschreven, " de redenen van de beslissing 
dienen omschreven te worden " ; 

Overwegende dat, om zich naar die 
bepaling te gedragen, de rechter over de 
grond er zich niet mag toe beperken op het 
bestaan van de wettelijke voorwaarden 
te wijzen, doch op nauwkeurige en con
crete wijze bijzondere redenen moet 
aanduiden, zoals het gevaar welk, na het 
verstrijken van de uitgesproken straf, de 
invrijheidstelling van de veroordeelde 
voor de samenleving en voor hem zou 
medebrengen, redenen waarom hij in 
onderhavig geval, oordeelt van de hem 
door de wet toegekende macht gebruik 
te moeten maken ; 

Overwegende dat de overwegingen, 
hierboven aangeduid, in werkelijkheid 
slechts de overneming van de voorwaar
den bevatten,' bepaald bij artikel 25 van 
de wet van 9 April1930, zonder zelfs dat, 
in hoofde van aanlegger, de aanhoudende 
neiging tot wetsovertreding vastgesteld 
is; 

Waaruit volgt dat het bestreden dis
positief niet wettelijk gerechtvaardigd is 
en dat het bestreden arrest artikel 26 van 
gezegde wet heeft geschonden ; 

Overwegende dat de ter beschikking
stelling van de Regering met de uitge
sproken straf een ondeelbaar geheel uit
maakt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre-
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den arrest ; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van het Hof van beroep te Brussel 
en dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

9 Januari 1950.- 28 kamer.- Voor
zitte?', H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Daubresse. - Gelijklui
dende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 9 Januari 1950. 

DIEFSTAL. - TIJDELIJK AAN DE VER
KOPER GELATEN GENOT VAN EEN ON
ROEREND GOED.- WEGNAJV!E EN VER
ICOOP, DOOR DE VERKOPER VAN TOE
STELLEN BEGREPEN IN DE VERKOOP 
VAN HET ONROEREND GOED. - DIEF
STAL. 

Hij die, na een onroerend goed te hebben 
verkocht met inbegrip van de bad- en 
verwarmingsinstallaties, het genot van dit 
onroerend goed, hetwelk hem tijdelijk 
werd gelaten, ten bate neemt om die in
stallaties weg te nemen en te verkopen, 
pleegt een diefstal. (Strafwetb., art. 461 
en 463.) 

(RECHER, T. GENNART.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het arrest, op 
29 October 1948 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Aangaande de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 461 van het Strafwetboek, doordat 
aanlegster zich niet heeft kunnen schul
dig maken aan een bedrieglijke wegne
ming door te haren voordele stukken te 
gelde te maken vari de installatie van de 
centrale verwarming en van de badkamer 
van het huis dat zij aan de burgerlijke 
partij verkocht had, dan wanneer zij het 
wettelijk bezit er van had behouden, daar 
het haar toegelaten was het verkocht on
roerend goed te blijven bewonen : 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, aanleg
ster, na aan de burgerlijke partij een on
roerend goed verkocht te hebben, .welk 
centrale verwarming en badkamer be
greep, het genot. van het huis, d,at haar 

voor enkele maanden gelaten was, ten 
bate heeft genomen om die bad- en cen
trale verwarmingsinstallaties weg te ne
men en ze aan een derde te verkopen ; 

Overwegende dat uit die feiten blijkt 
dat, van af het sluiten van de verkoop, 
de eigendom van het huis en van zijn 
aanhorigheden van aanlegster op de bur
gerlijke partij werd overgedragen en dat 
aanlegster er nog slechts het stoffelijk 
bezit van had ; 

Overwegende dat dergelijk houden van 
een zaak de wegneming niet uitsluit welke 
een bestanddeel uitmaakt van het mis
drijf van diefstal, dat door het hof van 
beroep vaststaand verklaard werd ; dat 
het middel niet kan aangenomen worden ; 

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

Aangaande de beslissing over de vor
dering van de burgerlijke partij gewezen ; 

Overwegende dat er geen bijzonder 
middel werd ingeroepen en dat het Hof 
er ambtshalve geen opwerpt; 

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

9 J anuari 1950. - 28 kamer. - Vo01'
zitteT, H. Louveaux, voorzitt'er. - VeT
slaggeveT, I-I. Fettweis. - Gel~jkluidende 
conclusie, I-I. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 9 Januari 1950. 

VERKEER. - VERKEER OP DE OPEN
BARE PLEINEN. - ARTIKEL 27, 1°, 
VAN HE'l' KONINKLIJK BESL UIT VAN 
1 FEBRUARI 1934 NIE'f TOEPASSELIJK. 

Er -blijkt uit artikel 56 van het koninklijk 
beshtit van 1. Februari 1.934·, - naar 
htid wam·van, bij het k1·uisen op de 
open bare pleinen, de voorrang aan de ge
bruikel' die van 1·echts komt moet worden 
vrijgegeven, - dat het verkeer op de 
openbm·e pleinen niet onderwa~·pen is 
aan de regel van artikel 27, 1. 0 , welke· 
aan de weggebruikers voorsch!-ijft op 
alle openbm·e wegen de rechte1·zijde te 
houden, in de richting van hun bewe- ~ 
gin g. 

(SMETCOREN, T. ASSAT.) 

ARREST. 

I-IET I-IOF; - Gel~t op het bestreden 
vonnis, op 1 April 1949 in hoger beroep: 



,gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Hoei; 

Overwegende dat aanlegger verklaard 
beeft zich slechts te voorzien tegen de 
beslissing· g·ewezen over de publieke vor
dering te zijnen laste ingespannen en 
over de vordering van de burgerlijke 
partij Assat; 

I. W at de beslissing gewezen over de 
publieke vordering betreft : 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen ~18 en ~20 van het Straf
wetboek, 27, 1°, 31, 2o en 5~ van de Weg
code, doordat het bestreden vonnis aan
legger heeft veroordeeld tot de betaling· 
van de hele. schade van verweerder Ass at, 
zonder het middel te beantwoorden door 
aanlegger ingeroep en en volgens hetwelk 
verweerder hem de doorgang moest vrij
laten op de gehele breedte van de hoofd
weg en dat het feit dat aanlegger op de 
linkerzijde gereden zou hebben geen oor
zakelijk verb and had met de verantwoor
delijkheid van het ongeval : 

Overwegende dat, artikel 27, para
graaf, van de Wegcode interpreterende, 
het bestreden vonnis beslist dat aanlegger 
een draaibeweging had moeten doen ron
dom de openbare plaats van Hoei alvo
rens de Fouargestraat in te rijden; dat 
die interpretatie in strijd is met het voor
schrift van artikel 56 van zelfde code 
dat bepaalt dat " bij het kruisen op 
-de openbare pleinen de doorgang aan 
de gebruiker, die van rechts komt, moet 
vrijgegeven worden " ; dat deze laatste 
bepaling noodzakelijk de geheurlijk
heid onderstelt dat die weggehruikers 
een openbaar plein oversteken en elkaar 
ontmoeten; dat zij afwijkt van arti
kel 27 1 o · 

Ove;weg~nde dat, door de strafver
Dordeling van aanlegger te steunen op de 
inhreuk op artikel 2 7, 1°, van de W eg
code, enkele te zijnen laste aangenomen 
fout, het bestreden vonnis de in het 
middel aangeduide wetshepalingen ge
schonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is; 
II. \Vat de beslissing g·ewezen over de 

burg·erlijke vordering· van Assat betreft : 
Overwegende dat de verbreking van 

de beslissing over de publieke vordering 
deze medebrengtvan de beslissing over de 
burgerlijke vordering : 

Om die redenen ; verbreeld het bestre
den vonnis doch enkel voor zoveel het 
aanlegger veroordeelt op de publieke vor
dering tegen hem ingespannen en over de 
burgerlijke vordering van Assat ; be
veelt dat onderhavig· arrest zal overge
scllreven worden in de registers van de 

Rechtbank van eerste aarileg te Hoei en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt verweerder 
Assat tot de helft van de kosten het 
overige ten laste van de Staat blijv~nde · 
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar d~ 
Correctionele R;echtbank te Luik, uit
spraak doende m hoger beroep. 

- 9 J anuari 1950. - 28 kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggev~r, H., Connart. - Gelijkluidende 
concluste, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal.. 

28 KAMER. - 9 Januari 1950. 

VERJARING IN STRAFZAKEN. 
VERSCHILLENDE VERDACHTEN. - VER
KNOCHTE MISDRIJV'EN. - DADEN VAN 
ONDERZOEK OF VAN V'ERVOLGiNG. -
STUITING VAN DE VERJARING TEN OP
ZICHTE VAN AL DE VERDACHTEN. 

W anneer verschillende verdachten wegens 
verknochte feiten wo1·den vervolgd, stui
ten de daden van onderzoelc of van ver
volging ten opzichte van een van de ver
dachten de verjaring van de publieke 
vorde1·ing ten opzichte van de ande1'en 
zelfs indien de feiten, die hun ten last~ 
worde/n gelegd, er nietin bedoeldzijn (1). 

(ANSIAUX.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het arrest, op 
12 October 1%9 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 21, 22, 2~, 26 en 28 van de wet 
van 17 April1878 bevattende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, en 509bis van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat, ten gevolge van een 
gemeen onderzoek ten laste van ge
naamde Quartier en van aanlegger, heiden 
v66r de Correctionele Rechtbank te Brus
sel verwezen werden, _de eerste wegens 
bedrieglijke verduistering van een som 
van 880.000 frank ten nadele van de 
tweede, en deze wegens uitgifte, zonder 
dekking, van een check van hetzelfde 
hedrag; 

(1) Zie verbr., 29 October 1945 CArr. Verbr., 
'1945, blz. 238; Bull; en PAsrc,, 1945, 1, 262 
en -de nota's).-
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Overwegende dat die betichtingen, 
volgens de beschikking· tot verwijzing 
" een ondeelbaar geheel " uitmaakten ; 

Overwegende dat het bestaan van dit 
nauw verband tussen de strafbare feiten 
afhangt van de beoordeling van de rech
ter over de grond ; 

Overwegende dat, wanneer, zoals in 
onderhavig geval, verschillende beklaag
den vervolgd zijn wegens verknochte 
feiten, de daden van onderzoek of van 
vervolging ten opzichte van een der be
klaagden, de verjaring van de publieke 
vordering ten opzichte van de andere 
stuiten, zelfs indien de feiten waarvan zij 
naderhand beticht werden er niet in 
bedoeld zijn ; 

Overwegende, dienvolgens, dat het 
bestreden arrest het proces-verbaal van 
2 September 1948 van de politie te Jette, 
opgesteld in uitvoering van de kantteke
ning van de Procureur des Konings te 
Brussel, tot voortzetting van onderzoek 
ten laste van genaamde Quartier, mede
beklaagde van aanlegger, wettelijk heeft 
kunnen inroepen als daad welke de pu
blieke vordering tegen aanlegger stuit ; 

·Waaruit volgt dat het midclel naar 
recht faalt; 

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

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

9 Januari 1950.- 2e kamer.- Vo01'
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Connart. - Gelijkl-uidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal.- Pleiter, H. Si
mont. 

2e KAMER. - 9 Januari 1950. 

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
VERKEER VAN GOEDEREN IN DE ON
VRIJE KRING. - NIET-NALEVEN VAN 
DE FORMALITEITEN BETREFFENDE DE 
BESCHEIDEN. - GEEN ONTDUIKING 
VAN DE RECHTEN. - VEROORDELING 
TOT GEVANGENISSTRAF. - ONWETTE
LIJKHEID. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
BIJZONDERE AANGIFTE VOOR DE STA
TISTIEK. - WET VAN 31 DECEMBER 
1947, ARTIKEL 5. - AANGIFTE NIET 
VEREIST IN GEVAL VAN VERKEER VAN 

GOEDEREN IN DE ONVRIJE KRING, 
ZONDER IN- NOCH UITVOER. 

1° Het verkeer van goederen in de onvrij10 
kring kan geen aanleiding geven tot 
toepassing van een hoofdgevangenis
straf, wanneer de inbreulc enkel be
staat in het verzuim van de formaliteiten 
betreffende de bescheiden die dienen moe
ten om het vervoer te dekken, zonde1· dat 
er ontduiking van rechten weze (1). (Wet 
van 6 April 1843, art. 19, 21 en 25.) 

2° De bijzondere aangifte voor de statistiek 
voorzien bij artikel 5 van de wet va~ 
31 December 1947 betreffende de douanen 
en accijnzen, is niet vereist tn geval van 
verkee1· van goederen in de onvrije k1·ing 
zondqr dat er in- of uitvoe1· bestaat. ' 

(BINET, T. BESTUUR VAN DOUANEN 
EN ACCIJNZEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest, op 
10 October 1949 door het Hof van beroep 
te Luilc gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kel21 van de wet van 6 April1843, door
dat het bestreden arrest een gevangenis
straf uitspreekt wegens onregelmatig 
verkeer van goederen in de tolkring : 

Overwegende dat, indien artikel 19 
van de wet van 6 April 1843 over de be
teugeling van de sluikhandel, voor de 
overtreders een straf van vier maanden 
t?t een jaar gevangenisstraf voorziet, ar
tikel21 van dezelfde wet bepaalt dat de 
gevangenisstraf niet wordt opgelopen in
dien de inbreuk erikel plaats heeft 
wegens verzuim van de formaliteiten 
betreffende de bescheiden die dienen 
moeten om het vervoer te dekken ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
die bepaling schendt door aanlegger te 
veroordelen tot een gevangenisstraf van 
vier maanden wegens onregelmatig ver
keer van goederen in de tolkring en dit 
buiten aile vaststelling dat de rechten 
ontdoken werden; 

Over het tweede middel, van ambts
wege afgeleid uit de schending van ar
tikel 5 van de wet van 31 December 194 7, 
doordat het bestreden arrest aanlegger
tot een geldboete van 500 frank veroor
deelt wegens niet-naleving van de voor
schriften inzake statistiek, ·dan wanneer 
die voorschriften niet toepasselijk zijn in 
geval van eenvoudig onregelmatig ver
voer in de onvrije kring; 

(1) Zie verbr., 22 Februari 1909 (Bull. en 
PASIC., 1909, I, 151). 
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Overwegende dat de voorgeschreven 
aangifte inzake statistiek de in- of uit
voer van goederen bedoelt; dat het be
streden 'arrest vaststelt dat er in onder
havig geval noch in- nuch uitvoer van 
.goederen bestaat, doch enkel verkeer in" 
de onvrije kring ; dat het, dienvolgens, in 
·Overtreding· is met de in het middel be
doelde bepaling dat het bestreden arrest 
aanlegger wegens verzuim van aangifte 
inzake statistiek tot een geldboete van 
500 frank veroordeelt; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere middelen, verbreekt 
het bestreden arrest ; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van het Hof van beroep 
te Luik en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van het bestreden ar
rest ; veroordeelt verweerder tot de kos
ten; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

9 J anuari 1950. - 2e kamer .. - Voor
zitter, H. Louveaux, vciorzitter. - Ver
slaggever, H. Sohier. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-~eneraal. 

2e KAMER.- 10 Januari 1950. 

1° STAAT. - UrrvoERENDE MACHT. 
ONONDERBROKEN VOORTZETTING VAN 
DE WERKING VAN DE STAAT, VOOR
WAARDE TOT ZIJN BESTAAN.- AMBTE
NAAR, BEVOEGD OM TE HANDELEN 
NAMENS DE STAAT, DIE BELET IS ZIJN 
AMBTSPLICHTEN TE VERVULLEN. -
FElT DAT DE STAAT NIET IN DE JURI
DISCHE ONMOGELIJKHEID KAN STELLEN 
ZIJN OPDRACHT TE VERVULLEN. -
MOGELIJKHEID EEN ANDERE AMBTE
NAAR AF TE VAARDIGEN OM DE TITU
LARIS VAN HET AMBT TE VERVANGEN. 

2° VOORZIENING IN VERBRElKING. 
- IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE 
BELASTINGEN. - VOORZIENING INGE
STELD DOOR EEN PROVINCIALE IN
SPECTEUR AAN WIE DE DIRECTEUR 
VAN DE BELASTINGEN, DIE BELET IS, 
ZIJN MACHT HEEF'f OVERGEDRAGEN. -
WETTELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
-IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BE
LASTINGEN. - VOORZIENING INGE
STELD DOOR EEN PROVINCIALE IN
SPECTEUR AAN WIE DE DIRECTEUR 
VAN DE BELASTINGEN ZIJN MACHT 
HEEFT OVERGEDRAGEN. OVER-

DRACHT DIE UIT DE VERMELDINGEN 
VAN HET VERZOEKSCHRIFT BLIJKT. -
VERMOimEN VAN REGELMATIGE OVER-
DRACHT. -

~o VOORZIENING IN VERBREKING . 
- IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BE
LASTINGEN. - VOORZIENING INGE
STELD DOOR EEN PROVINCIALE IN
SPECTEUR AFGEVAARDIGD DOOR DE 
DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN. -
VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD TER 
GRIFFIE DOOR EEN DERDE KRACHTENS 
EEN BIJZONDERE LASTGEVING VAN DE 
AFGEVAARDIGDE INSPECTEUR.- WET
TELIJKHEID. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE BIJ DE DIRECTEUR. 
VERPLICHTINGEN VAN DE DIRECTEUR. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP DOOR DE BELASTINGPLICH
'flGE VOOR HET" HOF VAN BEROEP. -
NIEUW ARGUMENT DAT IN DE RECLA
MATIE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 
NIET AAN DE DIRECTEUR WERD ONDER
WORPEN. - 0NTVANKELIJK INDIEN 
HET ARGUMENT DE AARD VAN HET OOR
SPRONKELIJK VERZOEK NIE'f WI.JZIG'f. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. - HANDELSVEN
NOOTSCHAP. - VERDELING VAN HET 
MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN. - BE
LASTING GEHEVEN OP HET GEHEEL VAN 
DE UITGEKEERDE SOMMEN, NA AFTREI( 
VAN HET WERKELIJK VOLGESTORT 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL DA'f NOG 
TERUGBETAALBAAR IS. 

8° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. - HANDELSVEN
NOO'fSCHAP. - VERDELING VAN HET 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. - WET
TELIJKE VOORW AARDEN TOT AF'fREK 
VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 
VAN HET BEDRAG VAN DE UITGEKEERDE 
SOMMEN. 

1° De ononderbroken voortzetting van de 
werking van de Staat, · hoofdzakelijke 
voorwaarde tot zijn bestaan, vereist dat 
de Staat zich nooit in de juridische on
mogelijkheid zou bevinden zijn opdracht 
te vervullen door het feit dat de ambte
naar, die bevo-egd is om in zijn naam te 
handelen, belet is zijn ambt uit te 
oefenen, wat de mogelijkheid medebrengt 
een andere ambtenaar af te vaardigen om 
de titularis van het ambt te vervangen. 

2° De provinciale inspecteur, aan wie de 
directeur, die be let is, zij n macht he eft 
overgedragen, stelt regelmatig een voor
ziening in verbreking in tegen een arrest 
gewezen in zaken van rechtstreekse be-

"_I 
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lastingen (1). (Wet van 6 September 
1895, art. 13.) 

3° De overdmcht van macht: aan ile provin
ciale inspecteur door de directeur van de 
belastingen ten einde een voorziening in 
verb1·eking in te stellen tegen een arrest 
gewezen in zaken van rechtstreekse belas
tingen, overdracht die blijkt uit de ver
meldingen van het verzoekschrift, wordt 
vermoed regelmatig te zijn (1). 

4° Is regelmatig,-het nee1·leggen, ter griffie 
van het hofvan beroep, van een verzoek
schrift tot verb1·eking .in zaken van 
rechtstreekse belastingen, door een derde 
krachtens een bijzonde1·e lastgeving van 
een provinciale inspecteur., afgevaaTdigd 
door de directeut van de belastingen, die 
belet is. (Wet van 6 September 1895, 
art. 13.) 

5° De directeur van de belastingen, bij wie 
een reclamatie tegen inkomstenbelastin
gen aanhangig wa~·dt gemaakt, heeft de 
plicht alle bestanddelen van de betwiste 
aanslag te onderzoeken en, desgevallend, 
van ambtswege alle de in de vestiging van 
de belasting begane vergissingen te her
stellen (2). (Wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld 
op 12 September 1936, art. 61, par. 3.) 

6° Na het afwijzen van zijn reclamatie door 
de directeur mag de belastingplichtige, 
tot staving _van zijn oorspronkelijk ver
zoek, een nietbw argument v66r het hof 
van beroep aanvoe1·en, op voorwaarde dat 
dit argument de aard van gezegd ver
zoek m:et wijzigt (3). (Wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 61, 
par. 1, en 66.) 

7° De belasting op het inkomen uit roerende 
kapitalen wordt, in geval van verdeling 
van het maatschappelijk vermogen van 
een handelsvennootschap ten gevolge van 
vereffenin,g of om enige andere reden, 
geheven op het geheel bedrag van de 
sommen uitgekeerd in specie, in titels 
of anderszins, na aftrek van het werke
lijk v6lgestorc maatschappelijk kapitaal 
dat no g _ terug betaalbaar is, dit kapitaal 
gerevaloriseerd zijnde do01· het te ver
menigvuldigen met de coefficient die 
attikel 14, paragraaf 2, van de samen
geschakelde wett_e_n van toepassing inaakt 
voor het jam· in de loop waatvan de 
stortingen, de vetminderingen of de 

- tetuqbetaling wetden gedaan. 
8° Het maatschappelijk kapitaal van een 

{1) Zie de voetnota, getekend W. G., onder
aan dit arrest in Bull. en PAsiC., 1950, I, 303. 

{2) Zie o. m. verbr., 1 J"uni 1948 (Arr. Verb1·., 
1948, biz. 305; Bull. en PAsiC., 1948, I, 353); 

handelsvennootschap, dat werkelijk vol
gestott is, mag, in geval van verdeling 
van het rnaatschappelijk vetmogen, voo1· 
het vaststellen van de grondslag_ van de 
belasting op het inkomen uit toerende 
kapitalen, niet worden afgettokken van 
het geheel van de. uitgekeerde somrnen, 
om de enige reden dat geen terugbetaling 
van kapitaal is geschied; artikel 15,. 
pamgraaf 2, van de samengeschakelde 
wetten bepaalt imrne1·s dat die aftrek enkel 
mag geschieden wanneer er vetplichting 
bestaat tot terugbetaling van het kapitaal. 

(ADiVIINISTRATIE VAN FINANCIEN, T. NAAJV!
LOZE VENNOOTSCHAP « LA CENTRALE. 
ELECTRIQUE DU NORD ll.) 

ARREST. 

HET I-IOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 7 April en 20 October 1948 
door het Hof van beroep te Brussel ge
wezen; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overweg(lnde dat verweerster beweert 
clat de voorziening werd ingediend door 
een ambtenaar die daartoe niet bevoegd 
was en, daarenboven, de regelmatigheid 
van de neerlegging vim het verzoekschrift 
betwist; 

Overwegende dat de voorziening, die 
bij het Hof is aimhangig gemaakt, door de 
Directeur van de rechtstreekse belastin
gen te Brussel werd ingediend namens de 
Minister van fin ancien en dat zij, voor 
clie ambtenaar, ondertekend werd door 
een afgevaardigde inspecteur ; diJ.t zij 
door een aangestelde van de administratie· 
werd neergelegd ; 

Overwegende dat noch de tekst noch 
de geest van de wet zich ertegen verzet
ten dat de directeur van de belastin
gen, die belet is zijn ambtsplichten _ te 
vervullen, voor de duur van dat belet, 
door een daartoe behoorlijk afgevaar
digde ambtenaar zou vervangen worden ; 

· Dat de ononderbroken voortzetting,. 
hoofdzakelijke voorwaarde tot het be
staan van de Staat, vereist dat de Staat 
zich nooit in de juridische onmogelijk
heid zou bevinderr zijn opdracht te ver
vullen door het feit dat de ambtenaar,. 
die bevoegd is om in zijn naam te hande
len, belet is zijn functies uit te oefenen, 
wat de- mogelijkheid medebrengt een 

29 J\'Iaart 1949 (Arr. Verbr., 1949, biz. 217; 
Bull. eli PASIC., 1949,- I, 249). 

{3) Raadpl. verbr., 1 J"uni 1948 en 29 Maart. 
1949, hierbo1en vermeid. 
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ambtenaar af te vaardigen om de titula
ris van de functie te vervangen ; 

Overwegende dat de vermeldingen van 
het verzoekschrift, tot wanneer het be
wijs van het tegendeel geleverd is, bewij
zen dat de Directeur van de rechtstreekse 
belastingen te Brussel belet was en dat 
de overdraging van macht op de inspec
teur, die het verzoekschrift tot verbre
~dng getekend heeft, regelmatig was ; 

Dat het verzoekschrift tot verbreking 
ter griffie _van het hof van beroep werd 
neergelegd, krachtens een bijzondere 
lastgeving van genoemde inspecteur ; 

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

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
7 tot 12 van de wet van 6 September 
1895, 61, paragraaf 3, 66 en 67 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, doordat het op 7 April 1948 ge
wezen arrest een nieuw verzoek ontvan
kelijk heeft verklaard dat door de ven
nootschap in zake v66r het hof van be
roep werd ingediend, bezwaar over de 
waarde waarvan de directeur geen uit
spraak gedaan heeft overeenkomstig ar
tikel 61, paragraaf 3, van dezelfde wet
ten : 

Overwegende dat het middel hierop 
steunt dat verweerster, in haar recla
matie van 24 ·April 1939, zich zou be
perkt hebben tot de bewering dat de 
reserves, welke gebruikt werden om 
de uitkering aan de aandeelhouders te 
voltrekken, wijl zij definitief belast wer
den, geen aanleiding meer konden geven 
tot de.heffing van een mobilienbelasting·; 
·dat, nochtans, de verwerende, vennoot
-sch,ap, in haar beroep en coriclusies, voor 
de eerste maal zou gevraagd hebben het 
bedrag te herzien van het werkelijk vol
gestort maatschappelijk kapitaal dat nog 
terugbetaalbaar is ; 
: Overwegende dat de verwerende ven
nootschap, in haar tot de directeur van de 
belastingen gerichte reclamatie,' betwist 
heeft dat zij de som van--244.621 frank 

· :verschuldigd was welke gevorderd werd 
als mobilienbelasting op de onder haar 
aandeelhouders uitgekeerde som van 

· _1.200.000 frank; dat zij tot staving van 
haar verzoek deed gelden dat deze laatste 
$Om voortkwam van een voorafneming 
van vroegere reserves en, feitelijk, kapi
taal vertegenwoordigde ; 

Overwegende dat de ambtenaar, bij 
wie de reclamatie regelmatig aanhangig 
werd gemaakt, het recht en de plicht had 
-elk bestanddeel van de betwiste aanslag 
te onderzoeken:, en, desgevallend van 

ambtswege, aile in de vestiging van de 
belasting begane VeJ'gissing·en te herstel
len · 

Overwegende dat de verwerende ven
nootschap, na de verwerping van de re
clamatie door de directeur, v66r het hof 
van beroep de vernietiging· van de be
twiste aanslag· vroeg bewerende, name
lijk, dat de som van 1.200.000 frank, op 
grond waarvan de belasting was gevestigd 
geweest, in werkelijkheid van het terug
betaalbaar kapitaal dee] uitmaakte en, 
bijgevolg, aan de mobilienbelasting ont
snapte; 

Overwegende dat daardoor, de verwe
rende vennootschap, zich er toe beperkt 
heeft een nieuw argument tot staving van 
haar oorspronkelijk verzoek aan te voeren 
en de aard van dit laatste noch gewijzigd 
noch verdraaid heeft ; 

Waaruit volgt dat het bestreden arr 
rest, door het beroep aan te nemen, geen 
uitspraak heeft gedaan over een nieuw 
verzoek en dat het middel in feite niet 
opgaat; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel15, paragraaf 2, van de in het 
eerste middel aangeduide wetteri, doordat 
het op 20 October 1%8 gewezen arrest 
de revalorisatie toelaat van een voor de 
vereffening gedane kapitaalsverminde-
ring : · 

Overwegende dat artikel 15, para
graaf2, van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld op 
12 September 1936, de verdeling voorziet 
van het maatschappelijk vermogen van 
de handelsvennootschappen ten. gevolge 
yan vereffening of om enige andere re.den ; 
dat het bepaalt ·dat alsdan de belasting 
op het inkomen uit roerend kapitaal of 
mobilienbelasting geheven wordt op 
het. geheel bedrag van de sommen uitge
keerd in specie, in titels of anderszins, 
na aftrek van het werkelijk volgestort 
maatschappelijk kapitaal dat nog terug
betaalhaar is ; dat dit kapitaal moet ge
revaloriseerd worden door het te verme
nigvuldigen met de coefficient die alinea 2 
van de hiervoren gemelde wetshepaling 
van toepassing maakt voor het jaar in 
de loop waarvan de stortingen, de . ver
minderingen of de terugbetalingen ge-
daan werden ; · 

Overwegende dat het arrest van 7 April 
1948 in feite vaststelt dat het maatschap
pelijk kapitaal dat te voren op 
9.000.000 frank was gebracht~ geweest, 
op 27 Maart 1923 " geheel herleid " werd 
door .. de weglating van de norninale 
waarde van 225.000 aandelen, elk _van 

1 40 frank welke het kapitaal samensteld.eri, 

I 
I 

! 
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en welke g·ewone aandelen zonder vermel
ding van waarde wer.den, zonder dat die 
weglating van nominale waarde tot enige 
terugbetaling van kapitaal aan de aan
deelhouders aanleiding heeft gegeven ; 

Overwegende dat de bestreden arres
ten, om de enige reden dat tengevolge 
van die kapitaalvermindering geen terug
betaling werd gedaan en zonder uitleg te 
verstrekken over het recht dat de aan
deelhouders zouden hebben op de terug
betaling van het kapitaal, voorwerp van 
die vermindering, beslissen dat het l\api
taal van 9.000.000 frank moet begrepen 
worden. in het terug te betalen maat
schappelijk kapitaal vrij va:n belasting ; 
dat zij aldus de bepaling van artikel 15, 
paragraaf 2, hebben geschonden dat van 
de belasting enkel vrijstelt het deel van 
het werkelijk volgestort maatschappe
lijk kapitaal dat nog terugbetaalbaar is ; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is· 

'om die redenen, verbreekt de bestre
den arresten; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de 
registers van het Hof van beroep te Brus
sel en dat melding er van zal gemaakt 
WQrden op de kant van de vernietigde 
beslissingen ; veroordeelt verweerster tot 
de kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Gent. 

10 Januari 1950.- 2" kamer.- Voo!'
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Simon. - Gelijkluidende 
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Leynseele en de Mey (deze 
laatste van de Balie bij het Hof van be
roep te Brussel). 

2" 'KAMER.- 10 Januari 1950. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. TREFT DE 
BATEN VAN ALLE WINSTGEVENDE BE
TREKKINGEN. 

2° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - FOTOGRAAF 
DIE VAN DE VERKOOP VAN REPRODUC
TIES VAN KUNSTWERKEN ZIJN BEROEP 
MAAKT. - LATERE VERKOOP VAN DE 
CLICHE'S VAN DIE REPRODUCTIES. -
WINST GEHAALD UIT DIE VERKOOP 
VERTEGENWOORDIGT GEEN VOORAF BE
STAAND KAPITAAL, DOCH EEN BAAT VAN 
EEN WINSTGEVENDE BETREKKING. 

1 o Zijn onderworpen a an de bed1·ij fs be las-

ting, niet alleen de winsten van de han
delsbedrijven, doch ook de baten van alle 
winstgevende betrekkingen ( 1). (Wet ten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
31 Juli 1943, art. 25, par. 1.) 

2° Wanneer een belastingpl,ichtige, die van 
de verkoop van !'eproducties van kunst
werken zijn beroep !weft gemaakt en op 
de opbrengst van die bedrijvigheid in de 
bedt·ijfsbelasting wet·d aangeslagen, later 
de fotocliche' s van die reproducties vet'
koopt, maakt de winst gehaald uit de 
vet·koop van die cliche's, die hij in de 
~titoefening van zijn bedrijf van lcunst
fotograaf heeft gemaakt, niet een vooraf 
bestaand lcapitaal uit, doch een baat van 
een winstgevende bett·elcking. (W etten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld op 31 Juli 1943, 
art. 25, par. 1, en 30, al. 1.) 

(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN, 
T. BECKER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 Maart 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 25, 
paragraaf 1, 1° en 3°, 27, paragraaf 1, 
39 en 42, paragraaf 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld door het besluit van 
31 Juli 1943 en, bijgevolg, van artikel 2, 
paragraaf 1, van de wetsbepalingen be
treffende de nationale crisisbelasting, sa
mengeschakeld door het besluit van 
31 Juli 1943, doordat het arrest de aan
slag en de beslissing vernietigt betreffende, 
namelijk, de opbrengst van de afstand 
door verzoeker aan het Museum van het 
Jubelpark van omtrent 35.000 foto
cliche's ; doordat het arrest oordeelt dat 
het vaststaat dat de verzameling van ge
zegde negatieve cliche's, door ver
zoeker in de loop van een veertig jaren 
lange loopbaan bijeengebracht, voor hem 
een geheel van kunstwerken uitmaakte, 
een kunstkapitaal, bestemd 9m even- · 
tueel als werkmiddel te dienen, om de 
red en, welke niet dienend is, dat de studie 
van foto's en de afstand van de kunst
cliche's welke er het gevolg van is, te 
zamen de opbrengst van een kunstenaars
bedrijvigheid uitmaken welke men ge
woonlijk niet bij een beroepsfotograaf 

(1) Zie o. m. verbr., 1 en 29 :Maart 194!~ 
(Arr. Vm·br., 1949, blz. 153 en 221; Bull. en 
PAsrc., 1949, I, 171 en 253). 
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vindt, vermits deze als beroep heeft een 
of meerdere exemplaren voort te brengen 
en, aan zijn klienteel, tegen betaling, de 
positieve copie's van die cliche's af te 
staan, terwijl hij de negatieve cliche 
houdt welke hem daarna kan dienen 
als middel of als werkkapitaal, bestemd 
om hem nieuwe inkomsten te verschaffen, 
en beschikt : 1° dat de opbrengst van de 
afstand van de litigieuze cliche's niet aan 
het begrip inkomsten beantwoordt zoals 
dit in het arrest nader bepaald werd; dat 
zij niet de opbrengst van een gevestigd 
kapitaal is, doch dit kapitaal zelf uit
maakt, dat voor de overlater door de 
afstand zelf te niet gaat-; 2° dat verzoe
ker, die geen winkel had en geen werk
lieden bezigde, door de litigieuze cliche's 
te verkopen geen handelsbedrijvigheid 
heeft aangewend, doch dat hij een sedert 
lange j aren opgestapeld kunstkapitaal 
heeft afgestaan; dat dit kapitaal, ten 
andere,. geen verhoging van vermogen 
medebrengt welke in de handels- of be
roepsinkomsten van verzoeker haar ont
staan vindt; dan wanneer verzoeker er
kent dat hij ieder jaar van zijn beroeps
ontvangsten de prijs van de voor het 
maken van gezegde cliche's nodige pro
ducten aftrok, aldus, in vrijstelling van 
belasting, een in zijn onderneming ge
stoken vermogen vestigende, waarvan 
de opbrengst, in geval van verwezen
lijking, onder de toepassing van drie 
wetsbepalingen valt, te weten : 1 o van ar
tikel25, paragraaf 1, 1°, waarin het over 
winsten van om het even welke nijver
heids- of handelsbedrijven gaat; 2° van 
artikel 25, paragraaf 1, 3°, dat alle om 
het even welke baten treft welke door 
mensenbedrijvigheid worden verschaft, 
waar deze ook wordt ontplooid, zonder te 
bepalen dat die baten moeten verkregen 
worden in de uitoefening van een beroep 
of moeten voortkomen van een bepaald 
nijverheids-, handels- oflandbouwbedrijf; 
3° van artikel 27, paragraaf 1, dat in de 
belastbare inkomsten de vermeerderingen 
van in het bedrijf gestoken ac~iva begrijpt: 

Overwegende dat, volgens de vermel
dingen van het arrest, verweerder, in 
zijn hoedanigheid van kunstfotograaf, 
gedurende een loopbaan van veertig jaar, 
een geheel van cliche's voor de repro
ductie van kunstwerken heeft bijeenge
bracht en " bestemd om hem als werk
middel te dienen , ; 

Overwegende dat hij van de verkoop 
van de reproducties van die kunstwerken 
zijn beroep heeft gemaakt en dat hij op 
de opbrengst van die bedrijvigheid in de 
)Jedrijfsbelasting werd aangeslagen ; 

Dat verweerder, in 19~3, die cliche's, 
omtrent 35.000 in getal, aan het Museum 
van het Jubelpark heeft afgestaan voor 
de som van 550.000 frank, welke de ad
ministratie gedeeltelijk aanziet als een 
in de bedrijfsbelasting belastbare winst; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
weig·ert aan de verkoopprijs van de cli
che's van verweerder het karakter van 
winst van een handelsbedrijf toe te ken
nen · 

O~erwegende dat, krachtens arti
kel 25, paragraaf 1, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, aan de bedrijfsbelasting on
derworpen zijn, niet alleen de winsten 
van de handelsbedrijven, doch ook de 
baten van alle winstgevende betrekkin
gen; 

Dat de winst, door verweerder gehaald 
uit de verkoop van fotocliche's welke 
hij in de uitoefening van zijn beroep van 
kunstfotograaf heeft gemaakt, geen voor
afbestaand kapitaal uitmaakt, doch de 
baat van een winstgevende betrekking 
naar de zin van artikel 30, alinea 1, van 
de sameng·eschakelde wetten ; 

Dat het arrest daardoor de in het mid
del aangeduide bepalingen geschonden 
heeft; 

Om die redenen, zonder dat het tweede 
middel dient behandeld, verbreekt het 
bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van het Hof van beroep te 
Brussel en da t melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

10 Januari 1950.- 2" kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Vel'
slaggever, H. Connart. - Gelijkluidende 
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Leynseele en de Mey (deze 
laatste van de Balie bij het Hof van be
roep te Brussel). 

2" KAMER.- 10 Januari 1950. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - WINSTEN VAN 
LANDBOUWBEDRIJVEN.- AFTREK VAN 
DE BEDRIJFSUITGAVEN VAN HET BRUTO
BEDRAG VAN DE WINSTEN VAN HET 
BEDRIJF. - AFTREK TEN TITEL VAN 
BEDRIJFSUITGAVE VAN WERKELIJKE 
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OF FICTiEVE LONEN VAN DE KINDEREN 
VAN DE EXPLOITANT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - WERKELIJKE 
OF FICTIEVE LONEN VAN HET PERSO
NEEL NODIG VOOR HET LANDBOUWBE
DRIJF AFGETROKKEN TEJ'i TITEL VAN 
BEDRiJFSUITGAVE VAN HET BRUTO
BEDRAG VAN DE WINSTEN VAN HET BE
DRIJF. - VERPLICHTING VOOR DE EX
PLOITANT DE BF.DRIJFSBELASTING OP 
DIE LONEN AAN DE BRON AF TE IIOUDEN. 

1° De bedrijfsbelasti1ig tTeft de winsten van 
de landbouwbed!'ijven op grand van hun 
brut a- bedmg, verminderd met de be
dTijfsuitgaven welke gedurende het b~la_st
bare tijdpe1·k werden gedaan om dte ~n
komsten te ve1·kTijgen of te be_houden .. 

Onder die bedrijfsuitgaven bemnden z~ch 
de weTkelijke of fictieve lonen van de ktn
de?'en van de exploit ant ( 1) en (2). (Wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld op 3 J uni 19H, 
art. 25, par. 1, en 26, par. 1.) 

2o De landbouwexploitant die, vooT de ves
tiging van de b~~~·ijfsbe~Cfsting op de 
inkomsten van Z~Jn bednJf, de we1·ke
lijke of fictieve lonen van het personeel, 
nodig tot het bed1·!jf,. aftrekt v~n het 
bruto-bedrag van che ~nkomsten, ~s ver
plicht de bedrijfsbelasting aan de bran 
af te houden op die lonen. (Kon. besl. 
van 22 September 1937, g·ewijzi!Sd door 
het besluit van 10 Februan 1941, 
art. 14.) 

(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN, 
. T. WAGEMANS.) 

ARREST. 

. HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 J anuari 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

· Over het enig middel : schending van 
.artikelen 112 van de Grondwet, 1319, 
1320, 1322 en 1323 van het Burg·erlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest, 
- om de beroepen gegrond te verklaren 
betreffende de belastingen op de beweerde 
lonen van twee kinderen van verzoeker 
wegens het niet-storten aa~. ~e bron; -
bevestigt dat uit de vergehJkmg van de 
tabels, welke als grondslag gediend lleb-

(1) Omtrent het begrip « landbouwbedrijf », 
'zie ve1·br., 13 Januari 1933 (Bull. en PASIO., 
·1933, I, 128); 7 October 1946 (Ar1·. Verbr., 
'1946, biz. 322; Bull. en PAsrc., 1946, I, 350); 
i31 Mei 1949 (Arr. Vm·br., 1949, biz. 364; 
:Bull. en PAsrc., 1949, I, 407). 

ben voor de berekening van de opbrengst 
per hectare, blijkt dat die opbrengst ge
schat werd nadat de lonen waren afge
trokken geweest en dat, bijgevolg, niet 
bewezen is dat de lonen als algemene on
kosten van het bedrag van de door de 
administratie voor verzoeker bepaalde 
inkomsten werden afgetrokken, dan wan
neer het tegenovergestelde blijkt uit de 
stukken van de administratieve bundels 
betreffende de litigieuze j aren, bundels 
waarin vergelijkingstabels voorkomen 
waarin worden aangeduid, enerzijds, de 
belaste lonen en, anderzijds, de opbrengst 
per hectare, rekening gehouden met ge
zegde afg·etrokken lonen : 

Overwegende dat uit de ter onderzoek 
van het Hof regelmatig· overgelegde stuk
ken blijkt dat de in de voorziening be
doelde belastingen, aangeduid onder ar
tikelen 4 N van het dienstjaar 1944 (na
vordering van 1942) en 1 N van het 
dienstj aar 1945 (navordering van 1943), 
op de vergelijkingstabels steunen welke 
uitdrukkelijk vermelden dat me~, o~ de 
netto-inkomsten van de expl01tahe te 
bepalen gedurende de jaren ~942-1943, 
van de ink oms ten van de expl01tant, voor 
elk van de betwiste jaren, een som van 
19.500 frank als fictief loon heeft afge
trokken· eri dat, met inachtneming van 
die aftrekking, de netto-inkomsten van: 
de exploitant bepaald werden op de som 
van 64.000 frank voor het jaar 1942 en 
op deze van 51.049 frank voor het jaar 
1943; 

Dat uit wat voorafgaat volgt dat het 
bestreden arrest, om de door verweerder 
ihgestelde· beroepen gedeeltelijk aan ~e 
nemen, op de enige reden steunt dat mt 
de vergelijkingstabels, grondslag van 
de berekening van de . opbrengst per 
hectare geenszins blijkt dat gezegde op
brengst' na de aftrekking van de, lone~ 
zou geschat geweest zijn, noch dat, blJ 
wijze van gevolg, de lonen als algemene 
onkosten, zouden afgetrokken geweest 
zijn van het bedrag v~n de door de 
administratie bepaalde mkomsten; dat 
het arrest daardoor het geloof, dat -aan 
de akten is gehecht, en de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen heeft ge
schonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het de beroepen van 
verweerder · heeft aangenomen ; beveelt 

(2) Omtrent het begrip van d« aftrekbare 
bedrijfsuitgaven, zie o. m. verbr., 28 Fe
bruiui 1939 (B~<ll. en PAsrc., 1939, I, 108); 
29 April1940 (ibid., 1940, I, 135 en de nota). 
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dat onderhavig arrest zal OVE;Jrgeschreven 
worden in de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver-. 
oorde(;llt verweerder tot de kqsten ; ver
wijst de zaak, alzo beperkt, naar het Hof 
van beroep te Gent. 

10 Januari 1950.-2° kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Simon. - Gelijkluidende 
conclusie H. W.-J. Ganshof van der 
Meersch,' advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Leynseele en de Mey (deze 
laatste van de Balie bij het Hof van be
roep te Brussel). 

1 e KAMER. - 12 Januari 1950. 

1o MILITAIRE OPEISINGEN. 
VOERTUIG OPGEEIST IN OORLOGSTUD. 
- VOERTUIG TOT EEN GEVAARLIJK 
GEBRUIK GEBEZIGD.- 0MSTANDIGHEID 
DIE NIET BEWIJST DAT DE OPEISING 
GEEN OPEISING IN HUUR IS. 

2o MILITAIRE OPEISINGEN. 
MOBILISATIE VAN HET LEGER. - 0P
EISINGEN IN HUUR VAN VOERTUIGEN. 

AMBTSHALVE OMGEZET IN OP-
EISINGEN IN EIGENDOM. - BEPALING 
INGETROKKEN DOOR HET REGLEMENT 
GEHECHT AAN HET KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 3 MEl 1939. 

1° De omstandigheid dat de militaire over
heid die, in oo1·logstijd, een voertuig 
heeft opgei!ist, het tot een gevaarlijk ge
b!·uik bezigt, bewijst niet dat de opeising 
de eigendom betref~ en niet enkel het genot 
van· het voertuig (1). 

2° Artikel 256 van het reglement op de 
militaire opeisingen, goedgekeurd door· 
het koninklijk besluit v.an 19 October 
1928, hetwelk bepaalt dat, wanneer de 
mobilisatie van het·leger bevolen is, de 
opeisingen in huur van voertuigen ambts
halve worden omgezet in opeisingen iit 
volle eigendom, werd ingetrokken door 
het reglement goedgekeurd door konink
lijk besluit van 3 Mei 1939. 

(1) Verbr., 11 December 1947 (.Arr. Verbr., 
1947, blz. 406; Bull. en PAsrc., 1947, I, 532). 
Zie ook verbr., 17 April en 12 Juni 1947 (Arr. 
Verbr., 1947, bli'J, 125 en 202; Bttll. en PASIC., 
~947, I, 161 en 264). 

(BELGISCHE STAAT, T. BOUSSART.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis 
op 5 N overriber 19!. 7 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te V erviers ; . 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 van de 
wet op de militaire opeisingen, 256 van 
het i'eglement op de militaire opeisingen, 
gehecht aan het koninklijk besluit van 
19 October 1928, 256 van het reglement 
op de militaire opeisingen, gehecnt aan 
het koninklijk besluit- van 3 Mei 1939, 
doordat het bestreden vonnis, om zijn 
beschikkend gedeelte te rechtvaardigen, 
beslist heeft dat '' appellant te ver
geefs staande houdt dat de betwiste op
eising, in de onderstelling dat zij bewezen 
is, in alle geval, niet de eig·endom, doch 
slechts het genot van het voertuig tot 
voorwerp heeft gehad; ,dat, inderdaad, 
indien het waar is dat de Staat de macht 
heeft om naar goeddunken de eigendom 
van een privaat goed of slechts het genot 
er van op te eisen, het de Staat toch niet 
vrijstaat over de goederen, waarvan hij 
slechts het genot heeft, te beschikken 
door een abnormaal gebruik er van te: 
maken alsof hij eigenaar er van was ; dat, 
in feite, een normaal gebruik van een 
autovoertuig door een leger in oorlog niet 
te begrijpen is "• doordat, altijd om de 
toekenning aan verweerder van een op-· 
eisingsvergoeding te rechtvaardigen, het 
beslist heeft « dat artikel 256 van het 
reglement op de militaire opeisingen, in 
werking gebracht door het koninklijk 
besluit nr 25202 van 19 October 1928, 
ten andere uitdrukkelijk bepaalt dat,· 
wanneer de mobilisatie is bevolen, de op
eisingen in huur ambtshalve in opeisingen 
in voile eigendom worden· omgezet ; 
dat, indien hetzelfde artikel de verstrek
ker oplegt die omzetting te doen uit
voeren door tussenkomst van het ge
meentebestuur van zijn woonplaats, het 
nochtans de omzetting van eigendom 
niet doet afhangen van het volbrengen 
van die bestuurlijke formaliteit "• dan 
wanneer het normaal gebruik van een 
voertuig door een leger in oorlog zeer wel 
te begrijpen is, en dan wanneer het reg·Je
ment op de militaire opeisingen, gehecht 
aan het koninklijk besluit van 19 Octo-, 
ber 1928, door het koninklijk besluit van 
3 Mei 1939 ingetrokken en vervangen, 
werd, dat aldus, de enige twee redenen 
waardoor de rechtbank haar beslissing. 
rechtvaardigt, juridisch verkeerd zijn 

•]-!: 
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en het vonnis bijgevolg niet wettelijk 
gemotiveerd is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vermeldt dat de Staat over de goederen, 
waarvan hij slechts het genot heeft op
geeist, slechts beschikken mag door een 
normaal gebruik er van te maken en dat 
« het normaal gebruik van een auto
voertuig door een leger in oorlog niet te 
begrijpen is » ; 

Overweg·ende dat de omstandigheid 
dat de militaire overheid die, in oorlogs
tijd, een voertuig heeft opgeeist, het 
tot een gevaarlijk gebruik bezigt, niet 
bewijst dat de opeising de eigendom be
treft en niet enkel het genot van het tuig ; 

Dat de militaire opeising, zelfs wan
neer zij slechts het genot betreft, nood
zakelijk, voor de opeisende overheid, het 
recht medebrengt zich van het tuig als 
vervoermiddel te bedienen in de voor
waarden welke de noodwendigheden van 
de landsverdediging voorschrijven, en dat 
een gebruik dat slechts de -regelmatige 
uitvoering, door de militaire overheid, 
van haar verplichting 's lands grondge
bied in oorlogstijd te verdedigen, uit
maakt, niet zou kunnen beschouwd wor
den als een abnormaal gebruik, naar de 
zin waarin het vonnis die uitdrukking ver
staat; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
ook gewag maakt van artikel 256 van het 
reglement op de militaire opeisingen, in 
Werking gebracht door het koninklijk be
sluit van 19 October 1928 en bepa
lende dat, wanneer de mobilisatie be
volen is, de opeising·en in huur ambts
halve in opeisingen in voile eigendom 
worden omgezet ; 

Overwegende dat de betwiste opeising 
van Mei 1940 dagtekent, zoals het vonnis 
het vaststelt ; 

Overwegende dat artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 3 Mei 1939 tot goed
keuring van de wijzigingen aan het re
glement op de militaire opeisingen ge
bracht, bepaalt dat de wijzigingen met 
ingang van 1 Juni 1939 dienen toegepast; 

Overwegende dat dit nieuw reglement 
de tekst wijzigt van artikel 256 van het 
reglement, goedgekeurd door koninklijk 
besluit van 19 October 1928 ; 

Dat het nieuw artikel 256 van het re
glement geen bepaling bevat volgens 
welke, in geval van bevolen mobilisatie, 
de opeisingen in huur ambtshalve in 
opeisingen in eigendom zouden worden 
omgezet; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
alzo een ingetrokken reglementaire tekst 
heeft toegepast; 

Overwegende dat de enige redenen 
waarom het bestreden vonnis aan de be
twiste opeising het karakter van een op
eising· in eigendom toekent, naar recht 

.verkeerd zijn; dat het vonnis, bijgevolg, 
de in het middel aangeduide bepalingen 
van de wet van 12 Mei 192 7 en van het 
koninklijk besluit van 3 Mei 1939 
schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve in zover het be
slist dat er, in de zaak, opeising is; be- _ 
veelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Verviers 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigd vonnis ; verwijst de aizo beperkte 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Luik, uitspraak doende in hoger 
beroep ; veroordeelt verweerder tot de 
kosten. 

12 Januari 1950. -1" kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Bareel.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Resteau. 

18 KAMER.- 12 Januari 1950. 

BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
GELOOF AAN DE AKTEN VERSCRULDIGD. 
- ARREST VAN RET ROF VAN BE
ROEP. - DAT AAN EEN VOORGAAND 
TUSSENARREST EEN ANDERE BESLIS-

, SING TOESCRRIJFT DAN DIE WELKE RET 
INHOUDT.-----' SCHENDING VAN IIET AAN 
DE AKTEN VERSCHULDIGD GELOOF. 

Schendt het aan een tussenarrest ve1'schul
digd geloof, het later arrest, gewezen 
door hetzelfde 1'echtscollege, waarbij aan 
het eerste arrest een andere beslissing 
wordt toegeschreven dan die welke het in
houdt (1). 

(COPPEE, T. DULIERE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 April1948 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1317, 1319, 1320, 1350 en in 

(1) Verbr., 24 Februari 1949 (Arr. Verbr., 
1949, biz. H5; Bull. en PAsrc., 1949, I, 162); 
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't bijzonder 1350, 3°, 1351 van het Bur
gerlijk :Wetboek, 97 van de Grondwet, 
doordat, om het verwijt te verwerpen, 
welk door aanlegger wordt afgeleid hier
uit dat verweerster, na het arrest van 
29 December 1938, waarbij haar vor
·dering tot scheiding van tafel en bed werd 
:afgewezen, in haar pijnlijke en beledi
gende verlating gedurende twee jaar en 
tien maanden volhardde en geen ernstig 
inzicht tot het hernemen van het gemeen
:schappelijk leven te kennen gaf, het be
streden arrest verklaart dat het in kracht 
van gewijsde gegaan arrest van 13 J uli 
194c6 beslist dat « het instellen van die 
vordering g·een rechtsgrond tot echtschei
·ding uitmaakte, evenmin als het verzuim 
·door appellante, het gemeenschappe
lijk leven te hebben hernomen van het 
ogenblik af waarop het arrest van 29 De
·Cember 193 8 definitief was geworden », 
dan wanneer het arrest van 13 J uli 1946 
niets dergelijk beslist, en, integendeel, 
verklaart « dat na dit arrest (van 29 De
i)ember 1938} het gemeenschappelijk 
leven niet hernomen werd doch dat, tus
:Sen de maand November 19 3 9 en de daar
·Opvolgende maand Januari, de partijen, 
:zowel per briefwisseling als tijdens ge
:Sprekken, een verzoening in overweging 
namen ; dat die pogingen tot verzoening 
mislukten zonder dat met zekerheid kan 
bevestigd worden dat die mislukking uit
sluitend aan de schuld van, gei:nti
meerde (aanlegger in verbreking·) te wij
ten is en zonder dat, bijgevolg, kan gezeg·d 
worden dat de volharding in de scheiding 
zijn daad is », waaruit volgt dat de rech
ters over de grond het geloof hebben ge
schonden dat aan het arrest van 13 Juli 
194c6 verschuldigd is, alsmede het gezag· 
dat er aan gehecht is (schending van ar
tikelen 1317, 1319, 1320, 1350 en 1351 
van het Burgerlijk Wetboek) en, in alle 
geval, geen gepast antwoord op de con
dusies van aanlegger hebben verstrekt 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) : 

Overwegende dat de Rechtbank van 
.eerste aanleg te Brussel, bij het op 
16 J uni 1945 op tegenspraak gewezen 
vonnis, de plano de echtscheiding ten 
voordele van aanlegger en ten nadele van 
verweerster toeliet ; 

Overwegende dat de eerste rechter,. als 
oorzaak van echtscheiding, onder meer, 
a.annam '' de ongerechtvaardigde wei
gering van verweerster in de echtelijke 
woning terug te keren », na de misluk
king van de vordering tot scheiding van 
tafel en bed welke zij te voren had in
gesteld, en hierop de nadruk legde dat 

VERBR., 1950. - 19 

« ongetwijfeld, indien tussen de echtgeno
ten onderhandelingen betreffendehet her
nemen van het gemeenschappelijk leven 
werden aangeknoopt », deze niet hadden 
kunnen lukken « wegens de klaarblijke
lijk slechte wil van verweerster en de 
niet aanneembare voorwaarden. welke 
zij aanlegger wilde opleggen alvorens 
in de echtelijke woning terug te keren » ; 

Overwegende dat, op het hoger beroep 
van verweerster, het hof van beroep, uit
spraak doende over de hoofdvordering 
en over de door deze ingestelde tegenvor
dering, op 13 Juli 194c6, het vonnis van 
16 J uni 1945, waarbij de echtscheiding 
werd toegestaan, te niet deed, de vorde
ring tot echtscheiding tot dan niet ge
rechtvaardigd verklaarde en elke partij 
toeliet het bewijs van zekere gestelde 
feiten te leveren ; 

Overwegende dat in voor het hof van 
beroep op 2 Februari 1948, v66r het be
streden arrest (21 April 1948} genomen 
conclusies aanlegger, toen gei:ntimeerde, 
staande hield « dat appellante, na het 
arrest (van 29 December 1938) waarbij 
haar vordering tot scheiding van bed en 
tafel werd afgewezen, in de pijnlijke en 
beledigende verlating gedurende twee 
j aar en tien maanden volhardde en geen 
ernstig inzicht tot het hernemen van het 
gemeenschappelijk leven te kennen gaf » ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing in haar antwoord op het verwijt, af-

. geleid uit het feit dat verweerster in ge
breke is gebleven het gemeenschappelijk 
leven te hernemen, verklaart « dat het in 
kracht van gewijsde gegaan arrest van 
13 Juli 1946 beslist dat het verzuim door 
appellante het gemeenschappelijk leven 
te hebben hernomen, van het ogenblik af 
waarop het arrest van 29 December 1938 
definitief was geworden, geen rechts
grond tot echtscheiding uitmaakt » ; 

Overwegende dat het arrest van 13 Juli 
1946, noch de zin, noch de draagwijdte 
heeft welke de bestreden beslissing er aan 
toekent; 

Dat het, steunend op de onderhande
lingen tussen partijen, van November 
1939 tot J anuari 1940, met het oog op 
een verzoening, vaststelt « dat die pogin
gen tot verzoening mislukten, zonder dat 
met zekerheid kan bevestigd worden dat 
die mislukking uitsluitend aan de schuld 
van gei:ntimeerde te wijten is en zon
der dat, bijgevolg, kan gezegd worden 
dat de volharding in de scheiding zijn 
daad is»; 

Dat het arrest, door aldus uitspraak te 
doen, impliciet heeft beslist dat de val
harding in de scheiding, althans gedeelte-
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lijk, aan appellante, verweerster in ver
breking', zou kunnen toeg'eschreven wor
den, en g'eenszins, heeft verworpen als 
g'een rechtsg'rond tot echtscheiding' uit
makende, het verzuim door verweerster, 
het g'emeenschappelijk leven te hebben 
hernom,en van het Og'enblik af waarop het 
arrest_ van 29 December 1938 definitief 
was g'eworden ; 

Dat dit zo waar is dat het arrest, in 
zijn beschikkend g'edeelte, aanleg'g'er toe
laat te bewijzen dat verweerster met g'een 
ernstig' inzicht bezield was om het g'e
meenschappelijk leven te hernemen ; 

Overweg'ende dat de bestreden beslis
sing', door uit te spreken zoals het deed, 
het geloof heeft geschonden dat aan het 
arrest van 13 Juli 1946 dient g'ehecht, 
alsmede de in het middel aang'edu1de 
wetsbepaling'en; 

En overweg'ende dat de aanneming' 
van het mid del de verbreking moet mede
brengen van g'eheel het beschikkend g'e
deelte over de door aanleg'ger ingestelde 
vordering' ; 

Dat, inderdaad, het bestreden arrest 
die vordering· verwerpt om reden dat 
het g'etuigenverhoor geen voldoende 
elementen in de debatten heeft gebracht 
om aan de feiten, waarvan het bewijs 
werd toeg'elaten, afzonderlijk of in hun 
g·eheel beschouwd, een karakter van erg'e 
belediging' toe te kennen ; 

Overweg'ende dat, waar het hof van 
beroep, om een onwettelijke reden, een 
van de door aanleg'g'er aang'evoerde g'rie
ven van de hand wijst, daardoor het op 
g'eZeg'de vordering' g'ewezen beschikkend 

· g'edeelte in zijn geheel door nietig'heid is 
aangetast; 

Om die re-denen, en zonder dat het 
tweede en het derde middel dienen te 
worden beantwoord, verbreekt het be
streden arrest in zover het uitspraak 
doet over de door aanleg'g'er ing·estelde 
vordering' ; 

Beveelt dat onderhavig' arrest zal over
g'eschreven wor<;len in de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
er van zal g'emaakt worden op de kant 
van de ve:rnietig·de beslissing ; veroor
deelt verweerster tot de kosten; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

12 Januari 1950. -1e kamer.- Voor
zit(er, H. Soenens, eerste voorzitter. -
VerslaggeveT, H. Demoulin. - Gelijlc-

(1) Verbr;, 5 November 1925 (Bull. en PA
SIC., 1925, I, 45); 6 Mei 1946 (Ar1·. Vm·br., 
1946, biz. 165; BuU. en PAsiC., 1946, I, 171). 

luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat"generaal. -
Pleiters, HH. Simont en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 12 Januari 1950. 

1° RECHTERLIJKE MACHT. - BE
VORDERINGEN IN HET LEGER. - 0FFI
CIER SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL. 
-ARREST DAT VASTSTELT DAT, ZONDER 
DIT ONGEVAL, DE OFFICIER TOT EEN 
HOGERE GRAAD ZOU ZIJN BEVORDERD. 
- GEEN INLATING IN DE BEVOEGD
HEDEN VAN DE KONING. 

2° BEWIJS. - BuRGERLIJKE ZAKEN. -
BEWIJS TOELAATBAAR DOOR VERMOE
DENS. GEWICHTIGE, BEPAALDE 
EN OVEREENSTEMMENDE VERlVIOEDENS. 
- SOUVEREINE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. 

3° VERANTWOORDELIJ KHEID BUI
TEN OVEREENKOMST ONT
STAAN. ·- NADEEL WAARVAN DR. 
OORZAAK HAAR UITWERKSELS IN DE 
TOEKOMST MOET VOORTZETTEN. - ON
MIDDELLIJICE SCHATTING MOGELIJIL -
HERSTELLING MAG DOOR DE RECHTER 
WORDEN BEVOLEN. 

1° Het hof van beroep dat, uitspraak 
doende DVM' de eis tot heTstelling van het. 
nadeel ondeTgaan door een of!icie1· van het 
Zeger tengevolge van een ongeval, vast
stelt dat deze, rnoest hij niet het slacht
o ffer van het ongeval zij n geweest, tot 
een hogere graad :tou zijn bevorderd, laat 
zich niet in met aan de Koning voo1·be
houden bevoegdheden. (Grondwet, arti
kel 66.) 

2° In zaken waarin het bewijs door ver
rnoedens wettelijk is toegelaten, beslist 
de· rechter over de grand op souvereine 
wijze dat uit zekere feiten gewichtige,. 
bepaalde en overeensternrnende verrnoe
dens blijken welke het bewijs van de ge
grondheid van de eis uitrnaken (1). 
(Burg. Wetb., art. 1349 en 1353.) 

3° De heTstelling van een toekornstig na
deel, hetwelk de zekeTe voo1·tzetting is van. 
een actuele schade, mag do_o1· de TechteT· 
worden .bevolen wannee1· dit nadeel voo1·· 
onrniddellijke schatting vatbaar is {2) .. 

(2) Verbr., 17 Mei 1943 (An·. TTerbr., 1943,. 
biz. 109; Bull. en PAsiC., 1943, I, 178 en de 
nota 2, biz. 179). 
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(BELGISCHE STAA'l', T. MATTERN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 Februari 19!.9 door het Hof 
van beroep te Luik op tegenspraak ge
wezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 28, 29, 66 en 6? van de Grond
wet, 11 van de wet van 15 September 
1924o betreffende de stand en de bevor
dering van de o'fficieren, doordat het ar
rest, na hierop te hebben gewezen " dat 
de uitsluiting van verweerder aileen 
voorkomt tussen de collega's die allen 
bevorderd werden en dat die uitsluiting· 
in de bundel van de Belgische Staat niet 
gesteund is door een jegens verweerder 
bijzonder on~unstige beschouwing », en 
na ook hierop te hebben gewezen dat, 
tenzij de bevordering der officieren met 
een volstrekte willekeur geschiedt, -
veronderstelling welke hun waardig·heid 
:zou aantasten en het geweten zou kren
ken van diegenen van wie de bevorde-

. ringen afhangen - wanneer een duide
lijke oorzaak van uitsluiting zich voor
doet, zoals, in onderhavig geval, de inva
liditeit.van gei:ntimeerde, terwijl geen an
.dere wordt aangevoerd, men moet beslui
ten en aannemen dat het die oorzaak is 
welke op 26 J uni 1946 de bevordering van 
ge!ntimeerde heeft belet eerder dan zich, 
zonder reden, in te beelden dat die uit
sluiting van bevordering te wijten is aan 
de willekeur of aan niet aang·eduide' re
denen », beslist heeft dat verweerder met 
reden doet gelden, zoals de eerste rechter 
het heeft aangenomen, dat hij op 26 J uni 
1946 kolonel zou geworden zijn indien 
hij geen slachtoffer van het litigieus on
geval was geweest, en dat hij, bijgevolg, 
recht had op de wedde van kolonel, sinds 
26 J uni 19!.6 tot op het ogenblik waarop 
hij als kolonel zou gepensionneerd zijn 
geworden en op hetpensioen van kolonel, 
en doordat het arrest aan verweerder een 
verg·oeding van 150.000 frank met de ver
goedende interesten toekent om reden 
.d?-t zijn wonde hem van de grote vol
doening· beroofd heeft zijn loopbaan te 
kunneri eindigen in de hoge graad, welke 
hem, normaal verzekerd was; en doordat 
het bestreden arrest nog· beslist heeft dat 
het zonder belang is de Belgische Staat 
te volgen .in de bewijsvoering. welke hij 
afleidt uit het feit dat een zekere omzend
brief of zeker dienstbevel van 1 J anuari 
194? de herziening van de candidatuur 
van verweerder heeft toegelaten zonder 
rekening te houden met zijn invaliditeit, · 

en dat gezegde verweerder toch geen be
vordering in .de loop van het jaar 194? 
he eft bekomen om red en dat, in 194?, 
wegens op dat ogenblik aangevoerde om
standigheden of beschouwingen, de can
didatuur van verweerder, mogelijk van 
de hand is kunnen gewezen worden, al
hoewel rechtmatig van zijn invaliditeit 
afgezien werd, doch dat dit in niets het 
feit verandert dat het vaststaat dat 
verweerder sinds het j aar 1946 kolonel zou 
geworden zijn indien B.et litigieus ongeval 
hem niet ongeschikt voor de actieve 
dienst had gemaakt, dan wanneer de be
noeming van de officieren aan de uit
voerende macht behoort die haar re
denen tot benoeming of uitsluiting niet 
moet doen kennen, macht waarvan de 
vertegenwoordigers · slechts aan de in
spraak van hun geweten gehoorzamen 
om, wanneer plaatsen te begeven zijn, 
de meest waardige en best geschikte aan 
te/duiden, en dan wanneer de candida
tuur van verweerder andermaal is onder
zocht geweest door het infanteriecomite, 
verenigd op 21 J anuari 194?, dat uit
spraak gedaan heeft zonder rekening te 
houden met de ongeschiktheid van die 
hoofdofficier en zijn candidatuur op-. 
nieuw heeft verworpen : 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel het bestreden arrest 
enkel verwijt, op grond van de beschou
wing .dat verweerder op 26 Juni 194o6 
kolonel zou benoemd geweest zijn, de 
wetsbepalingen te hebben geschonden 
welke aan de uitvoerende macht aileen 
het recht voorbehouden om de bevorde
ringen in het leger toe te staim ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
verzocht de door verweerder, officier van 
het Belgisch leger, ten gevolge van een 
ong·eval, onderg·ane schade te bepalen, 
om het bedrag hiervan te beoordelen, 
aang·enomen heeft dat verweerder, in
dien zijn lichamelijke integ;riteit tenge
volge van het ongeval niet was gekrenkt 
geweest, op 2'6 J uni 1946 tot kolonel zou 
bevorderd geweest zijn; dat het arrest, 
met zich aldus uit te drukken, niet be
slist dat verweerder op die benoeming 
een verworven recht had, doch dat het, 
de feitelijke elementen van de zaak ont
ledende en beoordelende, hoofdzakelijk 
verklaart daarin gewichtige, bepaalde 
en overeenstemmende vermoedens te 
vinden welke bewijzen dat de uitvoe
rende macht die bevordering aan ver
weerder zou toegekend hebben; dat het 
bestreden arrest, bij die souvereine be
oordeling van de feiteri, zich niet 'met 
de aan de Koning voorbehouden bevoegd-
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heden heeft ingelaten en, bijgevolg, 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen niet heeft geschonden ; 

Overwegende, wat het tweede onder
dee} betreft, dat het hof van beroep be
slist dat het advies van het infanterie
comite dd. 21 Januari 1947 de bewijs
kracht van de uit de andere door het 
arrest nader bepaalde elementen voort
vloeiende vermoedens niet kan ontze
nuwen; 

Overwegende dat, in de zaken waarin 
het bewijs door vermoedens wettelijk is 
toegelaten, de rechter over de grond op 
souvereine wijze beslist dat uit zekere 
feiten gewichtige, bepaalde en over
eenstemmende vermoedens blijken welke 
het bewijs van de gegrondheid van een 
eis uitmaken ; 

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

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 97 van de Grondw.et, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest aan
legger veroordeeld heeft om als schade
vergoeding het verschil te betalen tussen 
de wedde van een luitenant-kolonel en 
deze van een kolonel, dan wanneer het 
verschil tussen die twee wedden geen 
zekere en actuele schade in hoofde van 
verweerder uitmaakt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat verweerder, ten gevolge van 
het ongeval, een bestendige gedeeltelijke 
onbekwaamheid heeft ondergaan, en· dat 
hij, ter oorzake daarvan, in zijn hoeda
nigheid van officier, beroofd g·eweest is 
van een bevordering welke hij op 26 Juni 
1%6 zou moeten bekomen hebben; dat 

' het daaruit wettelijk het bestaan, sinds 
26 Juni 19~6, van een zeker nadeel afleidt, 
bedragende het verschil tussen de aan de 
graad van luitenant-kolonel en aan deze 
van kolonel verbonden wedden en pen
sioenen; 

Dat dergelijk nadeel zeker is vermits 
het arrest het bestaan er van op 26 Juni 
19~6 vaststelt ; 

Overweg·ende, daarenboven, dat, vol
gens de vaststellingen van het hof van 
beroep, de voortzetting van dat nadeel 
na de uitspraak van het arrest ook zeker 
is, en dat het voor onmiddellijke schat
ting vatbaar is ; dat het arrest, door met 
die voortzetting van het nadeel bij de 
schatting· er van rekening te houden, ver 
van artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek te hebben geschonden, 
deze juist heeft toegepast; 

Dat het mid del dus grond mist; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie-

ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerder. 

'12 Januari 1950.-18 kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. ~ 
Verslaggever, H. Giroul.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Resteau en Struye. 

1 e KAMER. - 12 Januari 1950. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
-OVER TE LEGGEN STUKKEN.- BUR
GERLIJKE ZAKEN:- MIDDEL DAT AAN-· 
VOERT DAT DE RECHTER HET GELOOF 
HEEFT GESCHONDEN DAT AAN EEN 
CLAUSULE VAN EEN HUUROVEREEN
KOMST VERSCHULDIGD IS.'- CLAUSULE
OVERGENOMEN IN DE BESLISSING. -
MIDDEL EN BESLISSING DIE NIET OP 
ANDERE BEDINGEN VAN DE AKTE GE
STEUND ZIJN. - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE AANLEGGER DE TEKST VAN 
HET CONTRACT BIJ ZIJN VERZOEK
SCHRIFT TE VOEGEN. 

2° BEWIJS. ~ GELOOF AAN DE AKTEN 
VERSCHULDIGD. - 0VEREENKOMST. -
GEMOTIVEERDE INTERPRETATIE DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. - VER
ENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN 
DE OVEREENKOMST. - GEEN SCHEN
DING VAN HET AAN DE AKTEN VERSCHUL
DIGD GELOOF. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VONNIS DAT EEN INTERPRE
TATIE VAN EEN OVEREENKOMST AAN
NEEJioiT. - CONCLUSIES GESTEUND OP' 
EEN ANDERE INTERPRETATIE.- GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DIE. 
CONCLUSIES TE BEANTWOORDEN. 

1° Wanneer, in burgerlijke zaken, het mid
del van een voorziening het vonnis ver
wijt het geloof te hebben geschonden
dat verschuldigd is aan een clausule van
een huurovereenkomst, is de aanlegger er 
niet toe gehouden de tekst er van bij zijn
verzoelcsch!'ift te voegen, indien de 
clausule overgenomen werd door het von
nis en dat !dit laatste noch het middel de 
interpretatie van die clausule op andere 
bedingen van hetzelfde . contract steu
nen (1). (Wet van 25 Februari 1925, 
art. 9 en 10.) 

(1) Verbr., 20 Januari 1949 (.Arr. Verbr .• 
1949, blz. 47; Bttll. en PASIC., 1949, I, 55). 
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2o Schendt het geloof niet dat_ aan de i!'kten 
verschuldigd is, de gemotwee1·de ~nter
pretatie die de rechter van een J:uui:over
eenkomst geeft, wanneer dte ~nter
pretatie verenigbaar is met 4e bewoor
dingen van de akte welke d~e overeen
komst vaststelt (1). 

3o De rechter die een interpretatie van een 
overeenkon{st aanneemt, is e1· niet toe 
gehouden de conclus_ies te bea'/}'twoorden 
die op een andere ~nterpretat~e van de 
overeenlwmst gesteund zijn (2). 

(GHEYSSENS, T. GUERACIEZ.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 Februari 19ft 7 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; . . 

Over het middel : schendmg van artl
kelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320 

·en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, van 
de wet van 22 Maart 1%0 betreffende 
de verdediging van de nationale instel
lingen en waarbij in zijn artikel 12 de 
oorlogstijd wordt bepaald, doordat h~t 
bestreden vonnis het beroepen vonms 
bevestigt, na te hebben verklaard dat 
" de eerste rechter, de elementen van 
de zaak en de gemeenschappel_i_jke wil 
van de gedingvoerende partiJen op 
juiste wijze ontledende, terecht heeft 
vastgesteld dat, op het ogenblik van de 
opzegging, het huren van de plaatsen 
door appellant niet meer door een ge
schreven huurovereenkomst van be
paalde duur beheerst was >>,. de, eerste 
rechter verklaard hebbende, m · t alge
meen " dat de oorlog geeindigd was door 
de capitulatie van de J:?ui~sers en de af~ 
kondiging van de overwmnmg, op 12 M8! 

. 1945 », dan wanneer beide partijen, in 
conclusies, akkoord gaan, om te _zeggen, 
dat de geschreven overeenkomst IS : dat 
verweerder zich het recht ontzegde aan
legger opzegging te doen gedurende de 
tijd welke zal eindigen z~s maande~ na 
het einde van de thans m gang ZIJnde 
oorlog; dat aanlegger v66r . de rechter 
in hoger beroep, in regelmatlge geschre
ven conclusies, de volgende argumen
ten aanvoerde : 1° de oorlogstijd wordt 
door de wet bepaald; die tijd heeft 

(1) Verbr., 17 Maart 1947 (.Arr. Verbr., 
1947, blz. 85; Bull. en PAsrc., 1947, I, 116); 
12 November 1948 (.Arr. Vm·br., 1948, 
blz. 546; Bull. en PAsrc., 1948, I, 626); 
12 Mei 1949 (Arr. Verbr., 1949, blz. 315; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 354). 

op ~7 Augustus 1939 aanvang genomen 
en het behoort de uitvoerende macht er 
een einde aan te stellen; 2° senator Croc
kaert heeft in de voorbereidende werken 
van de wet verklaard dat de bepaling van 
de oorlogstijd "geen juridisch sophisme is 
doch een werkelijkheid welke zich aan 
·iedereen op alle gebied opdringt » ; 3° dat 
de auditeur-generaal op 17 September 
1946 in zijn openingsrede, die « werke
lijkh~id, welke zich aan ie~ereen op alle 
gebied opdringt !', nog hermnerd heeft ; 
4° dat de eerste rechter, door te verklaren 
dat de datum van 12 Mei 1945 het einde 
van de oorlog aanduidt, een verklaring 
ex cathedra doet, waartoe hij de macht 
_niet heeft; 5° dat de eerste rechter zelfs 
niet gepoogd heeft de bedoelingen van de 
partijen na te gaan en zich beperkt heeft 
bij een algemene verklaring; 6° de par
tijen kenden, op 3 Juni 1942_,_ de wette
lijke bepaling van de oorlogstljd, en had
den ten andere, de ondervinding van de 
eers'te wereldoorlog, waarin de terugkeer 
tot de vrede niet overeengestemd heeft, 
ver van daar, met het· einde van de vij an
delijkheden ; 7° wij zijn nog imme~. in 
oorlogstijd; de militaire en burgerbjke 
opeisingen duren nog voort; het ware 
niet aan te nemen dat het voor een be
paald opgeeist huis oorlog zou zijn, en 
dat het voor het litigieus huis geen oorlog 
meer zou zijn ; 8° de door de wet zelf in 
1945 verleende verlengingen zijn het te
ken van uitzonderlijke omstandigheden 
(oorlogstijd) en iedereen geniet he! r~cht 
hetwelk wij ons door een voormtz1end 
contract verzekerd hebben; dat, bijge
volg, het bestreden vonnis, door die !lr
gumenten niet te weerleggen en door z1ch 
te beperken bij de hierboven aangehaalde 
algemene verklaring, welke de vraag be
antwoordt met de vraag, zijn beslissing 
niet overeenkomstig de wet gemotiveerd 
heeft : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerster tegengesteld en 
afgeleid uit het gebrek aan overlegging 
van de tussen partijen gesloten huur
overeenkomst : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het beroepen vonnis en van het be
streden vonnis blijkt dat de tussen par
tijen gesloten huurovereenkomst bedong 
dat de verhuurder zich het recht ont-

(2) Verbr., 7 November 1940 (Bull. en 
PASIC., 1940, I, 287); 6 Mei 1943 (Arr. Verbr., 
1943, blz. 98; Bull. en PAsiC., 1943, I, 157); 
31 Januari 1949 (Arr. Verbr., 1949, blz. 81 • 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 89). 
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ze15de aan aanlegger opzegging te geven 
mmder dan zes maanden " na het einde 
-van de in gang zijnde _oorlog (Belgie) "; 

Dat, volgens het middel, het geloof 
verschuldigd aan die clausule van d~ 
buur<_>vereenkomst, door het bestreden 
-vonms geschonden werd ; 

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

Over het middel : ' 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

-oorcleelt clat de woorclen " einde van de 
~n gang zijncle oorlog "• door de partijen 
m hun contract gebruikt, het einde van 
d~_tussei_t_de oorlogvoerende in gang· zijncle 
V~Ja_ndehJkheden betekenen; dat, wijl 
die mterpretatie niet met de woorden zelf. 
yan de betwiste clausule onverenigbaar 
1s, het vonnis artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek niet 
beeft geschonclen ; 

Overwegende dat het vonnis die inter
pretatie gemotiveerd heeft door ze op 
de gemeenschappelijke wil van de par
tijen en op de elementen van de zaak te 
steunen en, het aldus, de onder nrs 5, 6 
en 8 van het middel aangehaalde con
dusies van aanlegger beantwoord heeft; 

.. Dat_, door vast te stellen dat par
tiJen, m hun contract, hebben willen vel'
":'~jzen, niet naar het begrip van oorlogs
tiJd, zoals h~t bij zekere wetsbepalingen 
·Omschreven IS, cloch naar het einde van 
de in. gang zijnde vijandelijkheclen, het 
vonms de andere conclusies, welke aile 
'steunen op het wettelijk begrip van de 
oorlogstijd, niet meer moest beantwoor
den · 
· O~erwegende, einclelijk, dat het be
:S~:eden vonnis, door op de tussen par
tiJ en gesloten huurovereenkomst arti
kel12 van de wet van 22 Maart 1%0 niet 
~oe te .r.assen, cliewetsbepaling, welke met 
dergehJke overeenkomst in geen verband 
.staat, niet geschonden heeft; 
· Dat geen van de onclerdelen van het 
miclclel l~an aangenomen worden ; 

. Om die redenen, verwerpt de voorzie
mng ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank j egens · 
verweerder. 

· 12 Januari 1950. -1e kamer.- Voor
.zitter en verslaggever, H. Soenens eerste 
voorzitter. - Gelijkluidende co~clusie 
H. Raoul Hayoit de Termicourt eerst~ 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
;Leynseele en Velclekens. 

2e KAMER. - 16 Januari 1950. 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. 
HOGER BEROEP DOOR DE PEHSOON DIE 
DE OPHEFFING OF DE BEPERKING VAN 
HET VERVAL AANVRAAGT. - ARHEST 
DAT HET VONNIS NIET WIJZIGT. -
VOORZIENING DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE. - .lVIIDDEL AANNEMEND 
DAT HET HOGER BEROEP TE LAAT WEHD 
INGEDIEND. - .lVIIDDEL VAN BELANG 
ONTBLOOT. 

De procureur-generaal bij het hof van be
roep lweft er geen bel_a;ng bi.i een middel 
aan te voeren waarb~J het hoger be1·oep 
van de_ persoon, die de ophefling of de 
bepedctng aarivraagt van het verval 
van de r:echten voorzien bij arti
k~! 123sexies van het Strafwetboek, als 
Z~Jnde te laat ingesteld, onontvankelijk 
had moeten WD1'den verklaard wan
neer het hof van beroep de beslissing van 
de eerste rechter niet heeft gewijzigd ( 1). 

(PHOCUREUR-GENERAAL TE GENT 
T. VAN DE VONDEL.) , 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 Juni 1949 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 
. c_>ver het enig midclel : schencling van 

arbkel 6 van de wet van 14 Juni 1948 
betreffende de epuratie inzake burger~ 
tr.ouw, d~ordat het arrest het hoger be
roep gelclig verklaart clat verweerder op 
15 November 1%8 ins tel de tegen een 
yonnis van 4 November 1948, clan wan
neer clat hoger beroep ingesteld werd bui
ten de door de wet voorgeschreven ter
mijn van acht dagen en clus als te laat in
gecliencl; niet ontvankelijk' was : 

Overwegende clat verweerder door von
~is van de Krijgsraad te Gent wegens 
mbreuk op artikel 118bis van het Straf
wetboek. tot een g·evangenisstraf veroor
deeld werd en·; claarenboven, levenslang 
vervallen verklaard van de bij arti
kel 123sexies van het Strafwetboek voor
ziene rechten ; 
- Overwegende da:t, op verzoek door 
ver_weerder ingediend op grond van 
arbkel 15 van de wet van 14 Juni 
1948, de Rechtbank van eerste aanleg te 
Gent, bij beslissing· van 4 November 
1%8, cl·e duur van die vervallenverkla
ring op acht jaar bracht; 

(1) Zie verbr., 10 Januari 1944 (Bull. en 
PAsiC., 1944, I, 149), .. 
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Overweg·ende dat het Hof van· bero.ep 
te Gent, bij arrest dd. 28 Juni 1%9, op 
het hoger beroep door de belanghebbende 
op 15 November ingesteld, gezegd beroep 
oiitvankelijk doch niet gegrond ver
klaarde en de bestreden beslissing in al 
haar beschikkingen bevestigde; 

Overweg·ende dat aanlegger het arrest 
slechts bestrijdt in zover het ten on
rechte het door verweerder buiten de wet
telijke termijnen ingesteld hoger beroep 
ontvangen heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
dat, zonder meer, de beslissing van de 
eerste rechter heeft bevestigd, had het 
zelfs de wet overtreden door het hoger 
beroep aan te nemen, aanlegger niet heeft 
kunnen grieven ; 

Dat het middel, · bijgevolg·, bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; kosten ten laste van de Staat. 

16 Januari 1950.- 2" kamer.- Voor
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot: -
Gelijkluidende conclusie, H. Co lard, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER. - · 16 Januari 1950. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- HOGER BEROEP DOOR DE VER
DACHTE ALLEEN. - VERHOGING VAN 
HET AANDEEL IN DE KOSTEN VAN EER
STE AANLEG DOOR DE EERSTE RECHTER 
TE ZlJNEN LASTE GELEGD. - 0NWET
TELIJKHEID. 

2° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - GEDEELTELIJKE 
VERBREKING.- 0MDAT, OP HET HOGER 
BEROEP VAN-DE VERDACHTE ALLEEN, 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP HET 
AANDEEL VAN DE VERDACHTE IN DE 
KOSTEN VAN EERSTE AANLEG TE ZIJNEN 
LASTE GELEGD DOOR DE EERSTE RECH
TER VERHOOGD HEEFT.- VERBREKING 
ZONDER VERWIJZING. 

1° Op het hoger beroep van de verdachte 
alleen, mag de rechter in hoger beroep 
het aandeel van de verdachte niet ver
hogen in de kosten van eerste aanleg die 
door het vonnis te zijnen laste werden 
gelegd (1). 

2° De g'edeeltelijke veTbreking, uitgespro-

(1) Verbr., 8 November 1948 (Bttll. en 
PASIC., 1948, !, 620). 

ken omdat, op het hogeT beroep van d!J 
verdachte alleen, de rechter in hoger be
roep het aandeel van de verdachte heeft 
veThoogd in de kosten van eerste aanleg 
die doo1· het vonnis te zijnen laste werden 
gelegd geschiedt zonder .verwijzing (1). 

(DE MEYER, T. GOLDBERG, BLAAK EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << REDERI.F 
VAN SWIETEN "·) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 October 1%9 gewezen in 
hoger· beroep door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde ; 

I. Aangaande de voorzieriing van aan
legger in zijn hoedanig·heid van be
klaagde : 

In zover de voorziening tegen de be
slissing over de publieke vordering ge
richt is; 

Over het middel ambtshalve opg·ewor
pen : schending van het advies van de 
Raad van State van 15 October 1806, 
goedgekeurd op 12 November 1806, van 
artikelen 202 van het Wetboek van straf
vordering, 7 van de wet van 1 Mei 18~9, 
1350 van het Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat aanlegg·er bij be
slissing van de eerste rechter tot de helft 
van de kosten veroordeeld werd; dat het 
bestreden vonnis vaststelt dat de alde 
v'an beroep van het openbaar ministerie 
aan aanlegger niet betekend werd en dat 
de rechtbank derhaJve alleen van het 
hoger beroep van aanlegger kennis te ne
men heeft; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, na de beslissing van de eerste rechter 
te hebben te niet gedaan, aanlegger tot 
de kosten van eerste aanleg veroordeelt 
e!l aldus zijn toestand verzwaard heeft; 

Overwegende echter dat, luidens het 
ad vies van de Raad van State van 15 Oc
tober 1806, goedgekeurd op 12 Novem
ber 1806, de toestand van een beklaagde, 
op het door hem aileen ingesteld hoger 
beroep, niet mag verzwaard worden; 

Waaruit volgt dat het bestreden von
nis, waar het aanlegger, door de eerste 
rechter veroordeeld tot de helft van de 
kosten, in al de kosten van eerste aan
leg verwezen heeft, de in het middel aan
g·eduide wetsbepalingen heeft geschon
den; 

En overwegende dat, voor het overige, 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de bestreden beslissing 
overeenkomstig de wet is; 

In zover de voorziening tegen de b,e-
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slissing over de vordering van de bur
gerlijke partij gericht is : 

Overwegende dat aanlegger tot . sta
ving van zijn voorziening g·een enkel mid
del inroept en dat het Hof er ambtshalve 
geen opwerpt ; 

II. Aangaande de voorziening van aan
Jegger in zijn hoedanigheid van burger
Jijke partij : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
blijkt dat aanlegger zijn voorziening zou 
betekend hebben aan de partij tegen 
welke zij gericht was, zoals voorgeschre
ven is bij artikel 418 van het Wetboek 
van strafvordering; 

Waaruit volgt dat de voorziening in 
deze hoedanigheid niet ontvankelijk is; 

Om' die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis in zover het aanlegger De Meyer 
veroordeelt tot de kosten van eerste aan-
1eg jegens het openbaar ministerie; ver
werpt de voorzieningen voor het overige; 
beveelt dat onderhavig· arrest zal over
geschreven worden in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Dender
monde en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt aan
Jegger tot de vier vijfde van de kosten, 
een vijfde blijvende ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak, alzo beperkt, 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Gent, uitspraak doende in hoger beroep. 

16 Januari 1950.- 2• kamer.- Voor
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VerslaggeveT, H. de Clip
pele. - Gelijkluidende conclusie, H. Co
lard, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 16 Januari 1950. 

GEESTRIJKE DRANKEN.- REGEL
MATIG PROCES-VERBAAL VAN DE AGEN
TEN VAN HET BESTUUR VAN FINANCIEN 
DAT INBREUKEN OP DE WET BETREF
FENDE HET REGIEM VAN DE ALCOHOL 
VASTSTELT.- ARREST VAN VRIJSPRAAK 
GESTEUND HIEROP DAT DE VASTGE
STELDE FElTEN NIET BE'wEZEN ZIJN.
SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN HET PROCES-VERBAAL. 

Schendt het geloof veTschuldigd aan een 
regelmatig proces-verbaal van de agenten 
van het bestuur van financien, hetwelk in
breuken op de wet betreffende het 1'egiem 
van de alcohol vaststelt, het aTrest dat 
de veTdachte vrijspreekt, zich er toe be
perkend te verklaren dat de vastgestelde 

materiele feiten niet bewezen zijn (1). 
!Wet van 26 Augustus 1822, art. 239; 
wet van 29 Augustus 1919, art. 1 0.) 

' . 
(BESTUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN, 

. T. BURRINCKX EN DE COUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 Juni 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 233, 234 
en 239 van de wet van 26 Augustus 1822 
over de heffing der rechten van in-, uit
en doorvoer en van de accijnzen, door
dat het bestreden arrest, alhoewel de 
processen-verbaal, opgesteld bij toe
passing van bovenvermeld artikel 239, 
bewijs leveren tot dat de valsheid er van 
bewezen wordt, de betichting als niet 
bewezen heeft aangezien en betichten 
heeft vrijgesproken zonder een enkele 
vaststelling· te doen die de valsheid van 
het proces-verbaal zou bewijzen en zon
der die valsheid vast te stellen : 

Overwegende dat verweerders ten ver
zoeke van de Minister van financien v66r 
de correctionele rechtbank gedagvaard 
werden om op 30 April 1945 : de eerste : 
slijtster zijnde van ter plaatse te verbrui
ken dranken, in hare drankgelegenheid, 
geestrijke dranken, gemaakt met distil
leeralcohol, voorhanden te hebben gehad 
in andere dan in de lokalen waar verbrui
kers toegelaten zijn ; de tweede : zich 
schuldig gemaakt te hebben aan mede
plichtigheid; 

Overwegende dat het proces-verbaal, 
regelmatig door het bestuur ten laste van 
verweerders opgesteld, vermeldt dat de 
verbalisanten, na zich in de woonst van 
eerste verweerster begeven te hebben, er 
op 20 April 1945 verschillende flessen· 
likeuren, zijnde geestrijke dranken heb
bende gedistilleerde alcohol tot grondslag·, 
gevonden hebben in de learner gehuurd 
door tweede verweerder waar deze en de 
herbergierster, eerste verweerster, ver
toefden en op gemeenschappelijke voet 
leefden; 

Overwegende dat de eerste rechter ver
weerders veroordeeld had op grond hier
van dat de feiten bewezen zijn; 

Dat het bestreden arrest het beroepen 
vonnis te niet doet en verweerders vrij-

(1) Zie verbr., 25 April 1949 (Arr. Verbr., 
1949, blz. 264; Bull. en PAsrc., 1949, I, 299); 
24 October 1949 (zie hoger blz. 93; Bull. 
en PAsrc., 1950, I; 103). 
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spreekt ; dat het zijn beschikkend ge
deelte steunt op de enkele beschouwing 
dat de door de eerste rechter vastgestelde 
feiten door het onderzoek v66r het hof 
van beroep niet bewezen zijn gebleven; 

Overwegende echter dat, krachtens ar
tikel 239 van de wet van 26 Augustus 
1822, toepasselijk ter zake volgens de 
voorschriften van artikel 10 van de wet 
van 28 Augustus 1919, het regelmatig 
opgesteld proces-verbaal van het bestuur 
van douanen en accijnzen tot bewijs 
geldt totdat de valsheid er van bewezen 
is van de persoonlijke vaststellingen er 
in vermeld door de verbalisanten ; 

Overwegende dat de motivering van 
het bestreden arrest niet aantoont dat 
het bewijs van de valsheid van de in het 
proces-verbaal vermelde feitelijke vast
stellingen geleverd is ; 

Dat het arrest, derhalve, het geloof 
verschuldigd aan het proces-verbaal van 

. het bestuur en de in het middel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest ; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal gedaan worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerders tot de kosten ; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

16 J anuari 1950. - 26 kamer. - Voo!'
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Clip
pele. - Gelijkluide.nde conclusie, H. Co
lard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 16 Januari 1950. 

1o DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
PROCESSEN-VERBAAL. - BIJZONDERE 
BEWIJSKRACHT. - VOORWAARDEN. 

2o DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
PROCES-VERBAAL NIET VOOR GEZIEN 
ONDERTEKEND BINNEN DE VIJF DA
GEN VAN AF ZIJN SLUI'fiNG. - GEEN 
BIJZONDERE BEWIJSKRACHT. 

1 a Inzake inbreuken tegen de wetten betref
fende de douanen en accijnzen, genieten 
de processen-verbaal dan allwn de bij
zondere bewijskracht, voorzien bij arti
kelen 233 en volgende van de wet van 
26 Augustus 1822, wanneer zij aan al 
de door voormelde wetsbepalingen vereiste 
voorwaarden voldoen. 

2o Geniet de bijzondere bewijskracht niet, 
het proces-verbaal inzake inbreuken tegen 

de wetten betreffende de douanen en ac
cijnzen dat niet voor gezien ne vanetur> 
binnen de vijf dagen van af zijn sluiting 
ondertekend werd door de hierarchi
sche meerdere van de verbalisant (1). 
(Wet van 26 Augustus 1822, art. 233 
en vlg.; wet van 28 December 1912,. 
art. 1.) 

(BESTUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN,, 
T. HORENS.) 

' ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 J uni 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel g·ewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 9Tvan de Grondwet, 233, 23~ 
en 239 van de wet van 26 Augustus 1822 
over de heffing der rechten van in-, uit
en doorvoer en van de accijnzen, doordat 
het bestreden arrest, alhoewel de pro
cessen-verbaal, bij toepassing van boven
vermeld artikel 239 opgesteld, bewijs 
leveren totdat de valsheid er van bewezen 
wordt, de betichting als niet bewezen 
heeft aangezien en betichte vrijgesproken 
heeft, zonder een enkele vaststelling te 
do en die de valsheid van het proces-ver
baal zou bewijzen, en zonder zulks vast 
te stellen : 

Overwegende dat de processen-verbaal,. 
opgemaakt bij toepassing van de wet van 
26 Aug·ustus 1822, gewijzigd door arti
kel1 van de wet van 28 December 1912,. 
de bijzondere bewijskracht, voorzien 
door de artikelen 233 en volgende van 
bovenbedoelde wet dan aileen genieten 
wanneer zij aan de door voormelde wets
bepalingen vereiste voorwaarden voldoen ; 

Dat een van die voorwaarden is dat het 
proces-verbaal binnen de vijf dagen vanaf 
zijn sluiting voor gezien ne varietur onder
tekend zij geweest door de hierarchische 
meerdere van de verbalisant; 

Overwegende dat het origineel van het. 
proces-verbaal, dat het ten grondslag aan 
de vervolging lig·gend feit va,ststelt, 
voor gezien ondertekend is door de poli
tiecommissaris, echter zonder vermelding· 
van de dag waarop die formaliteit ver
vuld is geworden ; 

Dat, dientengevolge, bedoelde vorm als 
niet nageleefd dient beschouwd; 

Dat aldus kwestieus proces-verbaal de· 
bijzondE)re bewijskracht niet heeft, die 
door artikel239 van de wet van 26 Augus-

(1) Rep. prat. du dr. belge, v 0 Douanes et 
accises, n'8 545 en 558. 
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:tus 1822 aan de regelmatig opgestelde 
processen-verbaal is gehecht; 

Dat, gevolglijk, het bestreden arrest 
heeft kunnen beslissen, zonder de in het 
middel aangeduide artikelen of enige 
andere wetsbepaling te schenden, dat 
het door de eerste rechter niet bewezen 
verklaard feit ook niet bewezen is gewor
den door het v66r het hof gedaan onder
zoek; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

16 Januari 1950.- 2" learner.- VooT
.zitteT, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vei·slaggever, H. Simon. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Colard, 
.advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 16 Januari 1950. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - GETUIGE DIE OP DE 
TERECH-TZITTING VAN DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK DE EED HEEFT AFGE
LEGD. - 0PNIEUW OP EEN LATERE 
TERECHTZITTING GEHOORD. - HERHA
LING VAN DE EED NIET DOOR DE WET 
VOORGESCHREVEN. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
PROCES-VERBAAL DAT VERMELDT DAT 
DE OPSTELLERS ER VAN HETZELVE 
BEVESTIGEN << IEDER VOOR WAT HEM 
BETREFT ». - DRAAGWIJDTE VAN DIE 
VERMELDING. 

1° De eed, welke een getui ge op de teTecht
zitting van de ·co!Tectionele !'echtbank 
aflegt, dekt al de verklaringen die de
zelfde getuige in dezelfde zaak in de loop 
van een late1·e terechtzitting zal do en ( 1). 

2° De VB!'melding, in een proces-verbaal 
inzake inbreuken tegen de wetten betref
fende de douanen en accijnzen, dat de 
opstellers er van « bevestigen hetgeen 
volgt, iede1· voo1· wat hem betreft », brengt 
niet noodzakelijk mede dat de e!' in aan
gehaalde ve!Tichtingen niet allen het weTk 
van al de opstellers zijn. (Wet van 
26 Augustus 1822, art. 233.) 

(1) Verbr., 8 Septembm· 1949 (A1·r. Verbr., 
-1949, biz. 507; Bull. en PASIC., 1949, I, 580). 
Zie o. m. de nota onderaan verbr., 25 Novem

·ber 1946 (A1'1'. Vm·b1·., 1946; biz. 404; Bull. 
en P.Asrc., 1946, I, 439)."' 

(SEGERS, DE POURC EN VAN HERCK, 
T. BESTUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN.) 

ARRES'J_'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Mei 1%9 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

I. Aangaande de voorzieningen inge
steld door Segers Gustaaf en Van Herck : 

A. Over het eerste middel, aangevoerd 
door beide aanleggers : schending van 
artikelen 155, 189 en 215 van het Wet
hoek van strafvordering, doordat het 
bestreden arrest vaststelt dat het zitting
blad van de correctionele rechtbank dd. 
1 .Juni 1%6 niet vermeldt dat de g·etui
genis van De Corte onder de bij de wet 
voorziene eed gedaan werd, en zich be
perkt bij de_ verklaring dat het dit ge
tuigenis niet als element van zijn over
tuiging behoudt, dan wanneer het vonnis 
van veroordeling dd. 9 October 1948, 
gesteund op een ter terechtzitting gedaan 
onderzoek, in de loop waarvan een ge
tuige was onderhoord geweest, zonder 
dat werd vastgesteld dat de eed was afge
legd geweest in de door de wet voorziene 
vorm, nietig was (Wetb. van strafv., 
art. 155 en 189), en dan wanneer het 
arrest, door zich er toe te beperken 
uit het onderzoek het getuigenis te ver
werpen welke het ongeldig maakte, en 
door daarna het vonnis van veroordeling 
te bevestigen, de nietigheid van het 
vonnis heeft overgenomen en dus de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
heeft geschonden : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 23 Februari 
1946 vaststelt dat getuige De Corte 
Louis, verificateur te Brussel; als getuige 
werd gehoord na, onder aanroeping van 
Gods naam, de bij artikel 155 van het 
Wetboek van strafvordering voorziene 
eed te hebben afgelegd; 

Overwegende dat de eed, welke een 
g·etuige op de terechtzitting aflegt, al de 
verklaringen dekt welke diezelfde getuige 
in dezelfde zaak in de loop van een latere 
terechtzitting zal doen ; 

Dat aldus het beroepen vonnis niet door 
nietigheid was aangetast wegens scherr
ding of niet hersteld verzuim van een 

·substantilile of op straf van nietigheid 
·voorgeschreven vorm en er ter zake geen 
grond was tot toepassing van artikel 215 
van het W etboek van strafvordering; 
waaruit volg·t dat het bestreden arrest 
het vonnis van de eerste rechter gedeel
telijk heeft kunnen hervormen en ge
deeltelijk bevestigen- zonder de· in het 
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middel vermelde artikelen of enige an
dere wetsbepaling te schenden; 

Dat het middel, derhalve, niet kan aan
genomen worden ; 

B. Over het tweede middel : voorge
steld door Segers aileen : schending van 
artikelen 183, 233, 234c, 239, 24c5 tot 24c9 
van de wet van 26 Augustus 1822 betref
fende de douanen en accijnzen, doordat 
het bestreden arrest, om aanlegger te 
veroordelen, gesteund heeft op processen
verbaal welke onregelmatig werden op
gemaakt en geen bewijskracht hadden, 
namelijk een proces-verbaal dd. 20 April 
1944c en een proces-verbaal dd. 30 April 
1944c waarin gezegd wordt dat de op
stellers er van, te weten, voor het eerste, 
twee agenten van het bestuur, en, voor het 
tweede, drie agenten, " bevestigen het
geen volgt ieder voor wat hem betreft n, 
zodat gezeg'de processen-verbaal niet 
kunnen aangezien worden als in hun 
integraliteit het werk zijnde van ver
schillende verbalisanten en dat men zelfs 
niet weet welke delen aan de ene of aan 
de andere dienen toegeschreven, dan 
wanneer de wet vereist dat dergelijke 
processen-verbaal" door ten minste twee 
daartoe bevoegde personen opgemaakt 
worden" : 

Overwegende dat, blijkens de vermel
dingen van de in het middel bedoelde 
processen-verbaal, - welke niet wegens 
valsheid worden aang·eklaagd, . - de 
ambtenaren van het Bestuur van douanen 
en accijnzen tot de huiszoekingen en 
vaststellingen zijn overgegaan met in
achtneming van al de daartoe door de 
wet vereiste vormen ; 

Dat het relaas van de tijdens die op
zoekingen geschiedde verrichtingen dui
delijk aantoont dat deze laatste allen het 
werk zijn van al de opstellers van be
doelde processen-verbaal; 

Dat aldus de in de aanhef van die pro
cessen-verbaal voorkomende bewoordin
gen, waaruit aanlegger meent te mogen 
afleiden dat de processen-verbaal niet 
in hun integraliteit het werk van al de 
verbalisanten zijn, niet de draagwijdte 
hebben waarop aanlegger zijn middel 
steunt; 

Dat, dienvolgens, het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

II. Aangaande al de voorzieningen : 
Overwegende dat de substantiiile of 

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

Om die redenen ; verwerpt de voorzie-

l 

ningen; verwijst aanleggers ieder in 
een derde van de kosten. 

16 J anuari 1950. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Colard,. 
advocaat-generaal. 

2" KAMER.-- 16 Januari 1950. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE 

PARTIJ AANLEGSTER. - VOORZIENING 
GERICHT TEGEN HET OPENBAAR MI
NISTERIE. - 0NTVANKELIJKHEID VAN 
DE VOORZIENING BEPERKT TOT DE VER
OORDELING TOT DE KOSTEN VAN DE. 
PUBLIEKE VORDERING. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING 
- STRAFZAKEN. - VERDACH'l'E AAN
LEGGER. - VOORZIENING GERICH'l' 
TEGEN EEN MEDEVERDACHTE. - 0N
ONTVANKELIJK. 

3° VERKEER. - WEGGEBRUIKER VAN 
EEN SECUNDAIRE WEG DIE DE HOOFD
WEG OPRIJDT. - WEGGEBRUIKER DIE' 
REDELIJKEHWIJZE KON DENKEN DAT 
ER GEEN GEVAAR VOOR AANHIJDING 
BESTOND. - GEEN INBREUK ZELFS· 
DAN WANNEER EEN WEGGEBHUIKEH 
VAN DE HOOFDWEG ZIJN VOORUITZICH
TEN HEEFT ONTHEDDERD DOOR OP ON
REGELMATIGE WIJZE TE WILLEN VOOR
STEKEN. 

1° De voorziening van de burgerlijke pa1·tij, 
gericht tegen het openbaar rninisterie, 
is slechts ontvankelijk in de rnaat waarin 
zij de veroordeling van die partij tot de 
kosten van de publieke vordering be
treft ( 1). 

2° Is niet ontvankelijk, de voorziening door 
een verdachte tegen een rnedeverdachte 
gericht (2). 

3° Is schuldig, noch aan een inbreuk tegen 
de Wegcode, noch aan een gebrek aan 
vooruitzicht of voorzorg, de weggebrui~ 
keT van een secundaire weg die de hoofd
weg oprijdt wanneer, rekening houdend 
rnet de afstand waarop zich een andere· 
weggebruilm bevond die hij op de hoofd
weg ontwaarde, hij redelijkerwijze rnocht 

(1) Verbr., 19 December 1949 (zie boger 
biz. 238; Bull. en PASIC., 1949, I, 259 en de 
nota 2, biz. 260). 

(2) Verbr., 22 November 1948 (Ar1·, Verbr., 
1948, biz. 581; Bull. en PAsiC., 1948, I, 660): 
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denken dat er geen enkel g~vaar voor 
aanrijding bestond. Het ts zonder 
belang dat zijn vooruitzichten werden 
ontredderd doo!' een andere weggebruiker 
van de hoofdweg die, om de eerste voor 
te stelcen, een inbreulc op de Wegcode 
heeft gepleegd. 

(WILLIAM EN EO USSERY, 
T. GOOVAERTS EN LEUKEMANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 J uni 19!.9 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

I. Over de publieke vordering· : 
A. Wat betreft de voorziening inge

steld door Boussery Antonia : 
Overwegende dat de voorziening van 

de burgerlijke partij enkel private belan
gen aan het Hof voorlegt ; dat zij tegen 
het openbaar ministerie slechts ontvan
kelijk is in de mate waarin zij de ver
oordeling tot de kosten van de publieke 
vordering betreft, dat de voorziening 
.dienaangaande geen middel inroept en 
het Hof er geen ambtshalve opwerpt ; 

B. Wat betreft de voorziening inge
steld door Williams J olm : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest een belangrijk punt van 
de feitelijke toestand onzeker laat, alhoe
wel dit punt in aanleggers conclusies in
geroepen was, te weten dat verweerder 
Goovaerts, komend uit een secundaire 
weg, de door aanlegger gevolgde hoofd
weg overstak, zodat het Hof in de 
onmogelijkheid gesteld wordt zich een 
duidelijk beeld van het gebeurde te vor
men en, derhalve, ook zijn recht van toe
zicht niet op behoorlijke wijze kan uit
oefenen : 

1° In zover het mid del is gerich t tegen 
de beslissing, waarbij het bestreden ar
rest de beschikking van het vonnis van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Me
chelen bevestigt, die Goovaerts wegens 
de telastlegging van onvrijwillige slagen 
en verwondingen vrijgesproken heeft zon
der kosten : 

Overwegende dat aanlegger niet vermag 
zich te voorzien tegen de beslissing be
treffende de publieke vordering welke 
tegen zijn medebeklaagde door het open
baar ministerie werd ingesteld ; dat het 
middel, in zover het die beslissing be
strijdt, derhalve niet ontvankelijk is; 

2° In zover het middel is gericht tegen 
de beslissing, waarbij het bestreden ar
rest de beschikking van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Mechelen bevestigt, 

welke aanlegger wegens de telastlegging 
van onvrijwillige slagen en verwondingen 
heeft veroordeeld : 

Overwegende dat door aanlegger, in 
de conclusies die hij voor het hof van be
roep heeft genomen, enkel werd opge
worpen dat verweerder Goovaerts in
breuk had gepleegd op de bepalingen van 
artikel 5~ van het koninklijk besluit van 
1 Februari 193~, krachtens welke hij 
" de hoofdweg slechts oprijden mocht 
indien er geen andere weggebruiker aan
kwam of indien er geen gevaar voor aan
rijding bestond , ; 

Overwegende dat, indien aanlegger in 
zijn uiteenzetting van de feiten en in 
de beweegredenen. van zijn conclusies 
het woord " oversteken » heeft gebezigd 
om de beweging te kenmerken welke 
verweerder op het ogenblik van de aan
rijding op de hoofdweg uitvoerde, het 
nochtans niet blijkt dat zijn bedoeling is 
geweest aan dit woord een onderschei
den draagwijdte toe te kennen en een 
andere zin dan deze welke hij gaf aan 
het woord " oprijding », noch dat hij, 
uit de bewering dat Goovaerts de hoofd
weg had overgestoken, een bijzonder 
verweermiddel of exceptie heeft willen 
afleiden en onder meer dat met het 
woord " oversteken , in plaats van 
" oprijding " te gebruiken, hij heeft wil
len beduiden dat verweerder te kort was 
gebleven aan de verplichting hem over 
gans de breedte van de hoofdweg voor
rang te verlenen ; 

Overwegende derhalve dat, waar de 
rechter in hoger beroep bedoelde bewe
ring niet in aanmerking heeft genomen 
en niet heeft weerlegd, hij de wetsbepa
lingen niet heeft geschonden die in het 
middel worden aangeduid; 

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

II. Over de burgerlijke vordering·en : 
Over het tweede middel aangevoerd 

door Williams John : schending van ar
tikelen H8 en ~20 van het Strafwetboek, 
van artikel 5~ van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 193~, houdende het Al
gemeen Reglement op de-verkeerspolitie, 
en derhalve ook van artikel 2 van de wet 
van 1 Augustus 192~, van artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest aanleggers 
prioriteitsrecht miskend heeft, en hem 
ten onrechte tot het vergoeden van de 
burgerlijke partijen veroordeeld heeft, 
minstens zonder de verantwoordelijkheid 
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te verdelen, door aan te nemen dat Goo
-vaerts, komende uit een secundaire weg, 
-de hoofdweg mocht oversteken omdat, 
gelet op de snelheid van het voertuig van 
Leukemans dat hij .aileen zag aankomen, 
hij redelijker wijze denken kon dat de 
weg vrij was, dan wanneer de bestuurder, 
-die de hoofdweg wil oversteken, dit aileen 
mag doen indien er op heel de breedte van 
-de hoofdweg geen gevaar van aanrijding 
bestaat, zodat aanleggers onregelmatige 
positie niet in aanmerking mocht geno
men worden ; alsook over het enig middel 
aangevoerd door aanlegster Boussery 
Antonia : schending van artikelen 1382 
-en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
418 en ~20 van het Strafwetboek, van 
.artikel 5~ van het koninklijk besluit van 
1 Februari 193~, houdende het Algemeen 
Reglement op het verkeer, en derhalve 
-ook van artikel 2 van de wet van 1 Augus
tus 192~, doordat het bestreden arrest 
-verweerder Goovaerts ten onrechte vrij
gesproken heeft en zich onbevoegd heeft 
verkiaard om over de vordering van 
aanlegster te beslissen, om reden dat 
betichte Williams, door onverhoeds weg
gebruiker Leukemans op de hoofdweg· 
voor te steken, de rechtmatige veilig
heidsberekeningen van verweerder, se
cundaire weggebruiker die de hoofdweg 
wilde oversteken, ontredderd had, dan 
wanneer de secundaire weggebruikers 
Dp geheel de breedte van de hoofdweg 
het prioriteitsrecht van degene die de 
hoofdweg volgen moeten eerbiedigen, 
eri de hoofdweg steeds op eigen risico 
mogen oversteken : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet ontkent dat Goovaerts, bij het uit
rijden van een secundaire weg, aan de 
weggebruikers van de hoofdweg voorrang 
verschuldigd was, maar dat het vaststelt 
« dat de secundaire weggebruiker, be
tichte Goovaerts Frans, slechts de hoofd
weg is opgereden als wanneer hij rede
lijkerwijze denken ko~ dat er geen ge
vaar voor aanrijding bestond en na re
kening te hebben gehouden, onder meer 
met de afstand waarop hij zich bevond 
van degene die hij op de hoofdweg ont
waarde, de weggebruiker Leukemans 
Jan, en tevens dezes snelheid in aanmer
king nam »; dat « de zekerheid die de 
secundaire weggebruiker aldus verwor
ven had omtrent de veiligheid op het 
kruispunt, op een voor hem onvoorzi~ne 
wijze verstoord werd door de gedragm" 
gen van betichte Williams John, welke, 
afgezien van de snelheid die hij ontwik
kelde en de plaats die hij op de hoofdweg 
inn am,. inbreuk maakte op de voorschrif-

ten van het Algemeen Reglement op de 
verkeerspolitie, met bij het naderen van 
het kruispunt op 15 meter afstand, de 
andere weggebruiker, Leukemans Jan, op 
de hoofdweg te willen voorsteken » en dat 
« betichte Williams John, met aldus te han
delen onverhoeds de rechtmatige veilig
heidsberekeningen van de secundaire weg
gebruiker, Goovaerts Frans, ontredderde, 
welke gerechtigd was te verwachten dat, 
op een dergelijke korte afstand van het 
kruispunt, een s·oortgelijke rijbeweging 
op de hoofdweg niet meer zou worden 
uitgevoerd »; 

Overwegende dat die vaststeilingen, 
waaruit blijkt dat de aanrijding zich 
heeft voorgedaan ondanks de voorzorgen 
welke de secundaire wegg·ebruiker had 
genomen en ten gevolge van de gedra
gingen van de hoofdweg-gebruiker, welke 
zijn veiligheidsberekeningen hebben ont
redderd, souverein zijn en ontsnappen aan 
het toezicht van het Hof van verbreking; 
dat zij volkomen de gevolgtrekking bil
lijken welke het hof van beroep eruit af
leidt dat « in die voorwaarden de gevaar
lijke toestand, die op het kruispunt ont
stond, niet te wijten is aan de gedragingen 
van de sectmdaire weggebruiker, maar 
wei aan de inbreuk begaan door de weg
gebruiker van de hoofdweg, welke dan 
ook de gevolgen ervan dient te dra
gen », dat zij voldoende de beslissing 
rechtvaardigen waarbij het bestreden ar
rest « de telastlegging van gebrek aan 
vooruitzicht ten opzichte van Goovaerts 
Frans niet bewezen heeft verklaard "• 
aanlegger aileen aansprakelijk heeft ge
steld voor al de schadelijke gevolgen van 
de aanrijding, hem heeft veroordeeld de 
gehele vergoeding te betalen welke door 
de burgerlijke partijen Goovaerts en 
Leukemans werd aangevraagd en zich 
onbevoegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de burgerlijke vordering· inge
steld door Boussery Antonia tegen Goo
vaerts Frans "; 

Overwegende dat de middelen der
halve niet kunnen worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt aanleggers elk tot 
de helft van de kosten. 

16 Januari 1950. ~ 2e kamer.- Voo!'
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vander
mersch. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 16 Januari 1950. 

SPOORWEGEN. SPOORWEGOVER-
GAl\lG.- VRIJSPRAAK VAN DE BESTUUR
DER VAN EEN VOERTUIG, BETICHT VAN 
TEGEN EEN SLAGBOOM TE HEBBEN 
GEREDEN EN DEZE TE HEBBEN BE
SCHADIGD. - CoNCLUSIES VAN DE 
NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BEL
GlSCHE SPO·OBWE'GEN AANVOEREND DAT 
DE SPOOBWEGOVERGANG VOLDOENDE 
WAS AANGEDUID VOLGENS DE REGLE
MENTAIBE BEPALINGEN EN DAT HET 
HAAR NIET BEHOORDE DE WEG TE VEil
LIGHTEN. - BESLISSING DIE VAST
STELT DAT DE SPOOBWEGOVEBGANG IN 
EEN DUISTEBE HOEK LIGT, ONVOL
DOENDE IS AAN"GEDUID EN GEEN VOOB
ZIENBABE HINDEHNIS UITMAAKT. -
PASSEND ANTWOORD. 

vVanneer, om de bestuurder van een voer
tuig vrij te spreken, welke beticht is van 
tegen de slagboom van een spoorweg
ovel·gang te hebben gereden en deze 
te hebben beschadigd, de rechtel' over de 
grond vaststelt dat die ovel'gctng gelegen 
is in een duistere ho~;k, onvoldoende is 
aangedttid en geen vool'zienbare hinder
nis ttitmaakt, beantwo01·dt hij aldus op 
passende wijze de conclusies van de 
Nfaatschappij van Belgische Spoorwegen 
waarbij wordt aangevoerd dat de spoor
wegovel·gang voldoende was aangeduid 
volgens de l'eglementail'e bepalingen 
en dat het /war niet behoorde de weg te 
verlichten. 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
VAN BELGISCHE SPOORWEGEN, 

T. SENTRIE.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 Maart 1%9 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Oude
naarde.; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de publieke vordering : 

Overwegende dat aanlegster, burger
lijke partij, slecbts boedanigbeid beeft om 
een voorziening· in te stellen wat betreft 
baar burgerlijke belangen en dat, wat 
betreft de veroordeling . tot de kosten 
tegenover de openbare partij, zij geen mid
del inroept ; dat bet Hof er ambtsbalve 
geen opwerpt ; 

Waaruit volgt dat de voprziening· niet 
ontvankelijk is ; 

In zover de voorziening gericbt is tegen 

de beslissing over de vordering van de· 
burgerlijke partij : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1319 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek or
ganiek van de aan de akten verschuldigd 
geloof (in zake de conclusies in boger be-· 
roep genomen door aanlegster), £,2, 
alinea 2, van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 193£, houdende Algemeen. 
Reg·lement op de verkeerspolitie, g·ewij
zigd en aangevuld door artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 25 Mei 1936, hou
dende wijziging van de voorschriften be
treffende de snelheid van de voertuigen. 
bij het oversteken van de spoorwegover
gangen, 1, 2 en 3 van het koninklijk be
sluit van 26 Maart 1936 betreffende de 
aanduiding van de spoorwegovergangen,. 
6 en 7 van het koninklijk besluit van 
25 Augustus 1937 betreffende het verkeer 
op de spoorweg en dezes aanhorigheden,. 
doordat de boetstraffelijke rechtbank, bij 
het bestreden vonnis, betichte buiten. 
vervolging gesteld heeft en zich onbe
voegd verklaard heeft om kennis te ne
men van de burgerlijke vordering ing·e
steld ten verzoeke van aanlegster, zich 
uitsluitend steunende, om die beslis
sing te nemen, op de motieven inge
roepen door de eerste rechter en essen
tieel afgeleid uit het feit dat kwestieuze 
spoorwegovergang, op het ogenblik van de 
feiten, op g·een voldoende wijze verlicht 
zou geweest zijn, doordat het bestreden 
vonnis, met zich er toe te beperken aldus 
te verwijzen naar de motivering van het 
beroepen vonnis, verzuimd heeft de na
mens aanlegster regelmatig genomen. 
conclusies te weerleggen in zover zij 
namelijk tot voorwerp badden te doerr. 
vaslstellen dat de aanduidingsvoorwaar
den van kwestieuze spoorwegovergang 
wel beantwoorden aan de voorschriften 
van de van kracht zijnde reglementaire 
bepalingen : 

Overweg·ende dat verweerder vervolgd 
werd wegens de J:nisdrijven van : 1o bij 
het naderen van. een spoorwegovergang,. 
zijn snelheid niet gematigd te hebben 
derwijze dat hij, bij sliliting van de slag
bomen, kon stoppen ; 2° spoorwegaanbo~ 
righeden te hebben bescbadigd ; 

Dat het beroepen vonnis de eis van de· 
burgerlijke partij, Nationale Maat
schappij van Belgische Spoorwegen, af-: 
gewezen had ; 

Overwegende dat de burgerlijke partij, 
bij conclusies v66r de rechter in hoger 
beroep, tot staving van haar eis aange.c 
voerd had dat de aanrijding uitsluitend 
te wijten was aan de schuld van be:c 
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.klaagde vermits de aanwezigheid van de 
:Spoorwegovergang aangeduid was door 
twee petroleumlampen, afgeschermd 
door een rood licht, ieder aan beide kan
ten van die overweg en zichtbaar voor 
-verweerder van op een afstand van 
600 meter; 

Dat de burgerlijke partij staande hield 
dat die rode lampen enkel en aileen moe
ten dienen om de aanwezigheid van de 
-spoorwegovergang aan te duiden, en niet 
om hem te verlichten, daar de verplich
ting de wegen te verlichten op de gemeen
ten rust, en niet op de spoorwegexploi-
tanten; · 

Dat de burgerlijke partij, tot staving 
van haar eis, als tweede mid del aanvoerde 
dat het ten onrechte was dat verweerder 
beweerde dat de aanduiding van de spoor
wegovergang aan de aanduidingsvoor
waarden niet voldeed, daar de nieuwe 
aanduidingstekens voorzien bij het ko
ninklijk besluit van 26 Maart 1936 im
mers enkel moeten aangebracht worden 
bij vernieuwing van de bestaande tekens, 
vernieuwing die in onderhavig geval nog 
niet gedaan was ; 

Overwegende dat, bij het bestreden von
nis de rechter in hoger beroep beslist 
dat de feiten ten laste van verweerder 
niet bewezen zijn en dat hij, derhalve, on
bevoeg·d is om van de vordering van de 
burgerlijke partij kennis te nemen, dit 
bij overneming· van de beweegredenen 
van de eerste rechter; 

Overwegende dat die beweegredenen 
er op wijzen dat : het niet bewezen is dat 
verweerder met zulke snelheid reed dat 
hij v66r een voorzienbare hindernis niet 
stoppen kon, dat de overweg, alhoewel 
er daar aan ieder zijde een petroleumlamp 
staat, in een duistere hoek ligt, waar hij 
door de weggebruikers niet kan waarge
nomen worden, en dat daarin aileen de 
oorzaak van de menigvuldige aanrijdingen 
aan die overweg te vinden is, dat het 
niet verstaanbaar is hoe het aan de Na
tionale Maatschappij van Belgische Spoor
wegen, burgerlijke partiJ, toegelaten 
wordt op een belangrijke baan, dwars 
over de rijweg, een dtiistere en in aile 
geval gans onvoldoende verlichte ver
sperring te plaatsen; 

Overwegende dat die beweegredenen, 
op het middel aangevoerd door de bur
gerlijke partij en afgeleid uit de bewering 
dat zij de overweg voldoende aangeduid 
had volgens de reglementaire bepalingen 
·en dat zij de baan zelf niet verlichten 
-moest, antwoord ·verstrekken dom. de 
souvereine vaststelling in feite dat zij de 

overweg onvoldoende aangeduid had 
derwijze dat die overweg, onzichtbare 
versperring, geen voorzienbare hindernis 
was· 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

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

16 Januari 1950.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de Clip
pele. - Gelijkluidende conclusie, H. Co
lard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 16 Januari 1950. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- GESCHIL TUSSEN EEN BESCHIKKING 
VAN CONTRAVENTIONALISERIN.G EN EEN 
VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID.- 0NBE
VOEGHEID GESTEUND HIEROP DAT DE 
NAAR DE POLITIERECHTER VERWEZEN 
MISDRIJVEN VERKNOCHT ZIJN MET WAN
BEDRIJVEN DIE AANHANGIG ZIJN BIJ 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK. -
VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID DAT GE
GROND SCHIJNT.- VERNIETIGING VAN 
DE BESCHIKKING. - PERKEN. 

TVanneer de correctionele recht bank, uit
spraak doende in hoger beroep, heeft ver
klaard dat de politierechtbank onbevoegd 
was om kennis te nemen van een door de 
raadkamer gecontraventionaliseerd wan
bedrijf en van een inbreuk op de Weg
code, die misdrijven verknocht zijnde met 
wanbedrijven die aanhangig zijn in 
eerste aanleg bij de correctionele recht
bank, onderzoekt het Hof van verbreking, 
op het verzoek tot regeling van rechtsge
bied, of de correctionele rechtbank regel
matig kennis van die laatste wanbedrijven 
schijnt te hebben en of al de misdrijven 
verknocht schijnen; zo ja, vernietigt dit 
Hof de beschikking van de raadkamer, 
doch enkel in zover zij de politieTechte!' 
heeft aangewezen als zijnde de bevoegde 
rechtsmacht, en verwijst het de aan de 
politierechte!' onderworpen misdrijven 
naar de co!'rectionele rechtbank bij welke 
de wanbedrijven Teeds aanhangig zijn, 
ten einde over het geheel van de ve!'Vol
ging uitspraak te doen ( 1). 

. g)Verbr., 25 April19.49 (An·, Verbr., 1949, 
1 :blz. 26?.; Bttll. en,P.A.src .. , 1949,_ I, 297). 
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(DENYS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot reg·eling van rechtsgebied van 
de Procureur des Konings te Gent, dd. 
12 October 1%9 ; 

Overwegende dat, bij beschikking dd. 
2 7 December 1%8, de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent, 
verzachtende omstandigheden aanne
mende Denijs Frank en Denijs Germain 
naar de bevoegde politierechtbank ver
wezen heeft om, de eerste : te Machelen, 
op 15 November 1948: a) bij gebrek a.an 
vooruitzicht of voorzorg, doch zonder m
zicht om de persoon van een ander aan 
te randen, onvrijwillige slagen of verwon
dingen te hebben veroorzaakt aan Van 
Vlaanderen Magdalena en Denijs Marie
Therese; b) bij samenhang· : bestuurder 
zijnde van een voertuig, niet voortdurend 
meester gebleven te zijn van zijn snel
heid en deze niet derwjjze te hebben ge
regeld dat hij v66r. ~ich ee~ vold?ende 
ruimte behield om voor een hmderms het 
voertuig tot stilstand te brengen ; de 
tweede : als burgerlijk verantwoordelijk 
voor de eerste, zijn aangestelde, wat de 
kosten en de geldboeten betreft voor 
feit b en wat de' kosten betreft voor 
feit a,: 

Overwegende dat de echtelieden De
nijs Germain-Van Vlaanderen Magdalena 
op 25 Februari 1949 de genaamden Vul
lers Gerard, Van den Abeele Valeer en 
Seynaeve Arthur rechtstreeks hebben 
doen dagvaarden v66r de Correctionele 
Rechtbank te Gent, de eerste twee, om, 
in bovenbedoelde omstandigheden van 
tijd en plaats, bij gebrek aan vooruitzicht 
of voorzorg, onvrijwillig slagen of ver
wondingen te hebben veroorzaakt aan 
Van Vlaanderen Magdalena, echtgenote 
Denijs Germain ; 

Overwegende dat de . correctionele 
rechtbank over die vervolgmg nog geen 
uitspraak heeft gedaan ; . . . 

Dat de politierechtbank, biJ vonms 
dd. 7 April1949, de feiten a en b beweze.n 
heeft verklaard, Denijs Frank wegens die 
feiten heeft veroordeeid tot twee po
litiegeldboeten, tot de kosten ':an de pu
blieke vordering en tot herstellmg van de 
schade door heLongeval veroorzaal•t aan 
Seynaeve Arthur, die zich .. burgerlij~e 
partij heeft gesteld, en J?.emJs Germam 
burgerlijk verantwoordehJk heeft ver
klaard; 

Dat de Correctionele Rechtbank te 
Gent beslissende bij vonnis dd. 21 Sep
temb'er 1949 over de beroepen tegen 

voormeld vonnis, door Denijs Frank e~ 
Denijs Germain aang·ezegd, de beroepen 
beslissing te niet heeft gedaan en v.oor· 
recht gezegd heeft dat de rechtstreekse· 
dagvaarding v66r de correctionele recht
bank betekend nadat de eerste zaak 
verw~zen was naar de politierechtbank 
en vooraleer deze uitspraak had gedaan, 
de politierechtbank onbevoegd had ge
maakt tot kennisneming van de vervol
ging·, daar beide vervolging·en op hetzelfde 
verkeersongeval waren gegrond, zodat de· 
rechtstreekse dagvaarding de weder
zijdse uit het ongev~~ vo~rtvloeiende be
langen van de parhJen m het gedrang 
brengen kon ; . . . . 

Overwegende dat mt de beschikkmg 
van de Raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Gent dd. 27 Decem
ber 1948 en uit het vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Gent op 21 Sep
tember 1949 in hoger beroep uitspraak 
doende beide in ki'acht van gewijsde ge
treden, 'een geschil van rechtsgebied ont
staat dat de gang van het gerecht belem
mert; 

Overwegende dat de feiten, ":~arop de 
rechtspleging ten laste van DemJS ~rank 
en Denijs Germain steunt, en deze .die ten 
grondslag liggen aan de rechtsplegmg ten 
Iaste van Vullers, Van den Abeele en 
Seynaeve, regelmatig aanhangig gemaakt 
bij de Correctionele Rechtbank te Gent,. 
als verknocht voorkomen, daar beide pro
cedures op hetzelfde verkeersongeval ge
steund zijn; dat een goede rechtsbede
ling vereist dat door een zelfde rechts
macht en terzelfdertijd over de twee zaken 
zou uitspraak gedaan worden ; . 

Om die redenen, het rechtsgebied re
gelende, vernietig't de beschikldng van de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent dd .. ~7 De~e~ber 1948, 
doch aileen in zover ZIJ de pohherechtbank 
heeft aangeduid als de bevoegde rechts
macht om uitspraak te doen over de· 
Denijs Frank ten laste gelegde misdrijven,. 
waarvan het eerste regelmatig gecontra
ventionaliseerd werd ; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van de Rechtban~ van 
eerste aanJeg te ·Gent en dat meldmg er· 
van zal g·~maakt worden op de ka~t _van 
de gedeeltelijk verni~tigde beshssmg; 
verwijst de rechtspl~~mg ten _laste vaTh 
Denijs Frank en DemJS Germam naar de 
Correctionele Rechtbank te Gent, zete
lende in eerste aanleg, om samen met de· 
procedure ten laste van Vullers, Van den 
Abeele en Seynaeve beslecht te worden. 

16 Januari 1950.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend 
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voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Colard, 
advocaat-generaal. 

1 e. KAMER. - 19 Januari 1950. 

JIIIILITAIRE OPEISINGEN. - VEH
VOEHMIDDEL. - 0PEISING IN HUUH. -
BUITGEMAAKT DOOH DE VIJAND. 
VERANTWOOHDELIJKHEID VAN DE 
STAAT. - VooRWAARDEN. 

De ve'l!antwoordelijkheid van de Staat, die 
het genot van een vervoermiddel voor de 
noodwendigheden van het lege1' heeft op
geeist, kan bestaan ingevolge het buitma
ken van dit vervoermiddel door de vijand 
indien, op het ogenblik waarop het in 
handen van de vijand viel, het niet meer 
voor militaire doeleinden werd ge
bruikt (1). 

(BELGISCHE STAAT, 
T. VAN DEN KERCKHOVE.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 Februari 19~9, door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge 
gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
-artikelen 97 van de Grondwet, 23 van de 
wet van 12 Mei 1927 op de militaire op
eisingen, doordat het bestreden vonnis, 
na te hebben erkend dat de wagen van 
verweerder door aanlegger in huur werd 
opgeeist, en dat die wagen daarna door 
de Duitsers als oorlogsbuit werd wegge
nomen, aanlegger tot betaling van de 
waarde van de opgeeiste wagen heeft ver
oordeeld, dan wanneer aanleggers genot 
einde heeft genomen door de overgave 
van het Belgisch leger en door de inbe
slagneming van de ·wagen door de Duitse 
overheid en dat die inbeslagneming 
door de vijand de vreemde oorzaak uit
maakt die, luidens artikel 23 van de wet 
van 12 JI/Iei 1927 op de militaire opeisin
gen, aanlegger ontlast van zijn verplich
ting het opgeeist rijtuig terug te geven 
of de waarde er van te betalen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
niet betwist dat de inbeslagneming door 
de vij and van een roerende zaak, waar
van het gebruik tijdelijk door de militaire 
overheid werd opgeeist, de vreemde oor-

(1) Verbr., 17 April1947 (Arr. Verbr., 1947, 
blz. 12!; Bull. en PAsiC., 1947, I, 160). 

VERBR., 1950, - 20 

zaak bedoeld bij artiker 23 van de wet 
van 12 JI/Iei 1927 op de militaire op
eisingen uitmaken kan, en dienvolgens 
de Staat van aile verantwoordelijkheid 
voor het verlies ontslaan kan, maar dat 
het beslist dat de inbeslagneming door de 
Duitse overheid van de wagen van ver
weerder, welke enkel door het Belgisch 
Ieger in huur was opgeeist geworden, niet 
als een voor aanlegger vreemde oorzaak 
van de geleden schade mag worden aan
gezien, omdat de Belgische Staat niet be
wezen heeft, noch gevraagd heeft om te 
bewijzen dat het autorijtuig van verweer
der, op het ogenblik waarop het te Heist
aan-Zee in handen van de vijand viel, nog 
voor militaire doeleinden g·ebruikt was; 

Dat die beweegredenen, welke het dis
positief wettelijk rechtvaardigen, door de 
voorziening niet bestreden worden ; 

Overwegende, derhalve, dat het middel 
niet kan aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerder. 

19 Januari 1950. -1e kamer.- Voor
zitter, H. Wouters, raadsheerwaarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H~ Smet
rijns. Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Res
teau. 

1e KAMER.- 19 Januari 1950. 

1° BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE 
AicTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
EINDVONNIS DAT EEN TUSSENVONNIS 
INTERPRETEERT. !NTERPRETATIE 
VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN 
VAN RET TUSSENVONNIS. - GEEN 
SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACH'l' VAN 
DE AKTEN. 

2° l'IIILITAIRE OPEISINGEN.- VER
VOERMIDDEL. - 0PEISING IN HUUR. 
- VERLIES GEDURENDE HET GENOT. 
- VERAN'l'WOORDELIJKHEID VAN DE 
STAAT. - VOORWAARDEN. 

3° MILITAIRE OPEISINGEN.- VER
VOERMIDDEL. - 0PEISING IN HUUR. -
RECHT VAN DE OPEISENDE OVERHEID 
ZICH VAN HET VERVOERMIDDEL TE BE
DIENEN ALS VERVOERMIDDEL IN DE 
DOOR DE NOODWENDIGHEDEN VAN DE 
LANDSVERDEDIGING VEREISTE VOOR
WAARDEN. 

~o MILITAIRE OPEISINGEN.- OoR
ZAAK VREEMD AAN DE OPEISENDE OVER• 
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HElD. - MOE'r NIET NOODZAKELIJK 
EEN GEBEURTENIS ZIJN DIE AAN ELK 
VOORUITZICHT ONTSNAPT. 

1° Schendt de bewijsk1·acht van een tussen
vonnis niet, de beslissing die aan dit 
vonnis een interpretatie geeft die met 
zijn bewoordingen verenigbaar is {1). 

2° De Staat is niet verantwoordelijk voor 
het verlies van een voor tij delijk genot 
door de militaire overheden opgeeist ver
voermiddel, indien hij bewijst dat hij 
niet in de oorzaak van dit verlies ge
mengd is (2). 

3° De militaire opeising voo1· tijdelijk genot 
van een vervoermiddel brengt noodzake
lijk mede dat de opeisende ove1·heid het 
recht zal hebben zich e1· van als vervoer
middel te bedienen in de door de nood
wendigheden van de landsverdediging 
vereiste voorwam·den {3). 

~o De v1·eemde oorzaak, bedoeld bij arti
kel 23 van de wet van 12 Mei 1927 op 
de militaire opeisingen, is niet nood
zakelijk een gebeurtenis die aan elk voor
uitzicht ontsrtapt. 

(BELGISCHE STAAT, T. LECLUYSE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonni~, door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk, in boger beroep op 
25 Maart 1%8 gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320 
en 1351 van het BurgerFjk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis beslist 
heeft dat, daar aanlegger tegen het vonnis 
van de vrederechter dd. 2~ J uni 19~ 7 
geen boger beroep heeft ingesteld, « hij 
bijgevolg thans niet meer gerechtigd is 
te betwisten dat er opeising heeft plaats 
gehad », dan wanneer dit laatste vonnis 
zich er toe beperkt heeft vooraleer recht 
te spreken, « te zeggen dat volgende 
getuigen zullen onderhoord worden : 
Vanmaele Arthur, sluismeester, De
craene Maurice, Laporte Kamiel, allen 
te Kortrijk », doordat het bestreden von
nis de conclusies van aanlegger niet heeft 
beantwoord waarbij deze staande hield 
dat het bewijs van de opeising niet gele-
verd was : -

(1) Verbr., 8 November 1948 (Arr. Verb1·., 
1948, biz. 535; Bull. en PAsiC., 1948, I,- 614). 

(2) Verbr., 17 April en 12 Juni 1947 (Arr. 
Verbr., 1947, biz. 125 en 202; Bull. en PAsiC., 
1947, I,. 161 en 264 en de nota 1 onderaan : 
dit laatste arref\t)._ 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat het tussenvonnis van 
2~ Juni 19~7 beslist heeft dat "in geval 
de getuigenissen door beroepene (ver
weerder in verbreking) tijdens het be
stuurlijk onderzoek voorgebracht onder 
eed zouden bevestigd worden, de op
eising als bewezen zou aangezien worden· 
en de eis zou worden ingewilligd » ; 

Overwegende dat die interpretatie ge
motiveerd is en verenigbaar is met de be
woordingen van het tussenvonnis ; dat 
aldus de bestreden beslissing het gewijsde 
niet geschonden heeft ; 

Dat daaruit blijkt dat het eerste onder
deel van het middel in feite niet opgaat 
en dat de bestreden beslissing de in het 
tweede onderdeel bedoelde conclusies 
niet meer moest beantwoorden ; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 97 van de Grondwet, 6, 14, 
15, ~. litt. C, ~~ van de wet van '12 Mei 
1927 op de militaire opeisingen, 69, 72, 
77, 85 en 123 van het koninklijk besluit 
dd. 3 Mei 1929 tot uitvoering van de wet 
van 12 Mei 1927 op de militaire opeisin
gen, doordat het bestreden vonnis, steu
nende aileen op het ministerieel be
sluit dd. 16 Februari 1%0, beslist heeft 
dat, krachtens dit besluit, de opeisingen 
van voertuigen voortaan in eigendom 
zouden gedaan worden en dat de op
eisingen in huur, gedaan v66r 1 Maart 
1%0, zouden worden omgezet zoals bier
hoven reeds gezegd, kwestieus voertuig 
opgeeist geweest zijnde op 22 Mei 19~0. 
dan wanneer dit ministerieel besluit de 
artikelen van de wet en van het reglement 
betreffende de opeising in huur niet heeft 
afgeschaft ; dat, voor het overige, gezegd 
besluit g·eenszins voor de toekomst heeft 

. beschikt en dat de bestreden beslissing 
de bewoordingen er van slecht weerge
geven heeft : 

Overwegende dat, in strijd met wat het 
middel beweert, het bestreden vonnis 
geen uitspraak doet over de vraag 
of de opeising in eigendom geschiedde 
ofwel of zij slechts het genot van het voer
tuig betrof ; 

Dat, na hierop gewezen te hebben dat 
. verweerder gewag maakte van het mi
nisterieel besluit van 16 Februari 19~0, 
het vonnis zich die bewijsvoering niet 
toeeigent, maar zich ertoe beperkt te be-

' 

(3) Verbr., 17 April 1947 hierboven ver
meld; 11 December 1947 (Arr. Verbr., 1947, 
blz. 406; Bull. en PAsiC., 1947, I, 533) en 
12 Januari 1950 (zie boger biz. 287; Eull. 
en PASIC., 1950, t 308). 
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slissen dat artikel 23 van de wet van 
12 Mei 1927 de militaire overheid ver
antwoordelijk stelt, namelijk voor het 
verlies van de roerende go'ederen waarvan 
zij het g·ebruik tijdelijk had opgeeist, ten 
ware zij bewijst dat zij niet gemengd is 
in de oorzaak van dit verlies ; 

Dat het -daarna vaststelt dat dit be
wijs door aanlegger niet gebracht werd; 

Waaruit volgt clat het middel in feite 
niet opgaat ; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 23 van 
de wet dd. 12 Mei 1927 op de militaire 
opeisingen, doordat het bestreden v:on
nis, qm aanlegger tot betaling · van de 
waarde van de litigieuze tractor te ver
oordelen, beslist heeft dat, naar luid 
van artikel 27 (het vonnis heeft zon
der twijfel artikel 23 willen bedoelen) van 
de wet van 12 Mei 1927, de militaire over
heid onder meer verantwoordelijk is voor 
het verlies van de roerende goecleren waar
van zij het gebruik tijdelijk heeft gevor
derd, ten ware zij het bewijs zou leveren 
dat zulks toe te schrijven is aan een oor
zaak die haar vreemd is ; dat door vreemde 
oorzaak, onder meer, het toeval of het 
g·eval van overmacht dient verstaan te 
worden ; dat immers, claar het voertuig 
opgeeist werd op 22 Mei '1 %0, het bloot
gesteld was aan oorlogsrisico's en, der
halve, het feit dat het werd buitgemaakt 
niet meer als een onvoorziene g·ebeurtenis 
voorkwam, dat het toeval of het geval 
van overmacht slechts · iemand van ver
antwoordelijkheid ontslaat wanneer het 
gaat over een gebeurtenis die aan elk 
vooruitzicht ontsnapte, dan wanneer, zo 
het waar is dat de militaire overheid in
staat voor de beschadigingen en verliezen 
welke zich voordoen aan de onroerende 
go!Jderen en voorwerpen waarvan het ge
bruik tijdelijk werd opgeeist, zij dan toch 
mag bewijzen dat zij niet gemengd is in de 
oorzaak van de beschadigingen en verlie
zen en dat de wegneming door de vijand 
een vreemde oorzaak uitmaakt ; dat, te 
dien opzichte, het van weinig belang is 
dat de opgeeiste voorwerpen onderwor
pen werden aan een oorlogsrisico dat men 
kon en moest voorzien : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
hierop wijst dat, luidens artikel 23 v:an 
de wet van 12 Mei 192 7, de militaire 
overheid verantwoordelijk is onder meer 
voor het verlies van roerende voorwerpen 

· waarvan zij het gebruik tijdelijk heeft 
opgeeist, tenzij zij bewijst dat zij niet ge
mengd is in de oorzaak van dit verlies ; 

Overwegende dat het vonnis daarna 
beslist dat « daar het voertuig op 22 Mei 

1940 opgeeist werd, het aan oorlogs
risico's blootgestelcl was en dat, derhalve, 
het feit dat het werd buitgemaakt niet 
meer als een onvoorziene gebeurtenis voor
komt ; dat het toeval of het geval van 
overmacht slechts iemand van verant
woordelijkheid ontslaat wanneer het gaat 
over een gebeurtenis die aan elk voor
uitzicht ontsnapte >> ; 

Overwegende dat, luidens artikel 23 
van de wet van 12 Mei 1927, de militaire 
overheid niet instaat voor de verliezen 
welke zich voordoen gedurende de tij d 
waaronder zij de voorwerpen, waarvan 
het gebruik tij delij k werd opgeeist, in 
beslag heeft gehouden, indien zij bewijst 
dat zij in de oorzaak van de verliezen 
niet gemengd is ; 

Overwegende dat uit die bepaling 
blijkt dat de wetgever het oorlogsrisico 
wegens militaire opeising voor tijclelijk 
genot niet meer ten laste van de Staat 
heeft willen leggen, doch deze laatste en
kel heeft willen verplichten tot teruggave 
in voorwaarden die gelijken op deze welke 
ontstaan nit een huurcontract, rekening 
gehouden met de bestemming welke de 
opeising·, door zichzelf, medebracht ; 

Overwegende dat de militaire opeising, 
voor tijdelijk genot, van een vervoermid
del noodzakelijk voor gevolg heeft dat de 
opeisende overheid het recht zal hebben 
zich er van als vervoermiddel te bedienen 
in de door de noodwendigheden van de 
landsverdediging vereiste voorwaarden ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door de vreemde oorzaak, bedoeld bij 
artikel 23 van de wet van 12 Mei 1927, 
te beperken tot het voorvallen van een 
gebeurtenis die aan elk vooruitzicht ont
snapt, die wetsbepaling heeft geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve in zover het beslist 
heeft dat aanlegger, daar hij geen hoger 
beroep ingesteld heeft tegen het tussen
vonnis dd. 24 Juni 1%7, niet meer ge
rechtigd is te betwisten dat er opeising 
heeft plaats gehad ; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Kortrijk en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de drie vierde 
van de kosten, aanlegger tot het overige ; 
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de 

. Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, 
_,19 Januari 1950. ~ 1e kamer.- Voor

zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkluideride conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaaL 

-I 
J 
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- Pleiters, HH. Resteau en della Faille 
d'Huysse. 

1° KAMER.- 19 Januari 1950. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. -Bun
GERLIJKE ZAKEN. - VREDEGERECHT. 
- AFWEZIGHEID VAN DE PARTIJEN OP 
DE TERECHTZITTING WAARVOOR DA(!
VAARDING WERD GEGEVEN.- VONNIS 
VAN SCHRAPPING VAN DE ZAAK VAN DE 
ROL. - AARD EN DRAAGWIJDTE. 

Het vonnis waarbij, wegens de ~f'l!-'ezigheid 
van de partijen op de terechtzttttng waar
voor dagvaarding werd gegeven, de vrede-
1'echter beveelt dat de zaak van de rol 
zal worden geschmpt, is een inaat1·egel 
welke de tucht van de terechtzittingen be
treft; het doet de aanleg n~et ve1:vall~n, 
doch het maakt een voorloptge wetgenng 
van berechting uit (1). 

(GEMENE KAS VAN DE NATIONALE BOND 
VAN DE GEBOUWEN EN OPENBARE WEB
KEN, T. ALLEWAERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 Maart 1948, door de Recht
bank van eerste aanleg te leper gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 28 van de 
wet dd. 24 December 1903 betrefiende 
de vergoeding van de schade voortsprui
tende uit de arbeidsongevallen en van de 
wetten samengeordend door koninklijk 
besluit dd. 28 September 193'1, van arti
kelen 2 en 7 van de besluitwet dd. 1 Mei 
1944 nr 2 betreffende het schorsen van 
verj~ring ~n verval van instantie in bur
gerlijke zaken en handelszaken, het ver
vallen inzake overeenkomsten en het ver
lengen van sommige termijnen, _van arti
kelen 1, 4 en 9 van de beslmtwet dd. 
19 Maart 1945 betreffende het schorsen 
van verjaring en verval van instantie in 
burgerlijke zaken en handelszaken, het 
vervallen inzake overeenkomsten en het 
verlengen van sommige termijnen, en van 
artikelen 13 en 19 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, doordat het 
bestreden vonnis, alhoewel het erkent : 
1 o dat het vonnis, waarbij het akkoord 
van de partijen bekrachtigd werd, op 
9 Augustus 1943 werd gewezen ; 2° dat 
een eis tot herziening bij exploot van 

(I) Zie de voetnota, getekend R. H., onder
aan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1950, I, 327. 

27 J uni 1946 ingediend werd; 3° dat 
op 15 J uli 1946, dag vastge~teld V??r het 

· verschijnen van de partiJen voor de 
vrederechter, geen enkele dezer laatste 
verscheen en de zaak geschrapt werd ; 
4o dat oproepingen op 30 October 1946 
en 28 April 194 7 beteke_nd werden ten 
in het exploot van 2 7 J um 1946 ver~_De!de 
doeleinde · 5° dat, op de terechtzittmg 
van 12 M~i 194 7, be ide partij en v66r de 
vrederechter verschenen en verweerder 
staande hield dat zijn werkoribekwaam
heid onveranderd was en zijn toestem
ming gaf tot het aanstel_len van een des
kundige, niettemin beshst heeft dat de 
vordering, als te laat inges~_eld, onontvan
kelijk was, daar de za?-k.biJ de vrederech
ter niet meer aanhangig IS na de dag vast
gesteld voor het v66r hem verschijnen 
van de partijen, en daar het laatste e~
ploot tot oproeping aan verweerder m 
verbreking betekend werd na het ver
strijken van de bij de wet voorziene te:
mijn van drie jaar, dan wanne~r de eis 
tot herziening ingesteld werd bmnen de 
termijn van drie jaar, hetgeen door ver
weerder overigens wordt erkend : 

Overwegende dat uit de . vas~~tel
lingen van het be~treden vonms bhJkt ; 
dat aanlegster, biJ exploot dd. 27 Jum 
1946, verweerder gedagvaard had tot 
herziening van het akkoord tussen par
tijen, gesloten op 9 Augustus 1943 
v66r de vrederechter, ten gevolge van 
een arbeidsongeval waarvan verweerder 
op 3 December 1940 het slachtoffer was 
geweest ; dat de zaak op de ro_l werd ge
bracht van de in de dagvaardmg aange
duide terechtzitting, doch, wijl geen 
enkele partij ter terechtzitting was ver
schenen, de rechter de zaak van de rol 
had geschrapt; dat daa~na, aanle15ster, 
v66r de laatste dagvaardmg, een meuwe 
dagvaarding aan verweerder betekende, 
ten einde als in het inleidend exploot ver
meld, doch dat op de ~itting ~n de niel!_we 
dagvaarding aangedmd, beide partiJen 
verstek deden en de rechter de schrap
ping opnieuw heeft bevolen ; 

Overwegende dat het ~estreden vor,t_nis, 
gewezen in aanwezigheid van partrJen, 
die ditmaal verschenen ten gevolge van 
de dagvaarding dd .. 28 AJ?ril194 7, de v?:
dering tot herziemng· met ontvankehJ_k 
verklaart om reden dat, daar op die 
datum meer dan drie jaar verlopen waren 
sinds het akkoord over de aanvraag tot 
vergoeding, de vordering tot herzi~~ing 
slechts ingesteld was na het verstriJken 
van de termijri van openbare orde _welk 
te dien einde voorop vastgesteld IS ; 

Overwegende dat die beslissing haar 



~----

-309 

wettelijk uitwerksel aan de oorspronke
lijke dagvaarding tot herziening ontkent, 
die door het exploot dd. 2? Juni 1946 
werd betekend en op de rol gebracht van 
de erin vermelde terechtzitting ; 

Overwegende, inderdaad, dat die eerste 
ter kennis van de rechter gebrachte dag
vaarding de zaak bij hem -aanhangig 
had gemaakt en dat de schrapping van 
de rol, welke hij er van had bevolen, op 
zichzelf niet bij machte was hem van de 
zaak te ontlasten ; 

Overwegende dat de schrapping, be
volen om de enkele reden van de afwe
zigheid van beide partijen op de terecht
zitting waarop zij moesten verschijnen, 
een maatregel is welke de tucht van de 
terechtzittingen betreft; dat zij niet als 
uitwerksel heeft de aanleg te doen ver
vallen, doch enkel de rechter verplicht 
te weigeren van de zaak kennis te nemen 
vooraleer zij opnieuw regelmatig op de 
rol gebracht wordt ; 

Overwegende dat uit die beschouwin
gen volgt dat het bestreden vonnis, door 
te beslissen zoals het deed, de in het 
middel ing·eroepen wetsbepalingen heeft 
geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te leper, en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing; veroordeelt aan
legster tot de kosten ; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Kortrijk, uitspraak doende in hoger be
roep. 

19 Januari 1950. -1e kamer.- Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleile'r, H. Resteau. 

1e KAMER.- 20 Januari 1950. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- CONCLUSIES DIE DE GELDIGHEID 
VAN EEN HUURAFSTAND BETWISTEN. 
-- CONCLUSIES NIET OP GEPASTE WIJZE 
BEANTWOORD. - NIET GEMOTIVEERD 
VONNIS. 

Is niet gemotiveerd, het vonnis dat ten 
aanzien van de verhuw·ders een afstand 
van huur geldig verklam·t omdat hij 

werd betekend aan « de verhuurder », 
dan wanneer de conclusies van de ver~ 
huurders staande hielden dat die afstand 
niet geldig was om reden dat hij slechts 
werd betekend aan een van de verlmur
ders. 

(VAN GEETE, T. NUYTS.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 April 1948 door de Recht
bank van eerste aanleg te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 9? van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis de vordering van aan
leggers tot uitdrijving en t?t betal~~g ener 
vergoeding wegens- bewomng afWlJSt, om 
reden dat eerste aanleggers zich teg·en de 
afstand van de kwestieuze huur, betekend 
op 24 November 194?, niet verzet heeft 
in de bij artikel 1? 62ter van het Burger
lijk Wetboek voorziene vormen, zonder 
het middel in overweging te nemen 
waarbij aanleggers, in hun conclusies in 
hoger beroep, staande hielden dat de 
huurafstand " des te ongeldiger is dat 
hij niet eens betekend werd aan al de 
beroepenen (aanleggers i~ verbre!dng), 
medeeig·enaars van het hms; dat d1e for
maliteit onontbeerlijk is en op straf van 
nietigheid diende vervuld te worden » ; 
doordat de motieven van het bestreden 
vonnis niet toelaten te onderscheiden of, 
volgens de rechter over de grond, de af
stand ·van de kwestieuze huur betekend 
werd aan al de aanleggers medeeigenaars 
van het aan verweerder verhuurde on
roerend goed, of enkel aan eerste aan
legster, zoals aanleggers beweerden, en 
dus door dubbelzinnigheid aangetast is ; 
doordat, bijgevolg, bet bestreden von
nis de vordering van aanleggers heeft 
afgewezen onder voorwendsel dat de 
huur, v66r het verstrijken van haar ter
mijn, geldig door verw~erder afgestaan 
werd, zonder in overwegmg te nemen,
tenzij bij dubbelzinnige motieven, ge
lijkstaande met een gebrek aan beweeg
redenen - het middel waardoor aan
leggers beweerden dat die afsta~~ h!!n 
niet tegenstelbaar was omdat hlJ met 
aan elk hunner betekend werd; doordat 
het bestreden vonnis dus niet wettelijk 
gemotiveerd is : · 

Overwegende dat aanleggers, bij con~. 
clusies v66r de rechtbank van eerste aan-

.leg, staande hielden dat '' de huurafstand 
slechts aan de eerste beroepene (eerste 
aanlegster in verbreking) betekend :werd_; 
dat die huurafstand des te ongeld1ger 1s 
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daar hij niet eens betekend werd aan al de 
beroepenen (hier aanleggers), medeeeige
naars van het huis ; dat die formaliteit 
onontbeerlijk is en op straf van nietig
heid dient vervuld te worden " ; 

Overwegende clat het bestreden vonnis, 
na aan de huurovereenkomst aangegaan 
tussen wijlen H. Wybauw en verweerder 
herinnerd te hebhen, zich er toe beperkt 
er op te wijzen " dat alinea 3 van arti
kel1762 van het Burgerlijk Wetboek aan 
huurder en overnemer oplegt hun ak
lmord aan de verhuurder door aangete
kend schrijven, met kennisgeving van 
ontvangst, bekend te maken, hetgeen op 
24 N ovemher 194 7 geheurde " ; 

Overwegende dat dergelijke bewijs
voering niet op passende wijze het midclel 
beantwoordt, dat staande hield dat de 
afstand op straf van nietigheid aan al 
de aanleggers, medeeigenaars van het 
onroerend goed, moest betekend worden ; 

Waaruit volgt dat het vonnis arti
kel 97 van de Grondwet heeft geschonden 
en dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis zowel wat de beslissing over de 
hoofdeis als de beslissing over de tegeneis 
betreft; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Antwerpen en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
der tot de kosten ; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Me
chelen, uitspraak doende in hoger beroep. 

20 Januari 1950.-1° kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Ryn en Van Leynseele. 

(1) Verbr., 1 Juli 1864 (Bull. en PAsiC., 
1864, I, 373); 23 December 1915 (ibid., 1917, 
I, 4) ; LAURENT, d. XII, nr 122; DE PAGE, 
d. VIII, b. II, biz. 1562 en 1566 ; Rep. prat. 
dr. belge, V 0 Donat-ions et testaments, n' 257; 
Hue, d. VI, nr 155; AUBRY et RAu, 5e uitg., 
d. XI, par. 684ter; vergelijk : JossERAND, 
d. III, nr 1701 ; PLANIOL et RIPERT, d. V, 
n' 67, 3°; BAUDRY-LACANTINERIE, Donations 
et testaments, d. I, nr 830; KLUYSKENS, Schen
kingi;n en testamenten, n' 120. 

Omtrent de kwestie te weten of artikei 918 
van het Burgerlijk W etboek toepasselijk is 
op de schenkingen, gedaan aan een erfgerech-

1e KAMER.- 20 Januari 1950. 

1° SCHENKINGEN. SCHENKING 
HETZIJ ONDER DE LAST VAN EEN LIJF
RENTE, HETZIJ MET AFSTAND VAN HET 
KAPITAAL. - GEDAAN AAN EEN ERF
GERECHTIGDE IN DE RECHTE LINIE. -
TOEPASSING VAN ARTIKEL 918 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK. 

2° SCHENKINGEN.- VERMOEDEN VAN 
ZUIVERE SCHENKING. - lNGESTELD 
DOOR ARTIKEL 918 VAN HET BURGER
LIJK WETBOEK. - LAAT ALLEEN ALS 
TEGENBEWIJS TOE DE TOESTEMIIUNG IN 
DIE VERVREEMDING DOOR DE ANDERE 
ERFGERECHTIGDEN, IN DE RECIITE 
LINIE, VAN DE VERVREEMDER. 

1° Artikel 918 van het BUJ·gel"lijk Wetboek 
is toepasselijk op de schenkingen gedaan 
aan een erfgeTechtigde in de rechte linie, 
hetzij ondeT last van een lij {rente, hetzij 
met afstand van het kapitaal (1). 

2° Het vermoeden, ingesteld bij artikel 918 
van het Bu1·ge'l'lijk Wetboek, dat de ver
V'I'eemdingen vooTzien dooT die wets be
paling zuivere schenkingen zijn, doch 
met vrijstelling van inbreng, kan slechts 
worden te niet gedaan door een tegenbe
wijs, namelijk doo1· de toestemm.ing in die 
veTvTeemding, gegeven door de andere 
erfgeTechtigden, in de rechte linie, van 
de veTm·eem.der (2). (Burg. Wetb., 
art. 1352.) 

(VERLOOY, T. JANSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 Mei 194 7 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel tot verbre
king : schending van artikel 918 van het 
Burgerlijk Wetboek en van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat, in zover het be-

tigde in de rechte linie, onder voorbehoucl 
van vruchtgebruik door de schenker, zie het 
hiernastaand arrest van zeifde datum. 

(2) Sic 'DE PAGE, d. VIII, b. II, nrs 1457, 
1462, 1501 en 1531; KLUYSKENS, Schenkingen 
en testamenten, nr 113; COLIN et CAPrTANT, 
d. III, biz. 727; AUBRY et RAU, d. XI, 
par 684tm·; Hue, d. VI, nr 157; Fr. verbr., 
26 Juli 1899 (Sirey, 1900, 1, 177) en de nota 
van H. WAHL; 28 December 1937 (Dall. hebd., 
1938, biz. 117). 

Zie verder de voetnota 2, getekend R. H., 
onde1•aan het ~onderhavig arrest in Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 331. 
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streden arrest het door aanleggers in
geroepen middel, strekkende tot de toe
passing van artikel 918 van het Burger
lijk W etboek, heeft verworpen, het die 
verwerping gerechtvaardigd heeft door 
de verklaring da t de kwestieuze ver
vreemding onder bezwarende titel ge
daan was, dan wanneer artikel 918 van 
het Burgerlijk Wetboek en de door die 
tekst voorziene inbreng in de massa, 
toepasselijk zijn op de onder bezwarende 
titel gedane vervreemdingen, evenals op 
deze die onder kosteloze titel gedaan 
wordt : 

Overwegende dat aanleggers, bij con
clusies genomen v66r het hof van beroep, 
beweerden dat de waarde van de hypothe
caire schuldvorderingen voor een geheel 
bedrag van 81.000 frank en van andere 
roerende goederen door Geeroms Marie
Christina aan haar zoon, verweerder, ge
geven met last de geefster levenslang te 
onderhouden, haar bij hem te laten in
wonen en haar alle nodige zorgen te ver
schaffen, diende aangerekend te worden 
op het beschikbaar gedeelte en het over
schot in de massa van de nalatenschap 
ingebracht ; 

Overwegende dat het arrest slechts be
streden wordt in zover het geweigerd 
heeft de aanrekening te bevelen op het 
beschikbaar g·edeelte van de waarde van 
de hypothecaire schuldvorderingen; ver
vreemd onder de last van een lijfrente 
of met afstand van het kapitaal, alsook 
de inbreng· van het overschot in de mass a; 

Overwegende· dat het hof van beroep 
dit beschikkend gedeelte steunt op de 
beweegredenen : dat de door verweerder 
geleverde prestaties ongeveer de waarde 
hadden van het bedrag van de afgestane 
schuldvorderingen ; dat de akte aldus 
geen gift is, maar een contract onder be
zwarende titel, en dat op de contracten 
onder bezwarende titel artikel 918 van 
het Burgerlijk W etboek niet toepasse
lijk is ; 

Overwegende dat, luidens gezeg·d arti
kel, de waarde in voile eigendom van de 
goederen die aan een van de erfgerech
tigden in de rechte linie vervreemd wer
den, hetzij onder de last van een lijfrente, 
hetzij met afstand van het kapitaal, op 
het beschikbaar gedeelte aangerekend 
wordt, en het overschot, indien er een is, 
in de massa wordt ingebracht; 

Overwegende dat die bepaling op het 
wettelijk vermoeden steunt dat de door 
haar bedoelde vervreemdingen, door de 
de cujus toegestaan aan een zijner erf
gerechtigden in de rechte linie, in werke
lijkheid zuivere giften zijn die op de voile 

eigendom van de vervreemde goederen 
slaan, doch met vrijstelling van inbreng; 

Dat artikel 918 de andere erfgerech
tigden in de rechte linie, die in die ver
vreemdingen niet toegestemd hebben, 
toelaat de verbreking van de vervreem
ding te vervolgen in de maat waarin 
zij, beschouwd als een zuivere gift, het 
beschikbaar gedeelte overschrijdt; 

Dat artikel 918, alzo, op grond van 
een wettelijk vermoeden, - naar de zin 
van dat woord in artikel1352, tweede lid, 
van hetzelfde wetboek, - zekere han
delingen nietig verklaart, en dat, dienvol
gens, het tegenbewijs tegen dit vermoe
den slechts toegelaten is in zover de 
wet dit bewijs zou voorbehouden hebben, 
onverminderd hetgeen omtrent de ge
rechtelijke eed en de gerechtelijke be
kentenis gezegd is ; 

Overwegende dat artikel 918 slechts 
een tegenbewijs toelaat, te weten datgeen 
welk volgt uit de toestemming in de ver
vreemding gegeven door de andere erf
gerechtigden, in de rechte linie, van de 
vervreemder ; dat uit geen vaststelling 
van het arrest volgt dat die toestemming 
in onderhavig geval werd gegeven; 

Overwegende, derhalve, da,t het be
streden arrest, door aan te nemen dat 
verweerder heeft kunnen bewijzen dat 
de hem door de de cuj1;,s gedane ver
vreemding niet een zuivere schenking 
was, met vrijstelling van inbreng, van 
drie hypothecaire schuldvorderingen, 
maar een contract onder bezwarende 
titel, artikel 918, in het middel aange
duid, alsook artikel 1352 van het Bur- • 
gerlijk Wetboek, heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het Wei
gert de aanrekening van de waarde van 
drie hypothecaire schuldvorderingen te 
bevelen op het beschikbaar gedeelte en de 
inbreng van het overschot in de mass a; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van het 
Hof van beroep ~e Brussel en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; verwerpt de voorziening· voor het 
overige ; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak, alzo beperkt, 
naar het Hof van beroep te Gent. 

20 Januari 1950. -1e kamer.- Voor
zitter en verslaggever, H. Soenens, eerste 
voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. della 
Faille d'Huysse. 
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1e KAMER.- 20 Januari 1950. 

SCHENKINGEN. - MET VOORBEHOUD 
VAN HET VRUCHTGEBRUIK. - SCHEN
KING GEDAAN AAN EEN ERFGERECH
TIGDE IN DE RECHTE LINIE. - ARTI
KEL 918 VAN HET BURGERLIJK WET
BOEK NIET TOEPASSELIJK. 

In artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek 
begrijpen de woorden « de goederen ver
vreemd met voorbehoud van het vrucht
gebTuik " aan een van de erfgerechtigden 
in de Techte linie, niet de woorden « ge
schonken " met voorbehoud van het 
vruchtgebruik ten behoeve van de schen
ker (1) (2). 

(VERPOTEN, T. VERPOTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 December 1947 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van · 
artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek 
(eerste en tweede g·edeelte) hierdoor dat, 
verzocht om te erkennen dat artikel 918 
van het Burgerlijk Wetboek, tweede ge
deelte, in onderhavig geval zijn toepas
sing moest vinden en om aanleggers Verpo
ten Ludovicus te ontslaan van iets anders 
in te brengen dan de som van 16.000 frank, 
het bestreden vonnis geweigerd heeft 
recht te laten wedervaren aan die con
clusies om reden dat artikel 918 niet kan 

• worden toegepast op een schenking met 
voorbehoud van vruchtgebruik onder de 
last een bepaalde som in de massa van 
de nalatenschap van de schenkers in te 
brengen, dan wanneer de bepaling van 
artikel 918 algemeen is, en namelijk van 
toepassing is wanneer het betalen van de 
prijs van het vervreemde tot het over
lijden van de schenkers verschoven wordt 
en, in ieder geval, de bepaling van het 
tweede · gedeelte van artikel 918, door 
aanlegger ingeroepen, moet worden toe
gepast, zelfs indien het eerste niet zou van 
toepassing zijn ; dat het, derhalve, gaat 
over een vermoed voordeel gedaan aan 
een van de erfgerechtigden door het arti
kel bedoeld, en dat zou kunnen worden 
bestreden door zijn medflerfgenamen als 

(1) Integendeel, begrijpen de wom•den van 
artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek cc de 
goederen -vervreemd onder de last van een 
lijfrente » de schenkingen gedaan onder der
gelijke last. Zie het voorgaand arrest van 
zelfde datum. 

aangetast door bedrog of als nadeel be· 
rokkenend : 

Overwegende dat het middel de vraag 
stelt of artikel 918 van het Burgerlijk 
Wetboek, onder de vervreemdingen met 
voorbehoud van vruchtgebruik, de schen
kingen met voorbehoud van vruchtge
bruik begrijpt ; 

Overwegende dat de schenking onge
twijfeld een vervreemding is, maar dat 
dient nagegaan of de opstellers van arti
kel 918 die wetsbepaling op de schenkin
gen met voorbehoud van vruchtgebruik 
hebben willen toepassen : 

Overwegende dat de tekst van de com
missie van de Regering aan de Raad van 
State onderworpen, aldus luidde : « Toute 
donation a charge de rente viagere, toute 
vente a fonds perdus ou avec reserve 
d'usufruit, faite a l'un des heritiers 
presomptifs en ligne directe ou collate
rale, est nulle sil'objet ainsi aliene, estime 
d'apres la valeur en pleine propriete, se 
trouve exc8der la quotite disponible " ; 

Overwegende dat die tekst, gewijzigd 
door Bigot-Preameneu, door deze Iaatste 
op de zitting van 21 Pluviose j aar XI, 
onder de volgende vorm werd voorge
steld : " La valeur en pleine propriete 
des biens donnes a charge de rente via
gere, et de ceux vendus a fonds perdus 
avec reserve d'usufruit a l'un des succes
sibles en ligne directe, sera imputee sur 
la' portion disponible "; 

Dat die tekst door de Raad van State 
op 28 Pluviose jaar XI werd aangenomen, 
onder voorbehoud dat rekening zou ge
houden worden met het voorstel van 
Berlier volgens welk uitzondering op 
hogergemelde bepaling zou bestaan voor 
" le cas ou les coheritiers du donataire ont 
donne leur consentement au contrat "; 

Overwegende dat, ten gevolge van die 
beslissing, de volgende tekst door Bigot
Preameneu aan de Raad van State op 
3 Germinal jaar XI werd onderworpen : 
" La valeur en pleine propriete des biens 
alienes, soit a charge de rente viagere, 
so it a fonds perdus ou avec reserve d'usu
fruit a I 'un des successibles en Iigne directe, 
sera imputee sur Ia portion disponible. 
Cette imputation ne pourra pas etre de
mandee par ceux des autres successibles 
en Iigne directe qui auraient consenti a 
ces alienations ni, dans aucun cas, par 
les successibles en ligne collaterale " ; 

(2) Zie de conclusie van de Heer eerste 
advocaat-generaal Raoul Hayoit de Termi
court v66r dit arrest in Bull. en PAsiC., 1950, 
I, 333. 
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Overwegende dat die tekst door de 
Raad van State zonder opmerkingen 
werd goedgekeurd ; dat het opstel er van 
daarna werd gewijzigd, op voorstel van 
de wetgevende sectie van het Tribunaat 
(zitting van 10 Germinal jaar XI), no
pens punten die zonder belang zijn voor 
het onderzoek van de door de voorziening 
opgeworpen vraag ; 

Overwegende dat uit die vaststellingen 
bli,ikt dat, noch de tekst van de com
missie van de Regering, noch de eerste 
tekst door de Raad van State goedge
keurd, de schenkingen met voorbehoud 
van vruchtgebruik begrepen; dat de wij
ziging van deze laatste tekst door Bigot
Preameneu geen ander voorwerp had dan 
het amendement van Berlier uit te druk
ken en de vroeger goedgekeurde tekst in 
overeenstemming met dit amendement 
te brengen; 

Overwegende dat J aubert, verslagge
ver van het Tribunaat, op 9 Floreal 
jaar XI, de draagwijdte samenvattende 
van de defmitieve tekst van artikel 918, 
zegde : " Rien ne peut emptkher que la 
propriete ne reste a celui qui l'a acquise. 
Mais la valeur de la propriete sera im
putee sur la quotite disponible, sans egard 
aux prestations servies " ; 

Overwegende dat aldus niets toelaat te 
menen dat, door in de hiervoren vermelde 
omstandigheden de woorden " donnes ... 
et vendus " te vervangen door het woord 
" alienes ,, de opstellers van het Burger
lijk Wetboek artikel 918 hebben willen 
toepasselijk maken op de schenking met 
voorbehoud van vruchtgebruik, scherr
king welke door geen enkele van de voor
afgaande teksten was voorzien en welke, 
door het voorbehoud van vruchtgebruik, 
aan de begiftigde geen uitvoering van 
prestatie oplegt ; 

Overwegende, ten andere, dat die toe
passing tegengesproken wordt door de 
volgende beschouwingen ; 

Overwegende dat artikel 918 tot doel 
heeft het wettelijk voorbehouden ge
deelte te beschermen door jul'is et de jul'e 
te vermoeden dat bepaalde schenkingen 
onder last en bepaalde verkopen in wer
kelijkheid zuivere schenkingen uitmaken ; 

Overwegende dat dergelijk vermoeden 
van alle nut ontbloot is wat de schenking 
met voorbehoud van vruchtgebruik aan 
een e.cfgerechtigde gedaan aangaat, de
wijl deze, bij het overlijden van de schen
ker en krachtens het gemeen recht, louter 
eenvoudige begiftigde is van de volle 
eigendom van het goed (Burg. Wetb., 
art. 617) en het voorbehoud van het 
vruchtgebruik door de schenker, afgezien 

van artikel 918, zonder invloed is op de 
berekening van het voorbehouden ge
deelte en van het beschikbaar gedeelte 
(art. 922 en 928); 

Overwegende daarenboven dat arti
kel 918, in fine, nader bepaalt dat de aan
rekening van de voile eigendom van de 
vervreerp.de goederen op het beschikbaar 
gedeelte en de inbreng van het overschot 
niet zullen kunnen gevorderd worden 
door de erfgerechtigden in de rechte linie 
die in de akte toegestemd hebben ; 

Dat de wetgever alzo beslist dat de 
toestemming van de medeerfgerechtigden 
in de vervreemding het bewijs oplevert 
dat deze, in strijd met het vermoeden 
vermeld door het eerste gedeelte van 
artikel 918, in werkelijkheid geen gift 
uitmaakt, maar een vervreemding onder 
bezwarende titel ; 

Overwegende dat men niet inziet hoe 
die bepaling op de schenking met voor
behoud van vruchtgebruik zou kunnen 
toegepast worden ; 

Overwegende, inderdaad, dat derge
lijke schenking, indien zij gedaan is met 
vrijstelling van inbreng, uiteraard een 
gift uitmaakt ; dat, zelfs onderworpen 
aan de inbreng, zij daardoor het karakter 
niet krijgt van een vervreemding onder 
bezwarende titel; 

Overwegende, eindelijk, dat het middel 
ten onrechte beweert dat artikel 918 
althans moet toegepast worden op de 
schenking met voorbehoud van vrucht
gebruik in de mate waarin het een wette
lijk vermoeden van vrijstelling van in
breng invoert, vrijstelling bij gebrek 
waaraan dergelijke schenking geen nut 
zou opleveren voor de begiftigde ; 

Overwegende dat, enerzij ds, het ver
moeden van vrijstelling van de inbrerig, 
bij artikel 91.8 aangenomen, een verzach
ting is van de gevolgen van het · verm(le
den van gift door hetzelfde artikel in
gesteld; dat, dienvolgens, daar waai dit 
laatste wettelijk vermoeden niet toepas
selijk is, het eerste · zonder grondslag 
wordt; 

Dat, anderzijds, de aan een erfgerech
tigde gedane schenking met. voorbehoud 
van vruchtg·ebruik en zonder vrijstelling 
van inbreng, yoor hem niet noodzakelijk 
'zonder nut is, dewijl zij hem toela::~_t het 
goed niet in natura in te brengen wan
neer het over een roerend en zelf, in be
paalde gevallen, over een onroerend goed 
gaat (Burg. Wetb., art. 859 en 868) ; dat, 
overigens de begiftigde erfgenaam, die de 
nalatenschap verwerpt, het hem ge
geven goed behouden mag tot beloop van 
het beschikbaar gedeelte (art. 845) ; 
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Overwegende dat daaruit volgt dat het 
middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 894, 931, 932, 933, 1101, 
1108, 1109, 1117, 1134, 1162, 1317 en 
'1319 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest beslist, bij aap.neming 
van het beschikkend gedeelte van het 
beroepen vonnis, dat de schenking 
gedaan op 17 December 1924 de wil van 
de schenkers doet uitschijnen in hun na
latenschap, zoniet het gegeven goed in 
natura te laten inbrengen, dan toch de 
waarde er van bij deskundig onderzoek 
te bepalen, en om die reden weigert 
aan gezegde schenking uitwerking te 
O'even volgens de bewoordingen er van 
~ Verder is deze gift gedaan op last 
voor de begiftigden van in gemene deling 
te brengen ... een· som van zestien dui
zend frank ,, als wanneer de schen
kingsakte in kwestie te dien opzichte geen 
enkele dubbelzinnigheid vertoont, dat 
derhalve het arrest aan de ingeroepen 
akte een zin geeft die onverenigbaar is 
met de bewoordingen er van, door aileen 
de wil van de schenkers in acht te nemen, 
zonder zich te bekomrneren om de wil 
van de begiftigden, welke nochtans bij
zonder moet geeerbiedigd worden wan
neer het gaat over een schenking onder 
last· en dat de draagwijdte van de in
bre~g, door hen te doen in uitvoering 
van die last, het betwiste punt van de 
akte is ; dat het bestreden arrest derhalve 
het aan die aide verschuldigd geloof, als
ook de bindende kracht van de overeen
komsten in het algemeen en van de schen
king·en in het bij zonder, heeft g·eschonden : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de rechter over de grond blijkt dat 
de akte van schenking niet enkel de in 
het middel vermelde bewoordingen be
vatte, maar ook bepaalde dat de scherr
king gedaan was « bij voorschot op erfe-
nis "; · 

Overwegende dat het arrest beslist, 
dat de wil van de schenkers niet was, door 
een deskundig onderzoek, de waarde van 
het gegeven goed te doen vaststellen, 
maar wei de gelijkheid tussen hun erf
genamen te eerbiedigen ; 

Dat het eindelijk verklaart dat het op· 
te lossen vraagstuk een kwestie is van 
interpretatie « van de wil der partij en " ; 

Dat alzo elk van de onderdelen van het 
middel in feite niet opgaat ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning · veroordeelt aanleggers tot de kos
ten ~n tot een schadevergoeding van 
150 frank j eg·ens verweerders. 

20 Januari 1950. -1" kamer.- Voor
zitter H. Soenens, eerste voorzitter. -
Vel·siaggever, H. Bail. - Gelijkluiden~e 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Ternu
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
te!'s, HH. Veldekens en Van Ryn. 

2" KAMER. - 23 Januari 1950. 

VERKEER. - PLAATSEN WAAR HET 
VERKEER WORDT GEREGELD DOOR VER
KEERSTEKENS. - GEWONE REGELEN 
BETREFFENDE DE VERKEERSVOORRANG 
NIET TOEPASSELIJK. 

Op de plaatsen van de openbare weg waar 
het verkeer wordt ge1·e geld door ver~eer~
tekens door de openbare overhetd tn 
voege 'gebracht, zijn de gewone regels 
betreffende de verkeersvoorrang, en n_a
melijk artikel 44 van de Wegcode, met 
van toepassing. ( Kon. besl. van 1 Fe
bruari 1934, art. 5, 2°.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ASSURANCES 
DE PARIS", T. MEELBERGHS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis op 
8 Juli 1949 in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Brussel; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 54, voor zoveel no dig, 5, 2°, 
133 en 137 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 houdende Algemeen 
Reglement op de verkeerspolitie, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis, ten on
rechte, verweerder heeft vrijgespro
ken en zich onbevoegd heeft ver
klaard om uitspraak te doen o-y:er de vo.~
dering van aanlegster, burgerlrJke partJJ, 
om reden dat verweerder .niet voor de 
aanrijding aansprakelijk kon gesteld wor
den omdat de gebrekkige signalisatie, 
welke bestond ter plaatse waar de aan
rij ding geschiedde, hem een verkeerde 
aanwijzing had gegeven, en dan wanneer, 
daar de signalisatie terzelfdertijd ~e 
doorgang· vrij liet voor de rechtverkriJ
gende van aanlegster, weggebruiker van 
de hoofdweg, en voor verweerder, ge· 
bruiker van de secundaire weg, die zich 
noodzakelijk daarvan moest rekenschap 
geven, deze laatste de doorgang voor de 
weggebruiker van de hoofdweg moest 
vrijlaten : I 

Overwegehde dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat op 
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het kruispunt, waar de aanrijding ge
sehiedde, en op het ogenblik waarop deze 
gebeurde, het verkeer door lichtseinen 
was geregeld ; 

Overwegende dat het voorschrift van 
artikel 54 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 19 34, volgens hetwelk de weg
gebruiker die op een secundaire weg rijdt 
verplicht is de doorgang vrij te laten voor 
de weggebruiker die over de hoofdweg 
rijdt, niet van toepassing is wanneer op 
een aansluiting, kruising of splitsing, het 
verkeer geregeld wordt door verkeerste
kens in voege gebracht door de overheid 
(kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 5, 
20) ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten en tot een vergoeding· van 150 frank 
j eg·ens verweerder. 

23 Januari 1950.-26 kamer.- Voo?·
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Fettweis. - Gelijhluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

26 KAMER.- 23 Januari 1950. 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - MACHTI
GING TOT BOUWEN. - lNTERPRETATIE 
DIE NIET STRIJDIG IS MET DE BEWOOR
DINGEN VAN DE AIS.TE. - GEMO'I'I
VEERDE INTERPRETATIE. - SOUVE
HEINE INTERPRETATIE. 

Is souverein, de gemotiveerde inte1·pretatic 
d1:e de rechter over de grond geeft van 
een akte houdende machtiging tot bouwen, 
wanneer die interp1·etatie vereniy baar is 
met de bewoord·ingen van die akte (1). 

(BELGISCHE STAAT, T. WELTER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 Juni 1%9 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 4, 9, 10, 15,16 en 17 van de wet 
van 1 Februari 1844 over de politie van 
de wegen, 1319, 1320 en '1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 

(1) Verbr., 18 Februari 1949 (A1-r. Vm·br., 
1949, blz. 131; Bull. en PAsrc., 1949, I, 147). 

doordat het bestreden arrest weigert 
recht te doen op de conclusies van aan
legger, burgerlijke partij, ertoe strek
kende de sloping te horen bevelen van de 
werken gedaan in overtreding met de 
voorwaarden vereist voor de machtiging 
tot bouwen, dit onder voorwendsel dat die 
machtiging niet afhing van de voor
waarde dat de drempels van de ing·angs
deuren 20 centimeter hoven de kruin van 
de weg zouden aangelegd worden, dan 
wanneer die voorwaarde uitdrukkelijk 
geschreven staat in het 3° van het regle
ment van rooiingserfdienstbaarheid, door 
de Dienst van bruggen en wegen opge
legd,en waarnaar de machtiging uitdrukke
lijk verwijst, aldus het geloof miskent dat 
aan een administratieve akte dient ge
hecht en terzelfdertij d Weigert de wet 
op de politie van de wegen toe te passen ; 

Overwegende dat de machtiging tot 
bouwen aan verweerder door de stad 
Bastenaken verleend, naar luid van haar 
bewoordingen « aan de volgende voor
waarden is onderworpen : deze opgelegd 
door de Dienst van bruggen en wegen wat 
de rooiing betreft "; dat het bestreden 
arrest, de zin van die bewoordingen on
derzoekend, vaststelt dat de machtiging 
tot bouwen " enkel, onder de door ·de 
Dienst van bruggen en wegen opgelegde 
voorwaarden, deze vermeldt die de rooi
ing aangaat en het vereiste van de ver
hoging van de drempels niet bevat " ; 

Overwegende dat die interpretatie van 
de akte van machtiging niet onverenig,
baar. is met haar bewoordingen; dat 
zij aldus, noch het g·eloof dat aan de 
akten dient gehecht, noch de in het mid
del hedoelde wetsbepalingen schendt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
g·ens verweerder. 

23 Januari 1950.-26 kamer.- Vom·
zitter, H._ Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Sohier. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Delacroix. 

26 RAMER.- 23 Januari 1950. 

1° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. 
- STRAFZAREN. - MISDADIGE DEEL
NEMING. - 0NONTBEERLIJRE HULP 
VOOR DE UITVOERING VAN DE MISDAAD 



~--~------- -

-318-

dan wanneer de goede 
onder uitwerksel is : 
dat het bestreden arrest 
iet bewezen heeft ver
chte van de vervolgin
n heeft om de dubbele 
;ijds, indien verdachte 

het bij hem in de tol
g gegeven motorrijwiel 
, dit is, omdat hij de 

bewaargever nog niet 
ijds, het motorrijwiel 
lS • 
lat de artikelen 177 
Wet van 26 Augustus 
n de wet van 6 April 
wet van 20 December 
bij wie de bewaarg.e
de verplichting oplegt 
ioen aan de tolbedien
lek of de opsporing, 
l de bewaargeving 
n onwetend}leid : dat 
de reden, ingeroepen 

afgeleid uit de on
eklaagde aangaande 
le bewaargever, het 
t. 
tEm opzichte van het 
drijf, het zonder be
rgeving niet verbor
enkele wetsbepaling 
.rgeving geheim zou 

nvolgens, dat de 
t arrest niet wette
lel bestreden dispo
en dat dit middel 

t het openbaar mi
breking heeft voor-

·breekt het bestre
.s in zover het, op 
. bestuur van de 
uitspraak doende, 
van het onwettig 
t een motorrijwiel 
:3t de voorziening 
lt dat onderhavig 
en worden in de 
m beroep te Luik 
' gemaakt worden 
leeltelijk vernie
leelt het bestuur 
de helft van de 
k naar het Hof 

kamer. - Voor
rzitter. - Ver
lry de Faveaux. 
sie, H. Raoul 

Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, H. Depresseux (van 
de Balie bij het Hof van beroep te Luik). 

2e KAMER.- 23 Januari 1950. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
OORDELING WEGENS INBREUK OP DE 
WEGCODE.- BESTANDDELEN VAN HET 
MISDRIJF NIET VASTGESTELD.- NIET 
GEMOTIVEERDE VEROORDELING. 

Is niet gemotivee1·d, de beslissing die een 
verdachte wegens een inbreulc op de lVeg
code 'Pe?·oo?·deelt, zonder het bestaan van 
de bestanddelen van het vaststaand vm·
lclaard misdrijf vast te stellen (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

(BASTIN, T. GERARD.) 

ARREST. 

BET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 October 1949 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Namen; 

I. Wat de beslissing aangaat over de 
publieke vordering gewezen : 

Over het middel van ambtswege : 
schending van artikel 97 van de Grond
wet: 

Overwegende , dat aanlegger door ver
weerder gedaagd werd ten einde veroor
deeld te worden (! tot de straffen voorzien 
doqr artikelen 27, 1°, en 29, 4°, van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
om op het ogenblik van de feiten gans op 
de linkerhelft van de rijweg gereden te 
hebben "; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
evenals het beroepen vonnis waarvan het 
de beweegredenel). overneemt, aanlegger 
~eeft veroordeeld bij toepassing van ar
tlkelen 27 en 29 van gezegd koninklijk 
besluit, zonder andere omschrijving dan 
een verwijzing naar de rechtstreekse dag
vaarding; 

Overwegende dat het bestreden von
nis het bestaan van de bestanddelen van 
het misdrijf niet vaststelt welk het bewe
zen verklaart ; dat het zelfs de door de ver
melde artikelen voorziene inbreuken niet 

(1) Verbr., 28 Maart 1939 (Arr. Verb1·., 1939, 
blz. 119; Bull. en PAsiC., 1939, I, 176); 
29 April 1942 (Bull. en PAsrc., 1942, I, 101) 
en 17 l\'faart 1948 (An·. Ve1·br., 1948, blz. 158 ;· 
Bull. en PAsiC., 1948, I, 177). 

3lingen moeten om· 

volgens het middei, 
vastgestelde feiten 

[)5 van het Strafwet
ledrijven van heling 

ware die bewering 
~st uitgesproken ver
Jttelijk gerechtvaar-

' j gehrek aan belang, 

·'mid del : schending 
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fstallen met verzwa
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bepaalt, welke door het ten laste van de 
beklaagde aangenomen feit uitgemaakt 
worden; 

Overwegende, dienvolgens, dat het Hof 
in de onmogelijkheid verkeert zijn toe
zicht over de wettelijkheid van de veroor
deling uit te oefenen ; dat het vonnis niet 
naar de zin van artikel 97 van de Grond
wet met redenen is omkleed ; 

II. Wat de beslissing aangaat over 
de vordering van de burgerlijke partij : 

Overwegende dat de verbreking van 
de beslissing over de publieke vordering 
de verbreking van de beslissing over de 
burgerlijke vordering medebrengt; 

Om die redenen; verbreekt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de publieke vordering en over de 
burgerlijke vordering tegen aanlegger in
gesteld; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Namen en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder tot de kosten ; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Dinant, uitspraak doende in hoger be
roep. 

23 Januari 1950.- 2e kamer.- Voor
zittel', H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Daubresse. - Gelijklui
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Falmagne (van de Balie te 
Namen) en Adam (van de Balie te Di
nant). 

2e KAMER. - 23 Januari ~ 950. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VONNIS VAN VEROORDELING. - GEEN 
ANTWOORD OP EEN VERWEERMIDDEL 
VAN DE VERDACHTE. - NIET GEMOTI'
VEERD VONNIS. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VEROORDELING 
WEGENS ONVRIJWILLIGE VEHWONDIN
GEN EN WEGENS EEN INBREUK OP DE 
WEGCODE. - EEN ENKELE STRAF. -
RECHTER DIE V ASTSTELT DAT DIT 
TWEEDE MISDRIJF EEN VAN DE BE
STANDDELEN VAN HET EERSTE UIT
MAAKT. - MIDDELEN BETREFFENDE 
HET TWEEDE MISDRIJF. - 0NONTVAN
KELIJK. 

1° Is niet gemotiveerd, het vonnis dat een 
ve1·dachte veroordeelt, zonder een door hem 

regelmatig vom·gesteld verwee~·middel te 
beantwoorden. (Grondwet, art. 97.) 

2° Niettegenstaande de rechte1· slechts een 
enlcele straf heeft uitgesproken wegens 
een misdrijf van onm·ijwillige verwon
dingen en wegens een inbreuk op de 
Wegcode, is het middel onontvankelijk, 
hetwellc dit laatste misdr~if betreft, wan
neer het vonnis vaststelt dat het een 
bestanddeel van het eerste misdrijf uit
maakt, te weten het gebl·ek aan vooruit
zicht of VOOl'ZOl'g ( 1). 

(MAQUINAY, T. IIABSCH.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 September 1%9 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers ; 

Over het tweede middel : schending 
_ van artikel 97 van de Gr.ondwet, doordat 

de bestreden beslissing de door aanlegger 
v66r de rechter over de grond genomen 
conclusies niet beantwoord heeft : 

Overwegende dat de Politierechtbank 
te Verviers, waarvan het bestreden von
nis de beslissing heeft bevestigd, bij een
voudige verwijzing naar de motieven er 
van, aanlegger heeft veroordeeld wegens 
onvrijwillige verwondingen en inbreuk 
op artikelen 57, paragraaf 2, en 27, para
graaf 1, van . de W egcode ; 

Overwegeniie dat, bij regelmatig v66r 
de rechter in hog·er beroep genomen con
clusies, aanlegger staandn hield dat, in 
de omstandigneden van de zaak, die 
reglementaire bepalingen niet als grond 
van zijn veroordeling konden dienen; 

Dat hij, enerzijds, beweerde dat het 
verbod opgelegd door vermeld artikel 57, 
paragraaf 2, aan de weggebruiker die 
links wil afdraaien, de doorgang af te 
snijden voor degene die zijn weg voortzet 
slechts een verkeersvoorrang· uitmaakt 
ten voordele « van de voertuigen welke 
uit tegenovergestelde richting komen » 
en niet van deze die, zoals het rijwiel met 
hulpmotor van Habsch waarmede aan
legger in aanraking is gekomen, gezegde 
weggebruiker volgen i 

Dat, anderzijds, ware het juist dat aan
legger de rechterkant niet zou gehouden 
hebben bij het naderen van een kruis-

- (1) Raadpleeg verbr., 15 April 1935 (mo
tieven) (Bull. en PAsiC., 1935, I, 223); 7 J'uli 
1947 (Arr. Verbr., 1947, blz. 246; Bull. en 
PAsiC., 1947, I, 320 en de nota); 28 Maart 
1949 (Arr. Verbr., 1949, bl21. 199; Bull. en 
PAsw., 1949, I,. 226). 
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punt waar hij links wilde afdraaien, het 
feit niet dienend was vermits de Wegcode, 
aan Habsch verbood links voorbij te ste
ken, zoals hij het deed, bij het naderen 
of oversteken van een kruising of een aan
sluiting (art. 36, 4°, van het reglement) ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
die middelen niet heeft beantwoord, welke 
gericht, zijn tegen de interpretatie door 
de eerste rechter van de wetsbepalingen 
welke op aanlegger werden toegepast ; 

Waaruit volgt dat het bestreden vonnis 
artikel97 van de Grondwet heeft geschon
den · 
O~erwegende dat de eerste rechter 

vaststelt dat de ten laste van aanlegger 
aangenomen inbreuken op de verkeers
politie, bestanddelen zijn van de betich
ting van onvrijwillige slagen of verwon
dingen; 

Dat, dienvolgens, de verbreking van 
het tegen aanlegger uitgesproken vonnis 
van veroordeling, door het feit dat het 
middel wordt aangenomen, geheel moet 
zijn zowel op de publieke vordering 
als op de vordering van de burgerlijke 
partij Habsch; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis voor zoyeel het uitspraak doet 
over de publieke vordering en over de 
burgerlijke vordering, beide tegen aan
legger ingesteld; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Correctionele Rechtbank 
te Verviers en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; legt de 
kosten ten laste van de burgerlijke partij ; 
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de 
Correctionele Rechtbank te Luilc, uit
spraak doende in hoger beroep. 

23 J anuari 1950. - 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Connart. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e 1\AMER.- 23 Januari 1950. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- GESCHIL TUSSEN EEN BESCJ-IIKKING 
VAN VERWIJZING DOOR DE RAADKAMER 
EN EEN VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID 
VAN DE POLITIERECHTER. - MISDRIJ
VEN VERKNOCHT M:ET EEN WANBEDRIJF 
WAARVAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK IN EERS'l'E AANLEG KENNIS 
NEEMT. - VERNIETIGING VAN DE BE
SCHIKKING. - PERKEN. 

TVanneer de politie1·echte1', die kennis neemt 
van inbreuken op de TVegcode ingevolge 
een beschikkin,q van verwijzing van de 
madkamer, zich onbevoegd /weft ver
klam·d, die inbreuken verknocht zijnde 
met een wanbed1·ij{ waarvan de correc
tionele rechtbank kennis neemt in eerste 
aanleg ingevolge een a1'Test van de kame1· 
van . inbeschuldigingstelling, verbreekt 
het Hof van verbreking, op het verzoek 
tot regeling van rechtsgebied, de beschilc
king van de raadkamer indien al de feiten 
vedcnocht schijnen, doch enkel in zover 
zij de politierechtbank heeft aangewezen 
als zijnde het bevoegde rechtscollege om 
kennis te nemen van de inbreuken op de 
Wegcode, en verwijst het deze naar de 
con·ectionele rechtbank die van het wan
bedrijf kennis neemt, ten einde ove·r 
het geheel van de vervolging uitspmak 
te doen \1). 

I 

(PROCUREUR DES KONINGS TE Dii':fANT, 
'1'. SCAILLET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, op 
3 November 194 9 door de Procureur des 
Konings van het arrondissement Dinant 
ingediend; 

Overwegende dat bij de Raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Dinant. · eeii vordering werd aanhan
gig gemaakt strekkende tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank van : 
I. Fichefet Georges-Louis-Ghislain, gebo
ren te Velaine-sur-Sambre op 23 Sep
tember 1894, er wonende; II. Scaillet, 
Adelin-J oseph-Ghislain, geboren te Stave 
op 25 Mei 1908, wonende te Mont-sur
Marchienne, Ronchestraat, 34, wegens 
te Stave, op 8 Augustus 1948, 1 a de eerste, 
bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, 
doch zonder het inzicht om de persoon 
van een ander aan te randen, onvrijwillig 
slagen of verwondingen aan Scaillet 
Adelin toegebracht te hebben; 2° bij 
samenhang : a) de eerste, bestuurder 
zijnde van een voertuig, niet voortdurend 
meester van zijn snelheid gebleven te zijn 
en deze niet derwijze geregeld te hebben 
dat hij v66r zich een voldoende vrije 

(I) Vergelijk verbr., 28 Juni 1948 Bull. 
en PAsrc., 1948, I, 409); 25 Aprill949 (Arr. 
Verbr., 1949, biz. 262; Bull. en PAsro., 1949, I, 
297); 16 Janual'i 1950 (zie hoger, biz. 303; 
Bull., en PASIC., 1950, I, 323). 
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ruimte behield om zijn voertuig v66r een 
hindernis tot stilstand te kunnen brengen ; 
b) de tweede, weggebruiker zijnde die op 
een secundaire weg rijdt, de doorgang 
niet te- hebben vrijgelaten voor degene 
die over de hoofdweg rijdt; c) de tweede, 
weggebruiker zij nde die een hoofdweg 
oprijdt, verzuimd te hebben zich te ver
gewissen of geen andere weggebruiker 
aankomt ofwel of, rekening gehouden 
met de snelheid van deze laatste en met 
de afstand waarop hij zich bevindt, er 
geen gevaar voor aanrij ding bestaat ; 
d) de tweede, weggebruiker zijnde, ver
zuimd te hebben de uiterste rechterzij de 
van de rijweg te houden bij het naderen, 
oversteken of verlaten van een splitsing·, 
aarisluiting of kruising; e) de tweede, weg
gebruiker zijnde die links afdraait, de 
doorgang afgesneden te hebben aan hem 
die zijn weg voortzet; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
28 Mei 1%9, de raadkamer, v66r welke 
Scaillet zich burgerlijke partij had gesteld, 
verklaard heeft dat er geen aanleiding 
bestond om Fichefet te vervolgen en 
Scaillet naar de bevoegde politierecht
bank heeft verwezen onder de in de vor
dering te zijnen laste gelegde betichtin
gen; 

Overwegende dat, op het hoger beroep 
van~ Juni 1%9 door Scaillet, burgerlijke 
partij, ingesteld, de Kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van beroep te 
Luik, de beschikking van 28 Mei 1%9 
nopens dit punt wijzigende, bij arrest van 
28 Juni 1%9, Fichefet naar de Correc
tionele Rechtbank te Dinant verwezen 
heeft wegens de te zijnen laste in de vor
dering vermelde feiten; 

. Overwegende dat, bij vonnis van 
H October 1%9, de Politierechtbank van 
het kanton Florennes zich onbevoegd 
heeft verklaard om over de ten laste van 
Scaillet gelegde inbreuken uitspraak te 
doen; 

Overwegende, wat de publieke vorde
ring aangaat tegen Scaillet Adelin inge
steld, dat de tegenstrijdigheid tussen de 
beschikking van de raadkamer en het 
vonnis van de politierechtbank, beide in 
kracht van gewijsde gegaan, een negatief 
geschil van rechtsgebied medebrengt dat 
de gang van het gerecht belemmert; dat 
er dus, voor die vordering, aanleiding be
staat tot regeling van rechtsgebied; 

Overwegende dat d!l. inbreuken, regel
matig aanhangig gemaakt bij de Correc
tionele Rechtbank te Dinant, en deze 
welke het voorwerp hebben uitgemaakt 
van een verwijzing naar de politierecht
bank bij beschikking van de raadkamer, 

VERBR., 1950, - 21 

verknocht schijn!m om reden dat zij 
betrekking hebben op eenzelfde verkeers
ongeval, te weten een aanrijding tussen 
de auto van Fichefet Georges en het 
motorrijwiel van Scaillet Adelin ; dat een 
goede rechtsbedeling aldus vereist dat de 
twee zaken terzelfdertij d door dezelfde 
rechtbank zouden beslecht worden ; 

Om die redenen, het rechtsgebied re
gelende, vernietigt de beschikking van de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dinant in zover enkel zij de 
politierechtbank aangeduid heeft als 
zijnde de bevoegde rechtbank om kennis 
te nemen van de inbreuken ten laste ge
legd van Scaillet Adelin ; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Dinant en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; verwijst de rechtspleging ten 
laste van Scaillet Adelin naar de Correc
tionele Rechtbank te Dinant, uitspraak 
doende in eerste aanleg, opdat zij er over 
uitspraak zou doen terzelfdertijd als over 
de rechtspleging ten laste van Fichefet 
Georges. 

23 Januari 1950.- 2e 'kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Daubresse. - Geliy'klui
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 Januari 1950. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BuR
GERLIJKE VORDERING. - VERDACHTE 
DIE CONCLUDEERT TOT HET GEBREK 
AAN OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE 
DOOR HEM BEGANE FOUT EN DE DOOR 
DE BURGERLIJKE PARTIJ BEWEERDE 
SCHADE. - VONNIS VAN VEROORDE
LING DAT DIE CONCLUSIES NIET BE
ANTWOORDT. - NmT GEMOTIVEERD 
VONNIS. 

Schendt artikel 97 van de Grondwet, het 
vonnis dat een verdachte tot schadeloos
stelling y'egens de burgerliy'ke pm·t~j ver
oordeelt zonder de conclusies van de ver
dachte te beantwoorden, waarbii wordt 
staande gehouden dat er geen om·zake
liy'k verband bestaat tussen de door hem 
begane fout en de door de burgerliy'ke 
partii beweerde schade ( 1). 

(1) Raadpl. verbr., 27 Juni 1949 (Bull. en 
PASIC., 1949, I, 470). 
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{VERHASSELT, T. HEILIGER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis, 
op 6 October 19~ 9 door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers gewezen; 

I. Wat de· beslissing over de publieke 
vordering betreft : 

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

II. Wat de beslissing· over de vordering 
van de burgerlijb partij Heiliger be
treft : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
vonnis het verweermiddel van aanlegger 
niet beantwoordt dat de verdeling van de 
burg·erlijke verantwoordelijkheid be
twistte : 

Overwegende dat, bij regelmatig v66r 
de rechter in hoger beroep genomen con
clnsies, aanlegger staande hield dat er 
g·een aanleiding tot verdeling ,van de 
bnrgerlijke verantwoordelijkheid tnssen 
hem en verweerder bestond, om reden dat 
de font welke hij begaan had met zijn 
antovoertnig op de linkerhelft van de rij
weg te besturen bij het naderen van een 
splitsing, aansluiting of kruising, geen in
vloed op de verantwoordelijkheid van 
verweerder had, die, bestuurder zijnde 
van een antovoertnig en een secundaire 
weg uitrijdende, de doorgang niet had 
vrijgelaten voor de weggebrniker die op 
de hoofdweg reed; 

Overwegende dat het vonnis zich be
perkt bij de vaststelling dat de eerste 
rechter de feiten van de zaak gezond 
heeft beoordeeld en dat de schadevergoe
ding, aan de bnrgerlijke partijen toe
gekend, de juiste herstelling van het door 
hen ondergaan nadeel vertegenwoordigt ; 
dat het beroepen vonnis vaststelt dat 
aanlegger zijn antovoertnig op de Iinker
helft van de rijweg bij het naderen van 
een splitsing, aansluiting of kruising 
heeft bestuurd; dat verweerder, een 
secnndaire weg uitrijdende, de doorgang 
niet heeft vrijgelaten voor de wegge
brniker die op de hoofdweg reed ; dat de 
verantwoordelijkheid dus bij helft client 
verdeeld, daar Verhasselt ook onbetwist
baar een font had begaan met op de 
linkerhelft van de rijweg te rijden, bij 
het naderen van een aansluiting; 

Overwegende dat die beschouwingen 
geen passend antwoord verstrekken op de 
conclusies welke het bestaan van een oor
zakelijk verband tussen de door aanleg-

gers begane fout en het door verweerder 
beweerd nadeel betwistten ; 

Dat het middel gegrond is ; 
III. Wat aangaat de beslissing over de 

vor~~ring van aanlegger, burgerlijke 
partiJ, tegen verweerder : 

Overwegende dat de voorziening aan 
de partijen waartegen zij gericht is niet 
betekend werd ; dat zij, lnidens arti
kel ~18 van het Wetboek van strafvorde
ring, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het nit
spraak doet over de burgerlijke vordering 
door verweer'der tegen aanlegger inge
steld; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de re
gisters van de Rechtbank van eerste aan
leg te Verviers en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt elke partij tot de helft van de 
kosten ; vel!wijst de zaak, alzo beperkt, 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Luik, uitspraak doende in hoger beroep. 

23 J annari 1950. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Lonveanx, voorzitter. - Vm·
slaggever, H. Fettweis. - Gel~jklttidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
conrt, eerste advocaat-generaal. ----,-- Plei
te1', H. Dumoulin ·(van de Balie te Ver
viers). 

2• KAMEH. - 23 Januari 1950. 

1° ONDERZOEK 'IN STRAFZAKEN. 
- 0NDERZOEK DOOR DE KRIJGSAUDI
TEUR BETREFFENDE EEN MISDRIJF 
VOORZIEN BIJ DE' BESLUITWE'l' VAN 
26 MEl 19H. BESCHIKKING
VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. -
NIEUWE BEZWAREN. - BEOORDELING 
DOOR DE RECHTSl\IACIIT VAN WIJZEN. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
- 0NDERZOEK GESLOTEN DOOR EEN 
BESCHIKKING VAN BUI'fENVERVOLGING· 
STELLING. - NIEUWE BEZWAREN. -
BE GRIP. 

1 a lVanneer een beschikking van buiten
vervolgingstelling werd ve1·leend door de 
kr~jgsauditem· ove1·eenkomstig_ artikel 3 
van de besluitwet van 26 lVlet 1944, na 
een onderzoek betreffende een misdtijf 
voo1'Zien bij die besluitwet, is de beo01'
deling van de nieuwe bezwaTen, die het 
he1·openen van het onderzoek zouden kun
nen rechtvaardigen, ondenvo1'pe1t aan de 
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contr6le van de militaire rechtsmacht van 
wijzen {1). (Stilzwijgende beslissing.) 

2° De nieuwe bezwaren die, na een beschik
king van buitenvervolg1:ngstelling, het 
heropenen van het onderzoek rechtvaal'
digen, zijn de bewijsgronden die niet 
gekend waren door de overheid die de 
beschikking van buitenvervolgingstelling 
]weft verleend (2). 

(BOUCHE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 October i 949 door het Mili
tair Gerechtshof, zetelende te Brussel, 
gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 246 en 247 van het Wetboek 
van strafvordering, doordat het bestre
den arrest als nieuwe bezwaren be
schouwt, naar de zin van die artikelen, 
de voorlegging van bescheiden waarvan, 
op het ogenblik van de beslissing van 
buitenvervolgingstelling·, overeenkomstig 
artikel 3 van de besluitwet van 26 Mei 
'19V. genomen, de krijgsauditeur het be
staan kende en waarvan hij de medede
ling dan had kunnen vragen, en dit om 
de enkele reden dat de krijgsauditeur hun 
tekst op dit ogenblik niet kende : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
hierop wijst dat de drie brieven, welke de 
aanlegger verweten verklikking uit
maken, slechts in bezit V\}.n de krijgsaudi
teur werden gesteld na de door hem 
genomen beschikking van buitenvervol
gingstelling; dat hij dan slechts kennis 
kreeg van de tekst en de bewoordingen 
er van heeft kunnen beoordelen ; dat uit 
die vaststelling volgt dat de krijgsaudi
teur de juiste draagwijdte van aanleggers 
handelingen slechts na de beschikking 
van buitenvervolgingstelling heeft kun
nen kennen; 

Overwegende dat het arrest nog· vast
stelt " dat die bescheiden van aard waren 
om de bewijzen te versterken welke de 
krijgsauditeur tot dan onvoldoende had 
geacht n; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uit die va5tstellingen wettelijk heeft kun
nen afleiden dat de voorlegging van die 
brieven een nieuw bezwaar uitmaakte, 

(1) Verbr., 28 J\'Iaart 1949 (Arr. TTm·br., 
1949, blz. 212; Bull. en PAsiC., 1949, I, 241 
en de nota). 

(2) GARRAUD, Tmite tlworique et pratique 
d'inst1-uction e~·iminelle, uitg. 1912, d. III, 
nr 1082. 

welk de heropening van het onderzoek 
rechtvaardigde ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
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. 

23 Januari 1950.- 2• kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Sohier. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Georges (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

2 6 KAMER. - 23 Januari 1950. 

1° MISDRIJF. - ONOVERWJNNELIJKE 
DWALING. - VAS'fS'fELLING DIE DE 
SLUIKERIJ UI'fSLUI'f. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN.- VER
BEURDVERKLARING. - VOER'fUIG DAT 
TOT DE UITVOERING VAN EEN INBREUK 
IN ZAKEN VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN 
GEDIEND HEEFT. - VERDACHTE VRIJ
GESPROKEN WEGENS ONOVERWINNE" 
LIJKE DWALING. - GEVAI. GELIJKGE
STELD MET OVERMACII'f. 

1° Het aTTest, dat een verdachte vrijspreekt 
omdat hij in een onoverwinnelijke dwa
ling verkeerde, stelt dam·door noodzake
lijk vast dat de daad van de verdachte 
van alle sluikerij VTij is (3). 

2° Voor de toepassing van aTtikel 23 van 
de wet van 6 Ap1·il184.3, dat de VeTbeurd
verklal·ing van het vervoermiddel voor
schl·ijft dat gediend heeft vooT de slui
kerij, rnoet de onoverwinnelijke dwaling 
rnet de overrnacht woTden gelij!cgesteld ( 4). 

{BESTUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
'f. M.ASSIN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op bet arrest; op 
9 J uni 194 9 door het H of van beroep te 
Luik gewezen ; 

(3) Verb~., 26 April 1948 {A1-r. Verb1·., 
1948, biz. 238 ; Bull. en PAsw., 1948, I, 277); 
19 December 1949 (zie hoger, blz. 241; Bull. 
en PASTC., 1950, I, 263); 

(4) Raadpl. verbr., 22 September 1947 (Arr. 
Verbr., 1947, biz. 281; Bull. en PAsiC., 1947, 
I, 368 en de nota). 
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Over de voorziening van de Belgische 
Staat : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 3, paragraaf 3, van de wet van 
23 Juni 1938, 207 van de wet van 6 Au
gustus 1822 over de accijnsrechten, 19, 
20, 22 tot 25, 28 van de wet dd. 6 April 
18~3 inzake douanen en accijnzen, 6 7 van 
het Strafwetboek, doordat verweerder 
het vermoeden van fout welke op hem 
woog niet heeft te niet gedaan : 

Overwegende dat verweerder, vervolgd 
wegens vervoer voor rekening van mede
beklaagde Boete, zonder g·eldig bescheid 
van de douanen en accijnzen, van 
218,50 kgr. bewerkte tabak niet voor
zien van de fiscale reglernentaire band
jes, vrijgesproken werd niet alleen om 
reden dat het bestuur de bestanddelen 
van de rnedeplichtigheid te zijnen laste 
niet had bewezen, maar ook orndat hij 
het slachtoffer was geweest van een on
overwinnelijke dwaling·, welke de schul
digheid uitsluit; 

Overwegende dat het arrest alzo zonder 
dubbelzinnigheid vaststelt dat het be
wijs is gebracht dat de daad van ver
weerder van alle sluikerij vrij is ; 

Dat het rniddel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel : schending 

van artikel 23 van de wet van 6 April 
18~3 inzake douanen en accijnzen, door
dat het bestreden arrest het beroepen 
vonnis vernietigd heeft in zover het de 
verbeurdverklaring van de vrachtauto 
Ford uitsprak welke tot het vervoer had 
gediend : 

Overweg·ende dat artikel 23 van de wet 
van 6 April 18~3, wanneer een ontdui
king van wetten inzake douanen en ac
cijnzen vaststaand is, de verbeurdver
klaring van het vervoermiddel voor
schrijft gebezigd voor die sluikerij, welke 
ook de eigenaar er van weze ; 

Overwegende echter dat, zoals de voor
ziening hierop overigens wijst, dergelijke 
verbeurdverklaring niet kan uitgesproken 
worden indien het gebruik van het ver
voerrniddel ten opzichte van de eigenaar 
er van een geval van overrnacht uitrnaakt ; 

Overwegende dat de onoverwinnelijke 
dwaling, bij toepassing van artikel 23 
van de wet van 6 April18~3, met de over
macht moet gelijkgesteld worden; dat 
zij inderdaad een dwaling is welke ieder 
redelijk en voorzichtig mens zou begaan 
hebben en welke het gevolg is van een 
vreemde oorzaak welke, hem die er 
het slachtoffer van is, hoegenaamd niet 
kan verweten worden ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende voor het overige, wat 

de voorziening van het bestuur betreft, 
en ook wat de voorziening van de veroor
deelde Boete aangaat, dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissingen wettelijk zijn ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; laat de kosten van de voorzie
ning van het bestuur ten laste van de Staat 
en de kosten van de voorziening van 
Boete ten laste van deze laatste. 

23 Januari 1950.- 2" kamer.- Voor
zittet·, H. Louveaux, voorzitter. - Vet·
slaggever, H. Fettweis. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Depresseux (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Luik). 

2" KAMER. - 23 Januari 1950. 

1° VERBREKING. - VooRZIENING oP 
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. 
-ARREST VAN BEVOEGDHEID VAN HET 
MILITAIR GERECIITSIIOF. - ARREST 
GESTEUND OP EEN VERKEERDE INTER
PRETATIE VAN EEN WETSBEPALING. -
LATER ARREST VAN ONBEVOEGDHEID: 
- GESTEUND OP EEN STRIJDIGE DOCH 
JUISTE INTERPRETATIE VAN ZELFDE 
WETSBEPALING. - BEIDE ARRESTEN 
IN KRACHT VA,N GEWIJSDE GEGAAN.
VOORZIENING TEGEN HET EERSTE AR
REST OP BEVEL VAN DE MINISTER VAN 
JUS TITlE. - VERNIETIGING VAN DIT 
ARREST. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN 
DE RAADI{AMER TOT ONTLASTING VAN 
DE ONDERZOEKSRECHTER. - BESCHIK
KING GESTEUND HIEROP DAT DE MILI
TAIRE RECHTSMACHT DE BEVOEGDE 
RECHTSMACHT IS. - BEIDE BESCHIK
KINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GE
GAAN. - REGELING VAN RECHTSGE
BIED. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. - VERDACHTE NIET ON
DERWORPEN AAN DE MILITAIRE STRAF
WETTEN. - lNBREUKEN OP HOOFD
STUK II VAN TITEL J VAN BOEK II VAN 
HET STRAFWETBOEK EN INBREUKEN 
BEHORENDE TOT DE BEVOEGDHEIIi VAN 
DE GEWONE RECHTSMACHT. - VER
J{NOCHTHEID VAN AL DIE MISDRIJVEN. 
- MISDRIJVEN BEHORENDE TOT DE 
BEVOEGDHEID 'fAN DE GEWONE RECUTS
MACHT NIET VOOR DE MILITAIRE RECHTS-
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MACHT VAN WIJZEN GJ):BRACHT NOCH 
VOORWERP VAN EEN ONDERZOEK DOOR 
DE KRIJGSAUDITEUR VOOR 16 FEBRUARI 
1%6. - GEWONE RECHTSMACHT AL
LEEN BEVOEGD VOOR AL DE MISDRIJ
VEN. 

1° Wannee1·, steunend op twee strij dige 
interpretaties van een zelfde wetsbepa
ling, waarvan de tweede juist is, het mili
tai1' gerechtshof zich, door twee achter
eenvolgende in kracht van gewijsde ge
gane arresten, bevoegd en nadien on
bevoegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van. een zaak, vernietigt het Hof 
van verbreking, op de voorziening door 
de p1·ocureur-generaal op bevel van de 
1\tlinister van justitie, het arrest van het 
militair gerechtshof dat gesteund is op 
de verkeerde interpretatie van de wets
bepaling (1). (Eerste arrest.) 

2° W anneer een beschikking van de raad
kamer de onderzoeksrechter van een zaak 
heeft ontlast omdat zij behoorde tot de 
bevoegdheid van de militaire rechtsmacht, 
en wanneer nadien de militaire rechts
macht van wijzen zich onbevoegd heeft 
verklaard omdat de zaak tot de bevoegd
heid van de gewone rechtsmacht behoorde, 
en dat die beide beslissingen in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, is er aanlei
ding tot regeling van rechtsgebied (2). 
(Tweede arrest.) 

3° W annee1· een verdachte, die niet is onder
worpen aan de militaire strafwetten, 
wordt vervolgd wegens inbreuken op 
hoofdstuk II van titel I van boek II van 
het Strafwetboek en wegens misdrijven 
beho1·ende tot de bevoegdheid van de ge
wone !'echtsmacht, en wanneer deze 
laatste of sommige onder hen niet voor 
16 Februari 1946 voor de militaire 
rechtsmacht werden gebracht noch het 
voorwerp van een onde1·zoek door de 
krijgsauditeur z~jn geweest, is de gewone 
rechtsmacht, indien die misdrijven ver
knocht zijn, alleen bevoegd om van de ene 

(1) Zie de nota 1 onderaan het arrest in 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 349. 

(2) Verbr., 4 December 1922 en 8 Januari 
1923 (Bull. en PABIC., 1923, I, 97 en 142); 
29 Januari en 25 Juni 1945 (Arr. Verb·r., 1945, 
blz. 90 en 177; Bull. en PAsiC., 1945, I, 101 
en 190); 21 October 1946 (Arr. Verbr., 1946, 
blz. 348; Bull. en PAsiC., 1946, I, S77) en 
21 Februari 1949 (Arr. Verbr., 1949, blz. 133; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 149). 

(3) Verbr., 8 November 1948 (B·ull. en PASIC., 
1948, I, 610); 22 November 1948 (Arr. Verbr., 
1948, blz. 567; Bull. en PAsrc., 1948, I, 646); 

en de andere van die misdr~jven lcennis te 
nemen {3). (Besluitwet van 26 Mei 
19t.4, art. 1, 2, 1°, 2bis en 11; besluit
wet van 9 J anuari 1945, art. 1 ; wet van 
30 April 1919, art. 15; besluit van de 
Regent van 18 September 1945.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN _YERBREKING, T. BAEYENS.) 

EERSTE ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de vordering 
van de heer Procureur-Generaal bij het 
Hof van verbreking, alzo opgesteld : 

"Aan de heren Voorzitter en Raadsheren 
van de tweede kamer van het Hof van 
verbreking : 

" Ondergetekende procureur-generaal 
heeft de eer uit te leggen dat, bij dienst
brief van 23 November 1949, directie van 
strafwetgeving, de Minister van jus
titie hem uitdrukkelijk gelast heeft, 
overeenkomstig artikel 441 van het Wet
hoek van strafvordering, het "in kracht 
van gewijsde gegaan incidenteel arrest 
aan het Hof aan te geven, arrest, op 
16 J uni 1948 gewezen, en waarbij het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik, 
beslist heeft dat, bij toepassing van de 
besluitwetten van 26 Mei 1944 en 9 J a
nuari 1945, het bevoegd was om kennis 
te nemen van de v:ervolging ingespannen 
ten laste van Baeyens Pierre, op 2 Juni 
18?9 te Mont-sur-Marchienne geboren, 
thans opgesloten in de gevangenis te 
Vorst; 

" Dat Baeyens Pierre v66r de militaire 
rechtsmacht gebracht was om in 1942, 
1943 en 1944 : 1° inbreuken gepleegd te 
hebben op artikelen 118 bis en 121 bis van 
het Strafwetboek; 2° bii samenhang, on
derscheiden inbreuken gepleegd te heb
ben welke in de bevoegdheid van de ge
wone rechtsmacht vallen, te weten a) in
breuken op artikelen 193, 196, 19? en 
214 van het Strafwetboek; b) inbreuken 

31 Januari en 14 Juni 1949 (Arr. Verbr., 1949, 
blz. 77 en 375; Bull. en PAsrc., 1949, I, 85 en 
427), alsmede de nota onderaan verbr., 4 Juli 
1949 (Arr. Verbr., 1949, blz. 435; Bull. en 
PA.src., 1949, I, 494). 

Integendeel zou de militaire rechtsmacht 
bevoegd zijn indien een van de verknochte 
misdrijven tevens een schending van de oor
logswetten en gewoonten moest uitmaken, ge
pleegd in de omstandigheden voorzien bij de 
wet van 20 Juni 1947 (zie de voormelde nota 
onderaanverbr., 4 Julil949, alsook een tweede 
arrest van zelfde datum, Arr. Verbr., 1949, 
blz. 445 ; Bull. et~ PASIC., 1949, I, 506). 
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op artikel 496; c) inbreuken op arti
kel 491 ; d) inbreuken op artikel 508 bis; 
e) inbreuken op artikel 509bis en f) in
breuken op artikel 23'1 van hetzelfde 
wetboek; 

" Dat uit de vaststellingen van de rech
ter over de-grond blijkt dat al de misdrij
ven met elkaar verknocht waren en dat 
Baeyens Pierre niet aan de militaire straf
wetten onderworpen was ; dat uit de 
rechtspleging bovendien blijkt dat de 
misdrijven, vermeld sub nr 2 en welke 
in de bevoegdheid vallen van de gewone 
rechtsmacht, slechts na 15 Februari 1946 
v66r de krijgsraad gebracht werden en 
dat zij v66r 16 Februari 1946 niet het 
voorwerp hebben uitgemaakt van een 
onderzoek door de krijgsauditeur; 

" Dat krachtens artikelen 1, 2 en 11 
van de besluitwet van 26 Mei 1944, 
artikel 1 van de besluitwet dd. 9 J a
nuari 1945 en het besluit van de Regent 
dd. 18 September 1945, de militaire 
rechtsmacht bevoegd was om kennis te 
nemen van al de aan beklaagde ver
weten misdrijven, indien de vervolging 
v66r 16 Februari 1946 bij de krijgsraad 
was aanhangig gemaakt geweest of in-. 
dien al de verknochte misdrijven, welke 
tot de bevoegdheid van de gewone rechts
macht behoren, v66r dezelfde datum het 
voorwerp van een onderzoek door de 
krijgsauditeur hadden uitgemaakt; doch 
dat, bij gebrek aan beide voorwaarden, 
artikel 26, alinea 2, van het \;v'etboek van 
strafrechtspleging voor het leger Baeyens 
Pierre aan de gewone rechtsmacht onder
wierp zowel voor de misdrijven welke 
tot de bevoegdheid van de militaire 
rechtsmacht behoren als voor de samen
hangende inbreuken welke tot de gewone 
rechtsmacht behoren ; . 

" Dat het bestreden arrest met, dien
volgens, te beslissen dat de militaire 
rechtsrriacht bevoegd was om kennis te 
nemen van de vervolging, artikelen 1, 
2 en 11 van de besluitwet van 26 Mei 
1944 artikel 1 van de besluitwet van 
9 Ja~uari 1945, artikel 26,.alinea 2, van 
de wet van 15 Juni 1899, aangevuld door 
artikel 15 van de wet van 30 April1919, 
heeft geschonden ; 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het aan 
het Hof behage het bestreden arrest, op 
16 Juni 1948 gewezen door het militair 
gerechtshof, te vernietigen en te bevele~ 
dat zijn arrest overgeschreven zal worden 
in de registers van het militair gerechts
hof en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van het vernietigd 
arrest; 

" Gedaan te Brussel, op het parket, op 
1 December 1949. 

" N am ens de Procureur-Generaal, 
de eerste advocaat-generaal, 

(g.) R. HAl'OIT DE TERMICOURT. " 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, de beweegredenen 
overnemende van voorgaande vorclering, 
vernietigt het arrest van het militair 
gerechtshof, g·ewezen op 16 J uni 1948 
in zake Baeyens Pierre; ,beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van het militair 
gerechtshof en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat. 

TWEEDE ARREST. 

(AUDITEUR-GENERAAL, T. BAEYENS.) 

HET Hor ; ~ Gelet op het v~rzoek
schrift tot regelmg van rechtsgeb1ed, op 
19 October 1949 door de auditeur-gene
raal bij het militair gerechtshofingediend; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
19 April 1945, de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik de 
onderzoeksrechter bij die rechtbank ant
last heeft van het onderzoek dat op vor
dering van de procureur des Konings ten 
laste van Baeyens Pierre, op 2 Juni 1879 
te Mont-sur-Marchienne geboren, werd 
ingesteld wegens inbreuken op artike
len 496 en 509 van het Strafwetboek, 
welke in 1942, 1943 en 1944 gepleegd wer
den · dat die beschikking gegrond is 
hier~p dat die misdrijven samenhangend 
zijn met inbreuken welke tot de bevoegd
heid van de militaire rechtsmacht be
horen dezelfde beklaagde verweten 
word~n en luidens de besluitwet van 
9 J anu~ri 1945, alzo in de bevoegdheid 
van deze laatste rechtsmacht vallen; 

Overwegende dat, vervolgens, ~~ k~ijgs
raad en in hoger beroep, het m1htmr ge
rechLsh~f ten laste van Baeyens Pierre 
kennis kr~gen : a) van ge~egde inbreuken 
op artikelen 496 en 509bts van het Straf
wetboek ; b) van inbreuken ~p artike
len 118bis en 121bis en c) van mbreuken 
op artikelen 193, 196, 197, 214, 231, 4~1 
en 508bis van hetzelfde wetboek, de mis
drijven samenhangend zijnde; . 
· Overwegende dat, bij arrest van 11 J\!~1 

1949, het militair gerechtshof de mih
taire rechtsmacht onbevoegd verklaarde 
om kennis van de vervolging te nemen 
om reden dat die rechtsmacht slechts 
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zou bevoegd geweest zijn indien de samen
hangende misdrijven, welke tot de be
voegdheid van de gewone rechtsmacht 
behoren, v66r 16 Februari 1946 v66r de 
krijgsraad waren gebracht geweest of 
indien zij v66r dezelfde datum het voor
werp van een onderzoek door de krijgs
auditeur hadden uitgemaakt ; dat noch 
de ene noch de andere dezer voorwaarden 
verwezenlijkt was ; 

Overwegende dat voormelde beschik- · 
king en voormeld arrest beide in kracht 
van gewijsde gegaan zijnde, hun tegen
strijdigheid een negatief geschil van 
rechtsgebied medebrengt welk de gang 
van het gerecht belemmert; 

Overwegende dat uit de akten van 
rechtspleging blijkt dat Baeyens Pierre, 
op het ogenblik van de feiten, niet aan 
de militaire strafwetten onderworpen 
was; dat de hem aangetijgde inbreuken 
samenhangend zijn; dat de vervolging· 
slechts na 15 Februari 1946 bij de krijgs
raad aanhangig werd gemaakt; dat, wat 
de inbreuken aangaat welke tot de be
voegdheid van de gewone rechtsmacht 
behoren, geen daad .van onderzoek van 
de krijgsauditeur wordt ingeroepen die 
van v66r 16 Februari 1946 dagtekent; 

Dat, dienvolgens, de voorwaarden, 
waarvan artikelen 1, 2 en 11 van de 
besluitwet van 26 Mei 1944 en artikel 1 
van de· besluitwet van 9 J anuari 1945 
de bevoegdheid van de militaire rechts
macht om van de vervolging kennis te 
nemen afhankelijk maken, niet verenigd 
waren en dat, luidens artikel 26, alinea 2, 
van het Wetboek van strafrechtspleging 
voor het leger, aangevuld door artikel15 
van de wet van 30 April 1919, Baeyens 
Pierre aan de gewone rechtsmacht schijnt 
onderworpen te .zij n zowel voor de mis
drijven welke tot de bevoegdheid van die 
rechtsmacht behoren als voor ·de samen
hangende inbreuken welke in de bevoegd
heid van de militaire rechtsmacht vallen ; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt de beschikking gewezen 
op 19 April 1945 door de Raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
in zake Baeyens Pierre ; beveelt dat 'on
derhavig arrest zal overg·eschreven wor
den in de registers van die rechtbank en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beschik
king ; verwijst de zaak naar de Kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van beroep te Luik. 

23 Januari 1950.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. D~mbresse. - Gelijklui-

dende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 23 Januari 1950. 

VERKEER.- WEGGEBRUIKER IN FOUT 
OM DE DOORGANG NIET TE HEBBEN 
VRIJGELATEN VOOR EEN ANDERE WEG
GEBRUIKER. - VASTSTELLING DAT 
DEZE LAATSTE WEGGEBRUIKER EVEN
EENS EEN FOUT HEEFT BEGAAN. -
GEEN TEG.ENSTRIJDIGHEID. 

Is niet tegenstrijdig, de beslissing die vast
stelt, enerzij ds, dat een ·gebruiker van de 
openbare weg de fout heeft begaan de 
doo1:gang niet vrij te laten vo01· de ge
brutk~r van de hoofdweg, en, anderzijds, 
dat dw laatste weggebruiker eveneens een 
fout /weft begaan (1). 

(DELHOUGNE, T. BERNKENS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 Juni 1949 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

I. A. Aangaande de voorziening van 
Delhougne Arthur, gericht tegen de be
slissing over de publieke vordering gewe
zen : 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat, daar de correctionele rechtbank 
in hoger beroep de omschrijving van de 
inbreuken op de politie van het verkeer 
gewijzigd heeft en de inbreuk op arti
kel 55, in de dagvaarding voorzien, ver
vangen heeft door de inbreuk op arti
ker 57, 2°, waartegen aanlegger zich in 
hoger beroep heeft kunnen verdedigen, 
maar welke hem in eerste aanleg niet ver
weten was, aanlegger in verbreking alzo 
van een graad van rechtsmacht werd 
beroofd : 

Overwegende dat aanlegger veroor
deeld werd tot een enkele straf, een geld
boete van 5 frank verhoogd met 90 
deciem, hetzij 50 frank, of een vervan
gende gevangenisstraf van een dag,. niet 
alleen wegens inbreuken op de verkeers
politie, maar ook om onvrijwillig, bij ge
brek aan vooruitzicht of voorzorg, doch 
zonder het inzicht om de persoon van een 
ander aan te randen, slagen of verwondin-

(1} Verbr., 14 Februari 1949 (Arr. Verbr., 
1949, blz. 124; Bull. en PAsiC., 1949, I, 140). 
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gen aan Bernkens Jacques toegebracht 
te hebben; 

Overwegende dat, ware het middel ge
grond, de uitgesproken veroordeling niet
temin gerechtvaardigd zou blijven door 
de vaststellingen van het vonnis betref
fende de door de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek beteugelde betich
ting; 

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

uit dat de beweegredenen van h_et vonnis 
in strij d zij n met zij n dispositief : 1° door
dat de rechtbank, vaststellende dat aan
legger blijven staan was om de doorgang 
voor Bernkens vrij te laten, hem een 
ruimte van 1 m. 40 latende om met zijn 
moto door te rijden, hierop niet wijst dat 
die ruimte onvoldoende was, maar inte
gendeel erkent dat Bernkens, ingevolge 
zijn snelheid, op normale wijze de uiterste 
rechterkant van de rijweg, welke hem 
was g·elaten, niet heeft kunnen nemen : 
2° doordat de rechtbank het bestaan van 
het misdrijf voorzien bij artikel 42 niet 
vastgesteld heeft, noch dit voorzien hij 
artikel 31, door de dagvaarding aan
legger in verbreking verweten, dan wan
neer de bestreden beslissing het vonnis 
van de politierechtank bevestigt, hetwelk 
de betichtingen had bewezen verklaard 
zoals zij in de dagvaarding omschreven 
waren : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, bij feitelijke beschou

wingen welke aan het toezicht van het 
Hof ontsnappen, de bestreden beslissing, 
zonder zich tegen te spreken, terzelfder
tijd een fout van aanlegger, die de ver
keersvoorrang verschuldigd was, en een 
fout, gepleegd door de weggebruiker 
welke die verkeersvoorrang genoot, heeft 
kunnen vaststellen ; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
in feite niet opgaat ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit het antwoord 

gegeven op het eerste middel, blijkt dat 
het tweede onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning·en; veroordeelt iedere aanlegg·er tot 
de kosten van zijn voorziening ; veroor
deelt bovendien Delhoug·ne tot een enkele 
vergoeding van 150 frank jegens Bern
kens en Leenders en veroordeelt deze 
Iaatste qualitate qua tot een vergoeding 
van 150 fr. jegens Delhougne. -

23 Januari 1950.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver-

slaggever·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 23 Januari 1950. 

1° VERANTWOORDELIJKHEID BUI
TEN OVEREENKOMST ONT
STAAN.- STRAFZAKEN.- BURGER
LUKE VORDERING. :_ FOUT VAN DE 
VERDACHTE. - 00RZAAK VAN DE 
SCHADE.- FOUT VAN EEN DERDE.
VERDACHTE NIETTEMIN TEGENOVER 
RET SLACHTOFFER TOT DE GEHELE HER
STELLING VAN DE SCHADE GEHOUDEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - 8TRAFZAKEN. - BUR
GERLIJKE VORDERING. - BESLISSING 
DIE DE RECHTSMACHT VAN HET HOF 
VAN BEROEP NIET UITPUT TEN AANZIEN 
VAN DE BURGERLIJKE VORDERING IN
GESTELD TEGEN DE AANLEGGER.- BE
SLISSING NIET OVER DE BEVOEGDHEID 
GEWEZEN. - VOORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING GEWEZEN OP DIE VORDE
RING. - INGESTELD VOOR DE EIND
BESLISSING. - VOORZIENING ONONT
VANKELIJK. 

3° VERKEER. - GEBRUIKER VAN DE 
SECUNDAIRE WEG. - DIE EEN HOOFD
WEG NADERT. - HOOFDWEG VOORZIEN 
VAN EEN TEKEN HOUDEND VERBOD VAN 
TOEGANG VOOR ALLE VOERTUIGEN IN 
EEN RIGHTING. - GEBRUIKER VAN DE 
SECUNDA!RE WEG MAG DE HOOFDWEG 
NIET OPRbDEN INDIEN DE AANWEZIG
HEID VAN EEN GEBRUIKER OP DE 
HOOFDWEG EEN GEVAAR VOOR AANRIJ
DING UITMAAKT. - GEBRUIKER VAN 
DE HOOFDWEG DIE IN DE VERBODEN 
RIGHTING RIJDT. - 0MSTANDIGHEID 
DIE DE GEBRUIKER VAN DE SECUNDAIRE 
WEG VAN ZIJN VERPLICHTING NIET 
ONTSLAAT. 

40 VERKEER. - VERPLICHTING VAN 
DE GEBRUIKER VAN DE SECUNDAIRE 
WEG.- ARTIKEL 54 VAN DE WEGCODE . 
..:..._ AANKOMST OP DE HOOFDWEG VAN 
EEN GEBRUIKER DIE, GELET OP DE OM
STANDIGHEDEN, EEN ONVOORZIENBARE 
GEBEURTENIS UITMAAKT. GEEN 
STRAFBARE INBREUK,- VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER DIE OMSTANDIGHEID 
VAST TE STELLEN. 

1° W anneer de door hem begane {out het 
doo;· de burgerlijke partij ondergaan na
deel !weft veroorzaakt, is de verdachte 
tegenover· het slachto ffer gehouden tot 
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de ganse herstelling van het nadeel, zelfs 
dan wanneer dit nadeel ook door de. sa
menlopende fout van een derde werd ver
oorzaakt (1). (Burg. Wetb., art. 1382 en 
1383.) 

2° De voorziening, do01· de ve1·dachte tegen 
de beslissing gewezen over de tegen hem 
ingestelde burgerlijke vordering, doch die 
niet over de bevoegdheid werd gewezen en 
die de rechtsmacht van de rechter niet uit
put, is niet ontvankelijk indien zij v66r 
de eindbeslissing over die v01·dering werd 
ingesteld (2). (Wetb. strafv., art. lt16.) 

3° De gebruiker, die op een secundaire weg 
rijdt, mag slechts de hoofdweg oprijden 
indien er geen andere weggebntiker aan
komt of indien, relcening houdend met de 
afstand waarop die weggebruiker zich 
bevindt, er geen gevaar voor aanrijding 
bestaat; dit reglementair voorschrift 
blijft van toepassing wanneer, de hoofd
weg voorzien zijnde van het telcen bedoeld 
in artikel132, 2, A, 2°, van de Wegcode, 
de gebruiker van die weg rijdt in de door 
dit teken verboden richting (3). (Kon. 
besl. van 1 Februari 193t., art. St..) 

t,o Wanneer, wegens ·bijzondere omstandig
heden, het rijden van een voertuig in de 
verboden richting, op een hoofdweg, voor
zien van het telcen bedoeld in artikel 132, 
2; A, 2°, van de Wegcode, een onvoor
zienbare gebeurtenis voo1· de gebruiker 
van de secundaire weg uitmaalct, pleegt 
deze laatste geen strafbare inbreuk op 
artikel 54 van die code doo1· zich er niet 
van te vergewissen dat een voertuig niet 
in die richting reed (t.); maar de 1~echter, 
die de gebruilcer van de secundaire weg 
vrijspreekt, moet het bestaan van die bij
zondere omstandigheden vaststellen. 

(DELHAYE, T. PYCK.) 

ARREST .. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2t. J uni 1%9 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Over de voorziening van Delhaye 
Georges : 

A. In zover de voorziening de beslissing 

(1) Verbr., 29 September 1948 (.Arr. Verbr., 
1948, blz. 439; Bull. en PAsrc., 1948, I, 509); 
27 Juni 1949 (Arr. Verbr., 194.9, blz. 412; 
Bull. enPAsrc., 194.9, I, 468) en 10 October 1949 
(ziehoger, blz. 59 ;Bull. enPAsiC.,1950, I,71). 

(2) Verbr., 13 October 1947 (Bull. en 
PAsrc., 194.7, I, 412); 26 September 1949 (Bull. 
en PASIC., 1950, I, 34). 

gewezen over de publieke vordering be
doelt : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing uitspraak heeft gedaan over een 
rechtspleging waarin de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. In zover de voorziening de beslissing 
gewezen over de vordering van de bur
gerlijke partij en J oris Julia en J oris 
Emmanuel betreft : 

Overwegende dat de twee middelen van 
de voorziening slechts het arrest bestrij
den omdat het beslist heeft dat Pyck 
Gerard geen enkele fout had begaan ; 

Maar overwegende dat de niet bestre
den vaststellingen van het arrest, dat 
aanlegger op de openbare weg in de ver
boden richting reed en dat er een oorza
kelijk verband bestond tussen die fout 
en de door J oris Emmanuel en door J oris 
Julia ondergane schade, volstaan om wet
telijk de ten bate van deze laatsten uit
gesproken veroordelingen te rechtvaar
digen; 

Dat moest men, inderdaad, aannemen 
dat Pyck Gerard ook een fout had be
gaan, aanlegger, krachtens artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, tegenover 
de burgerlijke partijen J oris Julia en 
J oris Emmanuel niettemin zou gehouden 
blijven tot de ganse herstelling van het 
nadeel waartoe zijn fout heeft bijgedra
gen; 

Dat, alzo, de middelen, in zover zij tot 
staving van de voorziening tegen die 
burgerlijke partijen zijn aangevoerd, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn; 

C. In zover de voorziening de beslis
sing gewezen over de vordering van de bur
gerlijke partij J oris Lambert betreft : 

Overwegende dat het arrest op de vor
dering van die burgerlijke partij de rechts
macht van de rechter over de grond niet 
uitput ; dat de voorziening ingesteld 
v66r de eindbeslissing niet ontvankelijk 
is; 

II. Over de voorziening van Panos 
Georges, burgerlijk verantwoordelijke, 
welke de beslissing betreft gewezen zowel 

(3) Zie de voetnota 3, getekend R. H., onder
aan dit arrest in Bull. en PAsiC., 1950, I, 353. 

(4) Raadpl. verbr., 20 Juni 1946 (Arr. 
V m·br., 1946, blz. 234; Bull. en PAsrc., 194.6, 
I, 253); 25 April en 16 Mei 1949 (Arr. Verbr., 
-1949, blz. 268 en 332; Bull. en PAsrc., 1949, 
I, 303 en 374); 21 November 1949 (zie hoger, 
blz. 152 ; Bull. en PAsrc., 1950, I, 168). 
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over de publieke vordering· als over de 
vordering van de burgerlijke partijen : 

Overwegende dat uit de aan het on
derzoek van het Hof onderworpen stuk
k.en. niet blijkt dat aanlegger zijn voor
zremng betekend heeft aan de partijen 
waartegen zij gericht is, zoals voorge
schreven is door artikel -i18 van het Wet
hoek van strafvordering; dat zijn voor
ziening dienvolgens niet ontvankelijk is ; 

III. Over de voorziening door Delhaye 
Georges en de " Secours de Belgique » 
burgerlijke partijen, ingesteld tegen Pyck 
Gerard en de « Compagnie internationale 
bruxelloise des eaux » : 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 50, 53, 5~ en 131, ?o, van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 
193~ houdende Algemeen Reglement op 
de verkeerspolitie, doordat het bestreden 
arrest beslist heeft dat de verkeersvoor
~ang niet kon to~behoren aan Delhaye die 
rn ~e verboden rrchting reed, dan wanneer 
artrkel 52 van voormeld koninklijk be
~luit van 1 Februari 193~ bepaalt dat, 
m de bebouwde kommen, de openbare 
wegen, wanneer er ten minste een spoor
lijn op loopt, als hoofdwegen worden be
schouwd, dat artikel 50 van gezegd ko
ninklijk besluit bepaalt dat de gedeelten 
van openbare wegen, voorzien van een 
omgekeerde driehoek bij het naderen van 
een splitsi'_lg, aansluiting of kruising, 
als secundarr moeten beschouwd worden 
dan wanneer artikel 5~ van hetzelfd~ 
konin~lijk b~sluit verklaart dat de weg
g.~brmker, . dre. op een secundaire weg 
l'IJ dt, verphcht rs de doorgang vrij te Iaten 
voor de bestuurder die over de hoofdweg 
rijdt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat Pyck Gerard g·een fout 
kan verweten worden ; dat de bestreden 
beslissing, alhoewel zij aan de Godefroid 
Kurthstraat, door aanlegger gevolgd, 
het karakter van hoofdweg en aan de 
Hendrik Consciencelaan, door Pyck Ge
rard gevolgd, het karakter van secun
dairewegtoekent, haar beschikking aileen 
steunt hierop dat " Pyck niet kon voor
zien dat een weggebruiker de Godefroid 
Kurthstraat in de verboden richting zou 
komen uitgereden», « dat de verkeersvoor
rang aan Delhaye, die in de verboden 
richting reed, niet kon toebehoren » ; 

Overwegende dat artikel 5~ van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 193~ 
in algemene bewoordingen is opgesteld ; 
dat het niet aileen de verplichting, welke 
het oplegt aan de weggebruiker van de 
secundaire weg, die de hoofdweg oprijdt, 
doet afhangen van de voorwaarde dat de 

weggebruiker van deze laatste weg de 
~oorhet reglement voorgeschreven plaats 
mneemt of er, overeenkomstig dit regle
ment, over rijdt, maar dat het bepaalt 
dat de weggebruiker van de secundaire 
~eg: slechts de hoofdweg mag oprijden, 
mdren er geen andere weggebruiker aan
komt of indien, rekening houdend met de 
afstand waarop de weggebruiker van deze 
laatste weg zich bevindt, er geen gevaar 
voor aanrijding bestaat; 

Overwegende dat, met zich er toe te 
beperken in algemene bewoordingen te 
zeggen dat « Pyck niet kon voorzien dat 
een weggebruiker de Godefroid Kurth
s~raat in de verboden richting zou komen 
mtgereden », zonder op enige omstan
digheid te wijzen van aard aan te tonen 
dat, in onderhavig geval, de aankomst 
v.an het voertuig van Pyck op de aanslui
bng· van de bedoelde wegen een onvoor
zienbare gebeurtenis zou zijn, het bestre
den arrest het door het middel bestreden 
d~spositief niet ~eeft gerechtvaardigd en, 
drenvolgens, de rn het middel aangeduide 
bepaling.en heeft geschonden ; 

Om d1e redenen, verbreekt het bestre
den arrest enkel voor zoveel het uitspraak 
gedaan heeft over de vordering van de 
burgerlijke partijen Delhaye Georges en 
« Le Secours de Belgique » tegen Pyck 
Gerard en de « Compagnie intercommu
nale bruxelloise des eaux " ; verwerpt de 
voorziening· voor het overige ; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigd arrest ; veroordeelt 
aanleggers Delhaye en Panos ieder tot een 
vierde van de kosten en verweerders Pyck 
en « Compagnie intercommunale bruxel
loise des eaux » tot de andere helft ; ver
wijst de zaak, alzo beperkt, naar het Hof 
van beroep te Gent. 

23 Januari 1950.- 2• learner.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Anciaux Henry de Fa
veaux. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal.- Pleiter, B. Simont. 

2• KAMER.- 23 .Januari 1950. 

VERZET.- ARREST GEWEZEN BIJ VER
STEK DOOR HET MILITAIR GERECHTSHOF. 
- TIJDIG VERZET. - GEEN VERSCHIJ
NING VAN DE EISER OP VERZET.- VER
ZET ONGEDAAN. 
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Niettegenstaande het in principe op stuk
ken vonnist, wanneer het van een zaak 
als rechtsmacht in hager beroep lcennis 
neemt, moet het militair ·gerechtshof, dat 
van een verzet lcennis neemt dat tijdig 
werd gedaan tegen een arrest gewezen bij 
verstek, het verzet slechts ontvangen wan
neer de eiser op verzet verschij nt om het
zelve te ve1·dedigen ('1). 

(HRAB, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 September '1%9 g·ewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel; 

Over het enig middel : schending· van 
artikel 3 van de besluitwet van 27 J a
nuari 1916, doordat het bestreden arrest 
het verzet niet ontvankelijk heeft ver
klaard door beklaagde, aanlegger in 
verbreking, gedaan tegen het arrest bij 
verstek tegen hem op 25 November 1948 
gewezen, dan wanneer gezegd artikel be
paalt dat het militair gerechtshof naar 
bescheiden oordeelt : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om reden dat de verdachte niet verscheen, 
het verzet ongedaan heeft verklaard dat 
door hem gedaan werd tegen het arrest 
bij verstek van 25 November 1%8 uit
spraak doende op het hoger beroep, inge
steld door het openbaar ministerie tegen 
het vonnis van de krijgsraad dat ten op
zichte van de verdachte op 3 Augustus 
1948 bij verstek gewezen werd ; 

Overwegende dat het middel aan het 
bestreden arrest verwijt de regelen van 
rechtspleging in strafzaken gevolgd te 
hebben (Wetb. van strafv., art. 188) 
welke toepasselijk zijn v66r de krijgsraad, 
maar niet v66r het militair gerechtshof 
dat naar bescheiden oordeelt, zelfs buiten 
de aanwezigheid van de verdachte (be
sluitwet van 27 Januari 1916, art. 3); 

Overwegende dat de draagwijdte van 
deze laatste wetsbepaling is, zelfs indien 
de verdachte v66r het militair gerechts
hof niet was verschenen, aan de procedure 
in hoger beroep het karakter te behouden 
van rechtspleging op tegenspraak welke 
zij noodzakelijk v66r de eerste rechter 
had krachtens hoofdstuk VII van titel II 
van het Wetboek van rechtsvordering 
voor het leger te lande ; 

(1) Verbr., 9 Augustus 1945 (twee arresten) 
(.Arr. Verbr., 1945, biz. 194 en 195; Bull, en 
PAsrc., 1945, I, 208 en 212); 4 Februari 1946 
(Arr. -Verbr., 1946, biz. 46; Bttll. en PAsrc., 
1946, I, 53). 

Overwegende dat de wet van 25 J uni 
192'1 deze laatste bepalingen heeft inge
trokken en, onder voorbehoud van het 
geva:l waarin de militair wegens desertie 
vervolgd wordt, de rechtspleging bij ver
stek v66r de krijgsraad en v66r het mili
tair gerechtshof, oordelende in eerste en 
laatste aanleg, heeft ingericht; 

Overwegende dat de tekst noch de 
voorbereidende werken van gezegde wet 
toelaten te beslissen dat de wetgever 
de draagwijdte van artikel 3 van de be
sluitwet van 27 J anuari 1916 zou hebben 
willen uitbreiden en een rechtspleging 
in hoger beroep,voortgezet zonder tegen
spraak v66r de rechter in hog·er beroep, 
zou.willen aangezien hebben als op tegen
spraak gevoerd als gevolg op een rechts
pleging bij verstek v66r de eerste rech
ter ; dat, bij gebrek aan een precieze en 
gebiedende bepaling, men aan de wet
gever de bedoeling niet mag toeschrijven 
een rechtspleging, tijdens welke de ver
dachte nooit is ve_rschenen, aan te zien 
als op · tegenspraak gevoerd ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 5 van de wet van 25 Juni 1921, het 
verzet tegen het vonnis, bij verstek g·ewe
zen door de militaire rechtsmacht, onder
worpen is aan de in strafzaken voorge
schreven formaliteiten en termijnen en 
het hetzelfde uitwerksel heeft ; 

Overwegende dat uit die overwegingen 
blijkt dat het verzet van aanlegger tegen 
het bij verstek gewezen arrest van het 
militair gerechtshof dd. 25 November 
1%8, zelfs indien het te gepasten tij de 
was gedaan geweest, door gezegd hof 
slechts kon aangenomen worden indien 
de eiser op verzet ter zitting verscheen 
om er zijn verzet te verdedigen (Wetb. 
van strafv., art. 188, 208 en 218) ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
En overwegende dat de substantii:ile 

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. 

23 J anuari 1950.- 2e kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, H. della Faille 
d'Huysse. 
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2e KAMER. - 23 Januari 1950. 

1 o VONNISSEN EN ARREST EN. 
STRAFZAKEN.- GETUIGE GEINTERPEL
LEERD NA ZJJN VERJIOOR. - NIEUWE 
EEDAFLEGGING NIET VEREIST. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STHAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
HIERUIT DAT NIET WERD GEANTWOOHD 
OP EEN VERZOEK GERICHT TOT; OF OP 
DE CONCLUSIES GENOMEN VOOR DE 
EERSTE RECHTER. - MIDDELEN DIE 
NIET VOOR DE EERSTE MAAL VOOR HET 
HOF VAN VERBREKING MOGEN WORDEN 
VOORGESTELD. 

1 o De getuige, die de eed in de loop van de 
zaalc heeft afgelegd, antwoordt vervolgens 
gedu1·ende gans de loop van de zaak onder 
het geloof van de eed, die hij regelmatig 
afgelegd heeft, op de interpellaties die 
hem worden gedaan, dam· in dit geval 
geen enkele wetsbepaling een nieuwe eed
aflegging vereist (1). 

2° Mogen niet voor de eerste maal v661· het 
Hof ·van verbreking worden voorgesteld, 
de middelen afgeleid hieruit dat de eerste 
rechter niet heeft geantwoord op een ver
zoek dat hem werd gedaa~ of op conclu
sies die v661· hem werden genomen. 

(MELAERT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 October 1949 door de Kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het zittingblad van de Raad
kamer van de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel dd. 20 Mei 1949, de eed
aflegging van dokters Flament en Ley, 
als getuigen onderhoord, niet vermeldt : 

Overwegende dat, indien de bewerifl-g 
van het middel juist is wat het zitting
blad van 20 MC;Ji 1949 aangaat, nochtans 
in het zittingblad van 11 Mei 194 9 vast
gesteld wordt dat gezegde getuigen, in 
dezelfde zaak onderhoord, de wettelijke 
eed afgelegd hebben ; 

Overwegende dat een getuige tij dens 
gans de loop van een zaak getuigt en op 
de interpellaties antwoordt onder het 
geloof van de eed welke hij regelmatig 

(1) Verbr., 10 December 1934 (Bull. en 
PAsrc., 1934, I, 75); 8 September 1949 (Arr. 
Ve1·b1·., 1949, biz .. 507; Bull. en PAsrc., 1949, 
I, 580). 

afgelegd heeft ; dat noch artikel 326 van 
het Wetboek van strafvordering, welk 
toelaat de getuigen opnieuw te horen, 
noch enig andere tekst van de wet, wan
neer door dezelfde rechtbank tot een 
tweede verhoor wordt overgegaan, een 
nieuwe eedaflegging vereisen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid hier
uit dat de beschikking van de raadkamer 
gesteund is op een deskundig onderzoek 
van dokter Vervaeck, dan wanneer die 
geneesheer tot het geestesonderzoek van 
aanlegger niet is overgegaan : 

Overwegende dat de dwaling, begaan 
door de beschikking· van de raadkamer 
wat de identiteit van de psychiatrische 
deskundige aangaat, door het bestreden 
arrest werd verbeterd ; 

Dat het middel, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, afgeleid hier
uit dat geen uitspraak gedaan werd over 
de verzoekschriften door aanlegger ge
richt tot de raadkamer en strekkende tot 
een onderzoeksverrichting en de her
opening van de debatten : 

Overwegende dat dit middel, vreemd 
aan de bevoegdheid, en voor de eerste 
maal v66r het Hof ingeroepen, niet ont
vankelijk is ; 

Over het vierde middel, afgeleid hier
uit dat aanleggers conclusies, zowel v66r 
de raadkamer als v66r de kamer van in
beschuldigingstelling, niet beantwoord 
werden : 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel vreemd is aan de bevoegd
heid en voor de eerste maal v66r het Hof 
niet kan voorgesteld worden ; dat het dus 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het middel in feite- niet opgaat, 
daar de neerlegging van conclusies door 
aanlegger v66r de kamer van inbeschul
digingstelling blijkt noch uit het bestre
den arrest, noch uit de stukken waarop 
het Hof- acht vermag te slaan ; 

Over het vijfde middel, afgeleid hier
uit dat de tot de onderzoeksrechter en 
tot de magistraten van het openbaar 
ministerie gerichte brieven, w:elke de 
verdediging van aanlegger Uitlegden, 
niet bij het dossier gevoegd werden : 

Overwegende dat het middel, vreemd 
aan de bevoegdheid, voor de eerste maal 
v66r het Hof niet mag ingeroepen wor-
den; · 

Dat het niet ontvankelijk is ; 
En overwegende dat de substantiele 

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

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

23 Januari 1950.-2° kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Anciaux Henry de Fa
veaux. - Gelijkluidende . conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Ru
bin, Dumont en Duchemin (allen van de 
Balie bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 23 Januari 1950. 

1o DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
VORDERING TOT BETALING VAN DE 
RECRTEN VERSCHULDIGD WEGENS NIET
VERTONEN VAN TABAK. - BURGER
LUKE VORDERING. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- ARREST VAN VEROORDELING TOT 
BETALING VAN ONTDOKEN ACCIJNS
RECHTEN. - VOORZIENING. - GEEN 
MIDDEL VAN AlVIBTSWEGE. 

1 o De vordering tot betaling van de ac
cijnsrechten, verschuldigd wegens het 
niet·vertonen van tabuk, is een bUJ·ger
lijke vordering ( 1}. 

2° Het Hof werpt van ambtswege geen mid
del op tot staving van een voorziening 
gericht tegen een arrest dat aanlegger 
slechts tot betalinq van ontdoken accijns
rechten veroo1·deelt. 

(VAN DE KERKROVE D'RALLEBAS1', 
T. BESTUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN.} 

l\:RREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 October 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het arrest aanlegster 
slechts veroordeelt tot het betalen van 
het ontdoken accijnsrecht; dat aanleg-

(1) Verbr., 22 Maart 1948 (Arr. Verb1·., 
1948, biz. 169 ; Bull. en PASIC., 1948, I, 190); 
11 Juli 1949 (Arr. Ve1·br., 1949, biz. 473; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 546). 

(2) Verbr., 28 Maart 1949 (Ar1•. Verbr., 
1949, biz. 209; Bull. en PAsrc., 1949, I, 239 
en de nota 2) ; 19 December 1949 (zie boger, 
biz. 240; Bull. en PAsiC., 1950, I, 261). 

(3) Vergelijk, wat betreft artikei 2, 1•, van 

ster geen enkel middel inroept en dat het 
Hof er van ambtswege geen opwerpt ; 

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

23 Januari 1950.- 2° kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Sohier. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 Januari 1950. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - 0NDERVRAGING VAN 
DE VERDACR1'E VASTGEST.ELD DOOR RET 
ARREST.- GEEN VASTSTELLING IN RET 
ZITTINGBLAD. - VASTSTELLING DOOR 
HET ARREST BLIJFT GELDIG. 

2° BEVOEGUHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. - ARTIKEL 2, 1°, VAN 
DE BESLUITWET VAN 27 MEI 19H. 
- BEPALING VREEJ\lD AAN DE BE
VOEGDHEID. 

1° De omstandigheid, dat het zittingblad 
van het militair gerechtshof geen melding 
van de ondervmging van de verdachte 
maakt, neemt de bewijskracht van de 
vaststelling van die ondervmging door 
het arrest niet weg (2}. .. 

2° Artikel 2, 1°, van de besluitwet van 
27 Mei 1944 is een bepaling vreemd aan 
de bevoegdheid; die bepaling heeft tot 
voorwerp, gedurende een bepaalde tijd, 
op het onderzoek en het berechten, door 
de militaire rechtsmacht, van de inbreu
ken op artikel 1 van de besluitwet van 
13 Mei 1940, zekere bijzondere regelen 
betreffende de rechtspleging en de samen
stelling van de zetel toepasselijk te ma
lcen (3}. (Besluitwet van 27 Mei 1944, 
art. 3 en volg. en 7.) 

(FONCIN, T. STASSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 November 194 9 gewezen door 

de besiuitwet van 26 Mei 1944, verbr.)- 22 No
vember 1948 (Arr. Verbr., 1948, biz. 567; 
Bull. en PAsrc., 1948, I, 646 en de nota 1, 
biz. 647). . 

De bevoegdheid van de militaire rechts
machten om kennis te nemen van de inbreuken 
voorzien bij artikei 1 van de besiuitwet van 
13 Mei 1940 vioeit voort nit artikei 2 van die 
besiuitwet en niet uit artikel 2, 1°, van de 
besluitwet van 27 Mei 1944. 
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het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid hier
uit dat, na de rechtspleging v66r de krijgs
raad vernietigd te hebben, het militair 
gerechtshof verzuimd heeft tot de onder
vraging van beklaagde over te gaan, 
terwijl het bestreden arrest vaststelt dat 
aanlegger ondervraagd werd, en het pro
ces-verbaal van de terechtzitting echter 
geen melding van die ondervraging 
maakt : 

Overwegende dat, indien het zitting
blad g·een melding maakt van de onder
vraging van aanlegger, dit verzuim de 
bewijskracht van de vaststelling van het 
arrest niet wegneemt " dat verdachten 
in hun ondervraging gehoord werden » ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Over het tweede middel : schending van 

artikelen 133, 134c·, 217 en 231 van het 
Wetboek van strafvordering, van de 
besluitwet van 27 Mei 194ct., van de wet 
van 1 Juni 1949 en van artikel 4c75 van 
het Strafwetboek, doordat het misdrijf, 
zoals b,et door het bestreden arrest om
schreven is, in de bevoegdheid van het 
hof van assisen valt en niet van de mili
taire rechtsmacht, de zaak slechts aan
hangig gemaakt zijnde bij de krijgsraad 
na het terugbrengen van het leger op 
vredesvoet : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat de 
aanlegger verweten misdaad voorzien 
is in het hoofdstuk I, titel IX van hoek II 
van het Strafwetboek en in oorlogstijd 
tijdens de verduistering van de lichten 
werd gepleegd, in een plaats waar die ver
duistering door de bevoegde overheid 
werd bevolen ; dat dit misdrijf onder toe
passing van artikel 1 van de besluitwet 
van 13 Mei 1940 valt welke de bestraffing· 
verscherpt van sommige gedurende de 
tijd van oorlog gepleegde feiten en waar
van artikel 2 beschikt zonder een termijn 
te bepalen : « dat de militaire rechts
macht kennis neemt van de bij die besluit
wet bedoelde misdrijven » ; 

Overwegende dat die regel van be
voegdheid niet gewijzigd werd door arti
kel 2, 1°, van de besluitwet van 27 Mei 
19H, bepaling die vreemd is aan de 
bevoegdheid, en welke enkel modaliteiten 
van rechtspleging en van samenstelling 
van de zetel betreft ; dat de omstandig
heid dat die modaliteiten slechts toepas
selijk waren tot op het terugbrengen van 
het leger op vredesvoet, op het onderzoek 
en op het berechten van de ihbreuken, 
beteugeld bij de besluitwet van 13 Mei 
194c0, zonder uitwerking is op de toepas-

sing van artikel 2 van die laatste besluit
wet · 

D~t het middel naar recht faalt; 
Overweg·ende 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. 

23 Januari 1950.- 2e l{amer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1'
slaggever, H. Anciaux Henry de Fa~ 
veaux. Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

1e KAMER.- 26 Januari 1950. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VORDERING 
TOT BETALING VAN HET ERELOON VAN 
EEN DESKUNDIGE WEGENS VASTSTEL
LING EN RAMING VAN OORLOGSSCHADE. 
- WETTELIJK BAREMA VAN DE ERE
LONEN NIET VERSCHENEN.- 0MSTAN
DIGHEID WELKE DE RECHTER NIET VER
PLICHT ZIJN UITSPRAAK TE SCHORSEN. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
ZONDER UITWERKING OP DE WET'l'E
LIJKHEID VAN DE BESLISSING. - MID
DEL VAN BELANG ONTBLOOT. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
DAT DE BESTREDEN BESLISSING 
EEN TEGENSTRIJDIGHEID IN DE MOTIE
VEN TOESCHRIJFT WELKE ERIN NIET 
VOORKOM'l'. - MIDDEL MIST IN FEI'fE. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
DAT AAN DE BESTREDEN BESLISSINC~ 

VERWIJT ZEKERE V ASTSTELLING NIET 
TE HEBBEN GEDAAN. - VASTSTELLING 
GEDAAN DOOR DIE BESLISSING. -MID
DEL MIST IN FEI'fE. 

1° De 1'echter, die kennis neemt van een eis 
tot betaling van e1'eloon, ingesteld door 
een deskundige tegen een geteisterde, we
gens vaststelling en raming van zijn oo!'
logsschade, had de verplichting niet zij?'!; 
uitsp1'aak te schorsen tot na het in voege 
treden van de berelceningstabellen voiJ1'
zien bij artikel 40 van de wet van 1 Oc
tober 1947 betreffende de herstelling vm> 
de oorlogsschade aan private goederen. 

2° Is, bij geb!·elc aan belang, niet ontvan-
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kelijk, het middel dat zonder uitwerking 
op de wettelijkheid van de bestreden be
slissing blijft (1). 

3° Mist feitelijke grondslag, het middel dat 
aan de bestreden beslissing een tegen
strijdigheid in de motieven toeschrijft 
welke erin niet voorkomt (2). 

4° Mist feitelijke grondslag, het middel dat 
de bestreden beslissing verwijt een 
vaststelling niet te hebben gedaan welke 
zij inhoudt (3). 

(CHAMART, T. PLUMIER.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 J uni 1948 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik gewezen; 

Over het eerste mid del : schending van 
artikel 9, paragraaf 2, a, van de wet van 
1 October 1 94 7 betreffende de herstel
ling van de oorlogsschade aan private 
goederen, en, voor zoveel nodig, van ar
tikel 40 van gezegde wet, doordat het 
bestreden vonnis aanlegger veroordeeld 
heeft tot het betalen van een som van 
3.453,40 frank, zijnde het saldo welk door 
verweerder gevorderd werd uit hoofde 
van de door hem gedane vaststellingen 
betreffende de goederen welke toebehoren 
aan aanlegger en geteisterd werden door 
oorlogsfeiten, dan wanneer het de uit
spraak had moeten schorsen in \lfwach
ting dat het koninklijk besluit zou ver
schijnen waarbij de berekening van de. 
erelonen van de deskundigen moest gere
g!Jld worden, en het gemeend heeft er toe 
niettemin te mogen overgaan om de ver
keerde reden dat die berekeningstabel 
enkel de geteisterdeil van besc~1eiden 
stand zou betreffen : 

Overwegende dat artikel 9, paragraaf 2, 
A, 2° van de wet van 1 October 194 7, 
betreffende de herstelling van de oor
logsschade aan private goederen, voor
schrijft dat de schade- en herstellings
vergoedingen worden verhoogd namelijk 
met het bedrag van de erelonen van de 
deskundige of de deskundigen op wie de 
geteisterde beroep heeft gedaan voor de 
vaststelling en de raming van zijn schade, 
met het oog op het indienen van de aan
gifte; dat uit dezelfde wetsbepaling blijkt 
dat die erelonen worden aangenomen op 
basis van een berekeningstabel vastge
steld bij koninklijk besluit en dat de ge-

(1) Verbr., 16 Januari en 24 Maart 1947 
(Arr. Verbr., 1947, biz. 11 en 94; Bull. en 
PAsrc:, 1947, I, 17 en 129). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. hogei·, 

teisterde of zijn rechthebbenden, die aan 
erelonen en schattingskosten een hoger 
bedrag hebben betaald dan dit voor
zien in de berekeningstabel, ten laste 
van de deskundige of van zijn rechtheb
benden het ten onrechte te veel betaald 
bedrag kunnen terugvorderen en dit niet
tegenstaande elke strijdige overeenkomst; 

Overwegende dat de voorziene bere
keningstabel het voorwerp heeft uitge
maakt van het koninklijk besluit van 
21 Juni 1948 - Belgisch Staatsblad van 
30 Juni 1948 ~,van latere datum dan 
het bestreden vonnis ; 

Overwegende dat geen wetsbepaling 
aan de rechtbank de verplichting oplegt 
haar uitspraak te schorsen tot de invoe
ring van bovengezegde berekeningstabel; 

Overwegende, daarenboven, dat arti
kel 9, paragraaf 2, A, 2°, de rechten van 
de geteisterden vrijwaart door hun toe 
te Iaten terugvordering te eisen van de 
sommen waarvan het bedrag hoger is dan 
dit bij de berekeningstabel voorzien ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, door over de eis uitspraak te doen, 
geen van de in het middel aang·eduide 
wetsbepalingen geschonden heeft ; 

Overwegende dat het middel, voor zo
ver het gesteund is op de verkeerde reden 
van het vonnis dat de voorziene bereke
ningstabel slechts de geteisterden van 
bescheiden stand zou betreffen, van be
lang ontbloot is ; 

Over het tweede middel : schendiflg van 
artikel 97 van de Grondwet, tegenstrij
digheid in de redenen, wat gelijkstaat met 
een gebrek aan redenen, doordat het 
bestreden vonnis, enerzijds, vaststelt 
dat sommige staten buiten verhouding· 
schijnen met de belangrijkheid van de 
schade en, anderzijds, ze nochtans aan
neemt omdat het oordeelt dat zij moeten 
gerechtvaardigd zijn, wat insluit dat 
zij niet overdreven zijn, omdat de sta
ten betreffende andere ambtsverrich
tingen van gematigdheid zouden getuigen, 
dan wanneer geen reden wordt gegeven 
van aard om te bewijzen dat de rechters 
de g·egrondheid van de reclamatie hebben 
onderzocht en dat verweerder werkelijk 
de sommen verdiend heeft welke hij eist 
voor het deskundig verslag dat de oor
logsschade van aanlegger moet bewijzen: 

Over het eerste onderdeel : 

biz. 49 ; verbr., 3 October 1949 (Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 50). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
26 Januari 1948 (Arr. Verbr., 1948, biz. 42; 
Bull. en PAsrc., 1948, r', 50). 
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Overwegende dat, zo het bestreden 
vonnis hierop wijst dat schijnbaar som
mige processen-verbaal van bevinding 
betreffende " twee of drie onroerende goe
deren op vijftien, voorkomen als buiten 
verhouding met de belangrijkheid van de 
schade "• het daaraan. toevoegt, om de 
aanneming er van te rechtvaardigen " dat 
die schade geschat is op waarde 1939, dat 
zij, niettemin, zekere ambtsverrichtingen 
voor haar vaststelling heeft veroor
zaakt en dat mag vermoed worden. dat 
de eerste staat welke er betrekking op 
heeft niet minder gematigd is dan de 
tweede betreffende verschillende ambts
verrichtingen en de aanbestedingen van 
de werken aan de « Cour des Mineurs " ; 

Dat die motivering niet als tegenstrij
dig voorkomt en voldoet aan het voor
schrift van artikel 97 van de Grondwet; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
[eite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit de samenhang 

van de redenen van het bestreden vonnis 
voldoende blijkt dat, in strijd met wat 
in dit onderdeel van het middel wordt 
beweerd, de rechter de gegrondheid van 
de reclamatie heeft onderzocht en bewe
zen heeft dat verweerder de sommen, 
welke hij eist, werkelijk· heeft verdiend ; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt verweerder tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder. 

26 Januari 1950. -1e kamer.- Voor
;;itter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Demoulin. - Gelijk
luidende .conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en Van Ryn. 

1e KAMER.- 26 Januari 1950. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BETEKENING. - NIET GEDAGTE
KEND AFSCHRIFT VAN HET EXPLOOT.
NIETIGHEID DIE VERWEERDER NIET 
HEEFT GESCHAAD. 

2° RECHTERLIJKE INRICHTING.
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERVANGEN 
VAN EEN MAGISTRAAT NA HET SLUITEN 
VAN DE DEBATTEN. - ARREST GEWE
ZEN DOOR DE MAGISTRATEN VOOR 
WELKE DE CONCLUSIES OPNIEUW WER-

DEN GELEZEN EN NEERGELEGD. -
WETTELIJKHEID. 

1° De nietigheid die zou voortvloeien hieruit 
dat de datum van de betekening van een 
voo1·ziening in vet b1'eking niet volledi g 
werd aangeduid in het afsch1'ift van het 
exploot, dat werd overhandigd aan ver
wee1'der, lean niet worden aangenomen 
wanneer niet blijlct dat zij de belangen 
van deze laatste heeft geschaad (1}. 
(Wetb. burg. rechtspl., art. 173; kon. 
besl. nr 300 van 30 Maart 1936, art. 10.) 

2° Wanneer, in bU1·gerlijlce zalcen, na het 
sluiten van de debatten, een magistmat 
van de zetel wo1·dt vervangen en dat, v661· 
het hof aldus samengesteld, de v1·oeger 
genomen conclusies opnieuw we1·den ge~ 
lezen en neergelegd, is het arrest, dat wordt 
uitgesprolcen do01· de magistraten v661· 
wellce aldus werd gehandeld wat betreft 
de samenstelling van de zetel, regelmatig, 
zelfs dan wanneer, bij gebrelc aan des
betreffend verzoelc door de partijen, de 
pleidooien niet werden herbegonnen (2}. 
(Wet van 20 April 1810, art. 7.) 

(DEMAERSCHALCK, T. VAN DEN BERGH.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 Maart 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, tegen de voorziening aangevoerd 
en hieruit afgeleid dat de betekening van 
de voorziening niet gedagtekend is in 
schending van de uitdrukkelijke bepaling 
van artikel 61 van het W etboek van bur
gerlijke rechtspleging·, en hieruit dat, ten 
gevolge van dat verzuim, de verwerende 
partij onmogelijk kan nagaan of de bete
kening niet te laat werd gedaan en of, 
wanneer zij gedaan werd, het bestreden 
arrest niet in kracht van gewijsde was 
gegaan : 

Overwegende dat uit het afschrift van 
het exploot van betekening van de voor
ziening, gevoegd bij de memorie van 
antwoord, blijkt dat de datum er onvol
ledig op de volgende wijze is aangeduid : 
"ten j are 1900 negen en veertig, de zeven
tiende ... "• terwijl op het origineel van 
gezegd exploot, ter griffie met de voor
ziening overgelegd, voorkomt : "ten jare 

(1) Zie verbr., 15 Juni 1939 (Bull. en PAsiC., 
1939, I, 307); 19 September 1940 (ibid., 1940, 
I, 221). 

(2) Arg. verbr., 25 Mei en 21 Juli 1888 
(Bull. err PAsiC., 1888, I, 241 en 315); 
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1900 negen en veertig, de zeventiende 
Juni "; 

Overwegende dat, in principe, deze aan 
wie een exploot wordt betekend, gerech
tigd is om aan het hem overhandigd af
schrift het vertrouwen te hechten .dat 
aile authentieke akte wettelijk verdient ; 

Dat, alhoewel hij in het afschrift een 
louter materieel verzuim vaststelt dat 
door de inhoud van de aide zelf niet kan 
aangevuld worden, hij niettemin niet 
gerechtigd is om de nietigheid van de 
betekening in te roepen, tenzij hij in de 
uitoefening van zijn rechten van een na
deel doet blijken ; 

Overwegende dat indien, in onderhavig 
geval, verweerder beweert dat de door 
hem aangeduide leemte zijn belangen 
heeft geschaad, hij zulks echter niet be
wijst; 

Dat, aldus, de grond van niet-ontvan
kelijkheid niet kan aangenomen worden ; 

Over het enig middel : schending van 
artikel ? van de wet van 20 April 1810 
op de rechterlijke inrichting, van het enig 
artikel van de wet van 25 October 1919, 
verlengd door artikel 1 van de wet van 
18 Augustus 1928, doordat het bestreden 
arrest uitgesproken werd door drie ma
gistraten van het Hof van beroep te Brus
sel, waarvan een op al de terechtzittingen 
van de zaak riiet aanwezig was geweest, 
en, inzonderheid, geen van de in de zaak 
uitgesproken pleidooien had bijgewoond, 
dan wanneer de arresten, welke gewezen 
worden door rechters die niet op al de 
terechtzittingen van de zaak aan:wezig 
waren, nietig zijn : 

Overwegende dat, luidens de proces
sen-verbaal van de terechtzitting van 
? Maart 1%9 van de eerste kamer van 
het Hof van beroep te Brussel, waar 
zetelden de HH. Heyse, voorzitter, graaf 
Hennequin de Villermont en J. Rutsaert, 
raadsheren, Van den Eynde de Rivieren, 
advocaat-generaal, ten gevolge van het 
overlijden van raadsheer Pouppez de 
Kettenis, tussen partij en de heropening 
bevolen werd van de debatten in de 
zaak, welke vroeger aan het openbaar 
ministerie medegedeeld werd voor ad
vies; 

Dat, tijdens diezelfde terechtzitting, 
Mer Lermusiaux en Mer Evrard, pleit
bezorgers, wederzijds namens Rene Van 
den Bergh, appellant, en Irene De Maer
schalck, gelntimeerde, geschreven con
clusies lazen en neerlegden ; 

Dat de zaak behandeld zijnde, deze op
nieuw werd medegedeeld aan het open
baar ministerie dat zijn advies gaf; dat 
het hof daarvan aide verleende en de 

VERBR., 1950. -"- 22 

zaak in beraad hield om later te wor
den berecht ; 

Overwegende dat uit die vaststellingen 
blijkt dat de conclusies, welke op 21 De
cember 1%8 waren genomen geweest 
v66r een andere zetel, waarvan de over
ledene- deel uitmaakte, ter terechtzitting 
van ? Maart 1%9 opnieuw werden gelezen 
en neergelegd, na de heropening van de 
debatten; dat, bijgevolg, de debatten 
geheel werden herbegonnen ; 

Overwegende dat het de partijen, mees
ter van hun rechten, behoort te beslissen 
of zij zich bij hun genomen conclusies 
beperken, ofwel of zij ze in de loop van 
pleidooien willen ontwikkelen, tenzij de 
rechters hun uitleggingen voor het begrip 
van de zaak onontbeerlijk achten ; 

Overwegende dat uit de hierboven ge
zegde processen-verbaal niet blijkt dat de 
raadslieden van de partijen aan het hof 
zouden gevraagd hebben om te mogen 
pleiten en dat hun zulks zou geweigerd 
geweest zijn; 

Overwegende dat uit die beschouwin
gen blijkt dat de drie rpagistraten, die het 
bestreden arrest hebben gewezen, op al 
de terechtzittingen van de zaak waar
over het arrest uitspraak doet, zijn aan
wezig geweest en dat, aldus, ·artikel ? van 
de wet van 20 April 1810 en de andere 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
niet geschonden werden ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen,. verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoeding van-150 frank je
gens verweerder. 

26 J anuari 1950.- 1 e kamer. - Voo'l'
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Demoulin. ----' Gelijk
luidende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. de -Harven en della Faille 
d'Huysse. 

VERENIGDE KAMERS. 

27 Januari 1950. 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN
ZICH KAN VOORZIEN. - BESLUIT VAN 
DE BESTENDIGE DEPUTATIE DAT UIT
SPRAAK DOET OVER EEN BEZWAAR TE
GEN EEN AANSLAG IN EEN MET HET 
PATENTRECHT GELIJKGESTELDE GE
JVIEENTETAXE. 

20 VERBREKING. - BEVOEGDHEID 
VAN DE VERENIGDE KAMERS. - BE-
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SLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE. 
- GEMEENTETAXES. 

ao OORLOG. - VERBOD DOOR DE VIJ
AND, DIE HET GRONDGEBIED BEZET, DE 
GEMEENTERADEN TE VERGADEREN. -
~AATREGEL DIE VOOR DE LEDEN VAN 
DE GEMEENTERAAD HET VERBOD NIET 
MEDEBRENGT, BIJ VOORKOMEND GE
V AL, HET SCHEPENCOLLEGE AAN TE 
VULLEN. 

4o 0 OORLOG. ~ BESLUITEN VAN DE SE
CRETARISSEN-GENERAAL. - BESLUIT 
VAN 26 ~EI 19M, BETITELD BESLUIT 
VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN 
HET ~INISTERIE VAN BINNENLANDSE 
ZAKEN BETREFFENDE HET ONTSLAG EN 
DE AANSTELLING VAN SCHEPENEN. -
BESLUIT VOLSTREKT NIETIG. 

5° GE~EENTETAXES.- GEMEENTE
TAXE VERORDEND DOOR DE BURGE
MEESTER, ALLEEN OPTREDEND, DE 
BEIDE ANDERE LEDEN VAN HET SCHE
PENCOLLEGE UIT HUN FUNCTIES ONT
HEVEN ZIJNDE DOOR DE VIJAND, DIE 
HET GRONDGEBIED BEZET, EN NIET 
VERVANGEN ZIJNDE. - BURGEMEES
TER DIE VERKLAART OP TE TREDEN ALS 
SCHEPENCOLLEGE, HETWELK ZELF IN DE 
PLAATS IS GESTELD VAN DE GEMEENTE
RAAD, DIE DOOR DE VIJAND WERD BE
LET TE VERGADEREN. - HANDELING 
DIE NIET IS BEDOELD DOOR HET BE
SLUIT VAN DE REGENT VAN 1 SEPTEM
BER 1%5 NOCH DOOR DE BESLUITWET 
VAN 5 SEPTEMBER 19t.5. 

6° OORLOG. - BESLUITEN VAN DE 
SECRETARISSEN-GENERAAL.- BESLUIT 
VAN 26 ~EI 19H, BETITELD BESLUIT 
VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET 
~INISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
BETREFFENDE HET ONTSLAG EN DE AAN
STELLING VAN DE SCHEPENEN.- ~AAT
REGEL DIE ZICH BEPERKT AAN « HET 
HOOFD VAN HET ~INISTERIE VAN BIN
NENLANDSCHE ZAKEN » HET LOUTER 
VERMOGEN TOE TE KENNEN SCHEPENEN 
AAN TE STELLEN TER VERVANGING VAN 
DEZE WELKE IN DE ONMOGELIJKHEID 
ZOUDEN VERKEREN DE UITOEFENING 
VAN HUN FUNCTIES VERDER VOORT TE 
ZETTEN. - ~AATREGEL DIE ALLEEN 
BEOOGDE ALINEA 2 VAN ARTIKEL 107 
VAN DE GEiVIEENTEWET TE SCHORSEN 
WANNEER VAN DIT VERMOGEN WERD 

(1) Zie verbr., 21 Maart 1939 (A1·1·. Verbr., 
1939, biz; 110; Bull. en PASIO., 1939, I, 163); 
31 October 1939 (Bull. en PAsrc., 1939, I, 
450); 12 Februari 1940 (ibid., 1940, I, 53); 
23 November 1948 (Ar1·. Verbr., 1948, biz. 584; 
Bull. en PAsrc., 1948, I, 664). . 

.GEBRUIK GEMAAKT.- ~AATREGEL DIE 
DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 107 VAN 
DE GEMEENTEWET NIET V~RHINDERT. 

7° GE~EENTETAXES. - AANSLAG IN 
EEN GEMEENTETAXE VERORDEND DOOR 
DE BURGEMEESTER, ALLEEN OPTRE
DEND, DE BEIDE ANDERE LEDEN VAN 
HET SCHEPENCOLLEGE UIT HUN FUNC
TIES ONTHEVEN ZIJNDE DOOR DE VIJ
AND, DIE HET GRONDGEBIED BEZET. -
BURGEMEESTER DIE VERKLAART TE 
HANDELEN ALS SCHEPENCOLLEGE, HET
WELK ZELF IN DE PLAATS IS GESTELD 
VAN DE GEMEEN'l'ERAAD, DIE DOOR DE 
VIJAND WORDT BELET TE VERGADE
REN. - AANSLAG ZONDER WETTELIJKE 
GRONDSLAG. 

8° VERBREKING. - VERENIGDE KA
MERS.- GEMEENTETAXES.- BESLUIT 
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE. -
VERBREKING VAN HET BESLUIT VAN DE 
TWEEDE BESTENDIGE DEPUTATIE NAAR 
WELKE DE ZAAK WERD VERWEZEN NA 
EEN EERSTE VERBREKING. - TWEEDE 
VERBREKING OP DEZELFDE GRONDEN 
ALS DE EERSTE VERBREKING. - VER
PLICH'l'ING VOOR DE DERDE BESTENDIGE 
DEPUTATIE, NAAR WELKE DE ZAAK 
WORDT VERWEZEN, ZICH TE GEDRAGEN 
NAAR DE BESLISSING VAN HET HOF VAN 
VERBREIUNG NOPENS HET BESLECHT 
RECHTSPUNT. 

1° Is vatbaar voo1' verbreking, het besluit 
van de bestendige deputatie dat uit
spraak doet op een bezwaar tegen de aan
slag in een rechtstreekse, met het patent
recht gelijkgestelde gemeentetaxe (1). 
(Wet van 22 J anuari 18t.9 betreffende 
het patentrecht, art. t.; wet van 22 Juni 
1865 betreffende de voorziening in ver
breking teg·en de besluiten van de be
stendige deputatie inzake directe be
lastingen, art. 2; wet van 22 Juni 1877, 
art. 16.) 

2° De verenigde kame1·s nemen kennis van 
de voorziening tegen het besluit van de 
bestendige deputatie inzake gemeente
taxes, hetwelk, gewezen na een eerste ver
breking, door hetzelfde middel als datgene 
aangevoerd tot staving van de eerste 
voorziening wordt bestreden en dat, zoals 
het ee1·ste verbroken besluit, met het arrest 
van verb1'eking verenigbaar is (2). (Wet 
van 7 Juli 1865, art. 1.) 

(2) Zie verbr., 10 November 1943 (Arr. 
Verb1·., 1944, biz. 18; Bull. en PAsrc., 1944, 
I, 46); 5 December 1947 (Arr. Verbr., 1947, 
biz. 395; Bull. en PAsrc., 1947, I, 519); nota 1 
onderaan verbr., 3 October 1939, Bull., en 
PAsrc., 1939, I, 399). 
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3° Het verbod door de vijand, die het grond
ge bied bezet, de gemeenteraden te ver
gaderen, brengt voor de leden van een 
gemeenteraad het verbod niet mede, bij 
voorkomend geval, het schepencollege aan 
te vullen overeenkomstig artikel 107 van 
de gemeentewet. 

4° Het besluit van 26 Mei 1941, betiteld 
besluit van de secretaris- generaal van het 
Ministe1·ie van binnenlandse zaken, be
treffende het ontslag en de aanstelling van 
schepenen, is volstrekt nietig. (Besluit
wet van 5 Mei 1944, art. 1, A, nrs 1 
en 2.) 

5° De handeling waardoor de burgemeester, 
alleen optredend, een gemeentetaxe ver
ordent, de beide andere leden van het 
schepencollege uit hun functies ontheven 
zijnde door de vijand, die het grondge
bied bezet, en niet vervangen zijnde, en 
de burgemeester verklarende die beslis
sing te nemen als schepencollege, het
welk zelf in de plaats is gesteld van de 
gemeentemad, die doo!' de vijand belet 
we1·d te vergaderen, wordt niet voorzien 
door het besluit van de Regent dd. 1 Sep
tembe!' 1945 noch door de besluitwet van 
5, September 1945. 

6° Het besluit van 26 Mei 1941, betiteld . 
besluit van de secretaris- genemal van 
het Ministerie van binnenlandse zaken 
betre ffende het ontslag en de aanstelling 
van schepenen, beperkt zich er toe aan het 
" hoofd van het Ministerie van binnen
landse zaken " het louter vermogen toe 
te kennen schepenen aan te stellen ter 
vervanging van deze die in de onmoge
lijkheid .zouden verkeren hun functies 
verder uit te oefenen, en beoogt enkel 
alinea 2 van artikel107 van de gemeente
wet te schorsen in de rnaat waarin dit 
vermogen we1·kelijk zou worden uit
geoefend; het rnaakt derhalve geen feite
lijk beletsel uit voor de toepassing van 
artikel 107 van de gemeentewet (1). 

7° Heeft geen wettelijke grondslag, de aan
slag in een gerneentetaxe, gevestigd 
kmchtens een handeling waarbij de bur
gemeester, alleen optredend, die taxe 
heeft verordend, de beide andere leden 
van het schepencollege uit hun functies 
ontheven zijnde door de vijand, die het 
grondgebied bezet, en niet vervangen 
zijnde, en de burgerneester verklarend te 
handelen als schepencollege, hetwelk zelf 
in de plaats is gesteld van de gemeente
rrwd, die do01· de vij and belet werd te 

(1) Raadpl. verbr., 7 Januari 1946 (Arr. 
Verbr., 1946, biz. 10; Bull. en PAsiC.,. 1946, 
I, 9). 

vergaderen (3). · (Grondwet, art. 110; 
gemeentewet van 30 Maart 1836, 
art. 89, 107 en 138.) 

8° Wanneer, na verbreking van een besluit 
·van de bestendige deputatie van een pro
vincieraad, uitspmak doende inzake ge
rneentetaxes, het Hof van verbreking het 
besluit verbreekt van de tweede bestendige 
deputatie naar welke de zaak werd ver
wezen, op grond van dezelfde reden als 
deze van de eerste verbreking, is de derde 
bestendige deputatie, naar welke de zaak 
wordt verwezen, verplicht zich te gedragen 
naar de beslissing van het Hof van ver
breking nopens het door dit Hof beslecht 
rechtspunt. (Wet van 7 Juli 1865, 
art. 2.) 

(SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP « CON
SERVES MARIE THUMAS "• T. GEMEENTE 
WILSELE.) 

'ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 21 November 194 7 gewezen 
door de Bestendige Deputatie van de 
provincie Antwerp en; 

Gelet op het arrest door het Hof op 
7 J anuari 1946 gewezen, waarbij het be
sluit van de Bestendige Deputatie van de 
provincie Brabant verbroken werd en de 
zaak verwezen naar de Bestendige Depu
tatie van de provincie Antwerpen ; 

Gezien de eerste twee middelen van de 
voorziening, te weten : 

Eerste middel : schending van artike
len 107, 108 en 110 van de Grondwet, 
63, 75, 89, 90, 101, 107 en 138 van de 
gemeentewet van 30 Maart 1836, 5 van de 
wet van 10 Mei 1940 g·e'interpreteerd door 
de besluitwet van 1 Mei 1944, 1, 4 en 5 
van de besluitwet van 5 Mei 194ll, 1 en 2 
van het besluit van de Regent van 1 Sep
tember 1945, " betreffende de overgangs
en validatiemaatregelen, alsmede betref
fende de regeling van de verkregen uit
werksels en de voorzieningen ter zake 
van de besluiten die, uitdrukkelijk of 
stilzwijgend, bepalingen van de provin
ciale wet, de gemeentewet of de wet tot 
inrichting van de openbare onderstand 
hebben gewijzigd of die van de bepalingen 
dezer wetten zijn afgeweken "• 1 van de 
besluitwet van 5 September 1945, door
dat de bestreden beslissing verklaart dat 
de burgemeester van de gemeente Wil
sele, aileen in functie, kwestieuze belas
ting geldig heeft kunnen verordenen om 
reden dat een besluit van de secretarissen
generaal dd. 28 Mei 1941 de bevoegd· 
heden van de gemeenteraden inzake ge
meentebelastingen overgedragen had aan . 
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de colleges van burgemeester en schepe
nen, en dat, anderzijds, ingevolge de 
afzetting van de twee schepenen van de 
gemeente Wilsele door de Duitse over
heid, de schorsing van artikel 107, ali
nea 2, van de gemeentewet door het 
besluit van de secretarissen-generaal van 
2 6 Mei 19M, die de vervanging dier twee 
schepenen door gemeenteraadsleden << on
mogelijk )) maakte, en het gebrek van 
aanstelling van nieuwe schepenen bij toe
passing van artikel 2 van voormeld be
sluit dd. 26 Mei 1941, de burgemeester 
van Wilsele bevoegd was om, aileen, de 
aan het college van burgemeester en sche
penen toegekende machten uit te oefenen 
<< wegens de bestendige rechtsregel dat de 
werking van openbare besturen om reden 
van openbare orde en van algemeen be
lang niet mag stilvallen », dan wanneer : 
1° de besluiten van de secretarissen
generaal dd. 26 Mei 19ld en 28 Mei 1941, 
evenals de op die besluiten gesteunde 
handelingen, nietig verklaard werden door 
artikel 1 van de besluitwet van 5 Mei 
1%4, het besluit van de Regent van 
1 September 1945 en de besluitwet van 
5 September 1945, die beperkenderwijze de 
handelingen hebben opgesomd verricht, 
gedurende de vijandelijke bezetting·, in 
naam van een gemeente, door andere dan 
de wettelijke bevoegde personen, waarvan 
de gevolgen moesten gehandhaafd worden, 
niet de handelingen bedoelen die, zoals de 
hefting van een gemeentebelasting, in de 
bevoegdheid van de gemeenteraad vielen 
en die niettemin door de burgemeester 
aileen werden verricht ; 2° onwettige be
sluiten van de secretarissen-generaal, op 
zichzelf, de staat van nood niet hadden 
kunnen scheppen, die de burgemeester 
gebeurlijk had kunnen machtigen om 
zich in de plaats te stellen van het college 
van burgemeester en schepenen~ of van de 
gemeenteraad, om een beslissing te treffen 
die in de bevoegdheid van die organismen 
viel, en, anderzij ds, uit de vaststellingen 
van de bestreden beslissing niet voort
vloeit, dat de Duitse overheid hetzij de 
vergadering van de gemeenteraad, hetzij 
de vervang·ing van de afgezette schepenen 
door gemeenteraadsleden zou verhinderd 
hebhen ; 3° in aile geval, artikel 2 van 
het besluit van de secretarissen-gene
raal van 26 Mei 1941 de vervanging van 
de afgezette schepenen toeliet, en dat het 
feit dat de hogere overheid verwaarloosd 
had in die vervanging te voorzien, aan de 
burgemeester van Wilsele de macht niet 
verleende om functies uit te oefenen die 
hem niet toekwamen : 

Tweede middel : schending van arti-

kelen 1'10 van de Grondwet, 75 en 90 
van de gemeentewet van 30 Maart 
1836, 5 van de wet van 10 Mei 1940, 
gei:nterpreteerd door de besluitwet van 
1 Mei 1944, 1, 4 en 5 van de besluitwet 
van 5 Mei 19!>4, 1 en 2 van het besluit van 
de Regent van 1 September 1945, 1 van 
de besluitwet van 5 September 1945, 
doordat de bestreden beslissing verklaart 
dat de J1efting van de kwestieuze belasting 
door de burgemeester van de gemeente 
Wilsele, aileen in functie, « een nood
oplossing was die trouwens achteraf zou 
bekrachtigd worden door artikel 1 (4°) 
van de besluitwet van 5 September 
1945 >,, dan wanneer die wetsbepaling 
slechts deze handelingen heeft geldig ver
klaard, die in de bevoegdheid vallen toe
gekend aan het college van burgemeester 
en schepen~n door de op 16 Mei 1940 van 
kracht zijnde wetten en besluiten of 
door een latere, geldige of als zodanig 
geachte reglementering, en verricht wer
den door de personen die feitelijk als 
schepencollege dienst deden, en dat 
1° noch de op 16 Mei 1940 van kracht 
zijnde wetten en besluiten, noch een 
latere, geldige of als dusdanig geachte 
reglementering bevoegdheid verleend 
hebben aan het college van burgemees
ter en schepenen tot het heffen van 
gemeentebelastingen ; 2° een burgemees
ter aileen in functie, niet kan gelijkge
steld worden met « personen die feitelijk 
dienst doen als schepencollege » : 

Aangaande de aanhangigmaking v66r 
de verenigde kamers : 

Overwegende dat het besluit van de 
Bestendige Deputatie van de provincie 
Antwerpen beslist dat de hefting van de 
opdeciemen, uitgaande van de aileen op
tredende b urgemeester, wettig is; 

Overwegende dat die beslissing 6n
verenigbaar is met het arrest van ver
wijzing dat het besluit van de Bestendige 
Deputatie van de provincie Brabant dd. 
17 November 1942 verbreekt, om red en 
dat, luidens artikel 110, alinea 3, van de 
Grondwet, geen hefting ten behoeve van 
de gemeente kan worden ingevoerd dan 
met toestemming van de gemeenteraad, 
en dat, weliswaar, wegens de onmogelijk
heid, ten gevolge van het verbod vanwege 
de vijand, te vergaderen, sommige ambts
verrichtingen van de gemeenteraad, in 
geval van hoogdringende noodzakelijk
heid, door het college van burgemeester 
en schepenen moesten uitgeoefend wor
den, doch dat, indien het aan schepenen 
door de vijand verboden was hun ambt 
te vervullen, artikel107 van de gemeente-
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wet de verhindering van de schepenen 
voorziet en hun vervanging verzekert; 

Dat de middelen dezelfde zijn als het 
middel dat aimgevoerd werd en door het 
·arrest van 7 J anuari 19~6 aangenomen 
werd; 

Dat, derhalve, het onderz'oek van de 
voorziening tot de verenigde kamers 
nehoort (wet van 7 Juli 1865, art. 1); 

Over de beide middelen samengevoegd : 
Overwegende dat het, in onderhavig 

geval, om een gemeentebelasting gaat, 
welke geheven werd door de aileen han
delende burgemeester, die deze beslis
sing verklaart te nemen als schepen
college waarvan hij als enig in functie 
zijnde lid was overgebleven, het schepen
college zijnde zelf gerechtigd in de plaats 
te treden van de gemeenteraad, die belet 
was te vergaderen ; 

Overwegende dat het bestreden be
sluit van de bestendige deputatie, in 
onderhavig geval, de macht voor de bur
gemeester, om aileen te handelen in de 
plaats' van het schepencollegf:), hieruit af
leidt, enerzijds, dat, op de datum yan het 
besluit van de burgemeester, de andere 
twee Ieden van het schepencollege door 
de bezettende overheid uit hun functies 
·Ontheven en niet vervangen geweest 
waren, en, anderzijds, dat zij onmogelijk 
konden vervangen worden overeenkom
.stig artikel107 van de gemeentewet, ver
mits een besluit van 26 Mei 19M, betiteld 
'" besluit van de secretaris-generaal van 
het Ministerie van binnenlandsche zaken " 
voorzien had dat het aan het hoofd van 
·dat ministerie behoorde in de vervanging 
van de schepenen, die belet werden, te 
voorzien, en namelijk verklaarde alinea 2 
van gezegd artikel107 van de g·emeente
wet te schorsen ; 

Overwegende, echter, dat in de bestre
den beslissing er niet wordt op gewezen 
dat de bezettende macht, zo zij de ver
gadering van de gemeenteraden verboden 
heeft, tevens aan de leden van die raden 
heeft verboden, het schepencollege bij 
voorkomend geval aan te vullen over
eenkomstig artikel107 van de gemeente
wet· 

O~erwegende, anderzijds, dat boven
nedoeld besluit van 26 Mei 19M volstrekt 
nietig is en dat het geval, waarover het 
gaat, niet valt onder de toepassing van 
het besluit van de Regent van 1 Septem
ber 19~5, ncich van de besluitwet van 
5 September 19~5, namelijk van artikel1, 
~0 , van die laatste; 

Overwegende, voor de toepassing van 
.artikel 107 van de gemeentewet dat het 

besluit van 26 Mei 1941 zelfs geen fei
telijk beletsel was ; _ 

Dat, inderdaad,. dit besluit zich er toe 
beperkt aan het hoofd van het Ministerie 
van binnenlandse zaken het louter ver
mogen toe te kennen schepenen aan te 
stellen ter vervanging van dezen die in de 
onmogelijkheid zouden verkeren de uit
oefening van hun functies voort te zetten ; 
dat het dus enkel is in de maat waarin 
die macht werkelijk zou worden uit
geoefend, dat het besluit van 26 Mei 1941 
alinea 2 van artikel 107 van de ge
meentewet beoogde af te schaffen ; 

Dat uit de vaststellingen zelf van de 
bestreden beslissing blijkt dat, op de da
tum waarop de betwiste belasting werd 
gevestigd, hij die het besluit van 26 Mei 
1941 heeft getroffen, niet voor de ge
meente Wilsele het vermogen had uit
geoefend welk hij zich had aangematigd ; 

Overwegende dat uit die beschouwin
gen volgt dat de bestreden beslissing de 
in de eerste twee middelen van de voor
ziening aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

Om die redenen, beslissende in 
verenigde kamers, verbreekt het bestre
den besluit ; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Bestendige Deputatie van 
de provincie Antwerpen en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerster tot de kosten ; verwijst 
de zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de provincie Limburg die, krachtens 
artikel 2 van de wet van 7 Juli 1865, zich 
zal gedragen naar de beslissing van het 
Hof van verbreking nopens het door het 
Hof beslecht rechtspunt. 

27 Januari 1950. - Verenigde ka
mers. - Voorzitter, H. Soenens, eerste 
voorzitter. - Verslaggever, H. de· Clip
pele.- Gelijlcluidende conclusie, H. Gans
hof van der Meersch, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Ryn en Van Leyn
seele. 

2" KAMER.- 30 Januari 1950. 

ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN 
EN ONVRIJWILLIGE DODING. -
lNBREUK OP DE WEGCODE. - KAN 
EEN GEBREK AAN VOORUITZICHT OF 
VOORZORG UITMAKEN NAAR DE ZIN VAN 
ARTIKEL ~18 VAN HET STRAFWETBOEK. 

De inbreuk op de Wegcode is, indien zij 
toerekenbaar is aan de verdachte, een 
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fout die het gebrek aan vooruitzicht of 
vom·zo1·g kan uitrnaken, bestanddeel v!ln 
de onvrijwillige slagen of verwond~n
gen (1). (Strafwetb., art. 418.) 

(JORIS, T. CORNIL EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1949 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de publieke vor~ering : 

Over het enig middel : schendmg van 
artikelen 97 van de Grondwet, 418 en 
420 van het Strafwetboek, 27 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
houdende Algemeen Reglement op de 
verkeerspolitie, door.dat, dan wanneer 
aanlegger in regelmabg nedergeleg~e c?n
clusies staande hield dat de betlChtmg 
van slagen of verwondir:gen! de _betich
ting « bevattende » afgele1d mt de mb:eu
ken op artikelen 27 en 41 va~ het kom~k
lijk besluit van 1 Februan 1934, hier
boven aangeduid, zij alleen moest aange
nomen worden, dat, daar het over een 
« opzettelijk " misdrijf gaat, het aan -~let 
openbaar ministerie en aan de burgerhJke 
partij behoorde het bestaan van. een fout 
te bewijzen in hoofde van bebchte, en 
de afwezigheid van een gr~~d van ~~cht
vaardiging, dat de burgerhJke partiJ ten 
onrechte beweerde dat beklaagde ver~ 
antwoordelijk was door het feit zelf dat 
hij zich op de linkerkant van de straat
weg bevond, en dat dit systeem « uitlo~pt 
op een objectieve verantwoordehJk
heid >> het bestreden arrest, zonder op 
die c'onclusies te antwoorden, beslist 
heeft dat de betichting, afgeleid uit de 
inbreuk op artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek, in hoofde van beklaagde 
bewezen was en voortvloeide uit de in
breuk op artikel 27 van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934 : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger schuldig verklaart aan : a) on
vrijwillige verwondingen bij gebrek aa_n 
voorzichtigheid ; b) inbreuk op arb
kel 27 van de Wegcode om de rechter
kant van de baan niet te hebben gehouden 
in de richting van zijn beweging, en vast
stelt dat dit misdrijf een bestanddeel 
van het misdrijf A is ; 

Overwegende dat aanlegger, bij con
clusies v66r het hof van beroep, als ver-

(1) Verbr., 20 September 1943 (B·ull. en 
PAsrc., 1943, I, 351); zie ook verbr., 6 Maart 
1934 (ibid., 1934, I, 207). 

weermiddel aangevoerd had dat : 1° het 
enkel bestaan van een objectieve ver
antwoordelijkheid of nad~el het . bew~js 
van onvrijwillige verwondmgen met mt
sluit, " intentiorieel » misdrijf dat een rna
reel element van schuld veronderstelt ; 
2o dat in onderhavig geval het feit, dat 
hij met zijn auto op de linkerkant van de 
baan· bevonden werd en er met de auto 
van de burgerlijke partij in botsing wa~ 
gekomen, niet bewijst dat hij een fout. 
zou hebben begaan ; dat de gegevens van 
de bundel immers aantonen hoe aan
legger door de auto van. een der~e 
voorbijgerederi werd, hoe d1e auto, d1e 
zich v66r hem plaatste, plots remde 
met het gevolg dat aanlegger ook plots 
moest remmen en zijn eigen auto naar 
links slibberde, zodat de oorzaak van het 
ongeval een overmacht is en d~! he~ open
baar ministerie het tegenbewiJS met ge
leverd heeft ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger, bij inbqmk op 
artikel 27 van de Wegcode, de rechter
kant van de baan niet gehouden heeft 
in de richting van zijn beweging en, alzo, 
in botsing kwam met E)en wagen waarvan 
de inzittenden verwond werden·; dat het 
arrest de fout van aanlegger daaruit af
leidt; 

Dat het. arrest, na herinnerd te hebben 
dat voorzeker de overmacht de verant
woordelijkheid uitsluit, bij een beoo:
deling in.feite vaststelt dat aanlegger d1e 
overmacht niet bewijst, daar de gegevens 
van de zaak de overtuiging niet hebben 
medegebracht dat zijn rijmanceuvre naar 
links slechts het gevolg van het onvoor

. zien inschakelen en plots remmen van 
een onbekende auto zou zijn; 

Overwegende dat het arrest, ald~s" 
een gepast antwoord op het verweermid
den gegeven heeft, door vast te stellen 
dat de beweging naar links, inbreuk op· 
artikel 27 van de Wegcode, niet het 
gevolg van overmacht is, maar een be
paalde fout, die het bestaJ?-ddeel van het 
misdrijf yoorzien bij artlk~len 4'18 en 
420 van het Strafwetboek mtmaakt ; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist.; . 

En overwegende, voor het ove:1g_e, d?-t 
de substantii3le of op straf van mebghe1d 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom-
stig de wet is ; · 

In zover de voorziening gericht is tegen: 
de beslissing over de vordering van de, 
burgerlijke partijen : 

Overwegende dat het bestreden arre~t, 
bij bevestiging van het beroepen vonms,. 
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na aanlegger te hebben veroordeeld aan 
de burgerlijke partijen bepaalde sommen 
te betalen, verder een deskundige aan
stelt met opdracht te bepalen of beide 
burgerlijke partijen een werkonbekwaam
heid ondergaan hebben ; 

Dat dergelijke beslissing, die geen 
einde stelt aan het geschil, geen eind
arrest is naar de zin van artikel H 6 van het 
Wetboek van strafvordering, en dat de 
voorziening tegen die beslissing enkel toe
gelaten is na de . eindbeslissing ; 

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

30 J anuari 1950.- 2e kamer. - Voor
.zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. de Clippele. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Simont. 

2e KAMER.- 30 Januari 1950. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VONNIS DAT EEN 
PARTIJ BURGERLIJK VERANTWOORDE
LIJK VOOR EEN GELDBOET.E VERKLAART. 
- VOORZIENING DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE. - VOORZIENING DIE EJR
TOE STREKT DE BURGERLIJK VERANT
WOORDELIJKE PARTIJ VAN DE TEGEN 
HAAR UITGESPROKEN VEROORDELING 
TE HOREN ONTLASTEN. - 0NTVAN
KELIJKHEID. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VONNIS DAT EEN PARTIJ BURGER
LIJK VERANTWOORDELIJK VOOR DE 
KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VORDERING 
VERKLAART. - HOGER BEROEP DOOR 
DIE PARTIJ. - GEEN HOGER BEROEP 
DOOR HET OPENBAAR JVIINISTERIE. -
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE 
APPELLANT BOVENDIEN VOOR DE GELD
BOETE VERANTWOORDELIJK VERKLAART. 
- ONWETTELIJKHEID. 

3° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VERBREKING GE
STEUND HIEROP DAT DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP, OP HET ENKEL BE
ROEP VAN DE BURGERLIJK VERANT
WOORDELIJKE PARTIJ, DE TOESTAND 

(1) Zie de voetnota, getekend R. J. B., 
{}nderaan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 367. 

VAN DEZE LAATSTE HEEFT VERZWAARD. 
- VERBREKING ZONDER VERWIJZING. 

1° Het ?Pen_baar mini.sterie is ontvankelijk 
om ztch: tn verbrektng te voorzien tegen 
de beshssing gewezen op zijn vordering 
t~r;en de partij, bU!·gerltjk vemntwoorde
hJk v.oo1·. de geldboete, zelfs indien zijn 
voorztentng ertoe strekt die partij van de 
tegen haar 1titgesproken veroordeling 
te hor~n ontlasten (1). (Stilzwijgende 
oplossmg.) 

2° De partij, die burgerlijk vemntwoOI·de
lijk werd verklaard VOOI' de kosten van 
de publieke vorde1·ing, ten laste gelegd 
van haar aangestelde die veroordeeld 
w~rd we gens inbreuk op de We geode, mag 
met, op haar hager beroep en in afwezig
he~d.van.hoger ber?ep door het openbaar 
mtmstene, bovendten burgerlijk verant
woordelijk vooT de uitgesproken geld
boete worden verklaard. 

3° W anneeT een vonnis enkel woTdt veT
broken in zoveT de Techter in hoge1· 
beroep, op het enkel beroep van de buT
ge!·lijk verantwoordelijke paTtij, deze 
laatste verantwoordelijk voor de geld boete 
heeft verklaard, dan wanneer de eerste 
rechtel' haar enkel vemntwoordelijk vool' 
de kosten van de publieke voTdering had 
verklr;.m:d, geschiedt de verbre/cing zonder 
VBI'Wt)Ztng. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LEUVEN, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BRAS
SERIE PIEDBCEDF ll,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 October 1949 door de Cor
rectionele Rechtbank te Leuven gewe
zen · 
O~erwegende dat aanlegger zijn voor

ziening beperkt heeft tot de beschikking 
waardoor de naamloze vennootschap 
" Brasserie Piedbceuf " burgerlijk verant
woordelijk werd verklaard voor de geld
boete tegen haar aangestelde uitgespro
ken · 

O~er het enig middel : schending van 
artikelen 202 en 215 van het Wetboek 
van strafvordering, 5 en 7 van de wet 
van 1 Mei 1849, 9 van het besluit van de 
Souvereine Vorst van 15 Maart 1815, 
doordat het bestreden vonnis, op het 
uitsluitend hoger beroep van de burger
lijk verantw:oordelijke persoon, na de 
zaak aan zich te hebben getrokken, de 
toestand van die partij heeft verzwaard 
door haar verantwoordelijk te verklaren 
voor de geldboete tegen betichte, haar 
aangestelde, uitgesproken wegens in-
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breuk op artikel 42 van de Wegcode, dan 
wanneer de eerste rechter haar slechts 
voor de gerechtskosten had verantwoor
delijk verklaard : 

Overwegende dat, bij vonnis van de 
Politierechtbank te Leuven, verweerster 
burgerlijk verantwoordelijk werd ver
klaard voor de veroordeling tot de kosten 
ten laste gelegd van. betichte, haar 
aangestelde ; 

Overwegende dat, op de enkele hoger 
beroepen van verweerster en van 
betichte, de correctionele rechtbank, na 
dit vonnis vernietigd te hebben, de naam
loze vennootschap " Brasserie Piedbceuf » 
burgerlijk verantwoordelijk verklaart, 
niet aileen voor de veroordeling tot de 
kosten, maar bovendien voor de veroor
deling tot de geldboete uitgesproken ten 
laste van betichte, haar aangestelde; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
met alzo te beslissen op het hoger beroep 
van de burgerlijk verantwoordelijke 
partij, de toestand van deze laatste heeft 
verzwaard en, dienvolgens, de in het mid
del bedoelde wetsbepalingen heeft ge
schonden; 

Om dieredenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover het de naamloze ven
nootschap « Brasserie Piedbceuf » burger
lijk en hoofdelijk verantwoordelijk heeft 
verklaard voor de veroordeling tot de 
geldboete uitgesproken ten laste van be
tichte Ernotte, haar aangestelde; beveelt 
dat het onderhavig arrest zal overgeschre
ven worden in de registers van de Correc
tionele Rechtbank te Leuven en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigd von
nis; zegt dat er geen aanleiding bestaat 
tot verwijzing; kosten ten laste van de 
Staat. 

30 J anuari 1950. - 2e kamer.- Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ver
slaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 30 Januari 1950. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VEROORDELING. 
WETSBEPALINGEN DIE IN DE BESLIS
SINGEN MOETEN WORDEN AANGEDUID. 

(1) Zie verbr., 31 Juli 1947 (Bull. eri 
PAsrc., 1947, I, 338); 6 April en 2 Mei 1949 
(A1'1'. Verbr., 1949, blz. 232 en 283; Bull. en 
PAsrc., 1949, I, 264 en 319). 

2° JAARLIJKS BETAALD VERLOF. 
- VERLOFBEZOLDIGING. - WET VAN 
14 JUNI 1948 UOUDENDE VERDUBBE: 
LING VAN RET VERLOFGELD VOORZIEN 
DOOR DE BESLUITWET VAN 3 J A
NUARI 1946. - DIAMANTNIJVERUEID. 
- BIJKOMENDE VERLOFDAGEN BENE
YENS DE WETTELIJKE VERLOFDAGEN. 
- VERHOGING VAN DE VERLOFBEZOL
DIGING TOEPASSELIJK TEN BELOPE VAN 
DE ZES WETTELIJKE VERLOFDAGEN. 

1° De toegepaste wetsbepalingen, die in de 
vonnissen en arresten van veroordelinq 
moeten worden aangeduid, zijn deze die 
de misdrijven omschrijven en die de straf
f'en bepalen; die verplichting strekt zich 
niet uit tot een artikel waardoor een wet, 
die een voorgaande wet aanvult, enkel 
naar de straf'bepalingen van deze laatste 
verwijst {1). 

2° De bepalingen van de wet van 14 Juni 
1948 houdende venlubbeling van het ver
lof'geld vqorzien door de besluitwet van 
3 Januari 194..6 betreffende het jaarlijks 
ve·rlof van de loontrekkende arbeiders, 
zijn van toepassing, doch enkel ten belope 
van de zes wettelijke verlof'dagen voo1·zien 
door gemelde besluitwet, op de verlof'
dagen van de arbeiders uit de diamant
nijverheid welke, krachtens het besluit 
van de Regent dd. 11 Juni 194.·6, een, 
langer verlof genieten ( 2). 

{DEPAUW EN ANDEREN, T. RIJKSVER
LOFKAS VOOR DE DIAMANTNIJV.ERHEID.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden. 
vonnissen, op 3 J uni 1949 door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen ge-
wezen; . 

Overwegende dat de zaken ingeschre
ven onder nrs 313, 315, 316, 317, 318, 
319, 320, 321 en 322 van de algemene rol 
verknocht zijn en dat zij dienen te worden 
samengevoegd ; · 

Over het eerste middel : schending 
van artikelen 97 van de Grondwet, 
163 (gewijzigd door de wet van 2 J a
nuari 1924) 195 en 211 van het Wet
hoek van strafvordering, doordat het be
streden vonnis aanlegger tot verschil
lende geldboeten veroordeeld heeft zon
der de wetsbepalingen aan te duiden. 
welke, volgens de rechter over de grond,. 

(2) Het regime gevestigd door de besluit
wet van 3 Januari 1946 en door de wet van 
14 Juni 1948 werd gewijzigd door de wet van. 
7 Juni 1949. 
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net feit waarvan het bestaan ten laste 
van aanlegger als bewezen erkend werd, 
tot inbreuk zou maken : 

Overwegende dat aan de vereisten van 
artikel 97 van de Grondwet en van 
de in het middel bedoelde wetsbepa
lingen wordt voldaan wanneer een be
slissing van veroordeling de wetsbepa
ling aanduidt waardoor de feiten van de 
telastlegging strafbaar worden gesteld 
en die feiten aldus tot misdrijf worden 
opgericht; 

Overwegende dat artikel 26 van de 
besluitwet van 3 J anuari 1%6 de enige 
wetsbepaling is welke de straf bepaalt, 
opgelopen door de werkgevers die verc 
waarlozen de bijdrage te betalen tot ver
lofbezoldiging van de werknemers aan wie 
verlof wo;rdt toegekend door de wetten 
betreffende het j aarlijks verlof van de 
loonarbeiders ; dat die wetsbepaling in 
het bestreden vonnis wordt aangeduid ; 

Overwegende dat artikel 7 van de 
wet van 14 J uni 1948, wat betreft de 
bestraffing wegens niet-nakoming van de 
bepaling waarbij de wet van 14 Juni 
1948, bij aanvulling van de besluitwet 
van 3 J anuari 1946, de verdubbeling van 
het verlofgeld oplegt waarop de arbei
ders, bedoeld bij artikel1 van de besluit
wet van 3 J anuari 1946, bij toepassing van 
die besluitwet recht hebben, eenvoudig 
naar de bepalingen van die besluitwet 
verwijst; dat dit artikel geen bijzondere 
straf bepaalt en dat, derhalve, het gebrek 
aan vermelding van dit artikel in het 
bestreden vonnis geen schending van de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
uitmaakt; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 
.en 26 van de besluitwet van 3 J a
nuari 1946 betreffende het jaarlijks ver
lof van de loontrekkende arbeiders, 
gezegd artikel 4 gewijzigd geweest zijnde 
door de wet van 16 Juni 1947, arti
kel 1 ; schending, voor zoveel nodig, 
van artikel 1 van gezegde wijzigende 
wet van 16 J uni 194 7 ; schending van 
artikelen 1, 2, 3, t,, 23, 24, 27, 28 en 
29 van het besluit van de Regent van 
16 Februari 1946 tot bepaling van de 
algemene toepassingsmodaliteiten van de 
hierboven vermelde besluitwet van 
3 Januari 1%6; schending van artike
len 1, 2, 3, 4, littera A, van de besluit
wet van 28 December 1%4 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid van de 
arbeiders, het hierboven aangeduid arti
kel 3, gewijzig·d geweest zijnde door de 
besluitwet van 3 Augustus 1945, arti-

kel 1 ; schending, voor zover nodig, 
van artikel 1 van gezegde wijzigende 
besluitwet van 3 Augustus 1945 ; scherr
ding· van artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 10 en 13 
van het besluit van de Regent del. 11 Mei 
1946, tot oprichting van een bijzondere 
verlofkas voor de diamantnijverheid, en, 
in zover nodig, van artikelen 1, 11 en 
12 van de besluitwet van 9 J uli 1%5 
houdende het statuut van· de paritaire 
comite's; schending van artikelen 1, 2, 
3 en 7 van de wet van 14 Juni 1948 
tot verdubbeling van het verlofgeld voor
zien bij de besluitwet dd. 3 J anuari 
1946, gewijzigd bij de wet van 16 Juni 
1947 betreffende het jaarlijks verlof van 
de loonarbeiders en tot regeling van 
sommige tijdelijke bepalingen inzake 
maatschappelijke zekerheid, huishoude
lijke heruitrusting· en kindertoelagen, 
doordat het bestreden vonnis aanlegger 
veroordeeld heeft tot de bij artikel 26 
van de hierboven gemelde besluitwet 
dd. 3 J anuari 1%6 voorziene straffen, 
steunend hierop dat hij, in zijn hoe
danigheid van werkgever van de diamant
nijverheid, zou verzuimd hebben de aan
vullende bijdrage te betalen welke hem 
door de wet v(ln 14 J uni 1948 is op
gelegd, en bestemd is om het dubbel ver
lofgeld te betalen dat door die wet ten 
voordele van de loonarbeiders in 
't algemeen is voorzien, dan wanneer de 
wet van 14 Juni 1%8, in zover zij het 
recht op een dubbel verlofgeld huldigt 
en uit dien hoofde aan de werkgevers bij
komende lasten oplegt, volgens de tekst 
zelf van haar artikel 1, slechts toepasse
lijk is op het verlofgeld toegekend bij 
toepassing van de besluitwet van 3 J a
nuari 1%6, gewijzigd door de wet van 
16 .Juni 1947, wat noodzakelijk uit. de 
toepassingssfeer er van uitsluit de arbei
ders van de diamantnijverheid die, onder 
oogpunt van inrichting en betaling van 
het jaarlijks betaald verlof, aan een bij
zonder regime onderworpen zijn, voort
spruitende uit met algemene stemmen in 
de sch6ot van het bevoegd paritair co
mite genomen besluiten, welke ver
plichtend werden gemaakt door het be
sluit van de Regent van 11 Mei 1946, 
bepalingen welke in een reeks hoofdpun
ten, zoals het getal verlofdagen, het tijd
stip van het verlof, de wijze van bere
kening van het verlofgeld, het bedrag 
van de patronale bijdragen, afwijken van 
het regime van het gemeen recht dat, 
inzake betaald verlof, door de hierboven 
aangeduide besluitwet van 3 J anuari 
1946 ingedcht is; 

Overwegende dat het besluit van de 
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Regent del. 11 Mei 1946, aangaande het 
j~arlijks verlof van de loontrekkende ar
beiders van de diamantnijverheid, een 
overeenkomst, gesloten in de schoot van 
het paritair comite van de diamant
nijverheid, verplichtend heeft gemaakt 
bij. toepassing van artikel 5 van de be
sluitwet van 3 J anuari 1946 ; 

Overwegende dat artikel 2 van het 
besluit van de Regent del. 11 Mei 19~6 
uitdrukkelijk voorziet dat de bepalingen 
van de besluitwet van 3 J anuari 1946, 
betreffende het jaarlijks verlof van de 
loontrekkende arbeiders en van zijn uit
voeringsbesluiten, op die nijverheid toe
passelijk blijven in zover de bepalingen 
van het besluit van de Regent daarvan 
niet afwij ken of ermede niet overenigbaar 
zijn; 

Overwegende dat de besluitwet van 
3 J anuari 19~6, welke als organieke wet 
inzake j aarlijks verlof van de loontrek
kende arbeiders geldt, twee essentii:ile 
grondbeginselen huldigt ; dat het, ener
zijds, aan de werlmemers het recht op 
minstens zes verlofdagen voor twaalf 
maanden arbeid toekent, en, anderzijds, 
voor elkeen van de toegekende verlof
dagen een verlofbezoldiging, gelijk aan 
hun normaal dagelijks arbeidsloon, aan 
de werknemers verzekert ; 

Overwegende dat het besluit van de 
Regent van 11 Mei 1946 enkel van het 
eerste dezer grondbeginselen afwijkt, waar 
het aan de arbeiders van de diamant
nijverheid, benevens de zes jaarlijkse ver
lofdag·en voorzien bij de besluitwet van 
3 J anuari 1946, zes bijkomende verlof
dagen toekent; dat het geen wettelijke 
afwijking van het tweede dezer grond
beginselen invoeren kon, vermits, naar 
luid van het verslag aan de Regent be
treffende de besluitwet van 3 J anuari 
19~6, vermeerdering van het aantal ver
lofdagen slechts door het paritair comi
te kon toegestaan worden bij toepas
sing van artikel 5 van die besluitwet 
mits behoud van het voor die verlofdagen 
normaal beschouwde loon ; clat het ten 
andere geen afwijking van bedoelcl 
grondbeginsel heeft ingesteld, het integen
cleel heeft geeerbiedigcl en een nauwge
zette toepassing er van heeft gemaakt, 
waar het, tengevolge van het toekennen 
van zes bijkomende verlofclagen, bene
vens de zes verlofdagen voorzien door de 
besluitwet van 3 Januari 19~6, de bij
drage door de werkgevers verschuldigd 
tot betaling van de verlofbezoldiging, 
welke door die besluitwet op 2 t. h. van 
het loon van de arbeiclers was bepaald, 

heeft verdubbeld en gebracht op ~ t. h. 
van dit loon; 

Overwegencle clat aldus blijkt clat, in
dien de arbeiclers van de cliamantnijver
heid hun recht op bijkomende verlofdagen 
in het besluit van de Regent del. 11 Mei 
1946 putten, hun recht om voor elkeen 
van de hun toegekencle verlofclagen een 
verlofbezolcliging te ontvangen, welke ge
lijk is aan hun normaal beschouwd dage
lijks arbeidsloon, aileen en uitsluitelijk 
in de besluitwet van 3 J anuari 19~6 grand
slag vinclt en geenszins in het besluit van 
de Regent del. 11 Mei 19~6 ; 

Overwegencle dat de wet van H Juni 
19~8, bij aanvulling van de besluitwet 
van 3 J anuari 1946, de verclubbeling van 
het verlofgeld en van de daartoe bestem
de bij clragen oplegt, cloch slechts ten be
lope van zes wettelijke gewone verlof
dagen; 

Overwegencle clat, luiclens artikel 1 
clezer wet,! die verdubbeling toepasselijk 
is op het verlofgelcl waarop de arbeiders, 
becloelcl bij artikel 1 van de besluitwet 
van 3 J anuari 1946, bij toepassing van die 
besluitwet recht hebben; 

Overwegencle clat uit de tekst van 
artikel 1 van de besluitwet van 3 J a
nuari 19~6 blijkt dat de werknemers van 
de cliamantnijverheid bij die wetsbepa
ling bedoelcl worden ; clat ten andere, 
zoals hierboven gezegcl, het verlofgelcl 
waarop die arbeiclers recht hebben clat
gene is clat bij de besluitwet van~ 3 J a
nuari 1946 voorzien worclt ; 

Overwegencle, derhalve, dat de wet van 
14 Juni 19~8 welke, bij aanvulling van 
de besluitwet van 3 J anuari 19~6 ten 
laste van de werkgevers de verdubbeling 
van het verlofgeld oplegt met betrekking 
tot de zes verlofclagen voorzien door 
de besluitwet van 3 J anuari 19~6, toe
passelijk is op de diamantnijverheid, en 
dat de werkgevers clezer nijverheid de 
bijclrage tot uitkering van clit verdubbeld 
verlofgeld verschulcligcl zijn, onvermin
clercl de bij clrage welke hen ten laste valt 
tot uitbetaling van de verlofbezoldiging 
welke betrekking heeft op de bijkomende 
verlofdagen toegekencl door het besluit 
van de Regent dd. 11 Mei 1946 ; 

Overwegencle dat de middelen clienten
gevolge niet kunnen worden aangenomen ; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en de uit
gesproken beslissingen overeenkomstig: 
de wet zijn, en dat, wat betreft de beslis
singen betreffende de burgerlijke vorde
ringen, geen bijzonder middel wordt 
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:aangevoerd en het Hof er geen ambts
hal ve opwerpt ; 

Om die redenen, voegt samen de zaken 
ing·eschreven onder nrs 313, S15, 316, 
317, 318, 319, 320, 321 en 322 van de al
·gemene rol ; verwerpt de voorzieningen ; 
-veroordeelt aanleggers elk tot een negende 
-van de kosten. 

30 Januari 1950.- 2e kamer.- Voo1·
.zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Vandermersch. - Gelijklui
dende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 30 Januari 1950. 

JAARLIJKS BETAALD VERLOF. 
BESLUITWET VAN 3 J ANUARI 1946, 
ARTIKEL 26. - TOEPASSING VAN EEN 
AANTAL GELDBOETEN HOGER DAN RET 
GETAL ARBEIDERS TEGENOVER WIE ER 
INBREUK WERD GEPLEEGD. - ONWET
TELIJKHEID. 

Is onwettelijk, het vonnis van veroordeling, 
uitgesprolcen bij toepassing van arti
kel 26 van de besluitwet van 3 Januari 
1946 betreffende het jaarlijks vel'lof van 
.de loonarbeiders, hetwelk een aantal geld
boeten oplegt dat hoger is dan het getal 
arbeiders tegenover wie er inbreulc werd 
gepleegd. 

(KEPPENS, T. RIJKSVERLOFKAS 
VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 J uni 1949 door de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen gewezen; 

Over het middel ambtshalve opgewor
pen : schending van artikel 26 van de 
besluitwet van 3 J anuari 1946, doordat 
het bestreden vonnis aanlegger tot 
79 geldboeten van 1 fr. heeft veroordeeld, 
dan wanneer het slechts, wat betreft 
67 werkliederi, ten laste van aanlegger 
een tekortkoming vaststelt aan de ver
plichting de verschuldigde bij drag·e te 
storten tot vestiging van de verlofbezol
diging voor verlofdagen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 26 van de besluitwet van 3 J anuari 
1946, de werkgevers die niet, of niet bin
nen de voorgeschreven termijn, of volgens 
de reglementaire modaliteiten; de voor 
het verlof verschuldigde bijdragen hebben 
betaald, met een geldboete van 1 tot 

25 frank of met een gevangenisstraf van 
een tot zeven dagen gestraft worden, en 
dat de voorziene geldboete zo dikwijls 
wordt toegepast als er arbeiders zijn te
genover wie een van de voorziene inbreu
ken werd begaan; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanlegger schuldig verklaart wegens niet
betaling van de bijdrage tot vestiging van 
de verlofbezoldiging voor verlofdagen en 
bijkomende verlofdagen van 20 werklie
den voor het eerste kwartaal 1948, van 
22 werklieden voor het tweede kwartaal 
en 25 werklieden voor het derde kwar
taal, en aldus van 67 werklieden; dat het 
niettemin aanlegger tot 79 geldboeten van 
, 1 frank veroordeelt; 

Overwegende dat, waar het bestreden 
vonnis aanlegger in 79 geldboeten heeft 
verwezen, niettegenstaande tegenover 
hem slechts ten opzichte van 67 werklie
den een inbreuk werd vastgesteld, het de 
wetsbepaling heeft geschonden die in het 
middel wordt aangeduid ; 

En overwegende dat.de verbreking van 
de beslissing over de publieke vordering 
de verbreking van de beslissing over de 
burg·erlijke vordering medebrengt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van de Correctionele Rechtbank 
te Antwerp en en dat melding er van zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
ster tot de kosten ; verwijst de zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Mechelen, 
uitspraak doende in hoger beroep. 

30 J anuari 1950.- 2e kamer.- VoO!'
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, I-1. Vandermersch. ~ Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 31 Januari 1950. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BE
LASTINGEN. - VERZOEKSCHRIFT GETE
KEND DOOR EEN ADVOCAAT DIE ,NIET 
HOUDER IS VAN EEN BIJZONDERE VOL
MACHT. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BE
LASTINGEN. - VERZOEKSCHRIFT GETE
KEND DOOR EEN LASTHEBBER. -·STIL
ZWIJGENDE LASTGEVING. - NIET AAN
GENOMEN DOOR DE WET. 
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1° Is niet ontvankelijlc, de voorziening in 
zaken van rechtstreekse belastingen, die 
werd ingesteld door een advoc.aat welke 
niet van een bijzondere volmacht doet 
blijken (1). (Wet van 6 September 1895, 
art. H; Wetb. van strafv., art. ld 7.) 

2° De stilzwijgende lastgeving, voorzien bij 
, m·tikel 67, alinea 2, van de samengescha
lcelde wetten betre ffende de inkomsten
belastingen, geldt slechts voor hem die, 
in naam van de belastingplichtige, v66r 
het hof van beroep een beroep instelt 
tegen de beslissing van de d·irecteu1· van 
de belastingen, en niet voor hem die, in 
naam van de belastingplichtige, een 
voorziening ,;nstelt tegen een arrest 
van het hof van beroep dat op het bwroep 
uitspraak !weft gedaan (2). (Samenge
schakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 67, al. 2; wet 
van 6 September 1895, art. 7.) 

(KUTSUKIAN, T. ADMINISTRATIE 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 Juni 19~9 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over de ontvankelijkheid van de voor-
ziening : · 

Overwegencle dat het verzoekschrift 
tot voorziening· in verbreking onclertekend 
is door Wilmots Jean, advocaat "bij vol
macht)); 

Overwegencle echter dat bij het ver
zoekschrift geen geschrift gevoegd is tot 
bewijs van een bijzondere volmacht; 

Overwegende dat, luidens artikel 67 
van de wetten op de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij besluit van de 
Regent van 15 Januari 19~8, artikel 14 
van de wet van- 6 September 1895 en 
artikel 417 van het W etboek van straf
vordering, waarvan het voorschrift in fis
cale zaken toepasselijk is, de lasthebber 
die voor de aanlegg·er een voorziening tot 
verbreking instelt, houder van een bijzon
dere volmacht moet zijn; 

Dat de tweede alinea van bovenver
meld artikel 67 aileen de volmachthouder 
betreft bedoeld bij artikel 7 van de wet 
van· 6 September 1895, dit is deze die 
v66r het hof van beroep een beroep in-

(1) Zie verbr., 31 .Tanuari 1938 (Bull. en 
PAsrc., 1938, I, 25); 31 .Tanuari 1939 (ibid., 
1939, I, 56); 21 Februari 1939 (A1'1', Verb1·., 
1939, 'biz. 62; Bull, en PAsrc., 1939, I, 90); 
zie ook verbr., 10 December 19~4 (Bull. en 

stelt teg·en de beslissing van de direc
teur van de belasting·en ; 

vVaaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is; 

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

31 Januari 1950. ~ 2e kamer. ~ Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. ~ Verslag
gever, H. de Clippele. ~ Gelijkluidende 
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. ~ Pleiters, 
HH. Wilmots (van de Balie te Antwer
pen) en Van Leynseele. 

2e KAMEn. ~ 31 Januari 1_950. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP TEGEN DE BESLISS-ING VAN 
DE DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN. 
~ BEROEP DAT, OP STRAF VAN VER
VAL, lVIOET WORDEN INGESTELD BINNEN 
DE VEER't'IG DAGEN DIE VOLGEN OP Dl~ 
KENNISGEVING VAN DIE BESLISSING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN DIE VOOR
ZIEN DAT SOlHMIGE FORMALITEITEN, OP 
STRAF VAN NIETIGHEID, MOETEN WOR
DEN VERVULD BINNEN EEN BEPAALDE 
TERlVIIJN. VOORSCURIF'l'EN VAN 
OPENBARE ORDE. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
~ BEROEP V66R HET HOF VAN BEROEP 
TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR VAN DE BELASTINGEN. ~ VER
PLICHTING VOOR HET HOF VAN BEROEP 
AlVIBTSHALVE TE ONDERZOEKEN OF HET 
BEROEP ONTVANKELIJK IS. 

1° Het beroep tegen de beslissing van de 
directeur van de belastingen en het origi
neel van de aanzegging e1· van moeten, 
op st1·a{ van v~rval, worden neerge
legd ter grif!ie van het hof van beroep 
binnen de veertlg dagen die volgen op de 
kennisgeving van de beslissing. aan de 
belanghebbende. (Wet van 6 September 
1895, art. 7 en 8.) 

2° Inzake inkornstenbelastingen, zijn van 
openbare orde, de wettelijke voorsch!-if
te.n die bevelen dat sommige (o1•maliteitwn. 

PAsiC., 1935, I, 75) en de nota·1 onderam~ 
verbr., 10 .Tanuari 1950 (Bull. en PAsrc., 
1950, I, 303). 

(2) Verbr., 31 .Tanuari 1939, vermeld in de 
bovenstaande nota. 
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op st1·af van nietigheid zullen vervuld 
worden binnen een bepaalde termijn (1). 

3° Het hof van beroep, dat van een beroep 
tegen een beslissing van de directeur van 
de belastingen kennis neemt, moet 
ambtshalve onderzoeken of dit beroep 
ontvankelijk is om binnen de door de wet 
bepaalde termijn te zijn ingediend ge
weest. (Wet van 6 September 1895, 
art. 7 en 8.) · 

(A.DMINISTRATIE VAN FINANCIEN, 
T; RYPENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 Juni 1%9 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 112 van de Grondwet, 66 en 67 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij besluit 
van 31 J uli 1%3 van de secretaris-gene
raal van het Ministerie van financien, en 
van artikelen 7 en 8 van de wet van 
6 September '1895, doordat het bestreden 
arrest het beroep ontvankelijk verklaart, 
dan wanneer uit de stukken van het dos
sier blijkt dat het slechts na het verstrij
ken van de wettelijke. termijn werd in
gesteld : 

Overwegende dat blijkt uit de stukken 
van de rechtspleging dat de uitgifte van 
de directoriale beslissing, op 6 December 
1945 verzonden bij een ter post aangete
kende brief, op 7 December 1945 besteld 
werd; 

Dat het beroep op 17 J anuari 1%6 aan 
de administratie aangezegd "werd : 

Overwegende echter dat, krachtens ar
tikel 8 van de wet van 6 September 1895, 
het verzoekschrift en het origineel van de 
aanzegging, op straf van verval, ter griffie 
van het hof van beroep moeten neder
gelegd worden binnen de veertig dagen 
die volgen op de kennisgeving van de 
beslissing aan de belanghebbende ; 

Dat de termijn derhalve aanvang nam 
op 8 December 1%5 en eindigde op 
16 Januari 1%6, zodat de aanzegging 
van het beroep op 17 J anuari 1946 en, 
derhalve, het later nederleggen van die 
aanzegging ter g-riffie van het hof van 
beroep, te laat werden gedaan ; 

(1) Raadplecg verbr., 1 Juli 1947 (Arr. 
Vm·br., 194.7, blz. 243; Bull. en PAsiC., 1947, 
I, 315) ; omtrent het karakter van openbare 
orde van de wetten betreffende de vestiging 
en <ie invordering van de belasting, raadpl. 
verbr., 27 Septembm·, 8 en 22 November 1949 

Overwegende dat inzake belastingen 
de voorschriften van de wet, bevelende 
dat sommige formaliteiten op straf van 
nietigheid zullen vervuld worden binnen 
een bepaalde termijn, van openbare orde 
zijn; 

Dat de rechter over de grand ambts
halve diende te· onderzoeken of het be
roep ontvankelijk was ; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest, 
door een beroep, dat te laat ingesteld 
werd, ontvankelijk te verklaren, de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen heeft 
geschonden ; 

Om die redenen, verbree.kt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerdei· tot- de kosten ; 
zegt dat er geen grand is tot verwijzing. 

3'1 Jan,uai'i '1950.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mattes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. de Clippele. - Gelijkluidende 
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- 31 Januari 1950. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE BIJ DE DIRECTEUR VAN DE 
BELASTINGEN TEGEN llET BELOOP VAN 
EEN AANSLAG. - TERMIJN. - AAN
VANG VAN DE TERMIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE BIJ DE DIRECTEUR VAN DE 
BELASTINGEN TEGEN HET BELOOP VAN 
EEN AANSLAG. - TERMIJN. - VER
LOOP VAN DE TERMIJN. 

1° De termijn waarin, op str:af van verval, 
de bezwaarschriften tegen het beloop van 
een aanslag moeten worden ingediend, 
neemt aanvang te rekenen van de 
datum vermeld op het aanslagbiljet of 
op de kennisgeving van aanslag, en niet 
te rekenen van de dag van de ontvangst 
el' van door de belastingplichtige (2). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 

(zie boger, blz. 32, 123 en 165; Bull. en PA
src., 1950, I, 35, 136 en 182). 

(2) Cfr. verbr., 23 Februari 1931 (Bull. en 
, PASIC., 1931, I, 88); 9 April1934 (ibid., 1934, 

I, 229); 7 April 1943 (ibid., 1943, I, 126). 

I 
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de inkomstenbelastingen, art. 61, 
par. 3.) 

2° Het volstaat niet dat het bezwaarschrift 
ingediend door een belanghebbende tege~ 
het beloop van zijn aanslag, binnen de 
wettelijlce termijn werd verzonden, doch 
het moet, op straf van ve1·val, binnen die 
termijn bij de directeu1· ter bestemming 
komen (1). (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 61, par. 3.) 

(DE BEIR, T. ADMINISTRATIE 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 2t. Mei 1949 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de· Belgische Grondwet 
van artikelen. 60, 61, paragraaf 3, 65; 
66, 67 en 69, ahnea's 1 en 2, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij koninklijk besluit van 
12 September 1936 en, voor zoveel nodig, 
van dezelfde wetten samengeschakeld 
bij besluit van de secretaris-generaal 
van het Ministerie van financien van 
3 J uni 1941 en bij besluit van de Regent 
van 15 J anuari 194o8, van artikel 11 van 
het koninklijk besluit nr t. van 22 Augus
tus 1934, van artikel t.O van het ko
ninklijk besluit van 22 September 1937 
genomen ter uitvoering van de samen: 
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, van artikelen 2 en 6 van 
de wet van 17 J uni 1938 tot weder
invoering van de nationale crisisbelas
ting, en, voor zoveel nodig, van zelfde 
artikelen van de wetten betreffende de 
nationale crisisbelasting samengescha
keld bij besluit van de Regent van 
16 Januari 1948, van artikel19 van de 
wet van 16 October 194o5, tot invoering 
van een extr~-belasting op de in oorlogs
tij. d behaalde exceptionele inkomsten, 
wmsten en baten, van artikelen 65 en 66 
van het koninklijk besluit van 10 Sep
tember 1936 houdende verzameling van 
de wetten betreffende de binnenlandse 
dienst van de posterijen, van artike
len 1317, 1319, 1320, 1322, 1984o, 1985, 
1989, 1997 en 1998 van het Burgerlijk 
Wetboek, van artikelen H1 en t.70 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple-

(1) Raadpl. verbr., 8 Februari 1921 (Bull. 
en PAsrc., 1921, I, 238); 9 Februari 1931 
(ibid., 1931, I, 77). 

ging, schending en miskenning van de 
bewijskracht die client toegekend aan de 
bewoordingen van de stukken voorgelegd 
tot staving van het fiscaal beroep van 
aanlegger en van de v66r het hof door 
partijen genomen conclusies : 1 o hier
door, dat het bestreden arrest beslist 
heeft dat de termijn om bezwaar in te 
dienen, bij artikel 61, paragraaf 3, van de 
samengeschakelde wetten bepaald be
gint te lop en, niet van de datum va~ ont
vangst af van de aanslagbiljetten door 
de belastingplichtige, maar van de dag 
af volgende op de verzendingsdatum van 
de aanslagbiljetten, terwijl de wet aan 
de belastingplichtige een minimumter
mijn toekent om standpunt te kiezen 
betreffende een aanslag, en die termijn 
dus slechts aanvang· kan nemen op. het 
ogenblik waarop de belastingplichtige 
aanzegging van het biljet ontvangt en 
niet op het ogenblik waarop door 'ver
ri.chtingen van innerlijk beheer, het rol
mttreksel opgemaakt wordt en een ver
zendingsdatum krijgt; 2° hierdoor, dat 
het bestreden arrest beslist heeft dat de 
winkeljuffrouw van aanlegger, als gekend 
persoon des huizes, hoeclanigheid bezat 
om, namens haar werkgever, de aangete
kende dienstverzendingen van het Mi
nisterie van financien geldig in ontvangst 
te nemen, terwijl het vaststond en niet be
twist werd clat de winkeljuffrouw van 
aanlegger niet de macht had verkregen 
aangetekencle omslagen te ontvangen of 
in fiscale zaken in zijn plaats op te treden; 
dat een clergelijke lastgeving niet kan 
vermoed worden, en dat, krachtens de 
wetgeving op de postclienst, aileen andere 
aangetekende zendingen clan brieven, dat 
is andere. dan gesloten omslagen, moge_n 
overhandrgcl worden aan personen dre 
geen volmacht hebben, en dan wanneer 
de wettelijke voorwaarden clus niet ver
wezenlijkt waren opdat een niet aan de 
bestemmeling overhandigd aangetekend 
schrijven zou kunnen geacht worden hem 
te hebben bereikt of overhandigd te .zijn 
aan een tot het ontvangen er van bevoegd 
persoon met de gevolgen die er uit voort
vloeien; 3° subsidiair, hierdoor dat het 
bestreden arrest beslist heeft dat, daar 
het waarschuwingsuittreksel op 31 Octo
ber 194 7 afgeleverd werd op het adres van 
aanlegger, en het bezwaarschrift dus 
uiterlijk op 30 April1948 moest ingediend 
worden, het verzoekschrift aan de di
recteur van de belastingen gestuurd op 
30 April 1948 te laat was, omdat het 
bij die ambtenaar slechts op 1 Mei 1948 
is toegekomen, terwijl het bezwaarschrift 
in ieder geval geldig ingediend wordt 
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wanneer het aan de directeur gezonden 
wordt de laatste dag van de wettelijke 
termijn van zes maanden, te rekenen van 
het afleveren van het waarschuwings
uittrel(sel af, zelfs zo het die ambtenaar 
slechts 's anderdaags bereikt : 

Over de eerste twee onderdelen van het 
middel : 

Overwegende dat artikel 61, para
graaf 3, van de samengeschakelde wetten 
op de inkomstenbelastingen, als ingang
punt van de termijn, waarin, op straf 
van verval, de bezwaarschriften bij de 
directeur van de belastingen moeten 
worden ingediend, uitdrukkelijk de datum 
zelf van het waarschuwingsuittreksel of 
van het aanslagbiljet aanwijst; 

Overwegende dat die tekst duidelijk 
en precies is en geen interpretatie yergt; 

Overwegende dat, aldus, naar lmd van 
de bewoordingen van de wet, bedoelde 
termijn aanvang neemt van de datum af 
vermeld op het waarschuwingsuittreksel 
of het aanslagbiljet, en niet van de dag af 
waarop zij door de belastingplichtige in 
ontvangst worden genomen; 

Overwegeq.de dat het dientengevolge 
zonder belang voorkomt verder na te 
gaan of, zoals in het tweede onderdeel van 
het middel wordt opgeworpen, aanleg
gers winkeljuffrouw wel degelijk hoeda
nigheid bezat om, namens haar werk
gever, de a:angetekende dienstverzendin
gen van het Ministerie van 'financien te 
ontvangen; 

Over het derde onderdeel van het mid
del : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 61, pa;ragraaf 3, van de samenge
schakelde wetten betreffende de iqkom
stenbelastingen, de bezwaarschriften te
gen de aanslagen in de belastingen, op 
straf van verval, binnen de door de wet 
bepaalcle termijn aan de clirecteur van de 
belastingen moeten worden aangeboden; 

Overwegende dat die bewoordingen van 
de wet klaar en duidelijk zijn; dat zij, 
zonder de minste twijfel, aantonen dat 
de belastingplichtige slechts aan het voor
zien verval van zijn recht op reclamatie 
ontsnapt wanneer zijn bezwaarschrift 
btnnen de wettelijke termijn aan de direc
teur worclt ter hand gesteld; dat het niet 
volstaat dat het bezwaarschrift binnen 
voormelde termijn behoorlijk werd op
gestuurd of ter. postbureel neergelegd, 
wanneer het werkelijk slechts na verstrij
king van die termijn bij de directeur is 
terechtgekomen; 

Overwegende dat aldus geen enkel van 
de drie onderdelen van het middel kan 
worden aangenomen ; 

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

31 Januari 1950.- 2• kamer.- Voo1'
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Vandermersch. - Gelijklui
dende conclusie, H. W.-J. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Bastelaer (van de Balie 
bij het Hof van beroep te Brussel) en 
Van Leynseele. 

18 KAMER.- 2 Februari 1950. 

SCHIP-SCHEEPVAART. - ZEEVER
ZEKERINGEN. - AANHOUDING VAN
WEGE EEN MOGENDHEID. - BEGRIP. 

M aakt een aanhouding vanwege een mo
gendheid uit, het bevel van de vij ande
lijke overheid dat de verzekerde in de 
volstrekte onmogelijkheid stelt levering 
van de goederen te bekomen op het oge.n
blik van de ontscheping en dat een on
beschikbaarheid ve1'001'Zaakt die blijft 
bestaan tot op de dag waarop de goederen 
worden verbeurd verklaard. 

Van de verplichting van de verzekerde, tij
dens de pm·iode welke de overlating voor
afgaat, alles te doen wat in zijn ve1·mogen 
ligt om de vrijmaking van de goederen 
te bekomen, nwet worden afgeleid dat de 
omstandigheid, dat die goederen gebeur
lijk zouden kunnen worden vrij gemaakt, 
geen hindernis uitmaakt voor het be
staan van een aanhouding vanwege een 
mogendheid. (Wetb. van koophandel, 
boek II, art. 234 en 244.) 

(V.O,Z.O.R., T. COMPTOIR 
COMMERCIAL BELGIKA.) 

1\,RREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 18 April1944 en 9 Juli 1%7 
door het Hof van beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 191, 201, 222, 243, 244 van de 
samengeordencle wetten van 21 Augustus 
1879, 12 Juni 1902 en 10 Februari 1908, 
welke boek II van het Wetboek van koop
handel uitmaken, betreffende de zee- en 
binnenscheepvaart, schending van arti
kel 97 van de Gronclwet, doordat de be
streden arresten en, meer in het bijzonder, 
het arrest van 9 J uli 1 9!. 7, aannemen dat 
een eenvoudige blokkering van de ver
zekerde voorwerpen « ware deze maat-
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regel zelfs louter administratief of van 
toezicht, voorlopig· en in afwachting ge
troffen met het oog op gebeurlijke beslag
leg·ging of opvordering, ontegenspreke
lijk een arrest op last van hogerhand 
uitmaakt " en dat het zo is, zelfs zo het 
niet is bewezen " dat de beschikking over 
de goederen volstrekt geweigerd ware ge
weest indien de eigenaars die hadden ge
vraagd " en zelfs indien " de hindernis tot 
aflevering volstrekt niet bestaat ,, als 
wanneer het arrest vanwege de· vorst of 
vanwege een macht, zoals door de wet 
is voorzien, de bestendigheid van de 
dwang veronderstelt die er de uitslag van 
is, tot op het ogenblik waarop het aan 
die vorst of aan die macht naar willekeur 
behaagt hem te doen ophouden (door het 
opheffen van de dwang of de indeplaats
stelling van een andere dwangmaatregel), 
en als wanneer gezegd arrest niet bestaat 
indien het aan de eigenaars mogelijk is 
de beschikking over hun goederen terug 
te bekomen mits een aanvraag of mits 
stappen bij de overheden, of indien de 
hindernis tot aflevering niet volstrekt is : 

Overwegende dat het middel, in zover 
het gericht is tegen het arrest van 18 April 
1%4, in feite niet opgaat, daar het aan 
het arrest een beslissing toeschrijft welke 
het niet behelst ; 

Overwegende dat het verwijt, gedaan 
aan het arrest van 9 Juli 1947, dit is, 
om een naar recht verkeerde reden te 
hebben aangenomen dat er in onderhavig 
geval aanhouding was vanwege een mo
gendheid; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het bevel, door intendant 
Chauzit op 16 Mei 1940 getroffen, 
verweerster in de volstrekte onmogelijk
heid heeft gesteld levering te bekomen 
van de goederen op het ogenblik van de 
ontscheping en dat de alzo veroorzaakte 
onbeschikbaarheid zonder onderbreking 
is blijven bestaan tot op de dag waarop 
de goederen door de Duitsers verbeurd 
werden verklaard ; 

Overwegende dat het arrest terecht 
hierop wijst dat de enkele gebeurlijkheid 
van een vrijmaking ingevolge stappen van 
de verzekerde geen hindernis uitmaakt 
voor het bestaan van een aanhouding 
vanwege een mogendheid; 

Overwegende dat, door aan de verze
kerde te bevelen alles te doen wat in zijn 
vermogen is ten einde die vrijmaking te 
bekomen, en door de verzekeraar toe te 
Iaten ook alzo te handelen, artikel 244 
van boek II van het Wetboek van koop
handel veronderstelt dat, tijdens het tijd
perk welk de overlating voorafgaat, de 

aanhouding vanwege een mogendheid 
blijft bestaan, welke ook de kansen wezen 
om er de lichting van te bekomen, de uit
oefening van het recht van overlating· 
bij aanhouding vanwege een mogendheid 
gedurende dit tij dperk geschorst blij
vende; dat, anderzijds, die wetsbepaling· 
geen reden: van bestaan zou hebben in
dien de aanhouding vanwege een mogend
heid afhankelijk was van het bestaan van 
een vo1strekte en definitieve hindernis 
tot alle mogelijke aflevering ; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen volgt dat het middel niet gegrond is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de aanleggende ven
nootschap tot de kosten en tot een vergoe
ding van 'lqO frank jegens de verwerende 
vennootsch~p. 

2 Februari 1950.- 1 e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Gelijkluidende con
clttsie, H. Colard, aclvocaat-generaal. -
Pleiters, HH. della Faille cl'Huysse en 
VanRyn. 

1 e KAMER. - 3 Februari_ 1950. 

1 o HUUROVEREENKOMST. - ON
ROEREND GOED. -WET VAN 31 JULI 
1947. - HUURPRIJS BIJ OVEREEN
KOMST BEPAALD OP MINDER DAN DE 
NORMALE HUURWAARDE OP 1 AUGUS
TUS 1939, VERMEERDERD MET 40 T. II. 
- 0VEREENKOMST NIET DOOR DE WET 
VOOR NIETIG GEHOUDEN. 

2° HUUROVEREENKOMST. - ON
ROEREND GOED. -WET VAN 31 JULI 
1947. - NORMALE HUURWAARDE. -
SCHATTING EENZIJDIG DOOR DE VER
HUURDER V66R HET BESTAAN VAN DE 
WET GEDAAN.- SCHATTING NIET DOOR 
DE HUURDER AANGENOM:EN. - MAAKT 
GEEN ERKENNING UIT DIE DE VERIIUUR
DER BINDT. 

3° BEWIJS.- BuRGERLIJKE ZAKEN.
BurTENGERECHTELIJKE BEKENTENIS. 
- KAN WEGENS FEITELIJKE DWALING 
WORDEN HERROEPEN. '- WET VAN 
31 JULI 194 7 INZAKE HUISHUUR. -
WIJKT NIET AF VAN DE BEPALINGEN 
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK IN
ZAKE HERROEPING VAN DE BEKENTE
NIS. 

1° Geen enkele bepaling van de wet van 
31 Juli 1947 inzake huishuur verldaart 
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met~g de overeenkomst waarbij de par
tijen de huui·prijs van een onroerend 
goed, bedoeld door die wet, bepalen op 
minder dan de normale huurwaarde op 
1 Augustus 1939, vermeerderd met 
40 t. h. 

:2° De wet van 31 Juli 1947 inzake huis
huur kent aan de schatting van de hmtr
waarde van een onroerend goed op 
1 Augustus 1939, eenzijdig door de ver
huurder· gedaan v66r het bestaan van die 
wet en niet door de huurder aangenomen, 
het karakter· niet toe van een erkenning 
die voor de verhuurder bindend is. 

:3° Een buitengerechtelijlce belcentenis lean 
wegens een feitelijlce dwaling worden 
herroepen {1). (Burg. Wetb., art. 1354 
en 1356.) 

(FRAN<_;:OIS, T. VANDEVELDE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op '17 December 194 7 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
-eerste aanleg te Brussel; 

Over het enig middel : schending van 
.artikelen 1, '1 0 en 3 7 van de wet van 
31 Juli 1947, van artikelen '1354 en 1356 
-van het Burgerlijk Wetboek, schending 
van artikel 97 van de Grondwet, eerste 
onderdeel, doordat het bestreden vonnis 
.aan aanleggers ·in verbreking het recht 
weigert de normale huurwaarde te bewij
:zen op 1 Augustus 1939 van het litigieus 
.appartement, dat op die datum niet ver
huurd was, omdat de rechtsvoorganger 
-van aanleggers, in een in '1945 g·eschreven 
brief, die waarde zou geschat hebben, en 
dit, alhoewel aanleggers beweerden dat 
die schatting verkeerd was en hen niet 
kon binden, het vonnis verklarende dat 
« alhoewel het van openbare orde is dat 
de huurprijs het door de wet bepaald 
bedrag niet mag overtreffen, nochtans 
.client aangenomen dat de verhuurder ge
bonden is door de schatting welke hij 
zelf van de wettelijke huurprijs gedaan 
heeft wanneer, zoals in onderhavig geval, 
die schatting niet verdacht wordt de 
wettelijke huurprijs te overtreffen "; dan 
wanneer de wet van 31 Juli 1947 bepaalt 
dat, wanneer de plaatsen op 1 Augustus 
1939 niet verhuurd waren, de huurwaarde 
·OP die datum door de rechter bepaald 
wordt, dat die wet van openbare ordeis, 
zowel in haar bepalingen welke gunstig 
zijn voor de verhuurders als in deze welke 

(1) Verbr., 29 October 1891 (Bull. en PAsrc., 
1891, I, 275). 

VERBR., 1950. - 23 

gunstig zijn voor de huurder, en dat zij, 
de toegelaten verhogingen vaststellende 
volgens " de normale huurwaarde op 
1 Augustus 1939 "• aan de verhuurder, 
zoals aan de lmurder het recht moet ver
lenen de normale huurwaarde volgens 
de werkelijkheid te bepalen, niettegen
staande een vroeger verkeerde schat
ting, dit, des te meer daar de wet uit
drukkelijk bepaalt " niettegenstaande 
elk strij dig be ding of elke strij dige over
eenkomst" (schending van .artikelen 1, 
10 en 37 van de wet van 31 Juli 1947); 
tweede onderdeel, doordat het bestreden 
vonnis, alzo, ten laste van aanleggers een 
soort buitengerechtelijke bekentenis 
aanneemt, welke gezegde aanleggers 
beweerden het gevolg te zijn van een fei
telijke dwaling, en hun het. recht weigert 
het bewijs van die dwaling door een des
kundigenonderzoek te Ieveren ; dan wan
neer de gerechtelijke bekentenis zelf kan 
herroepen worden wanneer hij, die ze 
deed, bewijst dat zij het gevolg van een 
dwaling is (schending van artikelen 1354 
en 1356 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het eerste deel van het eerste onderdeel 
van het middel veronderstelt, geen be
paling van de wet, van 31 Juli 1947 be
schikt dat de huurprijs van de bij be
wuste wet bedoelde onroerende goederen 
niet lager mag .zijn dan het bedrag van 
de normale huurwaarde op 1 Augustus 
1939, vermeerderd met 40 t. h. ; 

Dat uit artikelen 10, alinea's 1, 6 en 
11, enkel blijkt dat de huurprijs noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks dat be
drag mag overtreffen ; 

Overwegende, wat het overige van het 
middel betreft, dat, zo het vonnis " in 
feite vaststelt dat de beoordelingselemen
ten van de normale huurwaarde op 
1 Augustus 1939 in de zaak verenigd 
zijn "• het die vaststelling steunt op de 
enige reden dat de rechtsvoorganger van 
aanleggers, in een brief van 2'1 Maart 
1945, zonder enig voorbehoud, de nor
male huurwaarde op 1 Augustus '1939, 
vermeerderd met 40 t. h., geschat heeft 
op 945 frank per maand en dat de ver
lmurder gebonden is door de schatting 
van de wettelijke huurprijs welke hij zelf 
gedaan heeft, wanneer die schatting niet 
verdacht wordt gezegde huurprijs te 
overtreffen ; 

Overwegende dat het vonnis niet vast
stelt dat die schatting door verweerder 
aangenomen werd ; dat geen bepaling van 
de wet van 31 J uli 194 7 aan de door de 
verhuurder eimzij dig gedane schatting 
van de normale huurwaarde het karakter 
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van een erkenning toekent welke hem 
bindt; 

Dat, al had de rechter in de brief van 
de rechtsvoorganger van aanleggers een 
buitengerechtelijke bekentenis g·ezien, 
dan nog artikelen 1354 en 1356, alinea 4, 
van het Burgerlijk Wetboek geen beletsel 
waren voor het door de aanleggers be
weerd recht het bestaan van een feite
lijke dwaling te bewijzen waardoor de her
roeping er van gerechtvaardigd wordt; 

Dat alzo het vonnis de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen schendt; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel en dat melding er van zal ge
maakt worden op de ·kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
der tot de kosten ; -verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 
uitspraak doende in hoger beroep. 

3 Februari 1940.- 1 e kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Giroul. - Gelijklui
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter~ 
micourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, H. della Faille d'Huysse. 

1e KAMER.- 3 Februari 1950. 

1° ARBEIDSONGEVALLEN. -WET
TEN SAMENGEORDEND BIJ KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 28 SEPTEMBER 1931. -
TOEPASSINGSVOORWAARDEN.- ARBEI
DER DIE OP IIET OGENBLIK VAN IIET 
ONGEVAL ZICII ONDER IIET GEZAG, DE 
LEIDING EN HET ·TOEZICHT VAN EEN 
BEDRIJFSHOOFD BEYOND. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - ARBEIDSONGE
VAL. - TOEPASSING VAN ARTIKEL 1 
VAN DE BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 
28 SEPTEMBER 1931 SAJVIENGEORDENDE 
WETTEN.- WERKGEVER DIE BETWIST 
DAT OP IIET OGENBLIK VAN HET ON
GEVAL DE ARBEIDER ZICH ONDER ZIJN 
GEZAG, LEIDING EN TOEZICHT BEYOND. 
- VONNIS DAT HET BESTAAN VAN DIE 
OMSTANDIGHEDEN NIET VASTSTELT. -
ONWETTELIJK VONNIS. 

1° Er is geen arbeidsongeval, naar de zin 
van artikel 1 van de samengeordende 
wetten betreffende de ve1·goeding van de 
schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen, wanneer, op het ogenblik van 
het ongeval, de arbeider zich niet bevond 
onder het gezag, de leiding en het toe-

zicht van een bedrijfshoofd of werkge
ver (1). (Wetten samengeschakeld bij 
koninklijk besluit van 28 September 
1931, art. 1; wet van 10 Maart 1900, 
art. 1.) 

2° Wannee1· het bedrijfshoofd (of de ver
zekemar op wie zijn verplichtingen zijn 
overgegaan) betwist dat de arbeider, op 
het ogenblik van het ongeval, zich bevona 
onder zijn gezag, Ieiding en toezicht, is 
het vonnis niet wettelijk gemotiveerd dat, 
zonder het bestaan van die omstandig
heid vast te stellen, beslist dat artikel1 van, 
de b~i koninklijk besluit van 28 Septem
be!" 1931 samengeschakelde wetten op de 
vergoeding van de uit het ongeval voort
vloeiende schade toepasselijk is. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMPAGNIE 
BELGE D' ASSURANCES GENERALES », T. 
MARCHAL.} 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 Maart 1948 in hoger beroep 
door de Rechtbank van eerste aanleg te 
N amen gewezen ; 

Over het eerste middel tot verbreking ;, 
schending van artikel 1, gewijzigd door 
artikel 1 van de besluitwet van 9 Juni 
1945, in 't bijzonder artikel1,'alinea's 1 
en 6, en van artikelen 2, 3 en 21 van de 
wetten op de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit de arbeidsongeval
len, van artikelen 1 en 3 van de wet 

_ van 10 Maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, van artikelen 1101, 1107, 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek en 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis aangenomen heeft 
dat het ongeval, waarvan verweerder het 
slachtoffer was geweest, moest aangezien 
worden als voorgevallen in de loop en 
ten gevolge van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, zonder nochtans 
de gepastheid en de gegrondheid te· 
betwisten, noch van de bewering van 
aanlegster, volgeris welke het ongeval zich 
had voorgedaan wanneer verweerder 
zich niet onder het gezag, de leiding en 
het toezicht van zijn werkgever bevond, 
noch, -ten andere, van de feitelijke om
standigheden door aanlegster tot staving 
van die bewering ingeroepen, en, met 
het bestaan niet vast te stellen van 
die hoofdzakelijke voorwaarde, zonder 
welke de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst niet kan begrepen worden, ten 

(1) Verbr., 19 April 1928 (Bull. en PASIC., 

1928, I, 133); 3 November 1932 (ibid., 1932. 
I, 295); 28 Februari 1935 (ibid., 1935, I, 174). 
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onrechte, en, in alle geval, zonder af
·doende reden ten aanzien van de regel
matige conclusies van aanlegster, be
:slist heeft dat het litigieus ongeval ge
beurd was in de loop en ten gevolge van 
·de uitvoering van de arbeidsovereen
komst en, dienvolgens, dat verweerder 
recht had op de vergoedingen voorzien 
.door de wetten op de vergoeding van de 
.schade voortspruitende uit de arbeids
.ongevallen : 

Overwegende dat aanlegster, in haar 
·Conclusies v66r de rechter in hoger be
:roep, staande hield dat het aan verweer
·der overgekomen ongeval, geen arbeids
oQngeval was, naar de zin welke deze term 
heeft in de wetten, samengeordend bij 
koninklijk besluit van 28 September 1931, 
.om de reden dat het zich voorgedaan 
heeft op een dag waarop het werk ge
:schorst was, op het einde van een feest
maal aangeboden door het hoofd van de 
·onderneming ter ere van leden van het 
personeel en dat het slachtoffer op dit 
.ogenblik niet onder het gezag, de leiding 
en het toezicht van het hoofd van de on
·derneming was ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat het een arbeidsongeval is om
dat het verweerder, in dienst van een 
belangrijke onderneming, zedelijk onmo
cg·elijk was, de uitnodiging af te wijzen op 
-een door het beheer ingericht feest
maal. .. ; dat dergelijk feestmaal deel uit
maakt van de gebruiken eigen aan het 
nijverheidsmidden waarin het contract de 
arbeider plaatst "; 

Overwegende dat noch uit de ene noch 
uit de andere dezer vaststellingen blijkt 
.dat verweerder, tijdens zijn aanwezigheid 
·Op het feestmaal en op het ogenblik van 
het ongeval, zich onder het gezag, de 
leiding en het toezicht van het hoofd van 
cde onderneming bevond, omstandigheid 
.door aanlegster betwist en vereist voor de 
toepassing van artikel 1 van de voor
melde samengeschakelde wetten; 

Waaruit volgt dat de rechter geen wet
telijke grond heeft gegeven aan het dis.
positief van zijn beslissing en dat deze de 
in het middel aangeduide bepalirigen 
schendt; 

(1) Raadpl. verbr., 13 Juli 1939 '(Btt!l. en 
PAsiC., 1939, I, 366); 4 April 1941 (Arr. 
Verbr., 1941, blz. 72; Bull. en PAsrc., 1941, 
I, 120 ·en de conclusie van de Heer procureur
generaal Cornil); 19 April 1945 (Arr. Verbr., 
1945, blz. 133; Bull. en PAsrc., 1945, I, 145); 
:27 Juni 1946 · (Arr. Verbr., 1946, blz. 249; 
.Bull. en PAsrc., 1946, I, 271); 12 en 26 Juni 
1947 (Arr. Verbr., 1947, biz. 203 en 229; 

Om die redenen, en zonder dat het 
tweede middel dient te worden beant
woord, verbreekt de bestreden beslissing; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Namen 
en dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
en, gelet op de wet van 20 Maart 1948, 
veroordeelt aanlegster tot de kosten ; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dinant, uitspraak doende 
in hoger beroep. 

3 Februari 1950.-18 kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Demoulin. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Delacroix. 

18 KAMER.- 3 Februari 1950. 

1° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.-
0VEREENKOMST. lNTERPRETATIE 
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. -
REGI);LEN. 

2° VERHURING VAN DIENSTEN.
CONTRACT VAN VERHURING VAN DIEN
STEN ZONDER BEPALING VAN TIJD. -
BEDING VAN VERBREKING ZONDER OP
ZEGGING. - BEDING GEOORLOOFD « IN 
SE >l. 

3° BEWIJS. - OVEREENKOMST DIE 
KLAAR EN DUIDELIJK IS. - WEIGE
RING VAN DE RECHTER ZE TOE TE PAS
SEN. - WEIGERING GESTEUND HIEROP 
DAT DIE OVEREENKOMST TEGEN DE 
BILLIJIUIEID INDRUIST. - ONWETTE
LIJKE BESLISSING. 

1° De rechter over de grond, die een over
eenkomst moet interp1·eteren, mag, in
dien de bewoordingen e1· van klaar en 
duidel~jk zijn, niet afwijken van hun 
gebruikelijke zin dan met te steunen 
op uitwendige feiten ten opzichte van het 
geschreven stuk; het is· hem niet toege
laten de termen van de overeenkomst tegen 
te spreken (1). 

Bull. en PAsiC., 1947, I, 266 en 299); 12 No
vember 1948 (A1·r. Vm·br., 1948, biz. 54.6; 
Bull. en PAsiC., 1948, I, 626); 3 Maart en 
16 Juni 1949 (Arr. Verbr., 1949, biz. 158 
en 396; Bull. en PAsiC., 1949, I, 177 en 447); 
Fr. verbr., 5 Januari 1948 (Dall. hebd., 1948, 
blz. 265) ; J. DAlliN, nota onderaan verbr., 
30 Januari 1947 (Rev. crit. de jurispr. belge, 
1947, biz. 211 en vig.). 
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2° Is geoorloofd, beho'Udens bijzondere wet
tel·ijke bepalingen, het beding van ver
b1·eking, zonder opzegging, vrtn een con
tract van dienstverhuring zonder bepa
ling van tijd {1). 

3° Wanneer een beding van een overeen
komst klaar en duidel~jk is, mag de rech
ter niet weigeren er aan tussen pm·tijen 
bindende kracht toe te kennen om de 
enige reden dat het tegen de billijkheid 
indruist (2). (Burg. Wetb., art. '113~.) 

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « GRANDS 
MAGASINS AU BON MARCilE "• T. OCULA.) 

ARHEST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 J uli 194 7 door het H of van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 113~, '1135, '1152, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, van 
artikel 97 van de Grondwet, van het ge
loof dat aan de akten is verschuldigd en 
van de overeenkomst tussen partij en ; 
en over het derde middel : schending· van 
artikelen '113~ en '1135 van het Burger
li.ik Wetboek en van artikel 97 van de 
Grondwet : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat ver
weerster, die sedert vier en twintig jaar 
in dienst van aanlegster was en waarvan 
de bezoldiging op het laatst gemiddeld 
130.000 frank per jaar bedroeg, op 9 Oc
tober 1946 afgedankt werd, zonder . op
zegging noch rechtmatige reden, en dat 
zi.i, wegens dit feit, een vergoeding· ':an 
10.800 frank ontvangen heeft, vergoedmg 
volgens aanlegster hoger dan deze welke 
krachtens de overeenkomst verschuldigd 
was· 
O~erwegende dat het regelmatig voor

gebracht beroepen vonnis, artikel 6 van 
de overeenkomst, welke de partijen 
bindt, in zijn geheel aanhaalt, welk 
artikel 6 is opgesteld als volgt : « Elke 
partij zal aan onderhavig contract een 
einde kunnen maken door middel van 
wederzijdse opzegging van drie maanden, 
aan de andere partij bij ter post aan
getekende brief gegeven ;, opzegging welke 
aanvang zal nemen de dag volgend op 
deze waarop zij zal gegeven worden ; 

" Ingeval de tweede ondergetekencle 

(1) LAURENT, d. XVII, nrs 65 eh volg. ; Hue, 
d. VII, nr 246. 

(2) Verbr., 31 October 1935 (B11ll. en PAsrc., 
1936, I, 22); 20 Februari 1947 (Arr. Verbr., 
1947, biz. 59; B11ll. en PAsiC., 1947, I, 80). 

(hier verweerster) meer dan tien jaar
in dienst van de eerste ondergetekend~ 
{hier aanlegster) zou gebleven zijn, \fan 
zou de wederzijdse opzegging op zes. 
maanden gebracht worden en aanvang· 
nemen 's anderen daags volgend op de 
clag waarop zij zal gegeven worden. In 
dit geval zou cle forfaitaire vergoeding,. 
voorzien in paragraaf ~ hierna, verdub-· 
belcl worden. 

" In geval van zware font zal de afdan-· 
king door cle eerste ondergetekencle zon
cler opzeg·ging en zoncler vergoeding kun-
nen gedaan worden. . 

"Inclien een van cle partijen onderha
vige overeenkomst zoncler rechtmatige re
clen verbrak of indien zij ogenblikkelijk 
aan de clienstverhuring einde stelde, zon
cler aan cle andere de hierboven voorziene 
opzegging te geven, clan zal cleze andere 
partij, in aile geval, slechts recht hebben 
op een verg·qeding gelijk aan 3.125 frank 
te forfaitairen en onherroepelijken titel 
vastgesteld " ; 

Overwegencle clat het bestreden· arrest 
aanneemt " dat cle vierde alinea van ge
zegd artikel geenszins aan de " Grands 
, Magasins Au Bon Marche " het recht 
geeft om, in overtreding· met het grond
becling van het artikel hun becliende zon
der rechtmatige reden, ogenblikkelijk en 
zoncler opzegging af te clanken ; dat het 
zich er toe beperkt ef)n sanctie te voor
zien ingeval van zulke met de overeen
komst strij clige claacl; dat de " Grands 
" Magasins Au Bon Marche " zich niet 
ad libitum van hun verplichting van op
zegging mogen ontslaan ; dat zij erto~ 
gebonden blijven en dat, indien zij er aan 
tekort komen, hun contractueel, als straf, 
in iecler geval een bij zondere forfaitair· 
vastgestelde vergoeding wordt opgelegd, 
zelfs buiten het geval voorzien bij arti-· 
kel 9, voor die tekortkoming en in ver
gelding van het bedroevend gevoel welk 
aan het slachtoffer door de brutale con
tractbreuk wordt aangedaan " ; 

Overwegende dat het, dienvolgens, aan 
verweerster, hoven de som van 10.800 fr. 
door aanlegster gestort, een bedrag van 
65.000 frank ten titel van schadevergoe-
ding· toekent; · 

Overwegende dat alinea ~ van artikel 8 
alzo door de bestreden beslissing wordt 
ge1nterpreteerd in deze zin dat het een 
bijzondere, 'tis te zeggen bijkomende ver
goeding voorziet, welke enkel zou be
stemd zijn om het zedelijk nadeel te ver
goeden voortvloeiend nit de brutale ver
breking van de overeenkomst; en welke 
zou mogen gecumuleerd worden met de 
herstelling van het stoffelijk nadeel ver-
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oorzaakt door het afdanken zonder op
zegging noch rechtmatige reden; 

Overwegende dat die interpretatie de 
gewone en gebruikelijke zin van gezegd 
artikel 8 rniskent, luidens hetwe]k, inge
val van onmiddellijke verbreking of ver
breking zonder rechtmatig·e reden, ver
weerster in alle geval slechts zal kunnen 
aanspraak makeil op een vergoeding ge
lijk aan 3.125 frank te forfaitairen en on
herroepelijken titel vastgesteld; 

Overwegende dat, inderdaad, uit die 
tekst blijld dat de voorziene vergoeding 
de enige is die verschuldigd is ingeval 
ogenblikkelijk en zonder rechtmatige 
reden aan het contract .van dienstverhu
ring een einde vvordt gesteld; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond geeli enkel uitwendig feit ten op
zichte van het geschreven stuk inroept 
tot staving van zijn interpretatie, welke 
onverenigbaar is met de klare en duide
lijke bewoordingen van de litigieuze over
eenkomst; dat hij, dienvolgens, het ge
loof schendt dat aan die overeenkomst 
verschuldigd is ; 

Overwegende, wel is waar, dat het ar
rest, op dit punt door het derde middel 
van· de voorziening bestreden, beweert 
dat aline a !to van artikel 8, indien zij de 
draagwijdte had welke aanlegster, vol
g·ens haar inhoud, er aan geeft " in 
erge mate in strijd zijn zou met de recht
vaardigheidszin " ; 

lVIaar overwegende dat de rech ter zij n 
. beoordeling niet in de plaats van deze Van 

de wetgever mag· stellen ; da,t het beding 
van verbreking, zonder opzegging, van 
een verhuring van diensten in se geoor
loofd is; dat de wetgever, die alleen mag 
beslissen of het sociaal belang een bij
zondere bescherming van de ene of de 
andere van de contracterende partijen 
vergt, niet geoordeeld heeft dat gezegd 
belang· daaromtrent zijn tussenkomst ver
eiste ten gunste van de bedienden wier 
bezoldiging 72.000 frank per jaar over
schrijdt; 

Overweg·ende, dienvolgens, dat met de 
toepassing te weigeren van een klaar en 
bepaald heeling, om reden dat aan de bil
lijkheid afbreuk zou gedaan worden, het 
bestreden arrest artikelii34o van het Bur
gerlijk Wetboek heeft geschonden, het
welk voorschrijft dat de wettelijk gesloten 
overeenkomsten als. wet gelden voor de
genen die ze aangegaan hebben en niet 
kunnen herroepen worden dan met weder
zijdse toestemming of om de door de 
wet erkende oorzaken; 

Waaruit volgt dat het eerste en het 

derde middel van de voorziening moeten 
aangenomen worden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hofvan beroep te Brussel en dat 
melding er van 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. 

3 Februa:ri 1950. -1• kamer.- Voo1·
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. :____ 
Ve1·slaggeve!', H. Daubresse. - Gelijk~ 
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Delacroix. 

1" KAMER.- 3 Februari 1950. 

1° OPENBARE ORDE. - REGISTRA
TIE. - TERMIJNEN TOT VESTIGING EN 
TOT INVORDERING VAN DE REGISTRA
TIERECHTEN. - ZIJN VAN OPENBARE 
ORDE. 

2° VERJARING. - BuRGERLIJKE zA
KEN. - AFSTAND, DOOR DE SCIIUL
DENAAR, VAN EEN VERKREGEN VER
JARING. - ARTIKEL .2220 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEIC - AFSTAND 
VAN DE REEDS VERLOPEN TIJD VAN 
EEN STEEDS LOPENDE VERJARING. -
GELDIGHEID . 

3° VERJARING.- ARTIKEL 2220 VAN 
HET BURGERLIJK WETBOEK. - AF
STAND, DOOR DE SCHULDENAAR, VAN DE 
REEDS VERLOPEN TIJD VAN EEN STEEDS
LOPENDE VERJARING. - WET VAN 
17 AUGUSTUS 1873. - AFSTAND ZON
DER UITWERKING OP DE VERjARING, 
DOOR .DIE WET INGESTELD, VOOR DE. 
INVORDERING VAN DE REGISTRATIE
RECHTEN. 

1° De termijnen betl'effende het vestigen en
het inv01·deren van de l'egistratierechten
zijn van openbare o1·de (1). 

2° A1·tikel 2220 van het Burgerlijk Wet
hoek, dat in zaken van privaat belang 
de schuldenaa1' toelaat afstand van een 
ve1'k1'egen verjaring te doen, laat hem 
ook toe afstand te doen van de 1·eeds ver-

(1) Raadpl. verbr., 19 Maart 1891 (Bull. 
en PAsrc., 1891, I, 94); 17 December 1931 
en 9 Juni 1932 (ibid., 1932, I, 8 en 185); 
7 Maart 1939 (Ar1·. Vm·b1·., 1939, blz. 76; 
Bull. en PASIC., 1939, I, 119). 
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lop en tij d van een st?eds lopende verj a-
1'ing (1). 

:3° Onde1· het reg_ime van de wet van 
17 Augustus 1873, kan de afstand door 
de schuldenaar van registratierechten van 
de reeds verlope:n tij d van een tot invor
dering van die rechten ingestelde ve1ja
ring geen uitwerking hebben (2). 

'(BESTUUR VAN FINANCIEN, T. SCHAAF.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
-arrest, op 10 J anuari 19~5 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
.artikel 7 van de wet van 17 Augustus 
1873 betreffende de verjaring in fiscale 
en tuchtzaken, van artikelen 6 en 2220 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest de afstand van de ver
Jopen verjaringstijd, door de schulde
naars van de registratierechten .onderte
kend, krachteloos verklaart omdat arti
kel 7 van de wet van 17 Augustus 18 73 
slechts de vorderingen betekend en gere
-gistreerd v66r het einde van de termijnen 
als verjaringstuitende akten erkent, dan 
wanneer door dat artikel slechts bedoeld 
wordt de wijzen van stuiting te bepalen 
van de verjaring inzake registratierechten 
-door de schuldeiser en de toepassing niet 
van de hand gewezen heeft, .in dezelfde 
zaken, van· de stuitingswijzen van de 
verjaring door de schuldenaar, toege
Iaten door de burgerlijke wet, onder an
-dere de wijze voorzien door artikel 2220 
van het Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat uit de· vaststellingen 
-van het bestreden arrest blijkt dat de liti
gieuze akte van verdeling op 7 April1930 
g·eregistreerd werd ; dat de eis tot beta
ling van de bijkomende rechten op 
26 Juli 1933 betekend Werd, hetzij na het 
verstrijken van de verjaringstermijn van 
twee jaar voorzien door artikel ~ van de 
wet van 17 Augustus 1873; 

Overwegende dat, tegen het uit de ver-

(1) Raadpl. verbr., 4 October 1894 (Bull. 
-en PAsiC., 1894, I, 291); DE PAGE, d. VII, 
b. II, blz. 1136. 

(2) De wetsbepalingen die de termijn van 
-die verjaring vaststellen zijn van openbare 
-orde (zie nota 1 hierboven) en de wet van 
17 Augustus _1873 bevat geen enkele bep;tling 
-welke uitwerking toekent aan een afstand, 
:gedaari door ·de schuldenaar van registratie
:rechten, van de reeds verlopen tijd van- die 
-verj aring. 

Sinds het van kracht worden van het 

jaring afgeleide middel, de Staat voor 
de rechter over de grond heeft ing·eroepen 
dat de rechtsvoorganger _van eerste 
verweerster en de twee andere verweer
ders, bij verzoekschrift tot de Minister 
van financien op 1 April 1932 gericht, 
enige dagen v66r het verstrijken van de 
verj aringstermij n, zich akkoord hadden 
verklaard om afstand van de verlopen 
verjaring·stijd te doen; . 

Overwegende dat de wetsbepalingen, 
welke de termijn van verjaring bepalen 
betreffende het vestigen en het invorderen 
van de belasting, van openbare orde 
zijn; 

Overwegende dat artikel 2220 van het 
Burgerlijk Wetboek, in zover het de 
schuldenaar toelaat afstand van de ver
kregen yerj aring en, dienvolgens ook, 
afstand van de reeds verlopen verja
ring te doen, niet toepasselijk is inzake 
belastingen, behalve uitdrukkelijke af
wijkende bepaling; dat het in de macht 
valt noch van het bestuur noch van de 
schuldenaar afstand te doen van de reeds 
verlopen tijd van een verjaring die van 
openbare orde is ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
met te beslissen dat de afstand van de 
reeds verlopen verjaring, welke op 1 April 
1932 werd gedaan, zonder uitwerksel is, 
geeri enkel van de in het middel ver
melde wetsbepalingen heeft geschonden; 

Overwegende dat het middel naar recht 
faalt; 

Om die redenen, verwerpt de v·oorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding vari 150 frank je
gens verweerders. 

3 Februari 1950.-16 kamer.- Voor
zitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter.- -
Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijklui
dende conclusie, H. Raoul Hayoit deTer
micourt, eerste advocaat-generaal. · -
Pleiters, HH. Van Leynseele en Dela
croix. 

koninklijk besluit n' 64 dd. 30 November 1939, 
houdende het W etboek der registratie-, hypo
theek- en griffierechten, en van de wet van 
13 Augustus 1947, is zulks veranderd. A.rti
kel 217 van dit wetboek, gewijzigd door arti
kel is van de wet van 13 Augustus 1947, be
paalt dat : « De afstand van de verlopen tijd 
van de verjaring wordt, wat zijn uitwerking 
betreft, gelijkgesteld met de stuitingsdaden » 
van de door dit wetboek gevestigde verjaring 
tot invordering en teruggave van de registra
tierechten, interesten. en boeten. 
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, 2e KAMER. - 6 Februari 1950. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.- BE
WIJS VAN ZIJN REGELMATIGREID. -
VONNIS EN STUKKEN VAN DE RECHTS
PLEGING. 

2° RECHTERLIJKE INRICHTING.
KRIJGSRAAD. - ARTIKEL 6 VAN DE 
BESLUITWET VAN 26 MEI 1 9lJA, GE
WIJZIGD DOOR ARTIKEL 1 VAN DE BE
SLUITWET VAN 18 DECEMBER 19!.5.
GEEN HOOFDOFFICIER IN DE ZETEL. -
GEEN RECHTVAARDIGING VAN DIE AB
NORMALE SAMENSTELLING VAN DE ZE
TEL. - NIETIG VONNIS. 

3° VERBREKING. - STRAFZAKEN. -
DRAAGWIJDTE. 

4° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VERBREKING ZON
DER BEPERKING EN VERWIJZING NAAR 
RET MILITAIR GERECHTSROF ANDERS 
SAMENGESTELD. - ELEJVIENTEN VAN 
BEOORDELING V66R, RET VERBROKEN 
ARREST INGEWONNEN 'l'IJDENS HET ON
DERZOEK DOOR RET MILITAIR GERECHTS
HOF. - HOF VAN VERWIJZING HEEFT 
GEEN REKENING ERMEDE TE HOUDEN 
OM ZIJN OVERTUIGING 'fE VORMEN. 

5° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT. - ARTI
KEL 115, PARAGRAAF 2, 3°, VAN HET 
STRAFWETBOEK. - BIJ DE VIJAND 
GEDANE AANZOEKEN OF STAPPEN. -
BESTELLING GEDAAN V66R 10 MEl 
1940. - AANZOEKEN OF STAPPEN GE
DAAN NA DIE DATUM. - AANZOEKEN 
OF STAPPEN DIE ENKEL HEBBEN GE
STREKT TOT HET VERKRIJGEN VAN DE 
GRONDSTOFFEN NODIG TOT HET VER
VAARDIGEN VAN DE PRODUCTEN. -
STRAFBARE MISDAAD. 

6° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT EEN 
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CON
CLUSIES AANVOERT. - PASSEND ANT
WOORD. - MIDDEL MIST IN FEITE. 

7° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE NIETIGHEID VAN DE AANSTEL
LING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
VERDACHTE DIE DE GELEGENHEID 
HEEFT GEHAD DE GELDIGHEID VAN DIE 
AANSTELLING V66R DE RECHTER OVER 

(1) Verbr., 28 Maart 1949 (Arr. Verbr., 
1949, blz. 209; BuU. en PASrc., 1949, I, 239). 

(2) Verbr., 11 Maart 1926 (Bull. en PAsrc., 
I926, I, 288); 8 December 1927 (ibid., 1928, 

DE GROND TE BETWISTEN. - VER
DACHTE DIE DIT NIET HEEFT GEDAAN. 
- MIDDEL DAT WEGENS ZIJN NIEUW
HEID ONONTV ANKELIJK IS. 

1° El/c vonnis, desvoorlwrnend aangevuld 
door de stukken van de rechtspleging, 
rnoet het bewijs inhouden dat de reclit
bank, die uitspmak heeft gedaan, wet
telijk was sarnengesteld (1). 

2° Is nietig, het vonnis gewezen door de 
krij gsraad die moest sarnengesteld zijn 
overeenkornstig artikel 6 van de besluit
wet van 26 Mei 1944_., gewijzigd door ar
tikel 1 van de besluitwet van 18 Decem
ber 1945, wanneer dit rechtscollege, be
nevens de twee burgerlijke rnagistraten, 
een kapitein-commandant, een kapitein 
en een luitenant begreep, zonder dat enig 
stuk van de rechtspleging de !'eden doet 
kennen die de afwezigheid van een hoofd
officier kan rechtvaardigen. 

3° De niet bepetkte verbrelcing, rnet vet
wijzing, van een in hager beroep gewe
zen · an·est, stelt de partijen in dezelfde 
staat waarin zij zich bevonden wanneer 
de zaak aanhangig werd gernaakt bij de 
rechtm· die de vetbroken beslissing lweft 
uitgesproken, rechter in wiens plaats 
deze wotdt gesteld nam· welke de zaak 
wordt verwezen (2). 

4° vVanneer het atrest van het rnilitair ge
rechtshof zondet heperking werd verbro
ken en de zaak werd verwezen naar 
het rnilitair gerechtshof anders sarnen
gesteld, lweft, om zijn overtuiging te vor
rnen, het hof naar hetwelk werd verwezen 
geen rekening te houden rnet de elernenten 
van beoordeling ingewonnen tijdens het 
onderzoe/c gedaan door het militair ge
rechtshof v66r de verbreking van het 
arrest (2). 

5° De levering van hulp aan de vijanden 
van de Staat is sttafbaar wannee?' zij het 
gevolg is van aanzoeken of stappen ge
daan bij die vij anden, zelfs indien de 
bestelling dagtekent van v66r 10 Mei 
1940 en indien de aanzoeken of stappen, 
door de verdachten na voorrnelde daturn
gedaan, enkel hebben gestrekt tot het ver
ktij gen van de grondsto ffen no dig tot het 
vervaatdigen van de te leveren produc
ten (3). (Strafwetb., art.115, par. 2, 3°.) 

6° Mist feitelijke grondslag, het middel dat 
een gebrek aan antwoord op de conclu-

1, 43, 3°); 16 November 1948 (Arr. Verbr., 
1948, blz. 557; Bull. en PASIC., 1948, I, 637). 

(3) Verbr., 15 Januari 1946 (Arr. Verbr .• 
1946, blz. 22; Bull. en PASIC., 1946, I, 25); 
14 Juli 1947 (Arr. Verbr., 1947, blz. 261 ;
Bull. en PASIC,, 1947, I, 335). 
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sies aanvoert, dan wanneer deze laatste 
in de beslissing een passend antwoord 
hebben ontvangen (1). 

? 0 Is niet ontvankelijk, wegens zijn nieuw
lwid, het middel afgeleid uit de nietig
heid van de aanstelling van de burger
lijke partij, wanneer de verdachten, aan
gemaand om de geldigheid van die aan
stelling te betwisten v661· de 1'echter 
over de grond, zich daarvan hebben 
onthouden. 

(KIEVITS EN MARKLE, 
T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 19 October 1949 gewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel; 

I. Wat de beslissing gewezen over de 
publieke vordering betreft : 

Over het eerste middel van de voorzie-· 
ningen van Kievits en van Markle : 
schending van artikelen 6 van de be
sluitwet van 26 Mei 1944, gewijzigd door 
artikel 1 van de besluitwet van 18 De
cember 1945, 215 van het Wetboek van 
strafvordering, 97 van de Grondwet, van 
de bepalingen van het Wetboek van mi
litaire strafvordering van 20 Juli 1814, in 
zake toepasselijk, en schending van de 
rechten van de verdediging, eerste onder
dee!, doordat het bestreden arrest, im
pliciet doch zeker, vap. ambtswege de v66r 
de krijgsraad gevoerde rechtspleging· 
en het beroepen vonnis heeft ver
nietigd, om reden, dat geen stuk van 
de rechtspleging toeliet na te gaan of 
de zetel van de krijgsraad overeen
komstig de wet samengesteld werd, 
dan wanneer de zittingbladen van de 
krijgsraad vaststellen dat de militaire 
leden door uitloting aangeduid werden 
met aanwijzing van de datum van de uit
loting, en dan wanneer het vervangen 
van een hoofdofficier door een kapitein
commandant impliciet en ten genoege 
van rechte het belet bewijst een hoofd
officier aan te duiden, en dan wanneer 
geen wetsbepaling, op straf van nietig
heid, de vaststelling van de werkelijkheid 
van dit belet vereist ; tweede onderdeel : 
doordat het bestreden arrest, althans, het 
punt onzeker heeft gelaten of het werke
lijk, wegens onregelmatigheid in de sa
menstelling van de zetel, de v66r de 

{1) Verbr., 20 Juni 1949 (Bull. en PAsro., 
194.9, I, 458). 

krijgsraad gevoerde rechtspleging en het 
beroepen vonnis heeft vernietigd en 
de zaak aan zich heeft getrokken, 
zoals de beweegredenen van het arrest 
het schijnen aan te duiden, ofwel of 
het die rechtspleging en het vonnis 
niet vernietigd heeft, het dispositief 
dienaang·aande niets vermeldend, en niet
temin bij nieuwe beschikkingen uitspraak 
gedaan heeft, die onduidelijkheid gelijk
staande met een gebrek aan redenen en 
bovendien een strijdigheid tussen de be
weegredenen en het beschikkend ge
deelte van het arrest bevattende ; derde 
onderdeel : doordat het bestreden arrest, 
indien het de v66r de krijgsraad gevoerde 
rechtspleging niet vernietigd heeft, het 
ter zittingen van de krijgsraad gedaan 
onderzoek niet willekeurig kon van de 
hand wijzen zonder dit onderzoek in aan
merking te nemen en nate zien, dan wan
neer hetmilitair gerechtshof, oordelende 
naar bescheiden, rekening moet houden 
met al de stukken die regelmatig het 
dossier samenstellen en de gegrondheid 
er van moet beoordelen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de krijgsraad niet sa

mengesteld was overeenkomstig de be
palingen van- artikel 6 van de besluitwet 
van 26 Mei 1944, gewijzigd door de be
sluitwet van 18 December 1945 ; 

Dat, inderdaacl, clan wanneer, krach
tens dit artikel, de krijgsraad, als mili
taire rechters, een hoofclofficier, een ka
pitein en een luitenant moet begrijpen, 
de processen-verbaal van de terechtzit
tingen van de krijgsraad en het beroe
pen vonnis v:aststellen dat, buiten de 
burgerlijke leden, een kapitein-comman
dant, een kapitein en een luitenant van 
de zetel deel uitmaakten ; 

Overwegende dat clergelijke samenstel
ling slechts regelmatig zijn kan indien de 
voorwaarden voorzien door de laatste 
alinea van gezegd artikel 6 verenigd 
waren; 

Overwegende dat het vonnis of de 
rechtspleging het bewijs moet bevatten 
dat de rechtbank, die uitspraak heeft 
geclaan, wettelijk was samengesteld; 

Overwegende dat, zoals het bestreden 
arrest er op wijst, " g·een enkel stuk van 
de rechtspleging de onmogelijkheid vast
stelt een hoofdofficier aan te duiden of het 
bestaan van een voor de rechtspleging 
nadelige vertraging in geval van aandui
cling van een hoofdofficier " ; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het eerste middel naar recht faalt; 
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Over het tweede en derde onderdeel : 
Overwegende dat, na hierop gewezen 

te hebben dat, wanneer de krijgsraad ken
nis kreeg van de ten laste van aanleggers 
gelegde inbreuken, de zetel niet overeen
komstig de wet samengesteld was, het 
bestreden arrest vermeldt dat " het Hof, 
om zijn overtuiging op te doen, slechts 
rekening heeft gehouden met de tij dens 
het vooronderzoek ingewonnen elemen
ten van beoordeling " ; 

Dat het alzo zonder dubbelzinnig
heid de nietigheid van het onderzoek ter 
zitting en van de beslissing van eerste 
aanleg vaststelt; 

Overwegende dat, ten gevolge van die 
vaststellin~en, het arrest het beroepen 
vonnis vernietigt en bij nieuwe beschik
king uitspreekt; 

Overwegende dat, bij gebrek aan elk 
wettelijk voorschrift welk het gebruik 
van zekere vormen verplichtend maakt, 
dit dispositief moet verstaan worden als 
de vernietiging van het onderzoek ter 
zitting· en van de beslissing van eerste 
aanleg uitsprekende; dat er geen strij
digheid bestaat tussen dergelijk disposi
tief en de vermelde beweegredenen; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
tweede onderdeel van het middel in feite 
niet opg·aat, evenals het derde onderdeel, 
gegrond op de onderstelling· dat de rechts
pleging v66r de krijgsraad niet zou ver
nietigd geweest zijn; 

Over het tweede middel van de voor
zieningen van Kievits en van Markle : 
schending van artikelen 209, 210 211 en 
215 van het Wetboek van strafvordering 
en van de bepalingen van het Wetboek 
van militaire strafvordering van 20 .Tuli 
18H, in zake toepasselijk, en schending 
van de rechten van de verdediging, door
dat het bestreden arrest vaststelt dat, om 
de overtuiging van het militair gerechtshof 
te staven, slechts rekening werd gehou
den met de tijdens het vooronderzoek 
ingewonnen elementen van beoordeling 
en dat dus de elementen van beoor
deling, ingewonnen tijdens het onder
zoek, gedaan v66r het militair gerechts
hof v66r dat het verbroken arrest werd 
gewezen, zonder onderzoek willekeurig· 
van de hand werden gewezen, dan 
wanneer dit onderzoek v66r het .militair 
g·erechtshof aan de nietigheid van de 
v66r de krijgsraad gevoerde rechtsple
ging vreemd was, dat zij reg·elmatig was, 
en dat de geldigheid er van door de ver
breking van het' arrest niet aangetast 
was; dat, dienvolgens, de elementen van 
beoordeling, welke dit onderzoek bevatte, 
regelmatig van het dossier deel uit-

maakten en dat het militair gerechishof 
er op acht moest slaan om zijn over
tuiging te vormen : 

Overweg·ende dat een eerste arrest, 
door het militair g·erech tshof op 15 .T uli 
1%7 gewezen, op 26 April 191!8 verbro
ken werd met verwijzing, namelijk in 
zover het aanleggers veroordeeld had op 
de publieke vorclering en op cle burgerlijke 
vordering· van de Belgische Staat en het 
de vennootschap " Ateliers de Traze
gnies " burgerlijk verantwoordelijk had 
verklaard voor aanleggers; 

Overwegende dat de verbreking met 
verwijzing, niet beperkt zijnde wat aan
leggers betreft, de partij en thans in zake 
in dezelfde staat heeft g·esteld waarin 
zij zich bevonden wanneer de zaak aan
hangig werd gemaakt bij de rechter die de 
verbroken beslissing heeft gewezen, rech
ter in wiens plaats de rechter werd gesteld 
naar welke de zaak verwezen wercl; 

Overwegende, dienvolg·ens, dat het hof, 
naar hetwelk de zaak wercl verwezen, 
moest uitspreken alsof bij dit laatste 
het ·hoger beroep rechtstreeks was aan
hangig gemaakt geweest ; dat het hof 
clienvolg·ens, om zijn overtuiging te sta
ven, geen rekening moest houden met 
de elementen van beoordeling ing·ewon
nen in de loop van'het onderzoek waartoe 
v66r het militair gerechtshof v66r de uit
spraak van het bestreclen arrest werd 
overgegaan ; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel van de voorzie
ningen van Kievits en van Markle : 
schending van artikel 115, paragraaf 2, 
3°, van het Strafwetboek, aangevuld door 
de besluitwet van 25 Mei 1%5, doordat 
het bestreden .arrest, na vastg·esteld te 
hebben dat beklaagde enkel vervolgd 
was wegens levering aan de Reichbahn 
van voorwerpen van gewone aard in uit
voering van een bestelling in .T anuari 
1%0 geclaan v66r het begin van de vij
andelijkheclen tussen Duitsland en Belgie, 
niettemin dit artikel op beklaagde heeft 
toegepast, clan wanneer die bepaling aan 
de bedoelde leveringen slechts het karak
ter van misdrijf toekent indien zij gepaard 
gaan met inschikkelijkheid " om in de 
bestellingen van de vijanden van de 
Staat te voorzien "• dan wanneer het niet 
ging over de uitvoering van een bestel
ling van de vijanden van de Staat, maar 
over een bestelling v66r de oorlog ge
daan door onderdanen van een Staat die, 
op het ogenblik waarop zij gedaan werd, 
geen vijand van Belgie was, en dan wan
neer de beperkende interpretatie van de 



------------ -----------~-------~---------------- --------------

__.:.__ 362-

strafwet niet toelaat de toepassing er van 
buiten haar bewoordingen uit te breiden : 

Overwegende dat het misdrijf, voor
zien bij artikel 115, paragraaf 2, so, van 
het Strafwetboek, aileen ten laste van 
.aanleggers aangenomen werd; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
namelijk vaststelt dat « de twee beklaag
den (hier aanleggers), in uitvoering van 
een bestelling, in J anuari 1940 aangeno
men met de toestemming van de Bel
giselle overheden, aan het bestuur van de 
Reichbahnooo meerdere honderden tank
wagens hebben geleverd , en dat « die 
levering gedaan werd ingevolge bij de 
vijanden van de Staat gedane aanzoeken 
of stappen met heL oog op de bevoorra
ding in grondstoffen die onmisbaar waren 
voor het vervaardigen van de te leveren 
producten , ; . 

Overwegencle clat de voormelcle wets
bepaling van de levering van gronclstof
fen of bewerkte stoffen aan de vijanden 
van de Staat een misclrijf maakt «wan
neer deze levering is geschiecl ingevolge 
door hen of bij tussenpersonen, die voor 
hun rekening· hanclelen, geclane aanzoe
ken of stappen , ; 

Dat het volgens de wet noclig is, cloch 
volstaat, clat de levering het gevolg is 
van aanzoeken of stappen, zonder clat 
vereist worclt clat cleze noodzakelijk de 
verkrijging van bestellingen tot doel 
hebben; 

Overwegencle clat, zoncler het verkrij
gen van de onmisbare stoffen voor d·e 
vervaardiging van de te leveren procluc
ten, de levering onmogelijk zou zijn ; dat 
deze dus afhankelijk is van dit verkrijc 
gen, en clat zij, clienvolgens, het gevolg 
is van stappen bij de vijancl gedaan om 
gezegde stoffen te verkrijgen; 

Overwegencle clat ·die interpretatie 
overeenkomstig is met de geest van de 
wet ; clat cleze, zoals het verslag aan de 
Regent, clat de besluitwet van 25 Mei 
1945 voorafgaat, het onclerlijnt, onder 
nx S van paragraaf 2 van artikel 115, de 
leveringen heeft willen straffen, wanneer 
zij, wegens de omstancligheclen waarin zij 
geschieclclen, in hoofde van de clacler een 
schulclige inschikkelijkheid aantonen om 
aan de behoeften van de bezetter in zijn 
oorlogseconomie te voldoen ; dat clerge
lijke inschikkelijkheicl blijkt uit de stap
pen en aanzoeken welke door het bestre
den arrest vastgestelcl worden ; 

Overwegencle dat uit die beschouwin
gen blijkt dat het ongeoorloofd karakter 
van de bestelling niet een van de bestand
delen van dergelijk misclrijf is ; clat het 
feit dat, in onderhavig geval, het contract 

in J anuari 1940 gesloten werd niet van 
aarcl is de\ uitvoering er van tijdens de 
oorlog, in ov~rtreding met de strafwet, 
te rechtvaarcl1gen ; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Over het vierde miclclel van de voor

ziening van Kievits : schencling van arti
kelen 97 van de Gronclwet en 115, para
graaf 2, S0 , van het Strafwetboek, aan
gevulcl door de besluitwet van 25 Mei 
1945, cloordat het militair gerechtshof 
bij conclusies, regelmatig door be~ 
klaagcle neergelegcl, uitgenocligd vast te 
steilen clat het openbaar ministerie het 
niet twijfelachtig bewijs irtbracht van het 
algemeen opzet in hoofde van aanlegger 
en van zijn wil om aan de levering 
van hulp aan de vijand cleel te nemen 
eerder dan een geheime vaderlanclslie
voencle beclrijvigheicl aan de dag te leggen, 
ZICh er toe beperkt heeft te antwoor
den, enerzijds, clat de verwezenlijking 
van de beweercle vaclerlanclslievencle 
handeling niet vastgesteld was, doch 
zonder aan te cluiclen of beldaagde al 
clan niet werkelijk het inzicht had gehacl 
deze hancleling te verwezenlijken en, 
anclerziJcls, dat beklaagde vrij en wetens 
had gehanclelcl, maar zoncler het bestancl
deel van wil vast te steilen dat noclig 
is voor het bestaan van het algemeen op
zet, dit dubbelzinnig en onvoldoend ant
woord in aile geval gelijkstaancle met een 
gebrek aan beweegredenen, dan wanneer 
het b~wijs van het algemeen opzet een 
van de bestandclelen is van het misdrijf, 
en dat de rechter over de grand het be
staan er van moest vaststeilen, vermits 
de conclusies van beklaagcle hem claartoe 
uitclrukkelijk uitnocligden : 

Overwegende dat de conclu~ies, door 
aanlegger genomen tijdens het debat 
welk het bestreden arrest voorafging, 
namelijk vermelden « clat de gehele be
drijvigheid van de concludeerder in de 
"Ateliers de Trazegnies , geen ander doel 
had dan een vals uiterlijk te doen blijken 
met het oog op de verwezenlijking van 
de doeleinden van openbare orde welke 
hij zich had voorgesteldo 0 0 ; clat op het 
openbaar ministerie de last weegt het be
wijs in te brengen van het noodzakelijk 
en toereikend opzet, 't is te zeggen van 
het vrij en bewust inzicht om hulp aan 
de vijand te verschaffen op de wijze bij 
artikel 115, paragraaf 2, S0 , van het 
Strafwetboek voorzieno o 0 dat, daar de 
concludeerder slechts gehandeld heeft met 
het doel zijn land te dienen en de plannen 
van de vijand te doen mislukken, zijn 
bedrijvigheid het opzet uitsluit hulp aan 
deze laatste te verschaffen , ; 
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Overwegende dat, luidens de bewoor
dingen van het bestreden arrest, " de zo
gezegde verwezenlijking van een vader
landslievende. handeling, door beklaagde 
Kievits aangevoerd, niet bewezen is, 
noch zelfs waarschijnlijk blijkt uit om 
het even welk bestanddeel ook van de 
rechtspleg·ing waarop het Hof mag acht 
slaan; dat bewezen is dat die beklaagde 

_ vrij en bewust de hem. ten laste gelegde 
daden heeft gepleegd, zich rekenschap 
g·evende van de aanzienlijke hulp welke 
hij aan de vijand tot voortzetting van 
zijn oorlogsinspanning verschafte, zonder 
dat om het even welke vaderlandslie
vende bedrijvigheid tot verontschuldi
ging van zijn gedragingen kon dienen " ; 

Overwegende dat het arrest, alzo, op 
passende wijze de in het middel bedoelde 
conclusies heeft beantwoord en op vol
doende wijze en zonder dubbelzinnigheid 
het bestaan van het bestanddeel van op
zet heeft vastgesteld, dat aan de grond 
van het misdrijf ligt welk ten laste van 
atmlegger aangenomen werd; 

Dat het middel in feite niet opgaat ; 
En overwegende dat voor het overige 

de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing wettelijk is ; 

I I. Aangaande de beslissing over de 
vordering van de burgerlijke partij, Bel
giselle Staat, gewezen : 

Over het vierde middel van de voor
ziening van Markle en over het vijfde mid
del van de voorziooing van Kievits : 
schending van artikelen t. van de wet 
van 17 April 1878, 66, 67, 215 en 359 
van het Wetboek va1f strafvordering·, en 
schending van de rechten van de verde- . 
diging, doordat het bestreden arrest, na 
de hele rechtspleging v66r de krijgsraad 
gevoerd, het beroepen vonnis daarin be
grepen, vernietigd te hebben of als nietig 
te hebben beschouwd, wegens onregel
matigheid in de samenstelling· van de 
zetel, niettemin over de burgerlijke vor
dering van de Belgische Staat uitspraak 
gedaan heeft met de zaak aan zich te 
trekken, dan wanneer gezegde nietigheid 
noodzakelijkerwij ze betrekking had tot 
de aanstelling van gezegde burgerlijke 
partij blijkende uit het « verlenen van 
akte " door de krijgsraad ter terechtzit
ting of althans uit het beroepen vonnis, 
en dat, dienvolgens, die burgerlijke vor
dering, niet wettelijk ingesteld zijnde, 
niet g·eldig aanhangig was bij het militair 
gerechtshof, hetwelk er zelfs geen kennis 
van nemen kon door de zaak aan zich 
te trekken : 

Overwegende dat uit het pi'oces-ver-

baal van de openbare terechtzitting, op· 
30 September 1%9 gehouden door het. 
hof naar hetwelk de zaak verwezen werd, 
blijkt dat aanleggers met het oog op 
hun verdediging verwittigd werden « dat 
het vonnis v:an de krijgsraad te Char
leroi wegens onregelmatige samenstelling 
van de zetel nietig schijnt ,, dat zij me
dedeling van de stukken betreffende de 
samenstelling van de zetel gekregen heb
ben en dat zij er inzage van namen; 

Overwegende dat zij van dit ogenblik 
af in staat waren op 17 October 1%6 
ter terechtzitting van de krijgsraad de 
geldigheid van de aanstelling van de 
burgerlijke partij te betwisten ; dat uit 
geen stuk van de rechtspleging blijkt dat 
zij dergelijke betwisting· zouden opge
worpen hebben ; 

Dat het middel, vreemd aan de open
bare orde, aldus aan het hof, naar het
welk de zaak verwezen werd, niet on
derworpen werd; 

Dat, voor zoveel het de schending in
roept van de rechten van de verdediging, 
het in feite niet · opgaat en voor het 
overige niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning·en ; veroordeelt elke aanlegger tot de 
kosten van zijn voorziening. 

6 Februari 1950. - 2" kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Daubresse. - Gelijklui
dende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2• KAMER. - 6 Februari 1950. 

SCRIP- SCHEEPVAART. - BINNEN
SCHEEPVAART. - SLEEPCONTRAC'l'. -
REGLEMENTERING INGETROKKEN DOOR 
DE BESLUITWET VAN 5 MEl 1%t..
TERUG IN WERKING GEBRACHT DOOR 
HET 1\IIINIS'l'ERIEEL BESLUI'l' VAN it. DE
CEMBER 1%t..- PERKEN.- BEPALIN
GEN BETREFFENDE DE VERAN'l'WOOR
DELIJKHEID VAN DE SLEEPBOOT EN VAN 
DE SLEEPSCHEPEN. - NIET 'l'ERUG. IN 
WERKING GEBRACH'l'. 

Het ministerieel besluit van 14 Decembe1· 
1944· betreffende de door de Dienst voor 
regeling van de binnenvaart en de Bel
gische sleepvaartgroepering toe te passen 
reglementen, heeft het besluit van 24 Sep
tember 1941 en de in uitvoering er van 
genomen 1·eglementering, - besluit en 
reglementering die nietig werden ve!'
klaa!·d door de besluitwet van 5 Mei 
1944, artikel 1, A, 20, Ben C,- enke& 

• 
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terug tn voege gebmcht wat betreft de 
werking van de groepering en van de 
inschrijvingslcantoren; dit rninisterieel 
besluit heeft de bepalingen niet tentg in 
werking gebracht die de voonvaarden 
vaststellen waartegen de sleepcontracten 
verplichtend moeten worden afgesloten 
en onder meer de artikelen 12 en 13 van 
de bijlage tot het reglement van de beurt
kantoren van de Belgische sleepgroepe
ring, goedgekeurd bij besluit van 13 JI!Iei 
1943, artikelen die de ve1·antwoordelijk
heid van de sleep boot en van de sleepsche
pen 1·egelden. 

<(AKKERMAN, T. BELGISCHE STAAT EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MAASEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 Juni 1949 in hager beroep 
gewez'en door de .Correctionele Recht
bank te N amen ; 

I. In zover de voorziening de beslis
sing betreft gewezen over de tegen aan
Jegger ingestelde publieke vordering : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven vor
men werden nageleefd en dat de beslis
sing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing·en over de burgerlijke 
vorderingen gewezen : 

A. Van de Belgische Staat (lVIinisterie 
van openbare werken), burgerlijke par
tij : 

Overwegende dat aanlegger geen enkel 
middel inroept en clat het Hof er van 
ambtswege geen opwerpt ; 

B. Van de hanclelsvennootschap lVIaa
sen Arnold, vennootschap van Hollands 
recht, burgerlijke partij : 

Over het enig midclel : schending van 
artikel 7 van de besluitwet van 12 De
cember 1944 houclencle oprichting van de 
Dienst voor regeling van de binnenvaart 
(D.R.B.) en van artikel 2 van de besluit
wet del. 12 December 19H houdende op
richting van de Belgische sleepvaartgroe
pering, van artikel1 van het ministerieel 
besluit van 14 December 1944 betreffende 
de door de Dienst voor regeling van de 
binnenvaart en van de Belgische sleep
vaartgroepering toe te passen reglemen
ten, van het enig artikel van het besluit 
van 13 lVIei 1943 van de secretaris-gene
raal van het lVIinisterie van openbare 
werken en van artikelen 12 en 13 van de 
bijlage tot het reglement van de beurt
kantoren van de Belgische sleepgroepe-

ring door gezegd besluit goedgekeurd ; 
doordat het bestreden vonnis geweigerd 
heeft te erkennen dat aanlegger van de 
aansprakelijkheid outlast was door de be
palingen van gezegd besluit van 13 lVIei 
1943 en van het reglement welk het 
goedkeurt om .reden dat "dit besluit 
door de besluitwet van 5 lVIei 1944 nietig 
werd verklaard en aangaande het bedoeld 
punt niet vervangen werd ,, dan wan
neer, integendeel, die bepalingen op
nieuw door het ministerieel besluit van 
14 December 1944 in voege gebracht wer
den : 

Overwegende dat, volg{!ns de vaststel
lingen van het bestreden vonnis, het 
schip Trevir, eigendom van de burger
lijke partij, handelsvennootschap lVIaasen, 
door de font van aanlegger die het sleepte, 
zwaar werd gehavend tijdens de manam
vre van invaren van de sluis van " la 
Plante" te Namen; 

Overwegende dat aanlegger wegens dit 
feit veroordeeld werd om het aan die 
partij veroorzaakt nadeel te herstellen ; 

Overwegende dat aanlegger de be
streden beslissing verwijt niet aangeno
men te hebben dat hij van de verantwoor
delijkheid van dit ongeval outlast was 
luidens artikel 12 van de bijlage tot het 
reglement van de beurtkantoren, goed
gekeurd door het besluit van 13 lVIei 1943 
door de secretaris-generaal van het lVIi
nisterie van openbare werken genomen, 
en meldende dat, met uitzondering van 
de gevallen voorzien bij artikel 13 van 
gezegde bijlage, aile schade, ontstaan ge
durende de uitvoering van een sleepcon
tract, voor rekening ·van het sleepschip 
is· 

'overwegende dat de vraag hierop neer
komt of.- zoals aanlegger het beweert
het besluit van 13 lVIei 1943, genomen in 
uitvoering van het besluit van 24 Sep
tember 1941, en dienvolgens, door de 
besluitwet van 5 lVIei 1944 nietig ver
klaarcl, terug in werking werd gebracht 
door latere wetsbepalingen en bijzonder
lijk door het ministerieel besluit van 
14 December 1944 betreffende de door 
.de Dienst voor regeling van de binnen
vaart en van de Belgische sleepvaart
groepering toe te passen reglementen ; 

Overwegende dat gezegd ministerieel 
besluit, de reg·lementen uitgevaardigd op 
grond van het besluit van 21, September 
1941, namelijk dit van 13 lVIei 1943, 
slechts als geldig houdt, " behoudens wat 
t(Jgenstrijdig is met de bepalingen van de 
besluitwet van 12 December 1944 waar
door een Belgische sleepvaartgroepering 
ingericht werd " ; 
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Overwegende dat die besluitwet, de 
machten van de minister in zake bepa-
1ende, een precies onderscheid' maakt 
tussen, enerzijds, I.Ie bepa1ing van de 
:Sleeplonen en de huurprijzen voor sleep
boten, alsmede " alle andere voorwaar
·den » waartegen de sleep- en huurcon
tracten verplichtend moeten worden afge
.sloten (art. 7), en, anderzijds, de regie
men ten betreffende de werking van de 
groepering en van de door haar beheerde 
inschrijvingskantoren (art. 8); 

Overwegende dat uit de uitdrukkelijke 
:bewoordingen van de aanhef van het be
:sluit van 14 December 1944, welk enkel 
verwijst naar artikel 8 van de besluitwet 
van 12 December 1944, houdende op
Tichting van de Belgische sleepvaartgroe
pering,. blijkt dat de minister slechts tot 
-doel heeft gehad de reglementen, die uit
gevaardigd werden op grond van het be~ 
.sluit van 24 September 1941, terug in 
voege te brengen, enkel wat betreft de 
·« werking " van de groepering en van 
« de inschrijvingskantoren » (art. 8) en 
niet wat aangaat de voorwaarden waar

,tegen de sleepcontracten verplichtend 
moeten worden afgesloten (art. 7) ; 

Dat de draagwijdte van die bepa
ling nog in het licht wordt gesteld door 
artikel 3 van de besluitwet van 19 April 
1945, waarbij artikel 7 van de besluitwet 
van 12 December 1944 ingetrokken en 
vervangen werd en opnieuw aan de Mi
nister van openbare werken de macht 
wordt toegekend de voorwaarden te be
palen waartegen de sleepcontracten ver
plichtend moeten afgesloten worden ; 

Overwegende dat, op de dag van de 
overtreding, geen ministerieel besluit op 
het stuk was genomen ; 

Waaruit volgt dat het bestreden von
nis de in het middel aangeduide wetsbe
palingen niet heeft geschonden ; 

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

6 Februari 1950. ~ 2" kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - VeJ·
slaggever, H. Connart. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 Februari 1950. 

ASSISEN. - ONDERVRAGING VAN DE 
BESCHULDIGDE DOOR DE VOORZITTER 
OP DE TERECHTZITTING. - ONDER-

UITLEG TE VERSTREKKEN. - GEEN 
UITING DOOR DE VOORZITTER VAN ZIJN 
OVERTUIGING NOPENS DE SCHULDIG
HEID VAN DE BESCHULDIGDE. 

Geeft zijn overtuiging niet te kennen dat 
de beschuldigde schuldig is, de voorzitter 
die, t~j dens de ondervraging op de te-
1'echtzitting, een onderstelling maakt 
waaromtrent hij de beschuldigde ver
zoekt uitleg te ve1·strekken (1). (Wetb. 
van strafv., art. 268.) 

(MELCHIOR.) . 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 November 1949 door het Hof 
van Assisen van de provincie Luik ge
wezen; · 

Over het enig _middel : schending van 
de rechten van de verdediging en van 
artikelen 267 en 268 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat, ter terechtzit
ting van 7 November 194 9, de voorzitter 
van het hof van assisen zijn mening over 
de betichting in deze bewoordingen heeft 
gegeven : " ik denk dat gij binnen ge
treden zijt om te stelen » : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies akte vroeg hiervan dat een mening 
" door de voorzitter uitgebracht werd en 
aan de jury tijdens de ondervraging voor
gesteld werd » ; 

Overwegende dat, bij arrest dd. 8 No
vember 1949, het hof van assisen die akte 
heeft geweigerd hierop steunende dat de 
voorzitter van het hof, toen hij zich tot 
de beschuldigde richtte, hem kennis heeft 
gegeven van zijn g·evoel " dat hij in het 
huis was binnengegaan ... met het inzicht 
om er een diefstal te plegen n, maar dat, 
op tussenkomst van een zijner raadslieden, 
de voorzitter nader bepaald heeft dat de 
diefstal zeker niet bewez.en was en dat 
hij zich er toe beperkte een onderstelling 
te uiten waarover hij aan de beschul
digde vroeg uitleg te verstrekken en dat 
«de verdediging zich bp dat punt voldaan 
verklaard heeft » ; 

Overwegende dat die interpretatie van 
de gecritiseerde zinsnede met de bewoor
dingen ervan niet onverenigbaar is; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantiele of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 

STELLING WAAROMTRENT DE VOORZIT- (1) Zie verbr., 15 Maart 1921 (Bull. en 
TER AAN DE BESCHULDIGDE VRAAGT PASIC., 1921, I, 293). 
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rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

6 Februari 1950.-28 kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux; voorzitter. - Ver
slaggever, H. Sohier. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 6 Februari 1950. 

ASSISEN. - ARREST VAN VERWIJZING. 
- VOORZIENINGEN DOOR DE BESCHUL
DIGDE. - EERSTE VOORZIENING INGE
STELD BINNEN DE TIEN DAGEN VAN DE 
BETEKENING VAN HET ARREST. 
TWEEDE VOORZIENING INGESTELD BIN
NEN DE VIJF DAGEN DIE VOLGEN OP 
DE ONDERVRAGING DOOR DE VOORZIT
TER VOOR DE TERECHTZITTING. - ON
ONTV ANKELIJKHEID. 

De voorziening tegen een mTest van ver
wijzing naar het hof van assisen, inge
steld binnen de tien dagen van de bete
kening er van, draagt aan het Hof van 

_ verbreking het onderzoek op van de nie
tigheden welke opgesomd zijn in arti
kel 299 van het Wetboek van strafvorde
Ting; dam·uit volgt dat, indien derge
lijke voorziening van de . beschuldigde 
verworpen weTd, deze laatste niet meer 
ontvankelijk iii een tweede voorziening in 
te stellen binnen de vijf dagen die volgen 

• op de ondervraging door de voorzitteT 
v66r, de terechtzitting (1). (Wetb. van 
strafv., art. 296 tot 300.) 

(LEVAQUE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest van 
verwijzing naar het Hof van assisen, op 
28 Februari 1949 gewezen door het Hof 
van beroep te Brussel, Kamer van inbe
schuldigingstelling ; 

Overwegende dat de voorziening, in
gesteld overeenkomstig artikel 296 van 
het Wetboek van strafvordering, ge
steund is op een van de nietigheden op
gesomd bij artikel 299 van dit wetboek, 
te weten dat het bestreden arrest niet 
door het bij de wet bepaalde getal rech
ters gewezen werd ; 

Overwegende dat een voorziening, door 

{1) Zie verbr., 28 Maart 1949 (Arr. Verbr., 
1949, biz. 214; Bull. en PAsrc., 1949, I, 246 
en de nota 1). 

aanlegg·er ingesteld tegen dezelfde be
slissing binnen de tien vrije dagen na d~J> 
betekening er van, onder meer, het onder-
zoek van gezegde nietigheden reeds v66r
het Hof van verbreking had gebracht; 

Overwegende dat, wanneer een eis tot. 
verbreking is verworpen geweest, de partij 
die hem ingesteld heeft, onder geen voor
wendsel en door geerr om het even welk 
mid del ook, zich tegen hetzelfde arrest een. 
tweede maal in verbreking kan voorzien ; 
dat die regel van openbare orde, door arti
kel438 van het Wetboek van strafvorde
ring opgelegd, gebiedend is en zich tot alle· 
zaken uitstrekt, onder voorbehoud van de
wetsbepalingen van 8 Maart 1948 en van 
het uitzonderlijk geval, vreemd aan de· 
zaak, waarbij, door een voorzieninginge-
steld tegen het arrest van verwij;~:ing na 
het arrest van veroordeling, de beschul
digde bij het Hof van verbreking het 
onderzoek aanhangig maakt van de nie
tig·heden welke hij bij een vroegere voor-
ziening aan dit hof niet heeft kunnen. 
voordragen ; 

Waaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is; 

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

6 Februari 1950. - 2" kamer.- Voor
zitteT, H. Louveaux, vom:zitter. - Ver
slaggever, H. Daubresse. - Gelijklui
dende conclusie, H. Colard, advocaat-. 
ge)leraal. 

28 KAMER. - 6 Februari 1950. 

OORLOG. - SAMENSCHOLINGEN OP DE 
OPENBARE WEG. - GEBREK AAN VER
GUNNING DOOR DE BURGE~·IEESTER. -
lNBREUK. - CORRECTIONELE STRAF
FEN.- BEVOEGDHEID VAN DE CORREC
TIONELE RECHTBANK. 

De deelneming, in oorlogstijd, aan samen
scholingen op de openbare weg, waarvoor 
door de bw·gemeester, geen vergunning· 
werd verleend, maakt een inbreuk uit 
welke wordt beteugeld met correctionele· 
st1·a{fen en welke aldus in de bevoegdheitl 
van de correctionele rechtbank valt. (Ko
ninklijk besluit van 25 April 1940, 
art. 1 en 3.) 

(BORREMANS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de vonnissen, 
op 9 April en 14 Juli 1949 in hoger be-
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:roep gewezen door de Rechtbank van 
-eerste aanleg te Brussel; 

Wat de voorziening tegen. het vonnis 
van 14 Jluli 194o9 aangaat : 

Over het middel van ambtswege : 
:schending van artikelen 1 en 3 van het 
koninklijk besluit van 25 April 1%0, 
65 van het Strafwetboek, 1 ?9 en 182 van 
het Wetboek van strafvordering : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te Brus
sel, uitspraak doende op het hoger beroep 
tegen een vonnis van de Politierechtbank 
te Brussel, aanlegger tot een politiestraf 
-veroordeelt, om, op 21 September 1%8, 
-aan een optocht of aan een samenscho-
ling op de openbare weg deelgenomen te 
hebben zonder vergunning door de ge
meenteoverheid : 

Overwegende dat aldus uit de vast
stellingen van de rechter over de grond 
blijkt dat het feit in tijd van oorlog ge
pleegd werd (kon. besl. van 26 Augustus 
1939, besluit van de Regent van 1 Juni 
1949, wet van 15 Juni 1899, art. 58); dat 
het een inbreuk uitmaakt op artikel1 van 
het koninklijk besluit van 25 April 1%0 
genomen krachtens artikelen 1 en 13 
van de besluitwet van 11 October '1916 
luidens hetwelk alle verzamelingen of op~ 
tochten op de openbare weg, gedurende 
de tijd van oorlog, slechts toegelaten 
worden zo daarvoor door de burgemees
ter vergunning is verleend; dat artikel 3 
-van het koninklijk besluit van 25 April 
1940 de inbreuken op artikel 1 met cor
Tectionele straffen beteugelt ; dat deze 
aldus vallen in de bevoegdheid van de 
correctionele rechtbank, uitspraak doende 
in eerste aanleg ; 

Overwegende dat, ware artikel 3 van 
het gemeentereglement van de stad Brus
sel wettelijk, het enkel aan aanlegger ten 
~aste gelegd fei~ niettemin tevens nog een 
mbreuk op artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 25 April1 %0 uitmaakte, 't is 
te zeggen een wanbedrijf welk valt in de 
bevoegdheid van de correctionele recht
bank, uitspraak doende in eerste aanleg, 
en dat dit feit dienvolgens niet mocht 
berecht worden door de politierechtbank, 
noch door de correctionele rechtbank, 
uitspraak doende als rechter in hoger 
beroep (Strafwetb., art. 1, al. 2, en 65; 
Wetb. van strafv., art. 1 ?9 en 183) ; 
. Waaruit volgt dat het bestreden von
nis, met zich niet onbevoegd te verklaren, 
de in het middel bedoelde bepalingen 
heeft geschonden ; 

Wat de voorziening betreft tegen het 
vonnis van 9 April 1949 : 

Overwegende dat de verbreking van 
het vonnis van 14 J uli 194o9, wegens on
bevoegdheid van de rechtbank welke het 
gewezen heeft, de verbreking van het 
vonnis van 9 April 194o9 medesleept ; 
dat de voorziening tegen dit vonnis aldus 
zonder voorwerp voorkomt · 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis van 14 Juli 1949, vernietigt 
de rechtspleging vanaf de dagvaarding 
v66r de politierechtbank, het vonnis van 
9 April1 ~4o9 er in begrepen; beveelt dat 
onderhavrg arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te BI'lissel en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissingen ; 
legt de kosten ten laste van de Staat · 
verwijst de zaak naar de Procureur de~ 
Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel. 

6 Februari 1950.- 2e kamer.- Voor
zittcr, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Sohier. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.. 

2e KAMER. - 6 Februari 1950. 

1° GEMEENTEREGLEMENT. - GE
MEENTELIJKE POLITIE. - MAATREGE
LEN DIE ZICH UITSTREKKEN TOT DE 
OORZAKEN WELKE HUN PRINCIPE EN 
HUN GRONDSLAG IN DE OMHEINING VAN 
PARTICULIERE EIGENDOMMEN HEBBEN. 
- 00RZAKEN VAN AARD DE VOLKSGE
ZONDHEID IN HET GEDRANG TE BREN
GEN EN RAMPSPOEDIGE PLAGEN MET 
ZICH TE BRENGEN. - WETTELIJKE 
MAATREGELEN. 

2° GEMEENTEREGLEMENT. 
PLAATSEN VAN KRAAMPJES OP PRIVATE 
TERREINEN. - REGLEMENT DAT DAAR
TOE EEN VERGUNNING VAN DE BURGE
MEESTER VEREIST. - WETTELIJKHEID. 

1° De gemeenteoverheid, die de inwoners 
moet doen genieten van de voordelen van 
een goede politie in -de stmten en op de 
openbare plaatsen, heeft het recht maat-
1'egelen te treffen die zich uitstrekken tot 
de oorzaken welke hun principe en hun 
grondslag in de omheining van pa1·ticu
liere eigendommen hebben en waarvan de 
ongezonde werking, naar buiten uit ver
spreid, van aard is erg de volksgezond
heid in het gedrang te brengen en mmp
spoedige plagen met zich te brengen (1). 

(1) Verbr., 19 October -1937 (.Arr. Verbr. 
1937, blz·. 124; Bull. en PAsrc., 1937, I, 301) '. 
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(Decreet van 14 December 1789, 
art. 50; decreet van 16-2t, Augustus 
1790, titel XI, art. 3.) 

2° ls wettelijk, het gerneentereglernent dat 
verbiedt, zonder gescMeven vm·gunning 
van de burgerneester, kraarnpjes op te 
richten op private terreinen, welke al dan 
niet toegang tot de openbare weg hebben. 
(Algemeen politiereglement van de ge
meente Beauraing van 11 Mei 1936, 
art. 7.) 

{VALl, T. GEMEENTE BEAURAING.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis, 
op 22 Maart 1949 door de Correctionele 
Rechtbank te Dinant gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 107 van de Grondwet, 50 van 
het decreet van 14 December 1789, 3 van 
titel XI van het decreet van 2~ Augustus 
1790, doordat het bestrederi vonnis arti
kel 7 van het algemeen politiereglement 
van de gemeente Beauraing van 11 Mei 
1936 heeft toegepast, hetwelk het op
richten vall een kraampje op een privaat 
terrein aan een geschreven vergunning 
van de burgemeester onderwerpt, dan 
wanneer geen bepaling van de hierboven 
aangeduide decreten aan de gemeente~ 
raad dergelijk recht toekent, daar de 
volksgezondheid evenmin als de nood
wendigheden van de politie kunnen in
geroepen worden om dergelijk verbod 
te rechtvaardigen en overigens niet inge
roepen worden om het litigieus verbod te 
rechtvaardigen -: 

Overwegende dat de maatregelen welke 
de gemeenteoverheid, krachtens artike
len 50 van het decreet van 14 December 
1789 en 3 van titel II van dit van 
2~ Augustus 1790, het recht heeft te tref
fen om de inwoners van de voordelen van 
een goede politie in de straten of op de 
openbare plaatsen te doen genieten, zich 
noodzakelijk uitstrekken tot de oorzaken 
welke hun principe en hun grondslag in 
de omheining van de particuliere eigen
dommen hebben en waarvan de onge
zonde werking, naar buiten uit verspreid, 
van aard is de volksgezondheid erg in 
het gedrang te brengen en rampspoedige 
plagen met zich te brengen ; dat die wets
bepalingen de aard van de te treffen voor
zorgen of maatregelen niet bepalen; 

Waaruit volgt dat artikel 7 van het 
algemeen politiereglement van de ge- . 
meente Beauraing, zonder enige van de 
in het middel bedoelde wetsbepalingen 
te schenden, op 11 Mei 1936 aan de par-

ticulieren heeft kunnen verbieden om, 
zonder vergunning van de burgemeester r 

kraampjes op te riehten op private ter
reinen welke al dan nie t toegang tot de 
openbare weg hebben ; 

En overwegende dat de substantiiile of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de· 
beslissipg wettelijk is; 

En overwegende, wat de beslissing· 
gewezen over de vordering van de burger
lijke partij betreft, dat geen bijzonder 
middel is ingeroepen en dat het Hof er· 
van ambtswege geen opwerpt ; 

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

6 Februari 1950. - 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1'
slaggever, H. Fettweis. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal 

2e KAlVIER. - 6 Februari 1950. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
VOLGING WEGENS RET SLIJTEN VAN 
LIKEUREN EN GEGISTE DRANKEN IN 
EEN KRUIDENIERSWINKEL. -. VRIJ
SPRAAK. - DUBBELZINNIGE REDENEN. 

In geval van vervolging wegens het slijten. 
van ter plctatse te verbruiken likeuren. 
en gegiste dranlcen in een k1·uideniers
winlcel, lokaal dat de door de wet vereiste 
voorwaw·den van hygiene niet verenigt, 
en bovendien orn de voomfgaande aan
gifte niet te hebben gedaan noch de 
openingstaxe te hebben betaald, 1·ust het 
arrest van vrijspraalc op dubbelzinnige 
ndenen, en is het derhalve niet wettelijk 
gernotiveerd,- wanneer het zich er toe 
beperkt vast te stellen dat het niet bewezen. 
is dat e1· herhaling zou geweest .~ijn, her
haling die nodig is orn de slijterij van 
gegiste dranken onder de toepassing 
van de wet van 29 Augustus 1919, gewij
zigd door de besluitwet van 14 Novem
ber 1939 betreffende de slijterijen van 
gegiste dranken te doen vallen. (Grand
wet, artikel 97 .) 

{BESTUUR VAN FINANCIEN, T. CIURA.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Maart 1949 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 
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Over het tweede middel : schending 
van ~tikelen 97 van de Grondwet, 
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 15 van de wet 
van 29 Augustus 1919, gewijzigd door de 
besluit vet van 14 November 1939, door
dat h · t bestreden arrest, door redenen, 
onvoldoende om zijn dispositief te recht
vaardigen, of ten minste door dubbel
zinnige en strijdig·e redenen, betichte 
vrijspreekt omdat niet op afdoende wijze 
zou bewezen zijn dat er herhaling ge
schiedde van de feiten vereist opdat de 
slijterij van gegiste dranken onder de 
toepassing van de wet van 29 Augustus 
1919, gewijzigd door de besluitwet van 
14 November 1939, zou vallen, dan 
wanneer, indien er drank gesleten wordt, 
- wat door het arrest vastgesteld is -
de wet toepasselijk is : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
was om te Luik, op 26 Juni 1948, ter 
plaatse te verbruiken likeuren en g·egiste 
dranken g·esleten te hebben in zijn kruide
nierswinkel, lokaal welk de door de wet 

, vereiste voorwaarden van hygiene niet 
verenigt, en bovendien, om de vooraf
gaande aangifte niet gedaan te hebben 
noch de openingstaxe betaald te hebben ; 

Dat die misdrijven onder de toepas
sing vallen van artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 
9, 10 en 15 van de wet van 29 Augustus 
1919, gewijzigd door de besluitwet van 
14 November 1939; 

Overwegende dat, zonder de werke
lijkheid van de feiten te betwisten waar
op die betichting·en geg-rond zijn en 
welke, overigens, vastgesteld werden in 
een door de Rijkswacht te Luik regel
matig opgesteld proces-verbaal dat kracht 
van bewijs heeft tot wanneer het tegen
deel bewezen is, het bestreden arrest .ver
weerder vrijgesproken heeft om de enkele 
reden dat, noch door het proces-verbaal, 
noch door het v66r het Hof gedaan onder
zoek genoegzaam is bewezen dat er her
haling van de feiten bestond nodig om 
de slijterij van gegiste dranken onder de 
toepassing van de wet van 29 Augustus 
1919, gewij zigd door de besluitwet van 
14 November 1939 betreffende de slij
terijen van gegiste dranken, te doen val
len· 

overwegende dat dergeli,ike motive
ring dubbelzinnig is, daar zij laat ver
onderstellen dat de rechter over de grond 
het bestaan van de misdrijven, waarvan 
verweerder beticht was, heeft doen af-

(1) en (2) Verbr., 4 October 1937 (Bull. 
en PAsiC., 1937, I, 255); 8 November 1949 
(zie boger blz. 121 ; Bull. en P Asrc., 1950, I, 

VERBR., 1950. - 24 

hangen van de herhaling van strafbare 
feiten, waarvan elk, afzonderlijk gena
men, niet strafbaar is ; 

Dat zij, aldus, het Hof in de onmoge
lijkheid stelt zijn, toezicht over de wette
lijkheid van de beslissing uit te oefenen 
en de in het middel bedoelde bepalinge~ 
schendt; 

Om die redenen, en zonder de andere 
middelen te beantwoorden, verbreekt de 
bestreden beslissing; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden_ 
in de registers van het Hof van beroep te 
Luik en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

6 Februari 1950.- 2e kamer. - Vooi·
zittel', H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Connart. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-g·eneraal. 

2e KAl'IIER. - 7 Februari 1950. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTINGVERHOGING. KWIJT
SCHELDING BEHOORT AAN DE MINISTER 
VAN FINANCIEN. 

2'o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTINGVERHOGING. - HOF VAN 
BEROEP DAT KWIJTSCHELDING ER VAN 
VERLEENT.- MACHTSOVERSCHRIJDING. 

1° De kwijtschelding van de belastingverho
ging, ingekohierd bij toepassing van aTti
kel 57 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, be
hom·t a an de J\llinister van financiiin ( 1). 
(Besluit van de Regent van 18 Maart 
1831, art. 9.) 

2° Overschrijdt zijn macht, het hof van be
roep dat aan een belastingplichtige 
kwijtschelding van een belastingverho
ging verleent, ingekohierd bij toepassing 
van artikel 57 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen (2). (Besluit van de Reg·ent van 
18 Maart 1831, art. 9.) 

(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN, 
'1'. CLEMENT.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

131, alsmede de conclusie van het openbaa1• 
ministerie); 22 November 1949 (zie boger, 
blz, 162; Bull. en PASIC., 1950, I, 179). 
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arrest, op 6 Juli 19~9 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
57 van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
besluit van 3 J uni 1941 en, voor zoveel 
nodig, bij besluit van 31 Juli 19~3. door
dat het bestreden arrest, na het beroep 
ongegrond te hebben verklaard, noch
tans beveelt dat de verhogingen van 
100 t. h. op 10 t. h. zullen gebracht wor
den, dan wanneer de bepaling van het 
bedrag van de verhogingen enkel behoort 
tot de bevoegdheid van de directeur van 
de belastingen wanneer de bij artikel 57 
van de samengeschakelde weLten betref
fende de inkomstenbelastingen voorziene 
voorwaarden vervuld zijn : 
· Overwegende dat, luidens artikel 9 van 
het besluit van 18 Maart 1831, de kwijt
schelding van de belastingverhogingen 
tot de bevoegdheid van de Minister van 
financien behoort ; 

Overwegende dat, bijgevolg, het hof 
van beroep, door de verhogingen, welke 
ten laste van verweerder bij toepassing 
van artikel 57 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen werden ingekohierd, tot op 10 t. h. 
te verminderen, de perken van zijn 
macht overschreden en de in het middel 
aangeduide bepalingen geschonden heeft ; 

Om die redenen ; verbreekt het bestre
den arrest, doch in zover slechts het de 
belastingverhogingen op 10 t. h. he eft 
gebracht ; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van het Hof van beroep te Brussel 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
der tot de kosten ; zegt dat er geen aan
leiding bestaat tot verwijzing. 

7 Februari 1950. - 28 kamer.- Voor·
.zitte1", H. Louveaux, voorzitter. - Ver
'slaggever-, H. Bayot. - Gelijklu'idende 
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter·, 
H. Van Leynseele. · 

2 8 KAMER. - 7 F_ebruari 1950. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - IN
KOHIERING VAN EEN BELASTING NA HET 
AFSLUITEN VAN HET DIENSTJAAR. -
BUITENGEWONE TERMIJN:VOORZr'EN. BIJ 
ARTIKEL 7~, ALINEA 1, VAN D.E· SAME.N
GESCHAKELDE WETTEN' . ...C..., AANGIFTE 

DIE ALLE NODIGE ELEMENTEN TOT VES
TIGING VAN DE AANSLAG BEVA'I'. -
ADMINISTRATIE BESCHIKT NIE'f OVER 
DE BUITENGEWONE TERMIJN. 

Het is d.e ad;ninistr-at_ie niet geoor-loofd een 
belast~ng ~n te koh~er-en na het afsluiten 
van het dienstjaar en te beschikken over 
de buitengewone ter·mijn voorzien bij 
artikel 7 4, aline a 1, van de samengescha
kelde wetten, wanneer de belastingplich
tig~ rechtzinnig en volledig al de' beoor
dehngselementen heeft verstr·ekt die van 
am·d zij n de administratie toe te laten 
over te gaan tot de verrichtingen van na
zicht, toezicht en gebeurlijke verbeter-ing 
welke op haaT wegen (1). (Samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 7~, al. 1.) 

(ADlVIINISTRATIE VAN FINANCIEN, T. NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP « MANUFACTURE 
DE CHAUSSURE.S FRANS FILS, .F. F. "·) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestre,den 
arrest, op 13 J anuari 19~8 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; · 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
1317 en 132~ van het Burgerlijk Wet
hoek, 5~ en 7~ van de wetten betreffende 
de _ inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij kon:inklijk besluit van 12 Sep
tember 1936, zoals die artikelen gewijzigd 
werden onderscheidenlijk door artike
len 18 en 22 van het koninklijk besluit 
nr 14 van 13 Juli 1939; van artikelen 3, 
paragraaf 1, en 9 van de wet van 10 Ja
nuari 19~0 : 

Overwegende dat het middel de be
streden beslissing verwijt dat zij, we
gens verval, de nietigheid van de aan
slag aanneemt welke na het verstrijken 
van de gewone aanslagtermijn werd in
gekohierd, dan wanneer, de aangifte on
volledig en onjuist zijnde, de admi
nistratie over de buitengewone termijn 
beschikte voorzien bij artikel 7~ van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, termijn welke van 
toepassing is op de aangifte in de bij
zondere en tijdelijke belasting op de uit-
zonderlijke winsten ; · 

(1) Zie o. m. verbr., 18 October 19!l8 (ArT. 
Verbr., 1948, biz. 490; Bull. en PAsrc., 1948, 
1) .. 567); 4 October 1949 (zie hoger biz. 54; 
Bull . . en PAsrc., 1950, I, 59), aismede het 
bierna voigend arrest. 
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Overwegende dat bet bestreden ar
rest bierop wijst dat verweerster, zowel 
in baar aangifte in de bierboven ge
zegde bijzondere belasting als in de 
bijlagen er van, recbtzinnig en valle
dig al de be·oordelingselementen beeft 
verstrekt welke de administratie toelieten 
over te gaan tot de verricbtingen van na
zicbt, van toezicbt en gebeurlijk van ver
betering welke op baar wegen ; dat bet 
vaststelt dat de door de administratie 
gedane verbeteringen voortkomen uit 
interpretaties van de fiscale wet verschil
lende van deze van de belastingplichtige ; 

Dat, aldus, uit de overwegingen van 
het bestreden arrest blijkt dat, wi;l ver
weerster de elementen beeft verstrekt van 
aard om de administratie volkomen in te 
licbten; · deze laatste door de beweerde 
vergissing van interpretatie van de be
lastingplicbtige niet is kunnen bedrogen 
worden; 

Dat, inderdaad, een eenvoudige ver
gissing in de interpretatie van de wet niet 
tot gevolg beeft gebad de aang·ifte on
volledig of. onjuist te maken ; 

Dat daaruit volg·t dat het bestreden 
arrest, zonder de in bet middel aange
duide wetsbepalingen te scbenden, de 
wegens verval bestreden aanslag beeft 
kunnen vernietigen ; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

7 Februari 1950.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Demoulin.- GeliJkluidende 
conclusie, H. W.-J. Gansbof van der 
Meerscb, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Leynseele en de Mey (deze 
laatste van de Balie bij bet Hof van be
roep te Brussel). 

2e KAMER. - 7 Februari 1950. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
INKOHIERING VAN EEN BELASTING NA 
HET AFSLUITEN VAN HET DIENSTJAAR. 
- DUIDELIJKE EN VOLLEDIGE VER
MELDINGEN VAN DE AANGIFTE DIE AAN · 

(1) Zie o. m. verbr., 18 October 1948 CArr. 
Verbr., ·1948, blz. 4_90; Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 567) ; 4 ·October 1949 (zie hoger, blz. 54 ; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 59), alsmede het 
voorgaand arrest. 

(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
21 ·Februari en 2 Mei 1949 (.Arr. V erbr., 1949, 

DE AMBTENAAR-ZETTER AL DE NODIGE 
GEGEVENS TOT VESTIGING VAN DE AAN
SLAG HEBBEN VERSTREKT. - ADMI
NISTRATIE BESCHIKT NIET OVER DE 
BUITENGEWONE TERMIJN. 

2° VERBREKING. - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF.- IN ZAKEN VAN RECHT
STREEKSE BELASTINGEN. - BESCHOU· 
WINGEN VAN FEITELIJKE AARD. -
0NBEVOEGDHEID. 

go MIDDELEN TOT VERBREKING. 
-IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BE
LASTINGEN. - MIDDEL DAT SLECHTS 
EEN FEITELIJKE BEOORDELING VAN HET 
ARREST BESTRIJDT. - 0NONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

t.o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP TEe 
GEN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR 
VAN DE BELASTINGEN.- BEROEP DAT 
AAN HET HOF VAN BEROEP, NIET DE 
DIRECTORIALE BESLISSING, MAAR DE 
BETWISTING ZELF ONDERWERPT. 

1° Het is de administratie niet geoorloofd 
een belasting in te lwhieren na het af
sluiten van het dienstJ aa1· en te beschik
ken over de buitengewone termiJn voor
zien bij artikel 7 4, aline a 1, van de sa
mengeschakelde wetten, wanneer de dui
deltjke en volledige vermeldingen van de 
aangifte aan de ambtenaar-zetter al de 
nodige gegevens hebben verstrelct om de 
aanslag binnen de wetteliJke termiJnen te 
vestigen (1). (Samengescbakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 71t, al. 1.) 

2° Het Hof van verbreking neemt geen ken
nis van feitelijke beschouwingen inge
roepen tegen de bestreden beslissing (2). 
( Grondwet, art. 95 ; wet van It Augus-
tus 18g2, art. 17.) . 

go Is onontvankeliJk, het middel dat slechts 
een feiteliJke beoordeling van de aange
klaagde beslissing bestriJ dt. ( Grondwet, 
artikel 95; wet van t. Augustus 1832, 
art. 17.) 

t.o Het beroep van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de directeur van 
de belastingen, uitspraak doende over een 
reclamatie tegen het beloop van een aan
slag, onderwerpt aan het hof van beroep, 
niet de best1·eden beslissing, maar wel de 
betwisting zelf, om te worden beslecht in 
eerste en laatste aanleg (g). (Samenge-

blz. 136 en 283; Bull. en PASIC., 1949, I, 
153 en 319). 

(3) Zie verbr., 25 Februari 1946 (A.rr. V erbr., 
. 1946, blz. 85;. Bull. en PAsiC., 1946, I, 89); 

29 Maart 1949 (A.rr. Verbr., 1949, blz. 221; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 253 en de nota 1). 



-372-

schakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 66 en 67.) 

(ADMINISTRATIE VAN FINANCLEN, T. NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP « ETABLISSEMENTS 
L. LEVY ET cie ll.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Maart 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 112 van de Grondwet, 54, para
graaf 1, en 7'±, alinea 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van 3 Juni 
1941, 7 van het besluit van 16 J uni 1941 
betreffende de natioilale crisisbelasting, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
de aanslagen in de bedrijfsbelasting en 
de nationale crisisbelasting·, ten laste van 
de verwerende vennootschap gevestigd 
voor het dienstjaar 1942, navordering van 
rechten over 1941, artikel 513, onwette
lijk zijn om reden dat de bepalingen van 
artikel 7-4, alinea 1, van de hiervoren aan
geduide samengeschakelde wetten, in 
onderhavig geval niet van toepassing wa
ren, dan wanneer de ontoereikende be
lasting binnen de wettelijke termijnen 
over het dienstjaar 1941 te wijten was 
aan de belastingplichtige die een onvol
ledige en onjuiste aangifte in de bedrijfs
belasting had ing·ediend : 

Overwegende dat de administratie de 
belasting na het verstrijken van de 
gewone termijnen mag inkohieren, na
melijk wanneer zij bewijst dat de belas
tingplichtige, door een onvolledige of on
juiste aangifte neer te leggen, aan zijn 
verplichtingen betreffende de aangifte 
van zijn inkomsten is te kort gekornen 
en dat die tekortkoming tot gevolg heeft 
gehad dat de belasting ontbreekt of on
vol doende is ; 

Overwegende dat de betwiste aansla
gen gesteund zijn hierop dat de door ver
weerster voor het dienstjaar 1941 gedane 
aangifte betreffende de inkomstenbelas
tingen onvolledig of onjuist is ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de duidelijke en volledige 
vermeldingen van de aangifte aan de 
arnbtenaar-zetter al de nodige gegevens 
verstrekten oni hem toe te laten de 
aanslag binnen de wettelijke termijnen te 
vestigen en dat de aangifte dus noch on
volledig noch onjuist was ; 

Overwegende dat aanlegger, om die 
vaststellingen te bestrijden, zich beperkt 
bij de bewering dat zij in strijd zijn met 

de werkelijkheid; dat, aldus, het middel 
slechts een feitelijke interpretatie van de 
aangeklaagde beslissing bestrijdt welke 
aan het toezicht van het Hof van ver
breking ontsnapt; 

Waaruit volgt dat het middel niet ont
vankelijk is ; 

\)ver het
1 
tweede mid del : schending van 

artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de argumenten niet 
weerlegt welke ontwikkeld zijn in de be
slissing van 7 November 1945, waarbij 
de directeur van de belastingen de reclac 
matie van verweerster verwerpt : 

Overwegende dat, door het beroep van 
de belastingplichtige, bij het hof van be
roep wordt aanhangig gemaakt, niet de 
directoriale beslissing, dod1 de betwisting 
zelf om beslecht te worden in eerste en 
laatste aanleg ; 

Dat, dus, het bestreden arrest de v66r 
het hof van beroep genomen conclusies 
aileen rnoest beantwoorden; 

Dat het middel naar rechte faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

7 Februari 1950.- 2e kamer.- Voor
zitte1', H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggeveT, H. Daubresse.- Gelijlcluidende 
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Van Leynseele en Van Bastelaer 
(deze laatste van de Balie bij het Hof van. 
beroep te Brussel). 

VEREN!GDE KAMERS.- 9 Februari 1950. 

1° VERBREKING. - BEVOEGDUEID 
VAN DE VERENIGDE KAMERS. - IN 
ZAKEN VAN RECH'I'S'I'REEKSE BELASTIN
GEN. 

2° BIJZONDERE EN TIJDELIJKE 
BELASTING OP DE UITZONDER
LIJKE WINSTEN. - WET VAN 
10 JANUARI 1940. - BEZOLDIGINGEN 
TOEGEKEND AAN DE BEUEERDER VAN 
EEN VENNOOTSCITAP OP AANDELEN IN 
ZIJN HOEDANIGHEID VAN DIRECTEUR. 
- BEZOLDIGINGEN DIE FICTIEF MOE-
TEN WORDEN GEVOEGD BI.I DE DOOR 
DE VENNOOTSCHAP VEHWEZENLIJKTE 
WINSTEN TEN EINDE IIET BELASTBAAR 
EXCEDENT VAST TE STELLEN. 

3° VERBREKING. - VERENIGDE KA
MERS. - IN ZAKEN VAN RECH'l'
STREEKSE BELASTINGEN. - VERBRE
KING VAN HET ARREST VAN HET HOF 
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VAN BEROEP NAAH HETWELK DE ZAAK 
INGEVOLGE EEN EERSTE VERBREKING 
WERD VERWEZEN.- TWEEDE VERBRE
KING OP DEZELFDE GRONDEN ALS DE 
EERSTE VERBREKING. - VERPLICH
TING VOOR I!ET DERDE HOF VAN BE
ROEP, NAAR HETWELK DE ZAAK WORDT 
VERWEZEN, ZICH NOPENS HET BESLECHT 
RECHTSPUNT NAAR DE BESLISSIN(', VAN 
HET HOF VAN VERBREKING TE GE
DRAGEN. 

1° De yeTen·igde karneTs zijn bevoegd om 
lc~nnts te nemen van de voorziening ge
ncht tegen een arrest van het hof van be
roep, gewezen in zalcen van rechtstreelcse 
belastingen, dat, na een ee1·ste verbreking, 
woTdt best1·eden door hetzel{'de middel dan 
het middel aangewend tot staving van de 
eerste voorziening, en dat, even als het 
ee1·ste reeds verb1·olcen arrest, onverenig
baar is met het arrest van ve1·brelcing (1). 
(Wet van 7 Juli 1865, art. 1.) 

2° Voor de vestiging van de bijzondere en 
tijdelijlce belasting op de ttitzonde1·lijke 
winsten, moeten de bezoldig·ingen welke, 
wegens zijn hoedanigheid van directeur, 
worden uttgekeerd aan de beheerder van 
een vennootschap op aandelen, fictief 
worden gevoegd bij de door de vennoot
schap 1Jenvezenl1~jkte winsten, winsten 
waarvan de vergelijking met de winsten 
verwezenlijkt gedurende de boekj m·en die 

. rnoeten dienen als ve1·gelijlcingspunt, 
het belastbaw· excedent zal bepalen (2). 
(Wet van 10 J anuari 1940 tot invoe
ring van een bijzondere en tijdelijke 
belasting op de uitzonderlijke winsten, 
art. 1 en 3, par. 1 en 2 ; wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld op 12 September 
1936, art. 25, par. 1, 2°, litt. b.) 

3° Wanneer, na verbrelcing van een m1·est 
van het hof van beroep, uitspmalc doende 
1:n zaken van 1'echtstreelcse belastingen, 
het Hof van ve1·breking het arrest ver
b1·eelct van het tweede hof van beroep, 
naar hetwelk de zaa.k werd verwezen, en 
dit op dezelfde gTonden als deze van de 
eeTste verbrelcing, is het deTde hof van 
beroep, naaT hetwelk de zaak woTdt veT
wezen, veTplicht zich nopens het beslecht 
rechtspunt ncwr de beslissing van het 

(1) Zie verbr., 10 November 1943 (Ar1·. 
Verbr., 19<l4, blz. 18; Bull. en PAsrc., 1944, 
I, <l6); 5 December 1947 (Ar1·. Verbr.·, 1947, 
blz. 395; Bull. en PASIC., 1947, I, 519); 
27 Januari 1950 (zie boger, blz. 337; Bull. 
en PABIC., 195Q, I, 362), alsmede de nota 1 
onderaan verbr., 3 October 1939 (Bull. en 
PASIC., 1939, I, 399). 

Hof van verbreking te gedragen (3). 
(Wet van 7 Juli 1865, art. 2.) 

(ADMINIS'l'HATIE VAN FIN.\NC[EN, T. NAAM
LOZE VENNOOTSCIIAP « LA CERAMIQUE 
MONTOISE ».) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het op 13 April 
'1948 door het Hof gewezen arrest dat 
na verbreking van het arrest van het Hof 
van beroep te Brussel del. 17 September 
1 9t.6, de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent heeft verwezen ; 

Gelet op het arrest, op 8 Maart 19t.9 
door het Hof van beroep te Gent gewe-c 
zen; 

Gelet op het enig middel : schending 
van artikelen 112 van de Grondwet 
1 en 3, paragraaf 2, van de wet va~ 
10 Januari 1%0 houdende wijziging van 
de samengeordende wetten op de in
komstenbelastingen en invoering van een 
bijzondere en tijdelijke belasting op de 
uitzonderlijke winsten, en 25, paragraaf 
1, 2°, litt. b, van de wetten betref
ferrde de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld bij koninklijk besluit van 
12 September 1936, doordat het bestre
den arrest de aarispraak van verweerster 
heeft gegrond verklaard waarbij een som 
van t.9.709 fr. 35, bedrag van de bezol
digingen, gedurende het jaar 1%2 in zijn 
hoedanigheid van directeur en krachtens 
de bedingen van een contract van huur 
van diensten, toegekencl aan de heer 
Dubois Antoine, beheerder en directeur 
van verweerster, van de belastbare grand
slag zou worden afgetrokken : 

Wat betreft het aanhangig maken v66r 
de verenigde kamers : _ 

Overwegende dat de voorziening tegen 
het arrest van het Hof van beroep te 
Brussel del. 17 September 1946 steunde, 
onder meer, op het middel afgeleid uit 
de schending van artikelen 1 en 3, para
graaf 2, van de wet van 20 J anuari 1%0, 
doordat het arrest ten onrechte 'beslist 
heeft dat de, krachtens de bedingen van 
een contract van huur van diensten, aan 
Dubois, beheerder van de verwerende 
vennootschap, betaalde bezoldiging, een 
bedrijfsuitgave uitmaakt welke in hoofde 

(2) Zie de conclusie van de lleer advocaat-: 
generaal W. S. Ganshof van der J\!Ieerscb 
v66r bet onderhavig arrest in Bttll. en P ASIC., 

1950, I, 396. 
(3) Verbr., 27 Januari 1950 (zie boger, 

blz. 337 ; Bull. en PABIC., 1950, I, 362). 



-374-

van verweerster, als bezoldiging van be
heerder, niet belastbaar was; 

Overwegende dat het arrest van ver
wijzing dd. 13 April1 %8 dat mid del aan
neemt om reden dat de betwiste som, 
een aan de beheerder van de verwerende 
vennootschap in zijn hoedanigheid van 
directeur toegekende bezoldiging uitma
kende, al weze zij zelfs verschuldigd 
krachtens een bediendencontract, fictief 
bij de winsten van verweerster moet ge
rekend worden ; 

Overwegende dat het thans bestreden 
arrest beslist dat artikel 3, paragraaf 2, 
van de wet van 10 J anuari 1940 in onder
havig geval niet van toepassing is, en dat 
de door Dubois krachtens een contract 
van huur van diensten ontvangen wed
den, niet fictief bij het belastbaar actief 
van verweerster moeten gevoegd worden 
om de belastbare inkomJ:?ten te bere
kenen; 

Overwegende dat die beslissing on
verenigbaar is met het arrest van ver-
wijzing; _ 

Dat het middel tot staving van onder
havige voorziening juist hetzelfde is als 
het middel dat aangevoerd werd tegen 
het arrest van 17 September 1946 en 
aangenomen werd door het arrest van het 
Hof dd. 13 April 1948 ; 

Dat, dus, de behandeling van de voor
ziening tot de bevoegdheid van de vere.
nigde kamers van het Hof behoort; 

Over het middel : 
Overwegende dat de wet van 10 Ja

nuari 1940 tot invoering van een bijzon
dere en tijdelijke belasting ·op de uit
zonderlijke winsten, in zijn artikel 3 be
paalt dat, wat de belastingplichtigen be
treft die rechtspersoonlijkheid bezitten, 
de te vergelijken winsten.zijn, behalve de 
inkomsten inachtgenomen voor de toe
passing van de bedrijfsbelasting, de be
zoldigingen toegekend aan de personen 
vermeld bij artikel 25, paragraaf 1, 2°, 
litt. b, van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeordend bij 
koninklijk besluit van 12 September 
1936; 

Overwegende dat, luidens dat artikel, 
de bedrijfsbelasting treft « ••• 2° de ver
schillende bezoldigingen ... b) van de be" 
heerders, commissarissen of vereffenaars 
van vennootschappen op aandelen » ;_ 

Overwegende dat uit de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 
10 J anuari 1940 · blijkt dat, indien de 
auteurs er van, wat de belastingplichti
gen betreft die rechtspersoonlijkheid be
zitten, onder de te vergelijken winsten, 
de bezoldigingen hebben begrepen van 

de beheerders van de vennootschappen 
op aandelen, het is om aan de onder
worpen vennootschappen aile mogelijk 
belang te ontnemen tot het verhogen 
van de bezoldigingen van hun beheerders 
om het bedrag van de belastbare winsten 
in hun eigen hoofde te verminderen; 

Overwegende dat het door de wetgever 
nagestreefd doe! niet zou bereikt zijn in
dien een onderscheid gemaakt werd tus
sen de bezoldigingen welke door de be
heerders van vennootschappen ontvangen 
worden in hun hoedanigheid van beheer
ders, en de bezoldigingen welke hun te 
welke anderen titel ook, zelfs in uitvoe
ring van een contract van huur van 
diensten, uitgekeerd worden ; 

Ov:erwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat Dubois de functies van be
heerder en van technisch directeur van 
de verwerende vennootschap gelijktijdig 
waarnam; 

Overwegende dat het bestreden ar~ 
rest, door te beslissen dat de betwiste 
aanslag de bezoldigingen niet zal treffen 
welke door verweerster, in 1942, aan Du
bois, in hoedanigheid van directeur, be
taald werden, de in het middel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, en uitspraak doende 
in yerenigde kamers, verbreekt het be
streden arrest ; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van het Hof van beroep te Gent 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van het vernietigd arrest ; 
veroordeelt verweerster tot de kosten ; 
ver'wijst de zaak naar het'Hof van beroep 
te Luik hetwelk, krachtens artikel 2 van 
dewet van 7 Juli 1865, zich zal gedragen 
naar de beslissing van het Hof van ver
breking nopens het door het Hof beslecht 
rechtspunt. 

9 Februari 1950.- Verenigde kamers. 
- Voorzitter, H. Soenens, eerste voor:iit
ter.- Verslaggever, H. Bareel. ~- Gelijk
luidende conclusie, H. W.-J. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en de Mey (deze 
laatste van de Balie bij het Hof van be
roep te Brussel). 

2e KAMER. - 13 Februari 1950. 

MISDADEJN ElN WANBEJDRIJVEJN: 
TElGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT. - HULP
VERSCHAFFING AAN DE VIJAND.- VER
ZOEK~ DOOR DE·VIJAND. - MAAKT NIET 
NOODZAKELIJK EEN OPEISING UIT. 
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Een zelfs dringend verzoek vanwege de vij
. and om hem zekere leveringen te doen, 

maakt niet noodzakelijk een werkelijke 
opeising uit ( 1). 

(CHRISPEELS, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 29 October 1949 door 
net Militair Gerechtshof- eerste Vlaamse 
kamer - zetelende te Brussel ; 

I. Aangaande de eis tot verbreking in
gesteld door de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Chris
peels en J onckheere " : 

Overwegende dat uit geen van de aan 
het Hof overgelegde stukken blijkt dat 
aanlegster haar voorziening heeft doen 
betekenen aan de partijen tegen welke 
zij gericht is; 
- Dat derhalve die voorziening· niet ont

vankelijk is (Wetb. van strafv., art. 418) ; 
ILAangaande de eisen tot verbreking 

ingesteld door Chrisp eels Felix en J onck
heere Walter. 
, A~ In 'zover zij de beslissing· over de 

publieke vordering bedoelen : 
Over het eerste middel : schending van 

artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de conclusies van aan
leggers niet beantwoord heeft, in zover 
deze staande hielden « dat zij zich steeds 
hebben gericht naar deregelen vastgesteld 
door de Nationale Landbouw- en Voe
dingscorporatie als gevolg van het ak
koord aangegaan door de secretaris-gene
raal van het Ministerie van landbouw, 
de heer De Winter, en dat zij zich merke
lijk onder de voorziene 10 t. h. gehouden 
hebben " - en dat daaruit diende afge
leid te worden dat zij artikel115 van het 
Strafwetboek niet hadden overtreden, 
vermits gezegde secretaris-generaal « over 
de wettelijke macht beschikte om alle 
nodige maatregelen uit te vaardigen tot 
verzekering van het voortbestaan van de 
Belgische bevolking " - minstens door
Q.at het bestreden arrest op onduidelijke en 
dubbelzinnige wijze die conclusies beant
woord heeft, door vast te stellen dat aan
leggers " om de behoeften van de vijand 
in' levensmiddelen te bevredigen, niet ge
aarzeld hadden inbreuk te plegen op die 
i'eglementering "• doch zonder te bepalen 
of die inbreuk als doel of gevolg had de 
grens van de 10 t. h. te overschrijden -

err doordat het arrest aldus de vraag on
zeker gelaten heeft, te weten of het in 
feite heeft willen beslissen dat door die 
inbreuk aanleggers de grens van de 10 t. h. 
overschreden hadden, dan wei of het in 
rechte heeft willen beslissen dat, zelfs 
indien de grens van de 10 t. h. niet over
schreden werd, een andere inbreuk op de 
reglementering volstond om aanleggers te 
beletten zich op het naleven van de regel 
van de 10 t. h. te beroepen, hetgeen aan 
het Hof van verbreking niet toelaat zijn 
toezicht uit te oefenen over de wettelijk
heid van de bestreden beslissing : 

Overwegende dat de aan het toezicht 
van het Hof onderworpen beslissing vast
stelt dat aanleggers belangrijke leveringen 
aan de vijand hebben gedaan, vooraleer 
de in het middel vermelde overeenkomst 
in werking trad, en niet geaarzeld hebben, 
om ter bevrediging van's vijands behoef
ten aan levensmiddelen, inbreuk te plec 
gen op diezelfde reg·Iementering en het 
aangedurfd hebben zich tot de bezetter 
te wenden om de alz() opgelopen tuchtc 
maatregelen te doen intrekken; 

Overwegende dat die beschouwingen 
van de rechter over de grond slechts voor 
een interpretatie vatbaar zijn, namelijk 
dat aanleggers aan de vijand meer pro
ducten hebben geleverd dan de 10 t. h; 
welke, krachtens kwestieuze reglemente
ring, voor de bevoorrading van de Wehr
macht mochteh voorafgenomen worden~ 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 97 van de Grondwet, 71 en 
115 van het Strafwetboek, doordat het 
bestreden arrest, na vastgesteld te hebben 
dat op 10 en 12 J uni 1%0 derde aanleg
ster « verzocht " werd door een Duitse 
dienst haar zaakvoerder naar dit organis
me af te vaardigen, dat eerste aanlegger 
« opdracht" kreeg de voorraad aan zekere 
levensmiddelen in de omgeving vast te 
stellen en ze aan de Duitse dienst aan te 
bieden, dat hij op 20 Juli « verzocht " 
werd zich met zijn gans bedrijf ter 
beschikking vaa het « Amt" te houden, 
dat dit « dringend verzoek " een « aan
maning" bevatte, dat in geval van over
treding, « dwangmaatregelen" .zouden ge
troffen worden, niettemin beslist heeft dat 
er van opeisingsbevel geen sprake was 
noch van dwang en dat eerste aanlegger 
van zijn wilsvrijheid niet had kunnen be
roofd worden, wartneer het intrinsiek te-

' (1) Raadpl. verbr., 24 Januari, 7 Februari ' 97 en 291; Bull. en PASIC., 1949, I, u4, 108 
en 2 Mei 1949 (Arr. Yerbr., 1949, blz. 55, en 327). 
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genstrijdig is, enerzijds, het bestaan van 
een « verzoek " vanwege de bezettende 
overheid vast te stellen en, anderzijds, 
het begrip " wilsvrijheid " in hoofde van 
een Belgische burger aan te nemen, wan
neer het door artikel 115 van het Straf
wetboek bepaald misdrijf de wilsvrijheid 

'in hoofde van de dader vereist, en wan
neer, · bijgevolg, de veroordeling tegen 
aanleggers uitg·esproken niet wettelijk ge
motiveerd is : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
uit de redenen welke het aangeeft, onder 
meer het feit dat Chrispeels zich inspande 
om voor de vijand boter en conserven op 
te zoeken, alhoewel dit buiten zijne nor
male handelsbedrijvigheden viel, en er in 
gelukte een merkelijke hoeveelheid waren 
te ontdekken en aan de vijand te doen 
leveren, afleidt dat vrije en ongedwongen 
handelingen van Chrispeels voor gevolg 
hebben gehad dat het "Verpflegungsamt" 
aandrong opdat Chrispeels zichmet zijn 
gans bedrijf ter beschikking van het 
" Amt » zou houden; 

Overwegende dat er geen strijdigheid 
bestaat tussen die vaststellingen en de 
verklaring dat dit " dringend verzoek ,, 
volgend op een reeds vrijwillig aangeno
men en uitgevoerde taak, niet kon be
schouwd worden als een werkelijk op" 
eisingsbevel ; 

Dat het middel niet opgaat; 
Over het derde middel : schending van 

artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, na beslist te hebben dat 
de schuld van eerste aanlegger bewezen 
was door het feit dat hij, reeds v66r 20 J uli 
1940, vrijwillige leveringen aan de Duit
sers gedaan had, en dat die vrifwillige 
aanvaarding van het eerste Duits ver
zoek hem belette de dwang in te roepen 
die het gevolg zou geweest zijn van het 
tweede « dringend verzoek » van de Duit
sers op 20 Juli 1940, en na vastgesteld te 
hebben dat tweede aanlegger in Juni en 
Juli afwezig was en slechts in Augus
tus 1940 uit Frankrijk teruggekomen 
was, tweede aanlegger niettemin even
eens schuldig verklaard heeft wat de 
latere leveringen betreft, wanneer het 
tegenstrijdig was vanwege de rechter'\ 
over de grond de plichtigheid van eerste 
aanlegger en de afwezigheid van dwang 
in zijnen hoofde te staven op de door 
hem in J uni vrijwillig gedane leveringen 
- en de plichtigheid van tweede aan· 
legger en de afwezigheid van dwang in 
zijnen hoofde niet op de door hem doch 
op de door een ander vrijwillig gedane 
·leveringen te sta'ven : 

Overwegende dat het bestreden arrest 

nie.t aileen vaststelt, zoals hierboven is 
gezegd, dat Chrispeels het " dringend 
verzoek " van de vijand door zijn vroe
gere vrijwillige en schuldige gedragingen 
heeft uitgelokt, maar ook de zin van het 
bijvoeglijk naamwoord « dringend » be
perkt door de vaststelling dat de zeer 
onbepaalde waarschuwing tot Chrispeels 
gericht geen dringend en ernstig gevaar 
uitmaakte en hem van zijn wilsvrijheid 
niet heeft kunnen beroven ; 

Dat het arrest daaraan toevoegt dat 
J onckheere, na zijn terugkeer uit Frank• 
rijk in 1940, de echte toedracht van de 
zaken gekend heeft en daarna toch met 
zijn vennoot de schuldige hulp aan de 
vijand verder doorgedreven heeft; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijkf:l 
grondslag mist ; 

Overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordelingen wette~ 
Iijk zijn; , 

B. Voor zoveel de eisen tot verbreking 
ingesteld do'or Chrisp eels en J onckheere 
de beslissingen over de vordering van dEiJ 
burgerlijke partij bedoelen : 

Overwegende dat geen bijzonder mid
del tot verbreking wordt aangevoerd en 
dat het Hof er van ambtswege geen op
werpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie: 
ningen ; veroordeelt aanleggers ieder tot 
een derde van de kosten. 

13 Februari 1950.- 2" kamer.- Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Vandermersch. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaaL 
- Pleiter, H. Struye. 

2° KAMER. - 13 Februari 1950. 

1° ASSISEN. - TELASTLEGGING VAN 
VRIJWILLIGE DODING ZONDER HET OOG
MERK OM TE DODEN. - GEEN WE'fTIGE 
ZELFVERDEDIGING. - ELEMENT BE
GREPEN IN DE NOPENS DE STRAFBAAR~ 
HEID AAN DE JURY GESTELDE VRAAG. 

2° ASSISEN. - ONBEVOEGDHEID OM 
UITSPRAAK TE DOEN.OVER HET BESTAAN 
VAN EEN GROND VAN RECHTVAARDIGING 
ZOALS DE WETTIGE ZELFVERDEDIGING. 
- UITZONDERING VOORTVLOEIEND UIT 
ARTIKEL 118 VAN DE WET VAN 18 JULI 
1869.- ARREST DAT OP DE BESLISSING 
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VAN DE JURY VOORUITLOOPT. - ON
WETTELIJKHEID. 

3° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
- INCIDENTEEL ARREST VAN HET HOF 
VAN ASSISEN. - VERBREKING. 
BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN DE 
LATERE VERKLARING VAN SCHULD DOOR 
DE JURY, ALSMEDE VERBREKING VAN 
HET ARREST VAN VEROORDELING. 

r,o VERBREKING.- DRAAGWIJDTE.
BESCHULDIGDE NIET SCHULDIG VER
KLAARD AAN EEN DOODSLAG, MAAR 
AAN VRIJWILLIGE DODING. - VER
NIETIGING, OP DE VOORZIENING VAN DE 
VEROORDEELDE, VAN DE VERKLARING 
VAN DE JURY. - VERNIETIGING ZON
DER GEVOLG OP HET ONTKENNEND ANT
WOORD VAN DE JURY OP DE VRAAG 
BETREFFENDE DE DOODSLAG. 

5° VERBREKING.- DRAAGWIJDTE.
BESCIIULDIGDE SCJIULDIG VERKLAAIID 
AAN VRIJWILLIGE DODING. - 0NT
KENNEND ANTWOORD VAN DE JURY WAT 

. BETREFT DE VERZWARENDE OMSTAN-
DIGHEID VAN VOORBEDACHTHEID. -
VERNIETIGING VAN DE UITSPRAAK VAN 
DE JURY OP DE VOORZIENING VAN DE 
VEROORDEELDE. VERNIETIGING 
STREKT ZICH UIT 1'0T HET ONTKENNEND 
ANTWOORD VAN DE JURY. 

1° Daar de wettige zelfverdediging de stmf
baarheid uitsluit van hem die een vrij
willige doding heeft gepleegd, zonder het 
oogmerk om te do den, is de jury, die uit
spraak moet doen over de strafbaarheid 
van de beschuldigde, noodza/celijk geroec 
pen uitspraak te doen over het bestaan 
van een grand van rechtvaardiging 
voortvloeiend uit de wettige zelfverdedi
ging (1). (Strafwetb., art. 401 en 416; 
We.tb. van strafv., art. 337.) 

2° Behoudens het geval vooTzien bij arti
kel118 van de wet van 18 Juni 1869, mag 
het hof van assisen geen uitspraak doe1~ 
over het bestaan van een grand van 
rechtvaardiging, zoals de wettige zelf
verdediging, ingeroepen door de beschul
digde/ het mag evenmin vooruitlopen op 
de desbet-~·effende beoordeling van de 
jury (2). 

3° De verbreking van een incidenteel arrest, 
gewezen door het hof van assisen v66r 

(1) Raadpl. verbr., 25 J\'Iei 1908 (Bull. en 
PASIC., 1908, I, 220); 23 Januari en 6 Februari 
1922 (ibid., 1922, I, 136 en 153); 4 Juli 1949 
(Arr. Verbr., 1949, blz. 443; Bull. en PAsic., 

1949, I, 502). 
(2) Raadpl. verbr., 29 December 1902 

(Bull. en PAsiC., 1903, I, 69); 9 Augustus 1921 

de verklaring van schuld door de jury, 
brengt de vemietiging mede van die ver
Jclaring, alsmede de verbreking van het 
arrest van veroordeling (3). (Wetb. van 
strafv., art. 434, al. 2.) 

4° Wannee1' de beschuldigde niet schuldig 
werd verklaard a an doodslag, maar schul
dig aan vrijwillige doding zonde1' het 
oogmerk om te doden, strekt de vernieti
ging van de uitspraak van de ju1·y, in
gevolge het in·willigen van de voorziening 
van de veroordeelde tegen een incidenteel 
arrest van het hof van assisen, zich niet 
uit tot het ontkennend antwoord op de 
vmag betretfende de doodslag (4). 

5° J:Vanneer de jury de besc/mldigde schul
dtg /weft verklaard aan vrijwillige dood
slag zonder het oo gmerk om te do den, 
maar ontkennend /weft geantwoord op de 
vmag betreffende de verzwarende om
standigheid van voorbedachtheid, strekt 
de vernietiging van de uitspraak, inge
volge het inwilligen van de voorziening 
van de veroordeelde tegen een incidenteel 
arrest van het hof van assisen, zich niet 
uit tot het ontkennend antwoord betref
fende de verzwarende omstandigheid (5). 
(Stilzwijgende beslissing.) 

(STEYAERT, T. VAN SYNGHEL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, de eerste twee op 20 September 
1949, het derde op 12 October 1949, door 
het Hof van assisen van Oost-Vlaanderen 
gewezen; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen het incidenteel arrest van 20 Sep-
tember 1949 : · 

Over de twee middelen samen : scherr
ding van artikelen 97 van de Grondwet, 
337 tot 339 van het Wetboek van straf
vordering, doordat het hof van assisen, 
bij een incidenteel arrest, weigerde aan 
de jury een vraag te stellen aangaande 
de wettige zelfverdediging·, om reden 
dat deze uit de debatten niet bleek, zich 
alzo een bevoegdheid toekennende, die 
slechts aan de jury behoort, en een be
slissing nemende die van aard was om de 
jury te be'invloeden in de antwoorden 

(ibid., 1922, I, 4); 6 Februari 1950 (zie hoger, 
blz. 366; Bull. en PASIC., 1950, I, 389). 

(3) Verbr., 7 Augustus 1925 (Bull. en FA
SIC., 1925, I, 385). 

(4) en (5) Zie de voetnota, getekend R. H., 
onderaan dit arrest in Bull. en P ASIC., 1950, 
I, 406. 
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welke zij nog te geven had op de andere 
haar gestelde vragen : 

Overwegende dat aanlegger, naar het 
hof van assisen verwezen wegens dood
slag, van die betichting vrijgesproken 
werd, maar veroordeeld werd om vrij
willige slagen toegebracht te hebben zon
der het oogmerk om te doden en welke 
nochtans de dood hebben veroorzaakt; 
dat de jury ontkennend de vraag heeft 
beantwoord betreffende het bestaan van 
de grond van verschoning door artikel H 1 
van het Strafwetboek voorzien; 

Overwegende dat, bij conclusies geno
men ter terechtzitting, aanlegger, na 
hierop g·ewezen te hebben dat hij zich in 
staat van wettige zelfverdediging bevond, 
wijl de door het slachtoffer in zijn rich
ting geloste geweerschoten een doodsge
vaar uitmaakten, erbij voegde dat hij 
zich mocht beroepen op artikel 411 van 
het Strafwetboek, daar de doodslag on
iniddellijk door zware gewelddaden tegen 
personen uitgelokt werd; 

Overwegende dat, in antwoord op die 
conclusies, het bestreden arrest beslist : 
1° dat het uit de debatten hoegenaamd 
niet blijkt dat aanlegger zich in: staat van 
wettige zelfverdediging bevond toen hij 
de geweerschoten op het slachtoffer loste ; 
2° dat aanlegger gerechtigd is de vraag 
betreffende de uitlokking, voorzien bij ar--

- tikel 411 van het Strafwetboek, aan de 
jury te doen stellen ; 

Overwegende dat, uitgenodigd tot uit
spraak over de strafbaarheid van een per
soon beschuldigd van een doodslag of van 
vrijwillige slagen, de jury zonder twijfel 
daardoor zelf, en zonder daartoe door een 
3Jzonderlijke vraag uitgenodigd te zijn, 
moet oordelen of de beschuldigde zich al 
dan niet in staat van wettige zelfverdedi
ging bevond; dat, inderdaad, het bestaan 
van dergelijke grond van rechtvaardiging 
alle strafbaarheid uitsluit ; 

Maar overwegende dat, de vraag be
treffende de wettige zelfverdediging zich 
vermengende met de vraag van straf
baarheid, door de jury aileen moet be
antwoord worden; dat, behalve het geval, 
vreemd aan de onderhavige zaak en voor
zien bij artikel118 van de wet van 18 J uni 
1869, het aan hethof van assisen niet be
hoort zijn beoordeling in de plaats te 
stellen van deze van de jury of op die 
laatste beoordeling vooruit te lop en; 

Dat de middelen dus gegrond zijn; 
IL En overwegende dat de verbreking 

van het incidenteel arrest van 20 Septem
ber 1949 de verbreking medesleept, bin
nen de per ken van de voorziening, van het 

eindarrest gewezen over de publieke vor
dering en van het arrest van veroorde
ling, op 12 October 1949 gewezen over de 
vordering van de burgerlijke partijen; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
arresten van 20 September 1949 en 
12 October 1949, het ontslaan van de ver
volging van aanlegger wegens de be
tichtingen van doodslag en bedreigingen 
door gebaren, ten gevolge van de ont
kennende antwoorden van de jury betref
fende die betichtingen, door de voorzie
ning niet bestreden zijnde en behouden 
blijvende; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van assisen van Oost-Vlaan
deren en qat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant _van de vernietigde 
arresten ; ve

1 

rwijst de zaak naar het Hof 
van assiseil! van West-Vlaanderen; ver
oordeelt de burgerlijke partijen tot de 
kosten van het geding in verbreking, 

13 Februari 1950. - 2• kamer. Voor
zitte1', H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter, - Ve1'slag
gever, H. BayoL - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Ronse (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Gent). 

2 8 KAMER. - 13 Februari 1950. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. CORRECTIONELE 
RECH'I'BANK UITSPRAAK DOENDE IN HO
GER BEROEP. - VERDACHTE DIE ZELF 
NOCH DOOR BIJZONDERE LASTHEBBER 
DE BESCHULDIGING HEEFT GEHOOim 
NOCH TEGENGESPROKEN. - VONNIS 
BIJ VERSTEK. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - QUALIFICATIE DOOR 
DE RECHTER VAN EEN VONNIS GEWEZEN 
OP TEGENSPRAAK OF BIJ VERSTEK. -
ZONDER INVLOED OP DE AARD VAN HET 
VONNIS. 

3o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN.- VONNIS IN LAATSTE 
AANLEG GEWEZEN BIJ VERSTEK. -
VOORZIENING DOOR DE VERDACHTE 
GEDURENDE DE GEWONE TERMIJN VAN 
VERZET. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

1° Is bij verstek, het vonnis van veroorde
ling gewezen door de correctionele 1'echt-: 
bank, uitspraak doende in hoger beroep, 
zonder dat de ve1'dachte of een bijzondere 
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lasthebber de beschuldiging heeft gehoord 
of tegengesproken (1). 

2° De omstandigheid dat de rechter zijn 
.. beslissing qualificieert als zijnde een 

vonnis gewezen op tegenspraak of een 
vonnis bij verstek, kan de werkelijke aard 
van zijn beslissing niet wijzigen (2). 

go Is niet ontvankelijk, de voorziening in
gesteld door de verdachte gedurende de 
gewone termijn van· verzet (3). (Wetb. 
van strafv., art. r.13.) 

(BAYENS, T. NUYTS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 October 1949 in hoger 
beroep gewezen door de , Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen; 

Over de voorziening van betichte 
Bayens : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
waarbij aanlegger wordt veroordeeld, 
vaststelt dat die betichte, alhoewel be
hoorlijk gedagvaard, niet is verschenen; 

Dat eveneens het proces-verbaal van 
de terechtzitting dd. 29 September 1949, 
tijdens welke de zaak behandeld werd, 
en de burgerlijke partij in haar middelen 
en het openbaar ministerie in zijn vor
deringen g·ehoord werden, vermeldt dat 
aanlegger afwezig was ; . 

Overwegende dat, wei is waar, het be
streden vonnis daarna verklaart dat het 
op tegenspraak wordt gewezen, doch dat 
uit de hierboven aangehaalde vaststellin
gen blijkt dat aanlegger de beweringen 
van het openbaar ministerie en die van 
de burgerlijke partij noch gehoord, noch 
tegengesproken heeft en dat hij door geen 
bijzondere lasthebber vertegenwoordigd 
was; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
dus bij verstek werd gewezen ; dat het 
op de datum van de voorziening nog vat
baar was voor verzet binnen de gewone 
termijn en dat de voorziening, bijgevolg, 
niet ontvankelijk is (Wetb. van strafv., 
art. 413) ; 

Over de voorziening van de burgerlijk 
verantwoordelijke partij Wets : 

Overwegende dat uit geen stuk van de 
rechtspleging blijkt dat de voorziening 
van de burgerlijk verantwoordelijke 
partij zou betekend geweest zijn aan de 
partijen tegen welke zij gericht is; 

(1) (2) en (3} Vm·br., 25 November 1940 
(.Arr. Verbr., 1940, blz. 126; Bull. en PABIC., 
1940, I, 306); 9 Augustus 1945 (Arr. Verb1·., 
1945, blz. 194; Bull. en PAsrc;, 1945, I, 211, 

Dat zij dus niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ningen; veroordeelt elke aanlegger tot 
de helft van de kosten. 

13 Februari 1950. - 28 kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 13 Februari 1950. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - STRAFZAKEN.- HOF 
VAN BEROEP. - IN BERAAD HOUDEN 
VAN DE ZAAK EN DAGSTELLING VOOR 
DE UITSPRAAK VAN HET ARREST. -
ARREST UITGESPROKEN OP EEN VROE
GERE DATUM IN AFWEZIGHEID VAN DE 
VERDACHTE EN ZONDER DAGVAARDING. 
- VOORZIENING DOOR DE VERDACHTE. 
- TIEN VRIJE DAGEN VAN AF DE DAG 
WAAROP HET ARREST HAD MOETEN 
UITGESPROKEN WORDEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - STRAFZAKEN. - IN 
BERAAD HOUDEN VAN DE ZAAK EN DAG
S'fELLING VOOR DE UITSPRAAK VAN HET 
ARREST. - ARREST UITGESPROKEN OP 
EEN VROEGERE DATUM IN AFWEZIGHEID 
VAN DE VERDACH'fE EN ZONDER DAG
VAARDING. - VooRZIENING DOOR DE 
VERDACHTE. - INGESTELD MEER DAN 
'fiEN VRUE DAGEN TE REKENEN VAN 
AF DE DAG WAAROP HET ARREST HAD 
MOE'fEN UITGESPROKEN WORDEN. -
VOORWAARDE TOT ONTVANKELIJKHEID 
VAN DE VOORZIENING. 

1° Wanneer, na een zaak in beraad te heb
ben gehouden en dag te hebben gesteld 
voor de uitspraak van het arrest, het hof 
van be1·oep, in afwezigheid van de ver
dachte en zonder nieuwe dagvaarding, 
dit arrest uitspreekt op een V!'oegere datum 
dan deze die was gesteld, beschikt de ver
dachte, om zich in verbreking te vovr
zien, over een termijn van t'ien vrije dagen 
te rekenen van af de dag waarop het ar
rest regelmatig had moeten worden uit
gesp!·oken ( 4). 

col. 1); 28 Maart 1949 (A1·r. Verbr., 1949, 
blz. 202; Bttll. en PAsiC., 1949, I, 228). 

(4) Verbr., 24 October 1865 (PAsrc., 1866, 
I, 158); 13 Mei 1941 (motieven) (Arr. Verbr., 
1941, blz. 118; Bull. en-PASrc., 1941, I, 182). 
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2° Wanneer, na een zaak in bemadte hebben 
gehouden en dag te hebben gesteld voor 
de uitspmak van het arrest, het hof van 
beroep, in afwezigheid van de ve1·dachte 
en zonder nieuwe dagvaarding, het arrest 
uitspreekt op een vroegere datum dan 
deze die was gesteld, lean de verdachte 
zich niet geldig voorzien legen dit arrest 
na tien vrije dagen te rekenen van af de 
dag waarop het regelmatig had moeten 
worden uitgesproken, ten ware hij deed 
blijken dat ove1•macht hem, op 'zaatst
bedoelde dag, zou hebben belet te verne
men dat het arrest reeds op een voo1'
gaande dat1tm werd uitgesproken ( 1). 

{VAN DEN BRANDE, 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 Juni 1%9 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening welke op 1 J uli 1949 werd inge
steld : 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
overgelegde stukken blijkt dat het Hof 
van beroep te Gent, na een onderzoek op 
tegenspraak ter terechtzitting, zijn ar
rest heeft gewezen, niet op de daartoe 
bepaalde dag, 13 Juni 1949, doch op 
7 Juni 1949; 

Overwegende dat aanlegger in die on
regelmatig·heid rechtvaardiging· zou kun
nen vinden om staande te houden dat 
hij, om zich tegen het arrest te voor
zien, over een termijn van tien vrije dagen 
beschikte te rekenen vanaf 13 Juni 1949 
(Wetb. van strafv., art. 373); 

Overwegende, echter, enerzijds, dat de 
voorziening na het verstrijken van die 
termijn werd ingesteld, en, anderzijds, 
dat aanlegger niet van het bestaan van 
enige omstandigheid doet blijken welke 
hem zou belet hebben, indien hij naarstig 
was geweest, op 13 Juni 1949 te vernemen 
dat het arrest, dat op die dag moest uit
gesproken worden, op een vroegere te
rechtzitting was uitgesproken geweest ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is· 

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

(1) Omtrent de overmacht, zie verbr., 
30 April 1945 (A.rr. Verbr., 1945, biz. 139; 
B•ill. en PASIC., 1945, I, 150); 27 Juni 1946 
(Arr. Verbr;, 1946, biz. 249; Bull. en PAsrc., 
1946, I, 270 en de nota's 1 en 2, biz. 271) ; 

13 Februari 1950. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Bayot. - · Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 Februari 1950. 

1° STRAF.- OPDECIEMEN.- WET VAN 
14 AUGUSTUS 1947. - 0NZEKERREID 
NOPENS RET PUNT TE WETEN OF RET 
MISDRIJF WERD GEPLEEGD VOOR OF NA 
HET IN WERKING TREDEN VAN DIE WET. 
- TOEPASSING DERZELVE NIET GE
RECRTVAARDIGD. 

2° GERECHTSKOSTEN. - S'I'RAFZA
KEN.- VEROORDELING VAN VERSCHIJ,
LENDE VERDACRTEN. - MISDRIJVEN 
DIE GEMEEN ZIJN EN ANDERE DIE EIGEN 
ZIJN AAN EEN VERDACH'l'E.- HOOFDE
LIJKE VEROORDELING TOT AL DE KOS
TEN.- VOORWAARDEN. 

1° Is niet wettelijk gerechtvaardigd, de toe
passing op een geldboete van 90 de.
ciern, voorzien door artikel 12 11a-n de wet 
van 14 Augustus 1947, wannee1· de vast_
stellingen van het ar·rest onzeker Iaten 
of het misd1·ij{ werd gepleegd v661· of na 
27 Septembe1· 1947, datum van het in 
werking treden van die wet (2). (Wet van 
24 Juli 1921, art. 2, 1o.) 

2° Is niet wettelijk, de hoofdelijke veroor
deling van twee verdachten tot al de kos
ten van een vordering, wanneer slechts 
een van hen schuldig wordt verklaard 
aan een deel van de ten laste van de 
andere gelegde misdrij ven en wannee.1· 
het arrest niet vaststelt dat al de kosten 
ondeelbaar veroorzaakt zijn geweest door 
de ten laste van de beide verdachten be
wezen verkla.arde misdn:jven (3). (Straf
wetb., art. 50.) 

(VAN DIJCIC) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 November 1949 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen; 

4 December 1947 _(A,·r. Verb1·., 1947, biz. 390; 
Bull. en PASIC., 1947, I, 515). 

(2) Verbr., 4 juli 1949 (Arr. Ve~·br;, 1949, 
biz. 434; Bull. en PAsrc., 1949, I, 493). 

(3) Verbr., .2 September 1948 (Bull. en PA-
src., 1948, I, 477). -
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Over het middel ambtshalve opgewor
pen : schending van : 1 o artikelen 12 van 
de wet van 1~ Augustus 19~7, 1 van de 
wet van 27 December 1928 en 97 van de 
Grondwet; 2° artikel 50 van het Straf
wetboek : 

Overwegende dat de aan het toezicht 
van het Hof onderworpen beslissing: 1° bij 
bevestiging van het beroepen vonnis aan~ 
legg·ers veroordeelt : a) beide : tot een 
maand gevangenisstraf en een geldboete 
van 26 frank, verhoogd met 90 deciem, 
om, in de omstandigheden voorzien bij de 
alinea's 2 en 3 van artikel66 van het Straf
wetboek, verschillende oplichtingen te 
hebben gepleegd ten nadele van verschil
lende person en gedurende de tijdruimte 
die zich uitstrekt van 1 J anuari 194 7 tot 
1 October 1948; b) de tweede : tot twee 
geldboeten, ieder van '1.000 frank, ver
hoogd met 90 deciem, wegens misdrijven 
voorzien door de wet van 2~ Februari 
1921 en het koninklijk besluit van 31 De
cember 1930 omtrent de handel in slaap
en verdovende middelen, gepleegd in bo
venbedoeld tijdvak; 2° deels door beves
tiging van het beroepen vonnis, deels 
door eigen beschikkingen, aanleggers 
hoofdelijk verwijst in alle op beide aan
leggen ontstane gerechtskosten; 

Overwegende dat de verhoging van de 
opdeciemen, voorgeschreven door de wet 
van H Augustus 194 7, niet toepasselijk 
is op de geldboeten uitgesproken wegens 
misdrijven gepleegd v66r 27 September 
194 7, dag waarop voormelde wet in wer
king is getreden; 

Overwegende dat, noch de vermeldin
gen van het beroepen vonnis, noch die 
van het bestreden arrest, de datums 
bepalen waarop de bewezen verklaarde 
feiten werden begaan; 

Dat, derhalve, het Hof niet kan vast
stellen of de rechter over de grond de be
palingen van de wet van 11. Augustus 
194 7 juist heeft toegepast ; 

Overwegende dat, luidens artikel 50 
van het Strafwetboek, alleen hoofdelijk 
tot de kosten zijn verplicht zij die wegens 
eenzelfde misdrijf door hetzelfde vonnis 
of arrest veroordeeld worden ; 

Overwegende dat desondanks de rech
ter over de grond, na aanlegg·ers schuldig 
te hebben verklaard beide aan feiten 
waaraan zij deelnamen als daders, de 
tweede bovendien wegens feiten waaraan 
eerste aanlegger vreemd is gebleven, ze 
hoofdelijk in de kosten heeft verwezen, 
zonder vast te stellen dat deze ondeelbaar 
veroorzaakt zijn geweest door de ten laste 
.van beide aanleggers bewezen verklaarde 
misdrijven ; 

Dat aldus het bestreden arrest de in 
het mid del aangeduide wetsbepalingen · 
heeft geschonden ; 

Overwegende verder dat de substan
tiiile of op straf van nietigheid voorge
schreven vormen werden nageleefd en 
dat, behoudens de verhoging van de 
geldboeten met 90 deciem en de hoof
delijke veroordeling· tot de kosten, de uit
gesprok~n veroordelingen wettelijk zijn ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch alleen voor zoveel het 
beslist dat de uitgesproken geldboeten 
met 90 deciem zullen worden verhoogd 
en aanleggers in de uit beide aanleggen 
ontstane kosten verwijst; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van het Hof van be
roep te Brussel en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk verbroken beslissing; ver
oordeelt aanleggers tot de helft van de 
kosten; laat het overige dezel' ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak, alzo be
perkt, naar het Hof van beroep te Gent. 

13 Februari 1950. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Simon.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 13 Februari 1950. 

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - BESCRIKKING VAN BUiTEN
VERVOLGINGSTELLING.- VERZET DOOR 
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - VERZET 
ONONTVANKELIJK. - VERZET ONGE
GROND.- VEJ{OORDELING VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ TOT DE KOSTEN. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
-KAMER VAN INBESCRULDIGINGSTEL
LING. -ARREST DAT RET VERZET VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN 
BESCRIKKING VAN BUITENVERVOLGING
STELLING AFWIJST. - VERZET ONONT
VANKELIJK. - VERZET ONGEGROND. 
- IN ELK GEVAL VEROORDELING TOT 
SCRADEVERGOEDING. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - KAMER VAN IN
BESCRULDIGINGSTELLING. - ARREST 
DAT RET VERZET VAN DE BURGERLIJKE 
PAR'l'IJ TEGEN EEN BESCRIKKING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING ONGE
GROND VERKLAART. - MIDDEL AFGE
LEID DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ 



-382-

HIERUIT DA'f HAAR VERZET NIET ONT
VANKELIJK WAS. - MlDDEL VAN BE
LANG ONTBLOOT. 

~0 ONTZETTING. - WETTELIJKE ON'f
ZETTING. - CURATOR. - DIE IN 
RECHTE OPTREED'f VOOR DE WETTE
LIJK ONTZETTE.- PERSOONLIJKE VER
ANTWOORDELIJKHEID VAN DE CURA
TOR. - 0NDERSTEL'f EEN PERSOON
LIJKE FOUT. 

1° De burgerlijke partij, die in het ongelijlc 
w01·dt gesteld in haar verzet tegen een be~ 
schikking van buitenvervolgingstelling, 
wordt veroordeeld tot de kosten van het 
verzet, om het even of het onontvanke
lijk of ongegrond is. (Wetb. van strafv., 
art. 162 en 19~.) 

2° De burgerlijke partij, die in het ongelijlc 
wordt gesteld in haar verzet tegen een be
schikking van buitenvervolgingstelling, 
moet door de kamer van inbeschuldiging
stelling worden veroordeeld tot schade
vergoeding jegens de verdachte, om het 
even of het verzet onontvankelijk of on
gegrond is (1). (Wetb. van strafv., 
art. 136.) 

3° Het middel tot staving van een voorzie
ning door de burgerlijke partij ingeroepen 
tegen het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling, die haar verzet tegen 
een beschikking van buitenvervolgingstel
ling ongegrond verklaart en haar veroor
deelt tot schadevergoeding, is, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk wannee~· 
het is afgeleid hieruit dat dit verzet 
onontvankelijk moest worden verklaard. 

~0 De curator van een wettelijk ontzette 
ve1·oordeelde, die namens deze in rechte 
optreedt, vertegenwoordigt deze en ver
bindt zich dienvolgens niet pe~·soonlijk, 
behoudens het geval wanneer hij zelf een 
schadelijke fout begaat. 

(BILLIET, C. GROENINCKX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 8 November 1949 
door het Hof van beroep te Gent, Kamer 
van inbeschuldigingstelling; 

Over de eerste twee middelen afgeleid, 
het eerste, uit de schending van artikel 1 
van de wet van 25 Juli 1893, gewijzigd 
door het koninklijk besluit nr 236 van 
20 Januari 1936, doordat de bestreden 
beslissing het verzet ontvankelijk heeft 

(1) Verbr., 30 November 1903 (Bull. en 
PAsiO., 1904, I, 62); 4 .Tuli 1949 (Arr. Verbr., 

verklaard dat aanlegger Billiet, als bur
gerlijke partij, heeft betekend tegen de 
beslissing waarbij de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent, 
verweerder buiten vervolging heeft ge
steld, wanneer het Hof dit verzet niet 
ontvankelijk zou moeten verklaard heb
ben, wijl het aangetekend werd door een 

. verklaring gedaan aan de bestuurder van 
de gevangenis waarin aanlegger opgeslo
ten is en dat bewuste vorm slechts door 
beklaagde bruikbaar was; het tweede, uit 
de schending van de artikelen 22 en 23 
va:n het Strafwetboek doordien, eerste on
derdeel, aanlegger Billiet uit zijn rechten 
is ontzet en dientengevolge zich niet bur
gerlijke partij kon stellen en dat de, uit 
die onbekwaamheid ontstane nietigheid 
van de procedure, niet kan gedekt worden 
door de aanwezigheid van aanleggers cur a
trice gedurende de behandeling van de 
zaak in· beroep, tweede onderdeel, boven
bedoelde Billiet ondanks bewuste onbe
kwaamheid tot het betalen van een scha
devergoeding jegens de buiten vervolging 
gestelde beklaagde veroordeeld werd wan
neer, in de veronderstelling dat aanleg
gers curatrice, door haar tussenkomst in 
beroep, de voorafgegane procedure rechts
geldig had gemaakt, zij alljJ'en en niet aan
legger tot herstelling van de uit het verzet 
ontstane schade diende veroordeeld : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na de beschikking van buitenvervolging
stelling door . de raadkamer gewezen te 
hebben bevestigd, aanlegger veroordeelt 
tot de kosten van zijn verzet en tot scha
devergoeding jegens verweerder; 

Overwegende dat de veroordeling ·tot 
de kosten gerechtvaardigd zou blijven,, 
zelfs indien het verzet niet ontvankelijk 
was verklaard geweest; · 

Overwegende dat de vergoeding die, 
luidens het gebiedend voorschrift van ar
tikel 136 van het Wetboek van strafvor
dering, zelfs ambtshalve aan de buiten 
vervolging· gestelde beklaagde door de 
kamer van inbeschuldigingstelling dient 
toegekend, uitsluitend de herstelling be
oogt van de schade welke de burgerlijke 
partij door haar verzet heeft veroor-
zaakt; · 

Dat de tekst noch de geest van die wets
bepaling het toekennen van bedoelde 
schadevergoeding afhankelijk maken van 
de grond - hij weze de niet ontvan
l\elijkheid of de ongegrondheid van het 
hoger beroep - waarop de burgerlijke 

1949, biz. 433; Bull. en PASIC., 1949, I, 492 
en de nota 3). 
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partij, eiseres op verzet, in het ongelijk 
wordt gesteld; 

Overwegende dat de curator, wanneer 
hij voor de ontzette in rechte optreedt, 
deze laatste vertegenwoordigt en dien
volgens zich niet persoonlijk verbindt 
behoudens het geval waarin hij zelf een 
schadelijke fout heeft begaan ; 

Dat aldus het eerste middel, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is en dat het 
tweede middel naar recht faalt; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet wegens strij
digheid tussen de beweegredenen . en het 
beschikkend gedeelte van het bestreden 
arrest, strijdigheid die hieruit volgt dat, 
wanneer de motieven vermelden dat de 
curatrice zich aanstelt en in zake ver
schijnt, het dispositief van het arrest die 
tussenkomst verzwijgt : 

Overweg·ende dat aanlegger bij dit 
middel geen belang heeft vermits uit 
het op de eerste twee middelen verstrekt 
antwoord noodzakelijk volgt dat het 
bestreden arrest, doordien het de burger
lijke partij in het ongelijk stelt, de ver
oordelingen tot schadevergoeding en tot 
de kosten, welke het tegen aanlegger 
uitspreekt, wettelijk gerechtvaardigd 
heeft; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot de schadevergoeding van 150 frank 
jegens verweerder Groeninckx. 

13 Februari 1950. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Simon.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 Februari 1950. 

BEVOEGDHEID EN AANL;EG. 
STRAFZAKEN. - WANBEDRIJF VERWE
ZEN NAAR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK DOOR EEN. BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER. - MISDRIJVEN DIE BE
HOREN TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE 
POLITIERECHTBANK. SAMENHAN
GENDE MISDRIJVEN WAARVAN DE RAAD
KAMER GEEN KENNIS HEEFT GEHAD. -
CORRECTIONELE RECHTBANK BEVOEGD 
OM KENNIS TE NEMEN VAN RET WAN-

(1) Verbr., 17 November 1930 (Revue de 
droit penal et de criminologie, 1931, biz. 74). 

BEDRIJF EN VAN DE SAMENHANGENDE 
MISDRIJVEN. 

De correctionele rechtbank, naar welke door 
een beschikking van de raadkamer een 
wanbedrijf werd verwezen, is bevoegd 
orri terzelfdertiJ'd kennis te nemen van de 
samenhangende inbreuken op de Weg
code, die door een rechtstreekse dagvaar
ding v66r haar werden gebracht en waar
van de raadkamer geen kennis heeft ge
had (1}. (Wetb. van strafv., art. 182, 
226, 227 en 5~0.} · 

(CARETTE.} 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op H November 1%9 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel, hieruit afgeleid 
dat de correctionele rechtbank en het hof 
van beroep onbevoegd waren om kennis 
te nemen van de samenhangende mis
drijven. B en C, daar de raadkamer aan
legger naar de correctionele rechtbank 
had verwezen wegens de betichting A 
en wegens die betichting alleen : 

Overwegende dat, bij beschikking van 
de raadkamer, aanlegger naar de correc
tionele rechtbank verwe:I:Bn werd wegens 
overtreding van artikelen 418 en ~2 0 van 
het Strafwetboek (betichting A) ; 

Overwegende dat de procureur des 
Konings aanlegger v66r de correctionele 
rechtbank heeft doen dagvaarden wegens 
dit misdrijf, alsook wegens samenhan
gende inbreuken op de W egcode (betich
tingen B en C) ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
vaststelt dat de betichting B een hestand
dee] uitmaakt van het feit A en dat het 
feit C samenhangend is met het feit A, 
en vervolgens twee straffen uitspreekt; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kelen 182, 226, 227 en 5~0 van het Wet
hoek van strafvordering, de correctionele 
rechtbank, bij welke een wanbedrijf door 
beschikking van de raadkamer aanhangig 
is gemaakt, bevoegd is om terzelfdertijd 
kennis te nemen van de samenhangende 
misdrijven tegen de W egcode die v66r 
haar door een dagvaarding van de pro
cureur des Konings gebracht worden en 
die aan het oordeel van de raadkamer 
niet werden onderworpen; 

Dat de bevoegdheid van de correc
tionele rechtbank deze van het hof van 
beroep medebrengt, als rechter in hoogste 
aanleg; 

Overwegende derhalve dat het middel 
naar recht faalt; 
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En overwegende dat de substantiille 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de bestreden beslissing overeenkomstig 
de wet is· 

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

1g Februari 1950. - 2" kamer. '-
Voorzitter, H. de Cocqm\au des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Verslaggever, H. Bayot.- Gelijkl1tidei1de 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Tahon (van de Balie te Kort
rijk). 

28 KAMER. - 13 Februari 1950. 

1° WETTEN EN BESLUITEN.- Ko
NINKLIJK BESLUIT DAT DE ALGEMEEN
HEID VAN DE BURGERS AANBELANGT. 
- BEKENDIVIAIGNG IN RET "BELGISCH 
STAATSBLAD ». - VOORWAARDE VAN 
DE BINDENDE KRACHT VAN HET 
KONINKLIJK BESL UIT. 

2° MILITAIR.- PERSONEN WERKZAAM 
IN EEN INRICHTING OF BIJ EEN DIENST 
VAN HET LEGER. - ZIJN ENKEL AAN 
DE MILITAIRE STRAFWETTEN ONDER
WORPEN KRACHTENS EEN VERORDE
NEND KONINKLIJK BESLUIT. 

go MILITAIR.- PERSONEN WERKZAAM 
IN EEN INRICHTING OF BIJ EEN DIENS'r 
VAN HET LEGER. - 0NDERWORPEN 
AAN DE IVIILITAIRE STRAFWETTEN 
KRACHTENS EEN STATUUT GOEDGE
I<EURD DOOR RET VERORDENEND KO
NINKLIJK BESLUIT VAN 26 AUGUSTUS 
t9g9, - BESLUIT NIET BEKEND GE
IVIAAKT IN HET " BELGISCH STAATS
BLAD ».- STATUU'l' ZONDER BINDENDE 
KRACHT IN ZOVER HET DIT PERSONEEJ, 
AAN DE MILITAIRE STRAFWETTEN ON
DERWERPT. 

1° Om bindende kracht te vm·krij gen, moet 
een koninklijk besluit, dat de algemeen
lwid van de burgers aanbelangt, in het 
Belgisch Staatsblad (1) worden bekend 

(1) Vergelijk verbr., 29 September 1948 
(AI'!". Verb1·., 1948, blz. <146; Bull. en P.ABIC., 
1948, I, 517). 

(2) Ret Belgisch 8taatsbla£l van 14 October 
1939, blz. 6967, vermeldt : « Bij koninklijk be
sluit· van 26 Augustus 1939 wordt het « Sta
" tuut van het loontrekkend werkliedenper-

gemaakt. (Wet van 18 April 1898, 
art. 5 en 6.) 

2° De pe1·sonen, die werkzaam zijn in een 
inrichting of b~j een dienst van het Zeger, 
kunnen slechts krachtens een verordenend 
koninklijk besluit worden onderworpen 
aan de bepalingen van de militai1·e straf
wetten, nauwkeurig vermeld in hun 
dienstve1·bintenis. (Wet van '15 Juni 
'1899, art. g,) -

go Het statuut van het wel'lcliedenpersoneel 
te werk gesteld in een inrichting of bij 
een dienst van het Zeger, in zover het· 
dit personeel aan de militaire strafe 
wetten onderwerpt, heeft geen bindende 
kracht daar het verordenend koninklijk 
besluit van 26 Augustus 1939, hetwelk 
gezegd statuut goedkeurt, niet in het 
Belgisch Staatsblad we1·d bekend ge
maakt (2). (Wet van 15 .Juni 1899, 
art. g ; wet van 18 April 1898, art. 5 
en 6.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE DENDERMONDE, T. BUYTAERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de beschik
king van de Raadkamer van de Recht
bank van eerste aanleg te Dendermonde 
van 18 Aug·ustus 1949, op het vonnis ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Dendermonde op 25 October 1949, en 
op het arrest gewezen door de Kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van 
beroep te Gent op 14 November 1949; 

I. W at betreft het verzoek tot regeling 
van rechtsgebied door de Procureur des 
Konings te Dendermonde ing·ediend : 

Overwegende dat, bij beschikking van 
de Raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde van 
18 Augustus 1949, Buytaert Hendrik, 
geboren te Temse op 4 Juni 1896, wo
nende te Steendorp, vVarandestraat, 
14g, naar de Correctionele Rechtbank te 
Dendermonde werd verwezen, uit hoofde 
van te Steendorp, in de loop van de jaren 
1948 en 1949 : n) verschillende malen 
aanrartding van de eerbaarheid zonder 
geweld noch bedreigingen te hebben ge
pleegd op de persoon of met behulp van 
de persoon van kinderen van de een of 

» soneel der inrichtingen en diensten van het 
» leger " goedgekeurd ». Dit bericht, dat niet 
eens is getekenil, houdt noch de tekst in van 
het verordenend koninklijk besluit van 26 Au
gustus 1939 noch deze van, het statuut dat 
door dit koninklijk besluit wordt goedgekeurd. 
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andere kunne, die de volle leeftijd van 
zestien jaar niet hadden bereikt; b) ver
schillende malen, in het openbaar, de 
zeden te hebben geschonden door han
delingen welke de eerbaarheid kwetsen, 
de schennis bedreven zijnde in tegenwoor
digheid van kinderen welke de leeftijd 
van zestien jaar niet hadden bereikt; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde, bij vonnis 
van 25 October 1949, zich onbevoegd 
heeft verklaard om reden dat" beklaagde 
onderworpen is aan de militaire wetten 
en reglementen volgens artikel 25 van 
het koninklijk besluit van 26 Augustus 
1939" en dat " de feiten dienen gevonnist 
door de militaire rechtbank »; 

Overwegende dat de beschikking van 
de Raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde van 
18 Aug·ustus 194 9 en het vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Dendermonde 
van 25 ·October 19~9, beide kracht van 
gewijsde hebben verworven, en dat, uit 
hun tegenstrij digheid, een negatief ge
schil van rechtsgebied is ontstaan waar
door de gang van het gerecht belemmerd 
wordt; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de procedure blijkt dat, op de dag waarop 
de feiten werden gepleegd, Buytaert 
Hendrik loontrekkende militaire werk
man was in dienst bij het materieelarse
naal van het leger te Antwerpen, inge
volge een verbintenis van dienstherne
ming voor drie jaar, aanvang nemend op 
1 October 194 7 ; 

Overwegende dat artikel 5 van het 
Militair Strafwetboek voor het leger te 
Jande van 20 J uli 1814, hetwelk van 
kracht is gebleven onder het regime van 
de wet van 27 Mei 1870, naar luid van het 
artikel 61 dezer wet, en waarbij de werk
lieden van de legerars!)nalen, wegens be
paalde misdrijven in hun hoedanigheid 
gepleegd, aan het oordeel van de mili
taire rechtsmachten werden onderworpen, 
werd afgeschaft door artikel 3 van de 
wet van 15 Juni 1899; dat, naar l:uid 
van die wetsbepaling, de personen werk
zaam in een inrichting of bij een dienst 
van het leger slechts-onderhorig· zijn aan 
de militaire rechtsmachten in de mate 
waarin zij, krachtens een verordenend 
koninklijk besluit, onderworpen zijn aan 
sommige bepalingen van de krijgsstraf
wetten, in hun dienstverbintenis nauw
keurig· vermeld; 

Overwegende dat de · Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde haar beslis
sing van onbevoegdheid steunt op de 
vaststelling dat de werklieden van de 
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legerarsenalen onderworpen zijn aan de 
militaire strafwetten krachtens het ko
ninklijk besluit van 26 Augustus 1939; 

Overweg·ende nochtans dat, naar luid 
van de bewoordingen van artikel 5 van 
de wet van 18 April 1898, dergelijk 
verordenend koninklijk besluit slechts 
bindende kracht verwerft wanneer het 
in het B lgisch Staatsblad kenbaar wordt 
gemaakt; 

Overwegende dat het koninldijk be
sluit van 26 Augustus 1939 niet behoor
lijk in het Belgisch Staatsblad werd bekend 
gemaakt; dat in het Belgisch Staatsblad . 
van 14 October 1939 enkel wordt ver
meld dat een koninklijk besluit van 
26 Augustus 1939 het statuut van het 
loontrekkend werkliedenpersoneel van 
de inrichtingen en diensten van het leger 
heeft goedgekeurd ; dat dergelijke ver
melding, bij gebrek aan naamtekening 
en aanhaling van de tekst zelf van het 
besluit, de bekendmaking niet kan uit
maken welke door de wet wordt vereist; 

Overwegende dat de bevoegdheid van 
de militaire rechtscolleges ter zake even
min kan worden gerechtvaardigd door de 
bepaling van artikel 19 van de wet van 
15 J uni 1899, daar enkele van de feiten, 
welke aan Buytaert worden ten laste ge
legd, gepleegd werden sedert dat het 
leger op vredesvoet werd teruggebracht 
door het besluit van de Regent dd. 
1 J uni 1949 en vermits al de gepleegde 
feiten met elkander schijnert verknocht 
te zijn ; 

II. W at betreft de voorziening inge
steld door Buytaert tegen het arrest van 
de Kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Gent waarbij de 
aanvraag van betichte tot voorlopige 
invrijheidstelling werd verworpen ; 

Overwegende dat geen middelen wor
den aangevoerd tot staving van de voor
ziening ; dat de substantiele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en de uitge
sproken beslissing overeenkomstig de wet 
is · 

'om die red en en : 1 o uitspraak doende 
betreffende het verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, het rechtsgebied regelend, 
doet te niet het vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Dendermonde van 
25 October 1949; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dendermonde en dat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Dendermonde, anders samengesteld; 
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laat de kosten ten laste van de Staat ; 
2° verwerpt de voorziening tegen het ar
rest van de Kamer van inbeschuldiging
stelling· van het Hof van beroep te Gent 
van 1!. November 1949 ; veroordeelt 
Buytaert tot de kosten van zijn voorzie
ning. 

13 Februari 1950. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqm\au des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Vandermersch. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 13 Februari 1950. 

1° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEI
LIGHEID VAN DE STAAT.- AR
TIKEL 113 VAN HET STRAFWETBOEK.
FElT DAT HET VERVULLEN UITMAAKT 
VOOR DE VIJAND VAN TAKEN VAN 
STRIJD, VERVOER, WERK OF BEWAKING, 
DIE NORMAAL OP DE VIJANDELIJKE LE
GERS OF HUN DIENSTEN RUSTEN. ~ 
SOUVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER OVER DE GROND. 

2° RECHTBANKEN. MILITAIRE 
RECHTSPREKENDE COLLEGES. - FElT 
DAT, ZOALS HET WERD OMSCHREVEN 
IN DE AKTE WAARBIJ DE ZAAK AAN
HANGIG WERD GEMAAKT, BEHOOR'l' TOT 
DE BEVOEGDHEID VAN DE MILITAIRE 
RECHTSCOLLEGES. - BESLISSING VAN 
VRIJSPRAAK OM REDEN DA'l' HET FElT 
HET MISDRIJF NIE'l' UITMAAK'l' DAT 
IN DIE AK'l'E WERD OMSCHREVEN. -
MILITAIR RECH'l'SCOLLEGE DAT ZICH ER 
VAN ONTHOUDT NA TE GAAN OF HET 
FElT NIET ONDER TOEPASSING VAN 
EEN ANDERE STRAFBEPALING VALT. -
BESLISSING VAN VRIJSPRAAK ONWET-
TELIJK. -

3°VERKNOCHTHEID.- STRAFZAKEN. 
- V ASTSTELLING DOOR DE RECHTER 
OVER DE GROND. - GEEN CONCLUSIES. 
- RECHTER NIET VERPLICHT ZIJN 
VASTSTELLING TE ·MO'fiVEREN. 

1° Is souverein, de feitelijke beoordeling 

(1) Verbr., 23 Mei 1949 (Arr. Verbr., 1949, 
biz. 347; Bull. en PAsrc., 1949, I, 392). 

(2) Raadpl. GARRAUD, d. II, biz. 34; verbr., 
17 November 1930 (Bull. en PAsrc., 1930, I,-
363); 22 September 1941 (Arr. Verbr., 1941, 
biz. 201; Bull. en PAsrc., 1941, I, 350 en de 
nota 2, biz. 351); 11 November 1942 (Bull. 

door de rechter over de grond dat de vet·
dachte voor de vijand taken van strijd, 
vervoer, werk of bewaking heeft ve1·vuld 
en dat de aldus vervulde taak normaal 
op de vijandelijke Zegers of hun diensten 
rustte (1). 

2° Het militair rechtscollege, dat kennig 
neemt van een feit dat, zoals het. werd 
omschreven in de akte waarbij de zaak 
aanhangig werd gemaakt, behoort tot 
zijn bevoegdheid, mag de verdachte niet 
vrijsprelcen om de enkele reden dat dit 
feit het misdrijf niet uitmaakt zoals het 
in die akte we1·d gequalificeerd; het moet, 
in dit geval, nagaan of dit feit geen in
breuk op een andere strafbepaling 1tit
maakt, en, zo ja, die bepaling toepassen 
met inachtneming van de rechten van de 
verdediging of zich onbevoegd verkla
ren indien het aldus gequalificeerd feit 
tot zijn bevoegdheid niet behoort (2). 

3° Bij gebrek aan conclusies dienaan
gaande, ·is de rechter over de grond, die 
vaststelt dat twee misdrijven verlcnocht 
zijn, er niet toe gehouden de elementen 
aan te duiden waarop hij die vaststel
ling steunt (3). 

(FAICT EN ANDEREN, T. DE PAEP.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden · 
arrest, gewezen op 1 J uli 19~9 door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brus
sel· 

Overwegende dat de voorzieningen uit
sluitend de beslissing bedoelen over de 
vordering·en van de burg·erlijke partijen in 
de zaak 3011 van de notitien van 19~7 
van het Militair Parket te Gent; 

Overwegende dat in deze zaak verweer
der vervolgd werd om, betichting I : in 
het gerechtelijk arrondissement Dender
monde, namelijk te Beveren-Waas, en in· 
verschillende gemeenten van het gerech
telijk arrondissement Antwerpen, in de 
nacht van 27 op 28 April 19H, de bij 
artikelen 113 en 117 van het Strafwetboek 
(zoals deze g·ewijzigd werden door de be
sluitwetten van 11 October 1916 en 
17 December 19~2) voorziene misdaad te 
hebben gepleegd, dit om, Belg zijnde, 

en PAsm., 1942, I, 281); 8 l\IIaart 1948 (Arr. 
Verbr., 1948, biz. 138; Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 158 en de nota 3). 

(3) RaadpL verbr., 19 Augustus 1948 (Arr. 
Verbr., 1948, biz. 407; Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 469) en 7 Februari 1949 (Arr. Verbr., 1949, 
biz. 102; Bull. en PASIC., 1949, I, 113). 
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daadwerkelijke hulp te hebben verleend 
aan de Feldgendarmerie tijdens een raz
zia, de aanhouding en het onderhoor van 
de slachtoffers, onder meer Duerinck Al
bert, Vijt Henri, Praet Maria, echtgenote 
Michelet, Van Craenenbroeck Charles en 
dezes zonen Emiel en Andre, en Van 
Dessel Petrus; betichting II : met samen
hang, gedurende voormelde nacht te 
Zwijndrecht en te Beveren, vrijwillig ver
wondingen of slagen te hebben toege
bracht aan Duerinck Albert en Van 
Dessel Petrus; 

A. Wat betreft de voorzieningen in
gesteld door de burgerlijke partijen Due
rinck Albert, Vijt Henri en Praet Maria, 
echtgenote Michelet : 

Over de twee middelen samenge
voegd, het eerste : schending van arti
kelen 113 en 117 van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest, na impli
ciet aangenomen te hebben of, minstens, 
zonder te ontkennen dat de feiten van de 
betichting, zoals zij door de eerste rechter 
vastgesteld werden, bewezen waren, en 
onder meer « dat verweerder De Paep 
hulp verleend had aan de Duitse Feld
gendarmerie om aanlegger aan te houden 
en om hem te ondervragen, dat hij de 
taak van taalman vervuld had, dat hij 
moest weten dat de door de Duitsers opge
zochte person en led en waren van de weer
stand en dat hij aanlegger en de anderen 
.ondervroeg over de ondergrondse bewe
ging », verweerder vrijgesproken heeft om 
reden dat die feiten niet onder toepassing 
vielen van artikel 113 en, bijgevolg, be
slist heeft dat het militair gerechtshof_ 
onbevoegd was om over de burgerlijke 
eis van aanlegger uitspraak te doen, als 
wanneer bovenvermelde feiten aan de 
wettelijke bepaling van het door artikelen 
113 en 117 van het Strafwetboek voor
ziene misdrijf klaar en duidelijk beant
woorden, namelijk het vervullen, voor de 
vijand, van taken van werk of bewaking·, 
die normaal op de vijandelijke legers of 
hun diensten rusten; het tweede : scherr
ding van artikelen 97 van de Grondwet, 
182 van het Wetboek van strafvordering, 
doordat het bestreden arrest, verweerder 
De Paep vrijgesproken heeft hoofdens de 
betichting gegrond op artikelen 113 en 
117 van het Strafwetboek en beslist heeft 
dat het militair gerechtshof onbevoegd 
was om over de burgerlijke eis van aan
legger uitspraak te doen, om reden dat 
« de feiten der betichting, welke vast
staand verklaard worden door de eerste 
i'echter, niet onder de toepassing van ar
tikel 113 van het Strafwetboek vallen », 
doch zonder na te gaan en zonder te 

beslissen of die feiten al dan niet onder de 
toepassing van een andere strafbepaling 
vielen, wanneer de strafrechter, die kennis 
neemt van de feiten van de betichting, 
de verplichting heeft te oordelen of zij al 
dan niet strafbaar zijn en, bijgevolg, 
verplicht is na te gaan of die feiten wel 
gequalificeerd werden, en, gebeurlijk, de 
qualificering er van moet wijzigen, wan
neer uit de motivering van het bestreden 
arrest onmogelijk kan worden uitgemaakt 
of het arrest de feiten niet strafbaar 
geacht heeft, dan wel of het geweigerd 
of nagelaten heeft de strafbaarheid er 
van na te gaan op grand van andere straf
bepalingen dan artikelen 113 en 117 van 
het Strafwetboek, wanneer die motive
ring onvoldoende en dubbelzinnig is en 
aan het Hof niet toelaat zijn toezicht op 
de wettelijkheid van de bestreden be
slissing uit te oefenen ; 

Overwegende dat het eerste middel 
hierop is gesteund dat het bestreden ar
rest, na bepaalde feiten te hebben bewe
zen vetklaard, ten onrechte beslist dat die 
feiten niet onder de toepassing van ar
tikel 113 van het Strafwetboek vallen; 

Overwegende dat de wetgever de feiten 
niet heeft omschreven welke het vervul
len van een taak van strijd, vervoer, 
werk of bewaking uitmaken, en niet heeft 
bepaald welke van die taken normaal op 
de vijandelijke legers of hun diensten 
rusten; 

Dat het, dientengevolge, aan de rechter 
over de grand behoort na te gaan of de 
feiten, die hij vaststaand verklaart, het 
vervullen voor de vijand van een van de 
taken uitmaken die, luidens de bewooi'
dingen van artikel 113 van het Straf
wetboek (gewijzigd en aangevuld door de 
besluitwetten van 11 October 1916 en 
17 December 1%2, art. 1), normaal op de 
vijandelijke leg·ers of hun diensten rusten; 

Dat aldus het middel is gericht tegen 
een souvereine beoordeling van de rechter 
over de grand en, derhalve, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende, met betrekking op het 
tweede middel, dat de feiten, zoals zij in 
de dagvaarding v66r de krijgsraad om
schreven waren in de bevoegdheid van 
dit rechtscollege vielen; dat, in dit geval, 
de rechtsprekende colleges, het hof van 
assisen aileen uitgezonderd, kennis nemen 
van de feiten, die aan de bij hen aanhan
gige publieke vordering ten grondslag lig
gen, en niet aileen van de omschrijving 
well'e de vervolgende partij aan die feiten 
heeft gegeven ; 

Dat zij, dienvolgens, tot plicht hebben 
die feiten te onderzoeken in verband met 
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het geheel van de in voege zijnde straf
bepalingen; 

Dat, meer bepaaldelijk, wanneer een 
zaak door dagvaarding op verzoek van 
de krijgsauditeur v66r de krijgsraad is 
gebracht of bij het militair gerechtshof 
aanhangig gemaakt door het hoger beroep, 
het tot oordelen geroepen rechtscollege 
verplicht is door een onderzoek op tegen
spraak stipt de bestanddelen van het on
derworpen feit en hun bewijs op te zoe
ken, gevolglijk het wettelijk karakter 
van dat feit vast te stellen en, desgeval
lend, met inachtneming van de rechten 
van de verdediging, de juiste omschrij
ving in de plaats te stellen van die welke 
er aan voorlopig door de dagvaarding is 
gegeven, en zich onhevoegd te verklaren 
indien, volg·ens de definitieve omschrij
ving, het de beklaagde ten laste gelegd 
f!'lit buiten zijn hevoegdheid valt; 

Dat het militair gerechtshof, doordien 
het eenvoudig vaststelt dat de hewezen 
feiten niet vielen onder de toepassing van 
artikel 113 van het Strafwethoek, om
schrijving in de dagvaarding vermeld, 
aan bovenbedoelde verplichting te kort 
is gekomen; 

Overwegende, met betrekking op de 
beslissing over de betichting II, dat het 
militair gerechtshof zijn onbevoegdheid 
tot kennisneming van de zaak wettelijk 
he·eft gerechtvaardigd door deze souve
reine vaststelling dat het onder die betich
ting telast gelegd feit niet verknocht 
is met de feiten waarop de vervolging 
weg·ens het opnemen van wapenen tegen 
Belgie is gesteund ; 

Dat, bij gebreke van conclusies betref
fende dit punt, het bestreden arrest zich 
omtrent het gebrek aan bevoegdheid niet 
nader moest uitlaten ; 

Dat aldus dit onderdeel van het middel 
in feite niet opgaat; 

B. Aangaande de voorziening ingesteld 
door de burgerlijke partij Faict Eugenia, 
weduwe Van Craenenbroeck Charles : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 182 van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
het bestreden arrest, verweerder De Paep 
vrijgesproken heeft van de betichting 
gegrond op artikelen 11.3 en 117 van 
het Strafwetboek en beslist heeft dat het 
mi!itair gerechtshof onbevoegd was om 
over de burgerlijke eis van aanleg·.ster 
uitspraak te doen, om red en dat «de feiten 
der betichting, welke door de eerste rech
ter vaststaand verklaard werden, niet 
onder de toepassing van artikel 113 
van het Strafwetboek vallen "• wanneer 
de feiten, die door de eerste rechter vast-

staand verklaard werden, aileen op an
dere hurgerlijke partijen betrekking had
den, en aan aanlegster vreemd waren ; , 
wanneer, bijgevolg, de vrijspraak van 
verweerder (tegenover aanlegster) en de 
afwijzing van de burgerlijke eis van aan7 
legster geenszins gemotiveerd zijn, wan~ 
neer in aile g·eval. de rechters over de 
grond nagelaten hebben op de conclusieil 
van aanleg-ster te antwoorden waarbij 
staande gehouclen was dat de feiten van 
de betichting hewezen waren, wanneer 
in subsidiaire orde de rechters over de 
grond niet nagegaan en niet heslist heb
ben of de feiten van de betichting, a! dan 
niet onder de toepassing van een andere 
strafbepaling· dan artikel113 vielen, wan
neer de strafrechter, die kennis neemt van 
de feiten van de beiichting, de verplich
ting heeft te oordelen of zij al dan niet 
strafbaar zijn en, bijgevolg, verplicht is. 
na te gaan of die feiten wei gequalificeerd 
werden, en, gebeurlijk, de qualificering 
er van moet wijzigen, wanneer uit de mo
tivering van het bestreden arrest onmo
gelijk kan worden uitgemaakt of het ar
rest de feiten niet strafbaar geacht heeft, 
dan wei of het geweigerd of nagelatert 
heeft de strafhaarheicl er van na te gaan 
op grond van andere strafbepalingen dan 
artikeJen 11:~ en 117 van het Strafwet
boek, wanneer die motivering onvol
doende en dubbelzinnig is en aan het 
Hof niet toelaat zijn toezicht op de wet
telijkheid van de bestreden beslissing 
uit te oefenen : 

Overwegende dat de burgerlijke partij 
Faict de herstelling van de schade na
streeft die haar werd veroorzaakt door 
de aanhouding en het overlijden in een 
Duits eoncentratiekamp van haar echt
genoot, Van Craenenbroeck Charles, en 
van haar zonen, Ernie! en Andre Van 
Craenenbroeck ; 

Overweg·ende dat de eerste rechter 
heeft geoordeeld clat het niet bewezen is 
dat De Paep Gerard aan de aanhou
ding van bovengenoemden dee] genomen 
heeft; 

Dat doordien het beslist dat de feiten 
van de betichting I, welke de krijgsraad 
vaststaand heeft verklaard, t. t. z. de deel
neming van De Paep aan de aanhouding 
van Duerinck, Vijt en Praet, niet onder 
de toepassing van artikel 113 van het 
Strafwetboek vallen, en vervolgens het 
beroepen vonnis « voor het overige » be
vestigt, het bestreden arrest duidelijk, 
alhoewel impliciet, er op wijst dat het 
militair gerechtshof, evenals de krijgs
raad, de tleelneming van verweerder 
aan de aanhouding van Van Craenen-
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broeck Charles en van dezes zonen niet 
als bewezen beschouwt; 

Dat, aldus, het bestreden arrest op 
aanlegsters conclusies een passend ant
woord heeft verstrekt en wettelijk gemoti
veerd is; 

C. Aangaande de voorziening ingesteld 
door Van Craenenbroeck Julia, echtge
note Van Dosselaer : 

Over het enig middel : schending 
van artikelen 97 van de Grondwet en 
182 van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat het bestreden arrest ver
weerder De Paep vrijgesproken heeft 
van de betichting gegrond op artike
len 113 en 117 van het Strafwetboek , 
en beslist heeft dat het militair gerechts
hof onbevoeg·d was om over de burger
lijke eis van aanlegoter uitspraak te 
doen, om reden dat " de feiten der be
tichting, welke vaststaand verklaard 
werden door de eerste rechter, niet onder 
de toepassing van artikel 113 van het 
Strafwetboek vallen "• wanneer de feiten, 
die door de eerste rechter vaststaand 
verklaard werden, aileen op andere 
burgerlijke partijen betrekking hadden 
en aan aanlegster vreemd waren ; wan
neer, bijgevolg·, de vrijspraak van ver
weerder (tegenover aanlegster) en de af
wijzing van de burgerlijke eis van 
aanlegster geenszins gemotiveerd zijn, 
wanneer in alle geval de rechters over de 
grond nagelaten hebben op de conclusies 
van aanlegster te antwoorden waarbij 
staande g·ehouden werd dat de feiten van 
de betichting bewezen waren, wanneer, 
in subsidiaire orde, de rechters over de 
grond niet nagegaan en niet beslist hebben 
of de feiten van de betichting, al dan niet 
onder de toepassing van een andere straf
bepaling dan artil<el 113 vielen, wanneer 
de strafrechter, die kennis neemt van 
de feiten van de betichting, de verplich
ting heeft te oordelen of zij al dan niet 
strafbaar zijn en, bijgevolg, verplicht is 
nate gaan of die feiten wel gequalificeerd 
werden, en, gebeurlijk, de qualificering 
er van moet wijzigen, wanneer uit de 
motivering van het bestreden arrest on
mogelijk is uit te maken of het arrest 
de feiten niet strafbaar geacht heeft, dan
wei of het geweigerd of nagelaten heeft 
de strafbaarheid er van na te gaan op 
grond van andere strafbepalingen dan 
artikelen 113 en 117 van het Strafwet
boek, wanneer die motivering onvol
doende en dubbelzinnig is en aan het 
Hof niet toelaat zijn toezicht op de 
wettelijkheid van de bestreden beslissing 
uit te oefenen : 

Overwegende dat de burgerlijke partij 

Van Craenenbroeck, echtg·enote Van 
Dosselaer, de herstelling van de morele 
schad'e vordert die haar berokkend werd 
door : 1° het overlijden van haar vader 
en broeders in een concentratiekamp ; 
2° haar aanhouding, ontvoering en ver
blijf in het concentratiekamp van Ravens
bruck; 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het enig middel voorgedragen door de 
burgerlijke partij Faict, weduwe Van 
Craenenbroeck, volgt dat de eis van de 
burgerlijke partij Van Craenenbroeck 
Julia, echtgenote Van Dosselaer, voor 
zoveel hij strekte tot de herstelling van de 
schade veroorzaakt door de aanhouding 
en het overlijden van Van Craenenbroeck 
Charles en diens zonen, niet l<an aan
vaard worden ; 

Dat, voor zoveel bovenbedoelde bur
gerlijke partij de vergoeding van de 
schade vordert die zij geleden heeft 
naar aanleiding van haar aanhouding 
en internering, het militair gerechtshof 
zijn beslissing desaangaande wettelijk 
gerechtvaardigd heeft door de vaststelling 
" dat beklaagde niet in verdenking werd 
gesteld wegens dit feit n ; 

Dat aldus het middel niet opgaat; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest, doch aileen in zover, .uit
spraak doende over de vorderingen van: 
de burgerlijke partijen Duerinck, Vijt 
en Praet, het, na vastgesteld te hebben 
dat het feit I niet onder de toepassing van 
artikel 113 van het Strafwetboek vie], 
verzuimd heeft na te gaan of dit feit al 
dan niet door enig andere wetsbepaling 
strafbaar was gesteld en in zover het 
die burgerlijke partijen tot de kosten 
van de publieke en van de burgerlijke 
vorderingen heeft veroordeeld; verwerpt 
de voorzieningen in zover zij de overige 
beschikkingen van het bestreden arrest 
bedoelen ; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de regis
ters van het militair gerechtshof en dat 
melding er van zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder tot de 
kosten, ter uitzondering· evenwel van deze 
veroorzaakt door de voorzieningen van 
Faict Eugenia, weduwe Van Craenen
broeck Charles, en van Van Craenen
broeck Julia, echtgenote Van Dosselaer, 
welke ten laste zullen blijven van de 
partij die ze veroorzaakt heeft; veroor
deelt elke van de laatstbedoelde burger
lijke partijen tot een vergoeding van 
150 frank jegens verweerder; verwijst de 
zaak, alzo beperkt, naar het militair. ge
rechtshof, anders samengesteld. 
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13 Februari 1950. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Simon. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Struye. 

2e KAMER. - 13 Februari 1950. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VERZOEKSCHRIFT 
HOUDENDE DE MIDDELEN TOT VERBRE
KING. - VOORZIENING DOOR DE BUR
GERLIJKE PARTIJ. ~ VERZOEKSCHRIFT 
INGEDIEND OP DE GRIFFIE VAN HET 
RECHTSCOLLEGE DAT DE BESTREDEN 
BESLISSING HEEFT GEWEZEN. - TER-
MIJN VAN TIEN DAGEN VOLGENDE OP 
DE VERKLARING VAN VOORZIENING. -
TERMIJN VERSTREKEN. - VERZOEK
SCHRIFT NIET ONTVANKELIJK. 

In niet ontvankelijk, het verzoekschrift 
houdende de middelen tot verbreking, 
ingediend door de burgerlijke partij ter 
g1·iffie van het rechtscollege, dat de 
beslissing heeft gewezen, meer dan tien 
dagen na de verklaring van voorziening 
dezer pm·tij (1). (Wetb. van strafv., 
art. 422.) 

(VAN VAERENBERGH, T. OLEMANS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Overwegende dat de 
burgerlijke partij, aanlegster, zich op 
15 Juni 1949 voorzien heeft tegen het op 
7 Juni 1949 door het Hof van beroep 
te Gent gewezen arrest; 

Overwegende dat zij, tot staving van 
haar voorziening, ter griffie van het hof 
van beroep een verzoekschrift, houdende 
haar middelen tot verbreking, heeft inge
diend; 

Overwegende dat dit verzoekschrift, 
luidens artikel 422 van het Wetboek van 
strafvordering, moet ingediend worden 
binnen de tien dagen welke volgen op 
deze van de voorziening ; 

Overwegende dat, in onderhavige zaak, 
het verzoekschrift, wijl het slechts op 
13 J uli 194 9 werd ingediend, niet ontvan
kelijk is; 

En overweg·ende dat het Hof op de 
voorziening van de burgerlijke par'tij 

(1) Verbr., 19 December 1938 (Bull. en 
PAsrc., 1938, I, 390, B, 1°), alsmede de nota 

van ambtswege geen middel opwerpt ; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder. 

13 Februari 1950. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Bayot. - Gelijk]uidende 
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 13 Februari 1950. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONCLUSIES GENOMEN v66R DE EERSTE 
RECHTER. - NIET HERNOMEN VOOR 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP. -
RECHTE~ IN HOGER BEROEP ERTOE 
NIET GEHOUDEN ZE TE BEANTWOOR
DEN. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDERE 
BEWIJSVOERING OPLEGT. - SOUVE
REINE BEOORDELING DOOR DE RECH
TER OVER DE GROND. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VOR
DERING. - VOORZIENING DOOR DE 
VERDACHTE. - AANDUIDING VAN DE 
GESCHONDEN WETSBEPALING. - NIET 
VEREIST. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VOR
DERING. - MIDDEL AFGELEID HIER
UIT DAT DE RECHTER IN HOGER BE
ROEP UI'l'SPRAAK HEEFT GEDAAN OVER 
EEN EIS DIE DOOR GEEN VAN DE PAR
TIJEN BIJ HEM AANHANGIG WERD GE
MAAKT. - MIDDEL DAT VOOR DE EER
STE MAAL VOOR HET HOF VAN VERBRE
KING MAG WORDEN VOORGESTELD. 

5° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VERDACHTE VEROORDEELD OP DE 
PUBLIEKE VORDERING. - BURGER
LUKE PARTIJ AANGESTELD TEGEN EEN 
MEDEVERDACHTE. - VONNIS DAT HEM 
GEEN SCHADELOOSSTELLING TOEKENT. 
- HOGER BEROEP DOOR DE EERSTE 
VERDACHTE BEPERKT TOT DE PUBLIEKE 
VORDERING. - RECHTER IN HOGER 
BEROEP DIE HEM SCHADELOOSSTELLING 
TOEKENT. - 0NWET'l'ELIJKE BESLIS
SING. 

onder verbr., 13 October 1947 (Arr. Verbr., 
1947, biz. 321; Bull. en PAsrc., 1947, I, 417). 
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6° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN 
DE BESLISSING IN ZOVER ALLEEN DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP UITSPRAAK 
HEEFT GEDAAN OVER EEN BURGER
LIJKE VORDERING DIE NIET BIJ HEl'II 
AANHANGIG WERD GEl'IIAAKT. - VER
BREKING ZONDER VERWIJZING. 

1° De rechter in hager beroep is niet er toe 
gehouden de conclusies, genomen v66r 
de eerste rechter en die in hoger beroep 
niet werden hernomen, te beantwoor
den (1). 

2° Wanneer, in strafzaken, de wet geen 
bijzondere bewijsvoering oplegt, beoOl'
deelt de rechter over de grond vrij, val
gens zijn geweten, de waarde van de 
hem voorgelegde bewijselementen (2). 

3° De wet legt ·aan de verdachte, die zich in 
verbreking voorziet tegen de beslissing 
gewezen over de tegen hem ingestelde 
burgerlijlce vorde1·ing, de ve1·plichting 
niet op, tot staving van zijn middel tot 
verbreking, de geschonden wetsbepaling 
aan te duiden; het volstaat dat de on
wettelijlcheid duidelijk worde uiteenge-
zet (3). -

t.0 Het middel afgeleid hieruit dat de straf
rechter in hager beroep uitspraak heeft 
gedaan over een burgerlijke vordering 
die door geen van de partijen bij hem 
aanhangig werd gemaakt, mag voor de 
eerste maal v66r het Hof van verbreking 
worden voorgesteld. 

5° Wanneer een verdachte, die zich burger
lijke partij tegen een medeverdachte, 
heeft gesteld, door de eerste rechter op de 
publielce vordering werd VJroordeeld en 
dat hem geen schadeloosstelling ten 
laste van zijn medeverdachte werd toege
kend, is de rechter in hager beroep, die 
kennis neemt van het hoger beroep in
gesteld door de eerste verdachte en dat tot 
de publielce vo1;dering is beperlct, zonder 
macht om aan deze laatste een schade
loosstelling ten laste van de· tweede ver
dachte toe te kennen (t.). 

6° Wanneer een beslissing van de sti·af
rechter slechts wordt verbrolcen in zover 
de rechter in hoger beroep uitspraak 
heeft gedaan over een burgerlijlce vorde
ring die niet bij hem aanhangig werd 

(1) Verbr., 13 December 1948 (Bull. en 
PABIC., 1948, I, 717), 

(2) Verbr., 14 Februari 1949 (Bull. en PASIC., 
1949, I, 127) ; 27 December 1949 (zie hoger, 
blz. 262; Bull. en PAsrc., 1950, I, 282). 

(3) De oplossing is eensluidend voor de bur
gerlijke partij (verbr., 17 Januari 1938, Arr. 
Verbr., 1938, blz. 3; Bull. en PAsrc., 1938, 

gemaalct, geschiedt de ve1·breking zonder 
verwijzing (5). 

(GOETHALS, T. SOMERS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1.6 J uli 1949 door de Correc
tionele Rechtbank te Gent gewezen ; 

I. In zover de voorziening is gericht 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering : 

Over de eerste twee middelen : het 
eerste, hieruit afgeleid dat het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te Gent 
onvoldoende gemotiveerd is, - daar het 
de argumenten niet ontmoet waarbij 
aanlegger in zijn conclusies had gepoogd 
.te bewijzen dat men ofwel stond voor 
een bebouwde kom, vermits in de bocht 
vier huizen staan, en in dit geval het par
keren toegelaten is zo het uitzicht vrij is 
over minstens 10 meter, - ofwel dat, 
zo men voor een niet-bebouwde kom 
stond, de afstand welke de rijkswacht op 
ongeveer 40 meter had geschat, gerekend 
van af het centraal punt van de linker 
bocht komend van Gent, werkelijk 
50 meter overtreft, wanneer men hem 
berekent van af de rechter kant van de 
baan, en dat aldus, in elkeen van beide 
gevallen, aanlegger diende te worden 
vrijgesproken, - en doordat het bestre
den vonnis is gegrond op een proces
verbaal van de rijkswacht-brigade te 
Kruishoutem van 12 J anuari 1949, 
waarin spraak is van een gezichtsveld 
van ongeveer t.O meter, dan wanneer dit 
proces-verbaal werd te niet gedaan of 
minstens van iedere waarde ontzenuwd 
door het proces-verbaal van it. Mei 19t.9, 
waarmede geen rekening wordt gehouden 
in het vonnis, ·en hetwelk opg·emaakt 
werd door dezelfde rijkswachter en door 
hem onder eed bevestigd ter terechtzit
ting van de Politierechtbank te Kruishou
tem, en waaruit blijkt dat aanleggers 
auto zichtbaar was voor Somers op een 
afstand· van 115 meter en voor wagens 
komende uit de tegenovergestelde rich
ting van op een. afstand van 155 meter; 

I, 8; 11 November 1942, Bull. en PAsiC., 
1942, I, 281). 

(4) en (5) Verbr., 24 Mei 1948 (Arr. Verbr., 
1948, blz. 290; Bull. en PASIC., 1948, I, 337); 
5 Juli 1948 (Arr. Verbr., 1948, blz. 375; Bull. 
en PAsrc., 1948, I, 436 en de nota 2); 27 Juni 
1949 (Arr. Verbr., 1949, blz. <US; Bull. en 
PABIC., 1949, I, 476). 

:_-___ j 
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het tweede, schending van artikelen 154c 
en 189 van het Wetboek van strafvor
dering, - doordat het bestreden vonnis 
de wettelijke bewijskracht heeft miskend 

· van het proces-verbaal van 14 Mei 1949, 
dat door de verhalisant ter terechtzit
ting van 24 J uni 194 9 onder eed werd 
hevestigd : 

Over het eerste onderdeel van het 
eerste middel : 

Overwegende dat de in het middel be
doelde conclusies door aanlegger werden 
genomen in eerste aanleg v66r de Politie
rechthank van het kanton Kruishoutem; 
dat zij niet werden hernomen in hoger 
beroep v66r de Correctionele Rechthank 
te Gent; dat de rechters in hoger heroep 
derhalve niet g·ehouden waren ze te he
antwoorden; dat, hij gehrek aan conclu
sies, deze rechters wettelijk het heroepen 
vonnis hehhen te niet gedaan en een ver
oordeling tegen aanlegger hehhen uitg·e
sproken op grond van de vaststelling dat 
het misdrijf, dat zij in de hewoordingen 
van de wet hepalen, ten laste van aan
legger was hewezen ; 

Over het tweede onderdeel van het eer
ste middel en over het tweede middel : 

Overwegende dat niet hlijkt dat aan
legger v66r de Correctionele Rechthank 
te Gent de tegenstrijdigheid heeft inge
roepen die zou hestaan tussen de vast
stellingen van het proces-verhaal van 
'll. Mei 1949 en deze van het proces
verhaal van 12 J anuari 1949; 

Overwegende dat in strafzaken, wan
neer de wet geen hijzondere hewijsvoe
ring· oplegt, de rechter over de grond 
vrijelijk en in geweten de waarde van de 
bewijselementen heoordeelt die hem wor
den voorgelegd; 

Overwegende dat de eerste twee mid
delen aldus niet kunnen worden aange
nomen; 

Over het derde middel : schending van 
het artikel 64, 10", van het reglement op 
de verkeerspolitie, doordat de rechthank, 
aannemende dat het ong·eval zich had 
voorgedaan in een· hehouwde kom, een 
vergissing heeft hegaan in het interpre
teren van het door de wet vereist ge
zichtsveld : 

Overwegende dat, indien het hestreden 
vonnis vaststelt dat vier huizen in de 
hocht staan, het nit deze vaststelling niet 
afleidt dat de aanrijdin,g zich in een 
hehouwde kom heeft voorgedaan, doch 
enkel dat twee dezer ]mizen in de hocht 
het uitzicht over een afstand van onge
veer 40 meter in heide richtingen helem
meren; 

Overwegende dat het middel aldus is 
gesteund op een verkeerde interpretatie 
van de hestreden heslissing en, derhalve, 
in feite niet opgaat ; 

En overwegende dat de suhstantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken heslissing overeenkomstig 
de wet is; 

II. In zover de voorziening is gericht 
tegen de heslissing over de hurgerlijke 
vordering door verweerder Somers tegen 
aanleg·ger ingesteld : 

Over het vijfde middel : hieruit afge
leid dat het hestreden vonnis schadever
goeding aan verweerder Somers heeft 
toeg·ekend, dan wanneer deze slechts als 
verdachte hoger heroep had aangetekend 
tegen het vonnis van de Politierechthank 
te Kruishoutem, en de rechter in ho
ger heroep aldus over zijn vordering· als 
hurgerlijke partij niet kon oordelen; 

A. Over de gronden van niet-ontvan
kelijkheid, door verweerder tegen het 
middel opgeworpen en afgeleid uit de 
vaststelling dat in het middel de wets
hepalingen niet worden aangeduid die, zo
gezeg·d, zouden geschonden zijn ; dat het 
middel, niet zijnde opgeworpen g·eweest 
v66r de rechter over de grond nieuw 
schijnt en, derhalve, niet voor de eerste 
maal v66r het Hof van verhreking kon 
worden opgeworpen; en dat het he
streden vonnis vermeldt dat verweerder' 
in hoger heroep als hurgerlijke partij 
heeft geconcludeerd, zonder dat uit 
enig stuk van de procedure hlijkt 
dat aanlegger zich tegen dit optreden 
van verweerder zou hehhen verzet ; 

Overwegende dat geen enkele wets
hepaling, in strafzaken, zelfs wat aangaat 
de heslissing over de vordering van de hur
gerlijke partij, op straf van niet-ontvan
kelijkheid oplegt dat de middelen tot 
verhreking de wetshepalingen zouden 
aanduiden welke door de aangevoerde 
onwettelijkheid zouden worden geschon
den ; dat het volstaat dat de on
wettelijkheid duidelijk en nauwkeurig 
worde uiteengezet ; 

Overwegende dat het hestreden vonnis 
door het middel niet wordt aangeklaagd 
omdat het een onregelmatig hoger he
roep zou hehhen ontvankelijk verklaard 
en op een nieuwe vordering· van de hur
gerlijke partij zou hehhen gevonnist, doch 
we! omdat het uitspraak zou hehhen 
gedaan over een eis die door geen 
enkel van de partijen hij de rechter 
aanhangig werd gemaakt ; dat het 
middel, derhalve, de openhare orde 
aanhelangt en voor de eerste maal v66r 
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het Hof van verbreking kan worden 
opgeworpen; 

Overwegende dat de eenvoudige vapt
stelling van het bestreden vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Gent dat 
" verweerder gehoord werd in zijn con
clusies als burgerlijke partij ,, bij gebrek 
aan vermelding van een akte van hager 
beroep, uitgaande van de burgerlijke 
partij zelf of van een tegenstrever, niet 
kan bewijzen dat deze partij zou hebben 
geconcludeerd, niet aileen over de kosten 
van de pub1ieke vordering, doch ook nog 
over een vordering welke zij v66r de eer
ste rechter zou hebben ingesteld ; 

Overweg·ende, aldus, dat de gronden 
van niet-ontvankelijkheid niet kunnen 
worden aangenomen ; 

B. Over het middel : 
Overwegende dat, naar luid van zijn 

akte van beroep, verweerder verklaard 
heeft " hager beroep aan te tekenen tegen 
al de schikkingen, op strafrechtelijk en 
op burgerlijk g·ebied, van een vonnis op 
tegenspraak tegen hem als verdachte ver
leend door de Politierechtbank te Kruis
houtem in de zaak vervolgd door het 
openbaar ministerie en door de burg·er
lijke partij Goethals " ; 

Overweg·ende dat, daar verweerder al
dus heeft bepaald dat hij slechts hog·er 
beroep instelde tegen de schikkingen 
welke werden uitgesproken tegenover hem 
als verdachte, hij klaarblijkelijk zijn 
voornemen kenbaar heeft gemaakt het 
door hem ingesteld beroep te beperken 
tot de beslissingen van het beroepen von
nis waarbij hij veroordeeld werd op de 
publieke vordering en tot betaling van . 
schadevergoeding aan aanlegger Goet
hals, burgerlijke partij,- en zich te ont
houden aan het oordeel van het rechts
college in -hager beroep de vordering te 
onderwerpen welke hij zelf v66r de eerste 
rechter tegen Goethals had ingesteld; 

Overwegende dat, daar de rechters in 
hager beroep niettemin over deze vorde
ring, welke bij hen niet aanhangig was 
gemaakt, uitspraak hebben gedaan en 
aanlegger tot betaling van schadevergoe
ding aan verweerder hebben verwezen, 
zij hun machten hebben overschreden en 
de artikelen 172 en 202 van het Wetboek 
van strafvordering, artikel 5 van de 
wet van 1 Mei 18~9, alsook de beschikkin
gen van het advies van de Raad van 
State van 12 November 1806, hebben 
geschonden ; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is en dat, derhalve, het onderzoek van het 
vierde middel zonder belang voorkomt ; 

III. In zover de voorziening is gericht 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering ingesteld door aanleg·ger tegen 
verweerder Somers : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
blijkt dat de voorziening werd betekend 
aan de partij waartegen zij is gericht, 
zoals voorgeschreven wordt door arti
kel ~18 van het Wetboek van strafvor
dering; dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het 
uitspraak heeft gedaan over de vorde
ring, door verweerder ingesteld tegen 
aanlegger, en deze heeft veroordeeld aan 
verweerder schadevergoeding te betalen 
en hem heeft verwezen tot de kosten 
van verweerders aanstelling als burger
lijke partij ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; veroordeelt aanleg·ger tot de 
twee derde en verweerder tot een derde 
van de kosten; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
reg·isters van de Correctionele Rechtbank 
te Gent en dat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; zegt dat er geen 
aanleiding bestaat tot verwijzing. 

13 Februari 1950. - 28 kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mattes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Vandermersch. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-g·enei:'aal. 
- Pleiters, HH. Van Horebeke (van de 
Balie bij het Hof van beroep te Gent) en 
VanRyn. 

28 KAMER. - 13 Februari 1950. 

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
VERBEURDVERKLARING. - NIET VER
TONEN VAN DE VERBEURD VE~ 

KLAARDE ZAAK.- VERPLICHTING VOOR 
DE VEROORDEELDE DE WAARDE VAN 
DE ZAAK TE BETALEN. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
- INBESLAGNEl'IIING. - VASTSTELLING 
VAN DE WAATIDE VAN DE IN BESLAG 
GENOl'IIEN ZAAK. - RECHTSPLEGING. 

3° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
INBESLAGNEl'IIING. - VASTSTELLING 
VAN DE WAARDE VAN DE IN BESLAG 
GENOl'IIEN ZAAK.- V ASTSTELLING DOOR 
DE RECHTER OP EEN WAARDE LAGER 
DAN DE OVEREENKOl'IISTIG DE WET. BE
PAALDE WAARDE. - VEROORDEELDE 
HEEFT GEEN BELANG EROVER TE KLA~ 
GEN. 
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4° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
ONWETTIG VERVOER. - VERBEURD
VERKLARING VAN HET VERVOERMIDDEL. 
- BEVOLEN TEN LASTE VAN DE VER
VOERDER EN VAN HEM DIE VAN DE 
DAAD VAN SLUIKHANDEL KENNIS HAD 
EN BELANG ER BIJ HAD. 

1° Inzake inbreuken op de wetten bet1'ef
fende de douanen en accijnzen, is hij, 
ten wiens laste een verbeurdverklaring 
wordt uitgesp1·oken, er toe gehouden de 
waarde van de verbeur_d verklaarde zaak 
te betalen in geval van niet vertonen e1· 
van; die verplichting hangt niet af van 
de voorwaarde dat het niet vertonen 
van de verbeUi·dverldam·de zaak aan een 
fout van de veroordeelde te wijten zij ( 1). 
(Wet van 6 April1843, art. 23 en 24.) 

2° Inzake inbreuken op de wetten betref
fende de douanen en accijnzen wordt de 
waarde van de zaak, die moet worden in 
beslag genomen, vastgesteld door de ver
balisanten samen met de ontvange1· van 
het dichtstbij gelegen kantoo1·; de over
tTeder, welke die schatting betwist, moet 
binnen de maand te rekenen van af het 
proces-verbaal van inbeslagneming een 
deskundigenonderzoek verwelcken. (Wet 

van 6 April1843, art. 24.) 
3° Hij ten ioiens laste een zaalc wordt in 

beslag genomen inzalce inbreulcen op de 
wetten betreffende de douanen en accijn
zen, heeft ei' geen belang' bij een arrest 
te bestrij den op grond hiervan dat, voor · 
het geval van met vertonen van de in 
beslag genomen zaalc, het hem verom·deelt 
een som te belalen die lager is dan die 
wellce, overeenlcomstig de wet, door de 
rechter moest worden bepaald. 

4° In geval van ve1·voer van lcoopwm·en in 
overtreding met de wetten betreffende de 
douanen en accijnzen, wordt het vervoer
middel wettelijlc verbeurdverklaard zowel 
ten laste van de vervoerder als van hem 
die van de daad van sluilchandel kennis 
had en belang er bij had (2). (Wet van 
6 April 1843, art. 23 en 28.) 

(VAN DER STAPPEN EN VAN GHENDT, 
T. BESTUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 September 1949 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

(1) Verbr., 4 Juni 1917 (Bull. en PASI<i., 
1918, I, 30); 22 September 1947 (Arr. Verbr., 
1947, biz. 281; Bull. en PASIC., 1947, I, 368 
en de nota 1, biz. 368). 

I. Aangaande de voorzieningen van 
beide aanleggers : 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden arrest aanleggers ver
oordeelt tot de eventuele betaling van de 
tegenwaarde van de verbeurdverklaarde 
tabak en van de autocamion, zonder 
vast te stellen dat zij eigenaars of hou
ders er van waren, dan wanneer, alhoewel 
de verbeurdverklaring inzake douanen 
en accijnzen een zakelijk karakter heeft, 
de daders als dusdanig, wanneer zij noch 
eigenaars, noch houders zijn van de voor
werpen, deze niet verschuldigd zijn, dan 
wanneer in onderha:vig geval de tabak 
reeds verkocht was naar luid van de 
telastlegging zelf en de autocamion eigen
dom was van een medebeklaagde : 

Overwegende dat het arrest aanleggers 
veroordeelt wegens misdrijven die onder 
meer door artikelen 22 en volgende van 
de wet van 6 April 1843 strafbaar ge
steld zijn; 

Overwegende dat artikelen 22, 23 en 25 
van die wet de verbeurdverklaring van 
de gesloken koopwaren bevelen en van 
de vervoermiddelen die tot de sluiking 
gebruikt werden ; · 

Overwegende dat die wetsbepalingen 
de verbeurdverklaring niet doen afhangen 
van de voorwaarde dat de dader van het 
misdrijf eigenaar of houder van de ver
beurdverklaarde voorwerpen is ; 

Dat de verbeurdverklaring voor de 
veroordeelde, tegen wie zij wordt uitge
sproken, de verplichting medebrengt de 
verbeurdverklaarde voorwerpen te ver
tonen; 

Dat uit artikel 24 van de hierbo
ven gemelde wet zonder dubbelzinnig
heid blijkt dat de veroordeelde, indien 
hij de verbeurdverklaarde voorwerpen 
niet vertoont, de waarde er van ver
schuldigd is ; 

Dat het arrest, aldus, door aanleggers 
te veroordelen tot het betalen van de 
waarde van de verbeurdverklaarde tabak 
en autocamion, bij gebrek die voorwerpen 
te vertonen, geen wetsbepaling heeft 
geschonden ; · 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Over het tweede middel : schending 

van artikel1184 van het Burgerlijk Wet
hoek en van de rechten van de verdedi
ging, doordat het bestreden arrest bij 
een zelfde beslissing de voorwerpen ver-

(2) Raadpl. verbr., 12 Maart 1940 (Arr. 
Verbr., I940, biz. 35; Bull. en PAsrc., 1940, 
I, 88) ;· 2 December 1946 (Arr. Verbr., 1946, 
biz. 421; Bull. ei1 PAsrc., 1946, I, 454). 
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beurd verklaart en aanleggers tot de be
taling van de tegenwaarde er van veroor
deelt, dan wanneer de veroordeling tot 
de betaling van de tegenwaarde van de 
verbeurdverklaarde voorwerpen aileen 
het gevolg is van een in rechte vastge
steld verzuim van de schuldenaars deze 
te vertonen, en dan wanneer de ver
oordeling tot het betalen van de tegen
waarde bij gebrek die voorwerpen te 
vertonen, aanleggers in de onmogelijk
heid stelt desgevallend te bewijzen dat 
het gebrek die voorwerpen te vertonen 
te wijten is, niet aan hun schuld, maar 
aan heirkracht en, bijzonderlijk wat be
treft de tabak, aan een door een mede
beklaagde gepleegde diefstal; 

Overwegende dat, wanneer de ver
beurdverklaring ten laste van de dader 
van een misdrijf voorzien bij de wetten 
betreffende de douanen en accijnzen 
wetteliik uitgesproken is, de wet van 
6 April 1843 de veroordeling van de be
klaagde tot het betalen van de waarde 
van de verbeurdverklaarde voorwerpen, 
in geval zij niet vertoond worden, niet 
doet afhangen van de voorwaarde dat 
de beklaagde nog in de mogelijkheid is 
het verbeurdverklaard voorwerp in na
tura te vertonen ; 

Dat het middelnaar recht faalt; 
Over het vierde middel : schending van 

het besluit van 9 J uni 1%2, doordat het 
bestreden arrest aanleggers veroordeelt 
tot de betaling van de officiele waarde 
van de verbeurdverklaarde tabak en, al
dus, de verbeurdyerklaarde tabak door 
zijn fiscale waarde vervangt, dan wan
neer de aan de Staat te betalen vergoe
ding de waarde van de aan de Staat wer
kelijk berokkende schade bedragen moet 
en niet de officiele waarde, die enkel fic
tief voor de heffing van het accijnsrecht. 
door het besluit van 9 J uni 1%2 be
paald werd : 

Overwegende dat, blijkens de meldin
gen van het proces-verbaal van inbeslag
neming, de waarde van de fictief inbe
slaggenomen tabak door de verbalisan
ten en door de bevoegde ontvanger op 
50.820 frank bepaald werd overeenkom
stig de voorschriften van artikel 24 van 
de wet van 6 April1843; dat het arrest 
aanleggers veroordeelt tot betaling van 
de officiele waarde van die tabak, na
melijk 33.880 frank ; 

Dat, krachtens artikel 24, in geval van 
betwisting vanwege de overtreder, de 
waarde van de inbeslaggenomen voor
werpen zal bepaald worden door een wet
telijk deskundigenonderzoek dat de be
langhebbende binnen een maand van af 

het proces-verbaal van inbeslagneming 
zal moeten verwekken ; 

Dat, noch uit enig stuk van de rechts
pleging, noch uit de meldingen van het 
arrest, blijkt dat aanleggers ooit de door 
de verbalisanten bepaalde waarde zouden 
betwist hebben ; 

Overwegende, anderzijds, dat het mid
del, waar het het arrest verwij t een 
waarde te hebben vastgesteld die lager is 
dan deze bepaald door de verbalisan
ten, een schending van de wet aanvoert 
welke aan aanleggers geen nadeel heeft 
kunnen berokkenen; 

Waaruit volgt dat.het middel niet ont
vankelijk is; 

II. Aangaande de voorziening van eer
ste aanlegster : 

Over het derde middel, hieruit afge
leid dat het bestreden arrest de auto
carnian met aanhangwagen ten laste van 
eerste aanlegster verbeurd verklaart en 
aanlegster veroordeelt, samen met andere 
beklaagden, tot het betalen van de waar
de er van, dan wanneer eerste aanlegster 
niet vervolgd was wegens het feit B (ver
voer van tabak zonder bescheid) en dan 
wanneer die autocamion met aanhang
wagen niet gediend heeft tot het plegen 
van het enig ten laste van eerste aan
legster aangenomen feit A : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat eerste aanlegster 484 kg. 
tabak in bladeren van de oogst 1943 niet 
heeft vertoond, maar ze in de sluikhandel 
verkocht heeft, en dat tweede aanlegger 
aan dit misdrijf heeft deelgenomen, om 
rechtstreeks aan de uitvoering er van te 
hebben medegewerkt, en dat hij op zelfde 
dag, zonder regelmatig bescheid, die ta
bakbladeren per autocamion heeft ver
voerd; 

Dat uit die vaststellingen zonder dub
belzinnigheid dient afgeleid te worden dat 
eerste aanlegster belanghebbende was in 
de daad van sluikhandel gepleegd door 
tweede aanlegger en dat zij ervan kennis 
had· 

O~erwegende, derhalve, dat het arrest, 
met de tegen eerste aanlegster bestre
den veroordeling uit te spreken, artike
len 24 en 28 van de wet van 6 April1843 
wettelijk toegepast heeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende, voor het overige, wat 

de .beide aanleggers a:'mgaat, dat de sub
stantiele of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de bestreden beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie-
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ningen ; veroordeelt_ aanleggers tot de 1 

kosten. 

13 Februari 1950. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mattes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Verslaggever, H. de Clippele. - Gel1jk
luidende conclusi13, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleite·r, H. Moyersoen (van de Balie te 
Dendermonde). 

2e KAMER. - 13 Februari 1950. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE VORDERING. - RAMING 
VAN DE SCHADE NAAR BILLIJKHEID.
VOORWAARDEN VAN HAAR WETTELIJK
HEID. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING.- CONCLU
SIES WAARBIJ DE BETICHTE VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ EEN NAUWKEU
RIGE BEPALING VAN DE SCHADE EIST. 
- ARREST DAT DE ONMOGELIJKHEID 
VASTSTELT EEN MATHEMATISCHE RA
MING VAN DE SCHADE TE DOEN. -
RAMING NAAR BILLIJKHEID. - BE
SLISSING WETTELIJK GEMOTIVEERD. 

1 o vVanneer de 1·echter in de onrnogelijk
heid verkeert het bedrag van de dooT de 
burgerlijke partij geleden schade rnathe
matisch te bepalen, kan hij dit wettelijk 
naar billijkhe-id doen op voorwctarde dat 
hij rekening houdt met al de elementen 
die zijn, mming kunnen be'invloeden (1). 

2° Is wettel1jk gemotiveerd, het arrest dat, 
als antwoord op de conclusies van de 
betichte die van de burgerlijke partij een 
nauwh~ew·ige bepaling eist van de door 
!war geleden schade, vaststelt dat het 
onmogeltjk is het bedmg van diP schade 
mathematisch te ramen en dit naar bil
lijkheid doet ( 2). 

(DECEUNINCK, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST (3). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 7 October 1%9, door 

(1) Verbr., 14 I<'ebruari 1949 {An·. Verbr., 
1949, blz. 115; Bull. en PAsiC., 1949, I, 127). 

(2) Verbr., 28 Juni 1948 (Arr. Verbr., 1948, 
blz. 353; Bull. en PAsiC., 1948, I, 413); 

het Militair Gerechtshof; zetelende te 
Gent; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 50 van het Strafwetboek, 1197 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat de bestreden beslissing aanlegg·er, 
die bij arrest dd. 28 J anuari 1948 hoofde
lijk met andere medebeklaagden veroor
deeld werd tot het betalen van 10 millioen 

. frank als vergoeding van de schade ver
oorzaakt door twee misdaden, alhoewel 
hij slechts aan een van beide schuldig· 
verklaard was geweest, hoofdelijk met 
22 medebeklaag·den tot het betalen van 
3 millioen frank ter herstelling van de 
Schade veroorzaakt door de misdaad aan 
het plegen derwelke hij deelnam, heeft 
veroordeeld wanneer bewuste splitsing 
onmogelijk was, daar het begrip van de 
passieve hoofdelijkheid juist spijts de 
pluraliteit van verbintenissen een een
heid van voorwerp onderstelt : 

Overwegende dat het arrest hoege
naamd niet een hoofdelijke veroordeling 
heeft gesplitst ; dat het de sommen be
paalt die aan de Staat toegekend zijn tot 
herstelling van de schade hem veroor
zaakt door de feiten voorzien sub A 1°; 

Dat het middel in feite niet opgaat ; 
Over het tweede en vierde middel sa

mengevoegd : schending van artikel 97 
van de Grondwet en van de rechten van 
de verdediging, doordat het bestreden 
arrest : 1° de redenen niet aangeeft op 
grond derwelke het militair gerechtshof 
de schade ber(}kkend door het feit A, 1°, 
van de telastlegging op 3 millioen frank · 
heeft vastgesteld ; 2° geen passend ant
woord verstrekt op de conclusies waarbij 
aanlegger deed gelden dat de burgerlijke 
partij geen gegevens heeft verschaft die 
toelieten het bedrag van de haar veroor~ 
zaakte schade met een minimum van 
nauwkeurigheid te bepalen : 

Overwegende dat het aan het toezicht 
van het Hof onderworpen arrest uitdruk
kelijk vaststelt dat de feiten, welke het 
ten laste van aanlegger bewezen verklaart, 
de burgerlijke partij werkelijk geschaad 
hebben, en het daarna er op wijst dat de 
rechter, wanneer hij in de onmogelijk
heid verkeert het bedrag van een gewisse 
schade nauwkeurig te bepalen, dit kan 
doen ex aequo et bono; 

Dat, door alzo uitspraak te doen, de 

21 Februari 1949 (Arr. Verbr., 1949, blz. 138; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 154). · 

{3) In die zaak werd een eerste arrest ge
wezen de 29 Juli 1948 (.Arr. Verbr., 1948, 
bl. 399; Bull. en PASIC., 1948, 1, 461). 
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bestreden beslissing de redenen heeft aan
gewezen waarom, zo de burgerlijke partij 
geen gegevens heeft verschaft die een 
mathematische raming van de veroor
zaakte schade toelaten; dit feit niet be
let dat die partij ·de herstelling van de 
schade bekome welke zij geleden heeft ; 

Dat, aldus, het arrest aanleggers con
clusies gepast heeft beantwoord; 

Overwegende, daarenboven, dat de 
rechter, die het bestaan van een schade 
yaststelt en zich in de onmogelijkheid 
bevindt deze mathematisch te ramen, 
dit wettelijk ex aequo et bono kan doen 
op voorwaarde dat hij rekening houdt 
met al de elementen die zijn raming 
kunnen be'invloeden; 

Dat, derhalve, de middelen niet kunnen 
aanvaard worden ; 
· Over het derde middel : schending van 
artikelen 1382 en volg·ende van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het militair 
gerechtshof, nadat de schadevergoedingen 
voor de feiten, vermeld sub litteris A, 1°, 
en A, 2°, van de betichting, bij een in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis · op 
10 millioen frank geraamd werden·, niet 
meer gerechtigd was een aparte hoofde
lijkheid van 3 millioen uit te spreken, en 
doordat, ingevolge het bestreden arrest, 
de aan de burgerlijke partij toekomende 
schadev\)rgoeding althans theoretisch op 
13 millioen zou kunnen worden gebracht; 

Overwegende dat, uit de bewoordingen 
waarin het bestreden arrest is gesteld, 
duidelijk en ondubbelzinnig blijkt dat de 
schade, veroorzaakt door het misdrijf 
waaraan aanlegger deel heeft genomen, 
3 millioen frank beloopt en dat het ove
rige gedeelte van de schade (7 millioen) 
·berokkend werd door misdrijven waaraan 
aanlegger geen schuld heeft ; 

Dat, dienvolgens, het middel feitelijke 
grondslag mist; 

Om die redenen ; verwerpt de voorzie
ning; verwijst aanlegger in de kosten. 

13 Februari 1950. - 2• kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Simon.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei~ 
ter, H. della Faille d'Huysse. 

2° KAMER. - 13 Februari 1950. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. - WET VAN 17 APRIL 
1878, ARTIKEL 7.- WANBEDRIJF GE-

PLEEGD BUITEN HET GRONDGEBIED VAN 
HET RIJK. - « TEGEN EEN BELG "· 
- BETEKENIS VAN DIE WOORDEN. 

2° HUWELIJK.- DUBBEL HUWELIJK. 
- MISDRIJF GEPLEEGD TEGEN DE EER
STE ECHTGENOOT VAN HEM DIE EEN 
DUBBEL HUWELIJK HEEFT AANGEGAAN. 

1° In artikel 7 van de wet van 17 April1878 
bedoelen de woorden « een misdaad of 
een wanbedr~if tegen een Belg " niet al-· 
leen de misdaden en wanbedrijven tegen 
personen, voorzien bij titel VI I I, van 
bock I I, van het St1'afwetboek, doch alle 
misdaden of wanbedrijven gepleegd bui
ten het grondgebied van het Rijk ten 
nadele van een Belg, onverschillig of het 
nadeel van sto ffelijke of van zedelijke 
aard is (1). 

2° De misdaad van dubbel huwelijk is een 
misdaad gepleegd tegen de eerste echt
genoot van hem die een dubbel huwelijk 
aangaat, in de zin van « misdaad tegen 
een Belg » bedoeld in m·tilcel 7 van de wet 
van 17 April 1878. 

(BLANKERS.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 October 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 7 en 8 van de wet van 17 April 
1878, de voorafgaande titel bevattende 
van het Wetboek van rechtspleging in 
strafzaken, doordat de rechter over de 
grond zich bevoegd verklaard heeft om 
uitspraak te doen over een misdrijf van 
dubbel huwelijk, - dan wanneer be
ldaagde, gebonden zijnde door de banden 
van een eerste huwelijk met een Belgische 
vrouw en er een tweede aangegaan heb
bende in het buitenland met een vreemde 
vrouw, de rechter onbevoegd was om 
uitspraak te doen civer de ingestelde 
vervolgingen, vermits het misdrijf ge
pleegd was geweest tegen een per
soon van vreemde nationaliteit en de 
vervolgingen in Belgie, in dat geval, 
slechts konden plaats hebben op klacht 
van de beledigde vreemdeling of van zijn 
familie of op een officieel bericht gegeven 
aan de Belgische overheid door de over-

(1) Verbr., 22 April 1901 (Bull. en PAsrc., 
1901, I, 203) en de conclusie van de Heel' ad
vocaat-generaal Janssens; J. SERVAIS, « De 
la poursuite en Belgique des crimes et delits 
commis hors du territoire beige " (Revue de 
droit belge, d. I, blz. 551). 
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heid van het land waar het misdrijf werd 
gepleegd,- en dan wanneer, zelfs indien 
de eerste echtgenote van Belgische natio
naliteit ook door gezegd misdrijf bena
deeld was, dan nog artikel 7 van de wet 
van 17 April 1878 door de rechter niet 
zou kunnen toegepast worden omdat het 
vereist dat een misdaad of een wanbe
drijf tegen een Belg begaan weze, wat 
een misdrijf bedoelt dat aan een persoon 

. van Belgische nationaliteit een recht
streeks nadeel berokkent, en niet een mis
drijf dat de Belgische openbare orde in 
't gedrang brengt of dat tegen de open
bare zedelijkheid werd gepleegd : 

Over de twee onderdelen van het mid
del samen : 

Overwegende dat debewoordingen van 
artikel7 van de wet van 17 April1878, 
« een misdaad of een wanbedrijf tegen een 
Belg », niet aileen van toepassing zijn op 
de misdaden en wanbedrijven tegen per
sonen, bestraft door titel VIII van 
hoek II van het Strafwetboek; dat zij 
elke misdaad of elk wanbedrijf bedoelen 
dat gepleegd wordt ten nadele van een 
Belg, onverschillig of het door de Bel
gische onderdaan geleden nadeel van ze
delijke of van materiele aard is ; 

Overwegende dat het dubbel huwelijk, 
zo het een misdaad is welke de orde van 
de familie stoort en de openbare zedelijk
heid krenkt, eveneens een misdaad is 
welke begaan wordt ten nadele van de 
eerste echtgenoot van hem die een dubbel 
huwelijk heeft aangegaan; dat het mid
del, bijgevolg, naar recht faalt; 

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

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

13 Februari 1950. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mattes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 13 Februari 1950. 

1° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. 
- BETEKEJ'lD AFSCHRIFT VAN DE DAG
VAARDING. - 0NLEESBARE HANDl'E-

KENING. - SCHENDING VAN DE RECH
TEN VAN DE VERDEDIGING. -SaUVE
REINE BEOORDELING. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- HOF VAN BEROEP DAT DE STRAF 
VERMINDERT DOCH RET VOORDEEL VAN 
DE SCHORSING INTREKT. - EENPARIG
HEID NIET VEREIST. 

1° De rechter over de grand beoordeelt op 
souvereine wijze of de rechten van de 
verdediging werden geschaad door het 
feit dat het betekend afschrift van de 
dagvaarding, overhandigd aan de ver
dachte, de vm·melding dmagt dat de 
handtekening van de magistraat, die ze 
heeft gevorderd, onleesbaar is (1). 

2° Het hof van beroep, dat de door de cor
rectionele rechtbank uitgesproken stmf 
vermindert, doch aan de verdachte het 
voordeel van de door de eerste rechter toe
gestane schorsing van de straf ontneemt, 
moet niet worden gewezen met eenparige 
stemmen, zelfs niet wat dit laatste punt 
betreft (2). (Wet van 18 Juni 1869, 
art. HO; wet van 4 September 1891, 
art. 2.) 

(DE PAEPE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 September 1949 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1!.5 en 182 van het Wetboek 
van strafvordering, doordat het afschrift 
van de dagvaarding om v66r de correc
tionele rechtbank te verschijnen, door de 
deurwaarder aan aanlegger overhandigd, 
geen melding maakt van de naam v\O(n de 
magistraat van het openbaar ministerie 
die vordert, wat die dagvaarding nietig 
maakt : 

Overwegende dat aanlegger, in regel
matige conclusies, heeft beweerd, niet 
dat het afschrift van d~ dagvaarding v66r 
de correctionele rechtbank, afschrift dat 
hem werd overhandigd, de vermelding 
niet bevatte van de handtekening van 

(1) Raadpl. verbr., 11 Maart 1946 (Arr. 
Verb1·., 1946, blz. 96; Bull. en PASIC., 1946, 
I, 99). 

(2) Raadpl. verbr., 18 Mei 1925 (Bull. en 
PASIC., 1925, I, 250); 30 April 1928 (ibid., 
1928, I, 151); 19 Mei en 13 Juli 1936 (ibid., 
1936, I, 2~4 en 355); 19 Februal"i 1940 (Arr. 
Verbr., 1940, blz. 21; Bull. en PAsrc., 1940, 
I, 56) en26 September 1949 (Bull. en PAsrc., 
1950, I, 24). 
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de magistraat van het openbaar minis
terie, doch dat zij de vermelding van 
een onleesbare handtekening droeg; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in feite vaststelt dat de beweerde onregel
matigheid het recht van aanlegger niet 
heeft geschaad ; 

Dat deze beoordeling· souverein is en 
het door het middel bestreden beschik
kend gedeelte wettelijk heeft gerecht
vaardigd; 

Over hettweede middel: schending van 
artikel HO van de wet van 18 Juni 1869, 
gewijzigd door de wet van 4 September 
1891, doordat het bestreden arrest, dan 
wanneer de correctionele rechtbank ten 
laste van aanlegger een gevang·enisstraf 
van een maand en een geldboete van 
150 frank met opschorsing had uitge- _ 
sproken, hem heeft veroordeeld tot een 
geldboete van 500 frank, zonder de wet 
op de voorwaardelijke veroordeling toe 
te passen, en zonder uitspraak te doen 
met eenparige stemmen : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
-- door een gevangenisstraf en een geld
boete, uitgesproken met opschorsing, te 
vervangen door een hogere geldboete 
zonder opschorsing, doch aileen uitge
sproken, - de aan aanlegger opgelegde 
straf niet verzwaard heeft en niet moest 
gewezen worden met eenparige stemmen 
van de leden van het hof van beroep ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het derde middel : schending van 

artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de conclusies van aan
legger niet beantwoord heeft, waarbij 
werd staande gehouden : 1 o dat hij niet 
'persoonlijk gehandeld had; 2° dat hij 
niet gehandeld had met de bewuste wil 
de zeden te schenden en, dus, noch in feite 
noch in rechte veroordeeld kon worden : 

Overwegende dat, - door hierop te 
wijzen dat aanlegger " als de bewuste in
richter voorkomt van de gewraakte zeden
·schendende voorstellingen " en dat "verre 
van hun zo beweerde kunstbetrachting te 
beklemtone,n, op hun schunnigheid de 
nadruk legde in de door hem aangewende 
publiciteitsmiddelen, met de vertoningen 
aan te kondigen onder de aanprikkelende 
benaming « De Koningin van de sex-ap
peal "• en dat " de exhibities in de door 
_hem beheerde scho~wburg uitgevoerd op 
achtereenvolgende dagen, ogenschijnlijk 
van aard waren om de eerbaarheid te 
kwetsen, zodat beklaagde zich tevergeefs 
beroept op go~de trouw van zijnentwege "• 
- het bestreden arrest de conclusies van 
aanlegger op gepaste wijze heeft beant
woord; 

Dat het middel in feite niet opgaat ; 
Over het vierde middel : schending van 

artikelen 97 van de Grondwet, 385, 
alinea 2, en 386 van het Strafwetboek 
(wet van 29 J anuari 1905, art. 2), doordat 
aanlegger in conclqsies staande hield dat 
de verzwarende omstandigheid, voorzien 
bij artikel 386 van het Strafwetboek, in 
rechte te zijnen laste niet kon aangenomen 
worden, zonder dat de rechter over de 
grond op dat punt gezegde conclusies 
heeft beantwoord : 

Overwegende dat, ware de bewering 
van het middel gegrond, zij dan nog de 
verbreking van het bestreden arrest niet 
zou kunnen medeslepen, daar de uitge
sproken straf door artikel 385, alinea 1, 
van het Strafwetboek gerechtvaardigd 
zou blijven; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
En overwegende qat de substantiiHe 

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

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

13 Februari 1950. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende 
conclusie omtrent 1°, strijdige omtrent 
2° : H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Dauwe (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Gent). 

2° KAMER. - 13 Februari 1950. 

1° VERKEER. - VERKEERSVOORRANG 
VAN DE VOER'l'UJGEN OP RAILS.- VER
PLICHTING DESONDANKS DE DOOR DE 
WET OF DOOR DE OMS'l'ANDIGHEDEN GE
BODEN· VOORZORGSMAATREGELEN TE 
TREFFEN. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. 
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VOR
DERING. - lNBREUK OP DE WEGCODE. 
- 00RZAKELIJK VERBAND TUSSEN 
HET MISDRIJF EN DE SCHADE. - FEI'fE
LIJKE BEOORDELING. -,-- SOUVEREINE 
BEOORDELING. 

1° De verkeersvoo1'1"ang, die door de Weg
code wordt toegekend aan de op rails 
rijdende. voertuigen, ontlast de bestuurder 
van een dergelijk voertuig niet ·van de 
verplichting de voorzorgsmaatregelen te 
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treffen die door de wet of door· de om
standigheden tot het voorkomen van een 
dreigende aanrijding zijn geboden (1). 
( Kon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 26 ; kon. besl. van 1? J anuari 
1936.) 

2° Is souverein, de feitelijke beOO'rdeling 
van de rechter over de grand betreffende 
het bestaan of de afwezigheid van oor
zakel~jk verband tussen een inbreuk op 
de Wegcode en een schade (2). 

{VOORLOPIG BEHEERSCOMITE VOOR LO
KAAL VERVOER IN DE BRUSSELSE AG
GLOMERATIE, T. DE SCHRIJNMAKERS DE 
DORMAEL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 November 1949 door de 
Correctionele Rechtbank te Brussel ge
wezen; 

Over het middel : schending van arti
kelen 9?_ van de Grondwet, 1382 en 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, 26 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
houdende algemeen reglement op de 
verkeerspolitie, gewijzigd door arti
kel 5 van het koninklijk besluit van 
1? Januari 1936, 1, 2 en 3 van de wet 
van 1 Augustus 1899 tot herziening van 
de wetgeving en de reglementen op de 
politie van het vervoer, gewijzigd door 
de wetten van 1 Augustus 1924 en 16 De
cember 1935, 3 en 4 van de wet van 
17 April18?8 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van rechtspleging 
in strafzaken, doordat het bestreden von
nis, na verweerder te hebben veroordeeld 
uit hoofde van inbreuk op artikel 26 van 
het algemeen reglement op de verkeers
politie en van miskenning van het recht 
op verkeersvoorrang van de voertuigen op 
rails van de geconcessionneerde diensten, 
hem daarna heeft ontslagen van de 
verantwoordelijkheid voor de schade 
welke, ten gevolge van de aanrij ding met 
de auto van verweerder, aan de tram werd 
veroorzaakt, om reden dat de watt
man de op de rai_ls stilstaande auto op 
voldoende afstand heeft moeten zien 
om zijn trein tot stilstand te brengen, en 

(1) Verbr., 5 September 1946 (Arr. Verbr., 
1946, biz. 288; Bull. en PASIC., 1946, I, 316 
en de nota biz. 317). 

(2) Verbr., 11 April en 16 :Mei 1949 (Arr. 
Vm•br., 1949, biz. 253 en 333; Bttll. en PAsrc., 
1949, I, 288 en 375). De souvereine beoorde
lingsmacht van de rechter over de grond 

dat de aanrijding dus aan zijn fout zou 
te wijten zijn, aldus · het recht op de 
verkeersvoorrang van de voertuigen op 
rails van de geconcessionneerde diensten 
miskennende en daarenboven de fout 
van de aangestelde van aanleggers 
afleidende uit omstandigheden welke 
onvoldoende zijn om ze te bewijzen : 

Overwegende dat de verkeersvoorrang, 
welke door de wet aan de op rails rij
dende voertuigen wordt toegekend, de be
stuurders van dergelijke voertuigen niet 
machtigt zich onachtzaam te gedrag·en, 
en ze niet ontlast van de verplichting de 
voorzorgsmaatregelen te treffen welke 
door da wet of door de omstandigheden 
geboden waren ten einde een dreigende 
aanrijding te voorkomen; 

Overwegende dat in het bestreden von
nis wordt -yerklaard dat « de wattman van 
de burger~ijke partij heeft moeten zien 
dat zich op de rails, op een zekere af
stand, een auto bevond die een hindernis 
uitmaakte ; dat, toen hij de auto heeft 
zien stilstaan, hij op een afstand was die 
genoegzaam was om te kunnen stoppen ; 
dat hij het niet gedaan heeft; dat hij dus 
een fout begaan heeft die de oorzaak is 
van kwestieuze botsing " ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door deze vaststelling, voldoende de fout 
heeft gekenschetst welke door de aan
gestelde van de burgerlijke partij werd 
begaan ; dat, waar het vervolgens, bij 
een souvereine beoordeling van de feiten, 
beslist « dat geen verband van oorzaak 
bestaat tussen de ten laste van beroeper 
(thans verweerder) bewezen overtreding 
en het nadeel door de burgerlijke partij 
ondergaan " het aan het toezicht van het 
Hof ontsnapt; 

Overwegende dat het middel aldus niet 
kan worden aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en veroordeelt aanlegger tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder. 

13 Februari 1950. - 2e kamer. ---,
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Verslaggever, H. Vandermersch. ---,- Ge
lijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 

ontsiaat deze echter niet van de verplich
ting de conclusies te beantwoorden die des
betreffend mochten worden genomen (Verbr._, 
11 April 1949 voormeid, en 22 Juli 1949, Arr. 
Verbr., 1949, biz. 493; Bull. en PASIC., 1949, 
I, 565). 
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de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Delacroix. 

1 e KAMER. - 16 Februari 1950. 

1° PLEITBEZORGER. - VERZOEK
SCHRIFT TOT HEROPENING VAN DE DE
BATTEN. - BEVESTIGING DOOR DE 
PLEITBEZORGER DAT DERGELIJK VER
ZOEKSCHRIFT WER_D AFGEGEVEN AAN 
EEN GRIFFIER VAN HET HOF VAN BE
ROEP.- MAAKT GEEN BEWI-1:8 UIT VAN 
DE REGELMATIGE NEERLEGGING VAN 
HET VERZOEKSCHRIFT. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
AFGELEID HIERUIT DAT EEN VERZOEK
SCHRIFT TOT HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN NIET WERD MEDEGEDEELD 
AAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN DAT 
GEEN UITSPRAAK "EROVER WERD GE
DAAN. - GEBREK AAN ENIG STUK 
WAARUIT BLIJKT DAT EEN VERZOEK
SCHRIFT TOT HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN AAN HET HOF VAN BEROEP 
WERD OVERGELEGD. - MIDDEL MIST 
IN FEITE. 

3° SCRIP- SCHEEPVAART. - ZEE
VERVOER. HODDER VAN EEN 
COGNOSSEMENT. - HEEFT HET RECHT 
ZICH DE LADING DOOR DE KAPITEIN TE 
DOEN AFLEVEREN. RECHT DAT 
NOODZAKELIJK HET RECHT INSLUIT 
UGH TE DOEN VERGOEDEN VOOR HET 
'I'EKORT OF DE AVERIJ AAN DE IWOP
WAAR OVERGEKOMEN. 

1° De bevestiging door de pleitbezo1·ger, dat 
hij een verzoelcschTift tot heropening van 
de debatten aan een griffier van het hof 
van beroep heeft afgegeven en dat dit stulc 
hem werd teruggegeven, maalct geen be
wijs uit van de regelmatige neerlegging 
er van. 

2° Mist feitelijke grondslag, het middel af
geleid hieruit dat een verzoelcschrift tot 
heropening van de debatten aan het 
openbaar ministerie niet werd medege
deeld eri dnt geen uitspraalc erover werd 
gedaan, wanneer blijlct uit geen enlcel 
stulc, waarop het Hof acht vermag te 
slaan, dat een verzoelcschrift tot her
opening van de debatten voor de uit
spraalc van het bestreden arrest· aan het 
hof van beroep werd overgelegd. 

ao Het recht van de houder van een cognos
sement om zich door de lcapitein de lading 
te doen afleveren brengt noodzalcelijlc het 
recht mede om zich te do en ver·goeden voor 

VERBR., 1950. - 26 

het telcort of voor de aan de lcoopwaar 
overgelcomen averij. (Samengeschakelde 
wetten op de zee- en binnenvaart, arti
kel 89.) 

(VAN GREETHUYSEN, T. SAMENWERKENDE 
VENNOOTSCHAP « GRAANIMPORT ll EN 
ANDERE.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Maart 1%8 door het H of van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 83 en ~70 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging en, voor zoveel nodig·, 87 van 
het decreet dd. 30 Maart 1808 houdende 
reglement voor de politie en de tucht 
van de hoven en rechtbanken, en 111 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, doordat het bestreden arrest nage
laten heeft, hetzij uitdrukkelijk, hetzij 
stilzwijgend, het verzoek tot heropening 
van de debatten te beantwoorden, door 
aanlegger ingediend nadat de zaak 
in beraadslaging gehouden werd, en 
doordat deze aanvraag tot heropening 
van de debatten aan het openbaar mi
nisterie niet werd medegedeeld, dan wan
neer, indien de rechter over de grond 
souverein de gepastheid van een herope
ning van de debatten beoordeelt, het hem 
niettemin behoort, wanneer een aanvraag 
te dien einde bij hem aanhangig is ge
maakt, over deze laatste uitspraak te 
doen en dat, indien hij zulks verzuimt 
te doen, hij zijn beslissing naar de eis 
van de wet geenszins motiveert, en dat, 
vermits de Staat bij de aanleg partij 
was, de aanvraag tot heropening van de 
debatten noodzakelijk aan het openbaar 
ministerie had moeten medegedeeld zijn: 

Overwegende dat uit geen enkel stuk, 
waarop het Hof acht vermag te slaan, 
blijkt dat een verzoekschrift tot herope
ning van de debatten v66r het vellen van 
de bestreden beslissing aan het hof van 
beroep overgelegd werd ; 

Overwegende dat de bevestiging door 
de pleitbezorger van aanlegger, dat der
gelijk verzoekschrift aan een griffier van 
het hof van beroep afgegeven en hem 
terug overhandigd werd, geen bewijs van 
de regelmatige neerlegging van dit stuk 
uitmaakt; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel : schending 

van artikelen 1119, 1165, 198~, 1985, 
1987, 1991, 1997 tot 2000 inbegrepen, 
2003 tot 2006 inbegrepen van het Burger
lijk Wetboek en 89 van de samengescha-
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kelde wetten op de zeevaart en binnen
vaart dd. 21 Augustus 1879, 12 Juni 1902, 
10 Februari 1908 en 12 Augustus 1911, 
doordat het bestreden arrest de door 
verweerster ingestelde vordering ontvan
kelijk en aileen ontvankelijk heeft ver
klaard om red en dat zij, mandataris van 
de ''Handelsdienst van Ravitaillering en 
van de Belgische Staat, houdster was van 
het aan aanlegger aangeboden cognosse
ment en, te dezen titel, het recht bezat 
aan deze laatste rekenschap te vragen 
over het tekort of de aan de vervoerde 
koopwaren overgekomen averij, dan wan
neer, eerste onderdeel, daar haar lastgever 
ook de vordering samen met haar had 
ingesteld, verwe!)rster noch titel noch be
lang bij het geding had ; tweede onder
dee!, en dat, indien de werkelijk door de 
averij benadeelde partij gekend is en zelf 
de vordering tot schadevergoeding uit
oefent, de drager van het cognossement, 
bij gebrek aan persoonlijk nadeel, hoe
genaamd geen vordering tegen de kapi
tein meer heeft uit te oefenen : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerster, de vennootschap" Graan
import n, aileen houdster was van het 
cognossement; dat het daaruit afleidt dat 
zij in deze hoedanigheid gerechtigd was 
om een eis in te stellen ten einde een ver
goeding uit hoofde van averijen te 
bekomen; 

Overwegende dat, in strijd met wat 
in het eerste onderdeel vim het middel 
wordt beweerd, aanlegger v66r de rechter 
over de gr'ond niet staande hield dat de 
samenwerkende vennootschap "Graanim
port n in het geding noch titel, noch be
lang had omdat haar lastgever sam en met 
haar zijn vordering had ingesteld, maar er 
zich toe beperkt heeft te beweren dat de 
Belgische Staat aileen het recht had om 
in rechte op te treden omdat hij de inlader 
en de ontvanger was ; 

Overwegende dat het arrest dit stelsel 
v.erwerpt om reden dat de samenwer
kende vennootschap " Graanimport n ai
leen houdster van het cognossement was 
en dat artikel 89 van de samengescha
kelde wetten betreffende de scheepvaart 
haar alzo hoedanigheid gaf om tegen de 
kapitein op te treden wegens het tekort 
of de tijdens de reis overgekomen 
averij ; dat het arrest, dienvolgens, wei
gert in feite na te gaan of de samen
werkende vennootschap " Graanimport >> 

<ie koopwaar gekocht of betaald heeft; 
Overwegende dat deze beslissing over

eenkomstig de wet is ; 
Overwegende dat, naarluid van gezegd 

artikel 89, de houder van het cognosse-

ment aileen het recht heeft om zich de 
lading door de kapitein te doen afleveren ; 
dat dit recht noodzakelijk het recht in
sluit om zich te doen vergoeden voor 
het tekort of averij, vermits de alzo ge
vorderde som slechts de gelijke waarde 
van de koopwaar is welke de kapitein 
niet kan afleveren ; 

Overwegende dat het arrest niet vast
stelt dat een derde de werkelijke bena
deelde zou ,zij n ; dat, indien het arrest de 
vordering van de andere verweerders van 
de hand wijst, het dit doet om deze be
slissende beweegreden dat de vordering 
aan de houder van het cognossement be
hoort; 

Dat het middel dus niet gegrond is; 
Over het derde middel : schending van 

artikel 91 van de samengeschakelde wet
ten op de zeevaart en binnenvaart (gewij
zigd door artikel1 van de wet dd. 28 No
vember 1928), bijzonder in zijn para
graaf 3, 1° en 2°, en 97 van de Grondwe1, 
doordat het bestreden arrest, om te be
slissen dat aanlegger de verplichtingen had 
verzuimd welke hem door hierboven ver
melde wetsbepalingen ten laste gelegd 
waren, en zonder overigens uitdrukkelijk 
de juiste uitgestrektheid van deze laat
sten te bepalen, namelijk heeft verklaard 
dat het feit, in de onmogelijkheid te zijn 
geweest zich droog stuwagehout aan te 
schaffen, blote bewering, de aansprake
lijkheid van aanlegger niet uitsloot, 
en dat de omstandigheden van de 
aanneming van het hout door de afge
vaardigden van de verzekeraars en van 
de schijn van droogheid van dit hout hem 
van zij n verantwoordelijkheid evenmin 
ontlastten, aldus er op wijzend dat ver
weerder voor de lichtste fout verantwoor
delijk zou zijn, dan wanneer de" behoor
lijk zorg n te dragen voor het zeewaardig 
maken van het schip en het geschikt en 
veilig maken van de laadruimen en andere 
gedeelten van het schip waarin goederen 
worden vervoerd en de ".,behoorlijke en 
zorgvuldige wijze n om tot de lading en 
de stuwage van de goederen over te gaan, 
in de hierboven bedoelde wetsbepaling, 
dienen verstaan, niet als de meest nauw
keurige zorg, doch, zoals de conclusies 
van aanlegger ze aan de rechter over 
de grond vroegen te bepalen, als 
de gewone middelmatige oppassendheid 
van een gewoonlijk ernstig en zorgzaam, 
" goed huisvader n, en dat, bijgevolg, 
de onmogelijkheid zich ander stuwage
hout te verschaffen, of het feit dat het 
gekocht hout, zelfs aan de bevoegdste 
personen was voorgekomen als de ver
eiste ·h-oedanigheden bezittende, moesten 
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beschouwd worden als de verantwoorde
lijkheid van aanlegger uitsluitende : 

Overwegende dat het arrest noch uit
drukkelijk, noch impliciet in rechte be
slist dat de lichtste fout de verantwoor
delijkheid van de kapitein medebrengt; 
dat het zich er toe beperkt te wijzen op 
de door de kapitein gepleegde fouten en 
daaruit afleidt dat deze voor de averijen 
verantwoordelijk is; 

Overwegende dat het aan de rechter 
over de grond behoort nq_ te gaan of fouten 
gepleeg·d werden, en door wie, en te zeg
gen, of zi.i, in feite, de verantwoordelijk
heid van hun dader medebrengen ; dat 
zijn beslissing te dien opzichte souverein 
is· 

'overwegende dat het onderzoek van 
de feitelijke beschouwingen, waarop het 
middel steunt tot bewijs van de zwakheid 
van de door de rechter over de grond 
aangenomen bewijsrniddelen, aan de be
voegdheid van het Hof ontsnapt ; 

Dat het middel, dienvolgens, niet kan 
. aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie" 
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank j e
gens ieder verweerder. 

16 Februari 1950. - 1• kamer. -
Voo1·zitter,· H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, H. de 
Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende 
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Veldekens en Van Ryn. 

18 KAMER.- 16 Februari 1950. 

HUUROVEREENKOMST. Hurs-
HUUR. - WETTEN HOUDENDE UIT
ZONDERINGSBEPALINGEN. - VOORAF
GAANDE POGING TOT VERZOENING. -
TOEPASSING VAN DE UITZONDERINGS
BEPALINGEN INGEROEPEN IN HET KADER 
VAN DE VERDEDIGING TEGEN DE AAN
SPRAKEN VAN DE AANLEGGER.- VOOR
AFGAANDE POGING TOT · VERZOENING 
NIET VEREIST. 

De voomfgaande paging tot verzoening, 
voorzien bij de wetten houdende uitzon
deringsbepalingen inzake huishuw·, is 
niet vereist wanneer de toepassing van 
die bepalingen niet het voorwerp van de 
eis uitmdakt ·en slechts in het leader van 
de verdediging tegen de aanspmken van 
de eiser wordt ingeroepen. (Besluitwet 
van 12 Maart 1%5, art. 33; samen-

ordening door besluit van de Reg·ent 
dd. 31 Maart 19A8, art. 33.) 

(ROUSSEAU, T. LELOUP EN VANNEROM.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis, 
op 26 April 1%8 in hoger beroep gewezen 
door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1134, 1317, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek over het aan 
de akten verschuldigd geloof, 33 van de 
besluitwet van 12 Maart 1945 houdende 
uitzonderingsbepalingen van tij delijke 
aard inzake huishuur, en 33 van de wetten 
van 31 J uli 194 7 en 31 Maart 1948 hou
dende uitzonderingsbepalingen inzake 
huishuur, sarnengeordend bij besluit van 
de Regent van 31 Maart 1948 en, in 
zover nodig·, 97 van de Grondwet, hier
door dat de bestreden beslissing, om uit
spraak te doen over het hoofdgedeelte van 
de eis, beslist dat de door verweerders 
ingestelde vordering tot doel . had deze, 
voor de toekomst, te doen ontslaan van 
zekere lasten opg·elegd door de huurceel 
en die de wettelijke huur te hoven gingen 
en dat zij dus haar oorzaak zou vinden in 
de uitzonderingsbepalingen van de wet 
van 31 J uli 194 7, als wanneer: eerste on
derdeel : het gerechtelijk contract zich 
uitsluitend op het gebied van het gemeen 
recht bewoog, zonder verwijzing naar 
de uitzonderingsbepallngen inzake huis
huur; tweede onderdeel : en, in de onder
stelling zelfs dat de eis de aard en de oor
zaak bepaald bij de bestreden beslissing 
zoude hebben g·ehad, die eis klaar en dui
delijk, onder het regime van de wet van 
31 J uli 194 7, evenals onder dat van de be
sluitwet van 12 Maart 1%5, onontvanke
lijk had moeten worden verklaard, om 
niet aan de voorafgaande poging tot ver
zoening onderworpen te zijn geweest : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

hierop wijst dat verweerster, in haar dag
vaarding, haar vordering uitsluitend ge
steund had op de verbintenis van gemeen 
recht van ·de verhuurder het gehuurde 
goed in goede toestand te behouden; dat 
zij aileen als antwoord, op de tegenwer
ping van aanlegger dat de huurovereen
komst aan verweerster de herstellingen 
oplegde, de onverenigbaarheid van dit 
beding met de uitzonderingswet inzake 
huishuur heeft ingeroepen ; 

Overwegende dat de bestreden beslis-
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sing, alzo, zonder onduidelijkheid hierop 
heeft gewezen dat de toepassing van de 
uitzonderingsbepalingen waarover het 
gaat niet het voorwerp van de eis uit
maakte en slechts in het kader van de 
verdediging tegen de eisen van aanlegger 
was ingeroepen ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de toepassing van de 

wetsbepalingen inzake huishuur het voor
werp niet uitmakende van de vordering, 
de voorafgaande verzoening, door de in 
het middel bedoelde bepalingen voor
zien, niet verplichtend was ; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del naar recht faalt ; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 97 van de Grondwet, hierdoor 
dat de bestreden beslissing, enerzijds, om 
uitspraak te doen over het hoofdgedeelte 
van de eis, de vordering beschouwt als 
gegrond op de uitzonderingsbepalin
gen inzake huishuur (besluitwet van 
12 Maart 19!.5 en wet van 31 Juli 1947) 
en, anderzijds, om de nieuwe eis tot t.e
rugbetaling van een zekere som, die hoven 
de wettelijke huur werd betaald, te ver
werpen, de vordering uitsluitend gegrond 
verklaart op de verplichting· van gemeen 
recht van de verhuurder het gehuurde 
goed in goede staat te behouden, als wan
neer die opeenvolgende verklaringen van 
de vordering·en onderling onverenigbaar en 
tegenstrij dig zij n, en dat die tegenstrij
digheid in de beweegredenen van de be
streden beslissing met een afwezigheid 
van beweegredenen gelijkstaat : 

Overweg·ende dat het bij toepassing is 
van de bepalingen van het gemeen recht 
dat het bestreden vonnis de uitvoering 
van werken beveelt en de eis tot terug
betaling van de boven de wettelijke 
huurprijs betaalde sommen, in huidig 
geding niet ontvankelijk verklaart; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het derde middel : schending van 

artikel10,- bijzonder van het laatste lid 
er van-, van de wetten van 31 J uli 194 7 
en 31 Maart 1948 houdende uitzonderings
bepalingen inzake huishuur, samengeor
dend bij besluit van de Regent van 
31 Maart 1948, hierdoor dat de bestreden 
beslissing, erkennende dat verweerders 
niet de terugbetaling van de huren 
konden vragen die de wettelijke huur 
overschrij den tenzij voor de sommen 
gestort sinds 1 Augustus 19ft 7, beslist dat 
zij nochtans het recht haddeh de reeds 
gestorte sommen in rekening te brengen 
en, zo deze de wettelijke huur volledig 

dekten, te vragen outlast te worden van 
de latere huurlasten, als wanneer de wet 
helemaal geen dergelijk onderscheid 
bevat en dat het aanrekenen op de te 
vervallen huren, net als de eigenlijke 
teruggave, slechts van toepassing is op 
de betaalde huren geind in overtreding 
van artikel 10 van de wet, zodat de vroe
ger, v66r het van kracht worden er van, 
gei:nde sommen niet in rekening kunnen 
komen : 

Overwegende dat het « aanrekenen », 
waarvan het middel gewag· maakt slechts 
sommen betreft waarvan de terugbeta
ling wettelijk zou kunnen gevorderd wor
den; 

Overwegende dat het middel, waar het 
aan de bestreden beweegreden een draag
wij dte toekent welke zij niet heeft, in 
feite niet opgaat; · 

Over het vierde middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, en, in 
zover nodig, van artikelen 10 en 12, pa
ragraaf 2, van de wetten van 31 Juli 1947 
en 31 Maart 1948 houdende uitzonde
ringsbepalingen inzake huishuur, samen
geordend bij besluit van de Regent van 
31 Maart 1948, hierdoor dat het bestreden 
vonnis, beslist hebbende . dat de ge
storte huur voorzeker hoger was dan de 
wettelijke huur, geweigerd heeft deze laat
ste op nauwkeurige wijze te doen bepa
len, omdat het die bepaling als nutteloos 
beschouwde, als wanneer het volgens zijn 
eigen bewering er om gaat de huurover
schotten, welke vroeger werden gestort,' 
op de te vervallen llUren aan te rekenen 
en verweerders te ontlasten van de ver
plichting de kwestieuze herstellingen 
te doen in de mate waarin deze de 
wettelijke huur zouden overschrijden 
en het dus niet kon bepalen in welke mate 
de werken ten laste van aanlegger zou
den vallen zonder, voorafgaandelijk, 
enerzijds, het juiste bedrag van de wet
telijke huur vast te stellen en, ander
zijds, de juiste kosten van de kwestieuze 
werken, en dat, door zich van die opzoe
kingen te onthouden, het niet overeen
komstig de wet met redenen is omkleed ; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
blijkt dat aanlegger een deskundig onder
zoek zou aangevraagd hebben ten einde 
de wettelijke huurprijs vast te stel
len · 

Dat het vonnis hierop wijst dat ver
weerster dit deskundig onderzoek bij 
conclusies had gevraagd ; 

Overwegende dat uit de· bestreden be
slissing blijkt dat de rechter, bij een fei
telijke beoordeling, deze maatregel on
nuttig heeft geacht om hem toe te laten 



-405 

;over de gegrondheid van deze eis uit
spraak te doen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
.en tot een vergoeding van 150 frank je
.gens verweerders. 

16 Februari 1950. - 1 e kamer. -
Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waar-
nemei).d voorzitter. Verslaggever, · 
H. Bail. - Gelijkluidende conclusie, 
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Velde
kens). 

2e KAMER. - 20 Februari 1950. 

1° FRANSE TAAL-NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK VAN DE). -,
ARREST GEWEZEN IN DE FRANSE TAAL. 
- VOORZIENING. - MEMORIE IN DE 
NEDERLANDSE TAAL. - NIETIGHEID. 

:2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER ZIJN 
BESLISSING TE MOTIVEREN. - GEEN 
VERPLICHTING DE MOTIEVEN VAN ZIJN 
BEWEEGREDENEN TE GEVEN. 

:3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - TERMIJN VAN. DAG
VAARDING NIET NAGELEEFD. - VER
OORDELING BIJ VERSTEK. - VERZET 
DOOR DE VERDACHTE. - VONNIS DOOR 
HET VERZET TE NIET GEDAAN. -
NIETIGHEID VOORZIEN BIJ ARTIKEL 18~ 
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDE
RING ZONDER VOORWERP GEWORDEN. 

~o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN.- MIDDEL GESTEUND 
OP EEN VERKEERDE INTERPRETATIE 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. -
MIDDEL MIST IN FEITE. 

.so FRANSE TAAL-NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK VAN DE ). -
STRAFZAKEN.- RECHT DE VERTALING 
VAN DE STUKKEN TE VORDEREN. -
RECHT DAT NIET BEHOORT AAN DE 
VERDACHTE DIE DE BEIDE TALEN VER
STAAT. 

,6o MIDDELEN TO'l' VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - EEN ENKELE 
STRAF UITGESPROKEN WEGENS VER
SCHILLENDE JIUSDRIJVEN. - MIDDEL 
DAT SLECHTS EEN VAN DE MISDRIJVEN 

(1) Verbr., 11 October 1948 (_Arr. Vm·br;, 
1948, blz. 478; Bull. en PAsrc., 1948, I, 551). 

.... \ 

BETREFT.- STRAF GERECHTVAARDIGD 
DOOR DE ANDERE MISDRIJVEN. -MID
DEL NIET ONTVANKELIJK. 

7° FRANSE TAAL-NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK VAN DE). -
STRAFZAKEN. - VERSCHEIDENE VER
DACHTEN· DIE NIET DEZELFDE TAAL 
HEBBEN VERKOZEN. - BEPALING VAN 
DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING DOOH 
DE KEUS DOOR DE MEERDERHEID. 

8° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
SAMENVOEGING VAN ZAKEN. -VAST
STELLING VAN DE VERKNOCHTHEID. -
WETTELIJK GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

go FRANSE TAAL-NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK VAN DE). -
STRAFZAKEN. - VERZET TEGEN EEN 
VONNIS BIJ VERSTEK.- TAAL VAN DE 
RECHTSPLEGING OP VERZET. 

10° FRANSE TAAL-NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK VAN DE). -
STRAFZAKEN. - VEHSCHEIDENE 'VER
DACHTEN.- RECHTSPLEGING GEVOERD 
IN DE TAAL GEBRUIKT VOOR HET ON
DERZOEK VAN DE ZAAK. - WETTEJ 
LIJKHEID. 

11° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- AAN ZICH TREKKEN. - VERPLICH
TEND KARAKTER. 

12° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STHAFZAKEN.- BURGERLIJKE VOR
DERING. - MIDDEL DAT EEN GEBREK 
AAN ANTWOORD OP CONCLUSIES AAN
VOERT. - PAS SEND ANTWOORD HI HET 
ARREST. - MIDDEL MIST IN FEITK 

13° MACHTSOVERSCHRIJDING. -
BESLISSING OVER EEN TUSSENGESCHIL 
NADAT OVER DE ZAAK ZELF WERD BE
SLIST. 

HO GEWIJSDE. - BESLISSING OVER 
EEN TUSSENGESCHIL DAT REEDS HET 
VOORWERP VAN EEN BESLISSING IS 
GEWEEST. - SCHENDING VAN HET GE
ZAG VAN HET GEWIJSDE. 

1° Is nietig, de rnemo1·ie gesteld in de Ne
derlandse taal en neergelegd tot staving 
van een voorziening ingesteld tegen een 
arrest gewezen in de Franse taal ( 1). 
(Wet van 15 Juni 1935, art. 27 en ~0. 

2o Zo de rechter ertoe gehouden is zijn be
slissing te motiveren, is hij niet verplicht 
de motieven van zijn beweegredenen te 
geven (2). (Grondwet, art. 97.) 

(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
17 Januari 1949 (Arr. Vm·br., 1949, blz. 30; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 35). 
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3o De nietigh~id die, volgens artilcel 184 
van het Wetboelc van strafvordering, de 
veroordeling aantast die we1·d uitgespro
lcen bij verstelc wanneer de te1·mijn van 
dagvaarding niet werd nageleefd, heeft 
geen voorwe1·p meer wanneer het vonnis 
door het verzet van verdachte werd te 
niet gedaan. 

4° Mist feitelijlce grondslag, het middel dat 
gesteund is op een verlceerde interpretatie 
van de bestreden beslissing (1). 

so Het recht te vorderen dat de ve1·taling 
van de stulclcen van de rechtspleging bij 
het dossier zou worden toegevoegd, be
lwort niet a an de verdachte wellce heeft ve'f
lclaard de Fmnse taal, zo · goed als de 
N ederlandse taal, te sp1·elcen en te ver
staan. (Wet van 15 Juni 1935, art. 22.) 

6o Wanneer een enlcele straf wegens ver
schillende misdrijven werd uitgesprolcen, 
is de eis tot verbrelcing van de beslissing 
gewezen over de publielce vordering niet 
ontvanlcelijlc indien die eis is geste1md 

'op een middel dat slechts een van de mis
drijven bet1·e{t en dat de uitgesprolcen 
stmf door de andere misdrijven gerecht
vaanligd blij{t (2). (Wetb. van strafv., 
art. 411 en 414.) 

? 0 vVannee1· verscheidene verdachten, wellce 
niet dezelfde taal hebben verlcozen, in 
dezelfde zaalc betrolclcen zijn, wordt voo1· 
de 1·echtspleging de taal gebruilct die door 
de meerderheid van de verdachten ver
lwzen werd. (Wet van 15 Juni 1935, 
art. 18 en 21.) 

8° Is wettelijlc gemotiveerd, de beslissing 
die de zalcen samenvoegt op grond van 
de vaststelling dat zij verlcnocht zijn. 

9° De l'echtspleging van verzet tegen een 
vonnis bij verstelc geschiedt in de taal 
van dit vonnis. 

10° Wanneer voor de rechtspleging de taal 
wordt gebruilct die door de meerderheid 
van de verdachten werd verlcozen en dat 
een hunne1·, veroordeeld bij verstelc, ve1·zet 
doet, wordt de rechtspleging, wat hem 
betreft, voortgezet in de taal waarvan 
voor het geheel van de zaalc gebruilc weTd 
gemaalct. (Wet van 15 Juni 1935, art.18 
en 21.) 

11° Wanneer, in strafzalcen, de rechte'l' in 
hager be1·oep het beroepen vonnis te niet 
doet en dat die vernietiging niet is ge
grond op het feit dat de eerste rechter on-

(1) Vaste rechtspraak en o. m. verbr., 5 De
cember 1949 (zie hoger biz. 202; B11ll. en 
PASIC., 1950, I, 223). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
21 Februari 1949 CArr. Verbr., 1949, biz. 136; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 153). 

bevoegd was of dat de zaalc bij hem niet 
wettelijk aanhangig werd gemaalct, is hij 
e1·toe gehouden over de zaalc zelf uit
spraak te doen (3). (Wetb. van strafv., 
art. 215.) 

12° Mist feitelijlce grondslag, het middel 
dat een geb1·ek aan antwoord op de con
clusies aanvoe1·t, dan wanneer deze, 
in de bestreden beslissing, een passend 
antwoord hebben gelcregen ( 4). 

13° Pleegt een machtsoverschrijding, de 
l'echter die, na door een beslissing over de 
grond van de verv.olging zijn rechtsmacht 
te hebben uitgeput, over een tussenge
schil van de rechtspleging uitspmak doet. 

14° J\l[iskent het gezag van het gewijsde, het 
anest dat uitspraalc doet over een tus
sengeschil waaromt1·ent reeds een beslis
sing, al is zij impliciet, is gevallen. 

(VRANKEN EN ANDEREN, 
T. BELGISCHE STAAT EN JOIRIS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, gewezen op 21 April 194? door 
de Krijgsraad te Charleroi, en op de be
streden arresten gewezen door het Mili
tair Gerechtshof, zetelende te Brussel, op 
25 Januari 1949, 1 Februari 1949, 
14 Maart 1949 en 22 October 1949; 

Overwegende dat aanlegger Put van 
zijn voorzieningen afstand heeft gedaan ; 

Overwegende dat de bestreden arresten 
in de Franse taal zijn gesteld ; dat, krach
tens artikelen 27 en 40 van de wet van 
15 Juni 1935, de rechtspleging v66r het 
Hof van verbreking, op straf van nie
tig·heid, in de taal wordt gevoerd waarin 
de bestreden beslissing· is gesteld ; 

Overwegende dat de memorie van aan
leg·ger Van Dessel dd. 21 Maart 1949, een 
memorie van aanlegger Van Wijnsberghe 
dd. 4 April1949 en een memorie van aan
legger De Weze op 22 Maart 1949 ter 
griffie ontvangen, dus nietig zijn omdat 
zij in de N ederlandse taal zij n gesteld ; 

I. Over de voorzieningen tegen het von
nis van 21 April 194 7 : 

Overwegencle dat, dit vonnis niet in 
laatste aanleg gewezen zijnde, de voor
zieningen, bij toepassing van artike
len 407 van het Wetboek van strafvor
dering en van artikel 15, 1°, van de wet 

(3) Verbr., 22 Juii 1949 (Arr. Verb1·., 1949,. 
biz. 486; Bull. en PASIC., 1949, I, 557). 

(4) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,. 
19 December 1949 (Bull. en PAsrc., 1950, I. 
265). 
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van 4 Augustus 1832, niet ontvankelijk 
zijn; 

II. Over de voorziening van Vranken 
tegen het arrest van 25 J anuari 1949 : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 1, 2, 3, 4 en 5 van de wet van 
9 April 1930 en 97 van de Grondwet, 
schending van het geloof dat aan de akten 
dient gehecht, in onderhavig geval het ge
loof dat aan het verzoekschrift tot inob
servatiestelling verschuldigd is, doordat 
het bestreden arrest het verzoek tot inob
servat!estelling verwerpt zonder de in 
het verzoekschrift ingeroepen beweegre
denen te beantwoorden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op gepaste wijze het verzoek van aanleg
ger beantwoordt door de vaststelling : 
<< dat blijkt uit geen van de elementen 
aan het hof onderworpen dat er aanlei
ding is te denken dat de verdachte door 
erge g·eestesstoornis of geesteszwakheid 
was aangeda'an, waardoor hij onbekwaam 
was zijn daden te beheersen »; dat de 
rechter niet gehouden is de motieven van 
zijn beweegreden te geven ; 

Dat het middel in feite en in rechte 
niet opg~at; 

III. Over de voorziening van Vranken 
tegen het arrest van 1 Februari 1949 : 

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

IV. Over de voorzieningen van Van 
Dessel en De vVeze tegen « het arrest 
van 14 Maart 1949 welk het tussengeschil 
bij de grond der zaak voegt » : 

Overwegende dat uit geen aan het Hof 
voorgelegd stuk blijkt dat in zake een 
andere beslissing dan het arrest over de 
grond op 14 Maart 1949 door het militair 
gerechtshof zou geveld geweest zijn; 

Dat de voorzieningen, bij gebrek aan 
belang, dienvolgens niet ontvankelijk 
zijn; · 

V. Over de voorzieningen tegen het 
arrest van veroordeling dd. 14 Maart 
1949 : 

A. In zover de voorzieningen de be
slissing gewezen over de publieke vorde
ring bedoelen : 

Over de voorziening van aanlegger 
Vranken : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 184, 186, 211, en 215 van het 
Wetboek van strafvordering en 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest, alhoewel vaststellende dat de dag
vaarding aan aanleggers gegeven voor de 

terechtzitting van 24 April 194 7 van de 
Krijgsraad te Charleroi, de wettelijke ter
mijnen niet nageleefd heeft, nochtans het 
vonnis bij verstek, op 30 Mei 194 7 door 
die raad gewezen, niet vernietigt : 

Overwegende dat, in de onderstelling· 
dat aanlegg·er op de eerste terechtzitting 
de exceptie afgeleid uit artikel 184 van 
het Wetboek van strafvordering zou 
ingeroepen hebben, de sanctie wegens 
niet-naleving van de wettelijke termijn 
de vernietiging van het vonnis van 
30 Mei 194 7 zou g·eweest zijn; dat dit 
vonnis echter door het verzet reeds ver
nietigd was en geen tweede maal kon te 
niet worden gedaan; dat het middel alzo, 
bij gebrek aan voorwerp, niet ontvanke
lijk is ; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 18, 21, 22, 38 en 40 van de 
wet van 15 .Juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken, 1317, 1319, 
1320, 1341, 1354, 1355 en 1356 van 
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grand
wet, en van het geloof dat aan de akten 
dient gehecht, doordat het bestreden ar
rest de aan aanlegger voor de terecht
zitting van 24 April 194 7 gegeven dag
vaarding weigert te vernietigen, om de 
enkele reden dat hij zou « erkend hebben 
dat de Nederlandse vertaling aan de dag
vaarding gehecht was, dan wanneer, 
aanlegger bij conclusies betwist had dat 
deze vertaling er aan gehecht was » -: 

Overwegende dat het arrest, indien het 
op een bekentenis van aanlegger steunt 
om de litigieuze dag·vaarding niet te ver
nietigen, niet beweert deze bekt;mtenis in 
de conclusies te vinden; dat het zich er 
toe heperkt, door een in het beroepen 
vonnis vermelde bekentenis van aanleg
ger, zijn verwerping van de bewering 
te rechtvaardigen welke met deze beken
tenis in strij d is en in deze concl]lsies ge
formuleerd is ; 

Dat het middel in feite niet opgaat ; 
Over het derde middel : schending van 

artikelen 18, 22, 25 en 40 van de wet van 
15 J uni 1935, 97 van de Grondwet, van 
het geloof aan de conclusies gehecht en 
·van de rechten van de verdediging, door
dat het bestreden arrest, alhoewel vast
stellende dat aanlegger de Vlaamse rechts
pleging heeft verkozen en de Nederlandse 
vertaling van de stukken van het dossier 
heeft gevorderd, weigert deze vertaling 
te bevelen of de voorafgaande rechtsple- · 
ging te vernietigen om reden dat aan
leg'ger zou verklaard hehben de Franse taal 
te spreken en te verstaan, dan wan
neer deze vertaling moet toegestaan wor
den aan iedere beklaagde die ze vordert 
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na een andere taal dan deze van de 
rechtspleging verkozen te hebben : 

Overwegende dat artikel 22 van de wet 
van 15 Juni 1935 aan de verdachte, die 
aileen N ederlands verstaat, het recht 
voorbehoudt te vorderen dat aan zijn 
dossier een vertaling van de in het 
Frans gestelde stukken zou toegevoegd 
worden ; dat het bestreden arrest 
wettelijk de verwerping van aanleg
gers vordering tot vertaling motiveert 
met vast te stellen dat deze " al
hoewel de Vlaamse taal verkozen heb
bend, herhaaldelijk verklaard heeft 
het Frans zo goed als het Vlaams te spre
ken en te verstaan " ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over de voorziening van aanlegster 

Paridaens : 
Over het enig middel : schending van 

artikel1'l8 van het Strafwetboek, doordat 
het bestreden arrest dit artikel op aan
legster heeft toegepast ondanks haar 
vreemde nationaliteit orndat zij, uit reden 
van .haar lang verblijf in Belgie, plichten 
van dankbaarheid had jegens het land, 
dan warineer dit verblijf niet vrijwillig 
was geweest : 

Overwegende dat het middel gegrond 
is op beschouwingen van feitelijke aard 
waarop het Hof geen acht vermag te 
slaan; 

Over de voorziening van aanlegger 
Van Wijnsberghe : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van de 
rechten van de verdediging, doordat het 
.arrest zich er toe beperkt de feiten van 
aangifte, welke het voorwerp uitmaken 
van de betichting V, vaststaand te ver
klaren, zonder na te gaan of deze feiten 
een van de bij alinea 3 van het oud en 
nieuw artikel 121 bis van het Strafwet
boek voorziene gevolgen heeft gehad : en 
over het tweede en het derde middel : 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest de con
clusies van aanlegger niet beantwoordt 
en zijn verdedigingsmiddelen nopens de 
betichting V, 34, niet tegenspreekt : 

Overwegende dat de middelen van aile 
belang ontbloot zijn, het bestreden arrest 
geen enkele veroordeling uitgesproken 
hebbende wegens de vijfde betichting, 
en de enige uitgesproken straf gerecht-

. vaardigd blijvende door de vaststellingen 
· van het arrest aangaande de andere fei
ten; 

Dat de middelen niet ontvankelijk 
zijn; 

Over de voorziening van aanlegster 
Van Oeteren : 

Over het eerste middel, hoofdonder
deel: schending van artikelen 38, alinea 4,. 
en 40 van de wet van 15 Juni 1935 betref
fende het gebruik der talen in gerechts
zaken, doordat aanlegster onder aanhou
dingsbevel · geplaatst door de Krijgs
auditeur te Antwerpen op 25 Juli 1945 
" beweert in 't Vlaams geantwoord te· 
hebben , op de vraag « welke die magis
traat haar moet gesteld hebben ,, te weten 
in welke taal zij wenste dat de rechtsple
ging zou gevoerd worden : bijkomend 
onderdeel : althans schending van de 
rechten van de verdediging en van arti
kel10, 4°, van de wet van 25 Maart 1876, 
doordat het bevel tot aanhouding van 
25 Juli 1945 en het proces-verbaal welk 
het voorafging niet voorgebracht zijn : 

Overwegende dat, blijkens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, de taal 
van de rechtspleging niet bepaald werd 
voor iedere verdachte naar zijn persoon
lijke kens, bij toepassing van artikel 18 
van de wet van 15 Juni 1935, maar wei. 
overeenkomstig artikel 21 van die wet, 
naar de taal van de meerderheid van de 
verdachten ; dat allee:n drie verdachten 
op veertien de Nederlandse taal hadden 
verkozen; dat daaruit volgt dat de rech
ten van de verdediging niet geschonden 
werden ; dat het middel alzo noch in 
rechte, noch in feite opgaat; 

Over het tweede mid del: schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 1319 
van het Burgerlijk Wetboek betreffende 
de aan de authentieke akten verschuldig
de bewijskracht, doordat het bestreden 
arrest niet op voldoende wijze de conclu
sies van aanlegster beantwoordt betref
fende de betichtingen V, 11, 14, 17, 34 
en tegen deze conclusies zogezegde " een
voudige bekentenissen " van aanleg'ster 
inroept, dan wanneer deze slechts « ge
qualificeerde bekentenissen , heeft ge
daan : 

Overwegende dat het middel s!echts. 
zekere feiten betreft vermeld in de be
tichting V; 

Overwegende dat het middel zonder 
belang' is, daar geen enkele veroordeling 
uit dien hoofde uitgesproken werd, en de 
enkele uitgesproken straf gerechtvaar
digd blijft door de andere vaststellingen 
van het arrest ; 
, Over de voorziening van aanlegger De· 
Weze: 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en van ar
tikelen 163 en 227 van het Wetboek van 
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. strafvordering, doordat het bestreden ar
rest de zaken van de appellanten ver
knocht verklaart en ze samenvoegt op 
grond van de enkele reden "dat zij bij de 
aanvang van de vervolging het voorwerp 
van eenzelfde dagvaarding hebben uitge
maakt "• dan wanneer die dagvaarding 
nietig werd verklaard en dat de rechter 
iedere beslissing moet motiveren welke 
de verknochtheid aanneemt en de samen
voeging uitspreekt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de samenv-oeging van de zaken wettelijk 
rechtvaardigt door vast te stellen dat ze 
verknocht zijn en dat zij oorspronkelijk 
het voorwerp van een zelfde vervolging 
uitgemaakt hebben; dat het niet ver
plicht is de reden van zijn reden te geven; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 187 van het Wetboek van 
strafvordering en 21 van de wet van 
15 Juni 1935, doordat het bestreden ar
rest ten onrechte de beslissing definitief 
verklaart waarbij het vonnis van 2~ April 
19~7 de door de meerderheid van de 
betichten verkozen taal vaststelt, dan 
wanneer artikel187 van het Wetboek van 
strafvordering aan de niet- verschijnende 
het recht voorbehoudt tegen het vonnis, 
welke hem veroordeelt, verzet aan te 
tekenen .: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
wettelijk beslist heeft dat de rechtsple
ging op verzet in de taal van de bestreden 
beslissing moet geschieden ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het derde middel : schending van 

:artikel 18~ van het Wetboek van straf
vordering : 

Overwegende dat het middel hetzelfde 
is als het middel van aanlegger Vranken 
en met dezelfde beweegredenen dient be
antwoord; 

Over het vierde middel : schending van 
artikel 187 van het Wetboek van straf
vordering en van artikel 18 van de wet 
van 15 Juni 1935, doordat het bestreden 
arrest ten onrechte artikel 21 van de wet 
van 15 J uni 1935 toepast, dan wanneer, 
door het uitwerksel van het verzet, de 
vervolgingen tegen aanlegger en deze 
tegen zijn medebeklaagden gesplitst wa
ren · 

o'verwegende dat de latere splitsing 
van de vervolgingen de taal van de 
rechtsp}eging niet wijzigt, regelmatig 
voor het geheel van een zaak verkozen 
bij toepassing van artikel 21 van de 
wet van 15 Juni 1935; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het vijfde middel : schending van 

artikel 208 van het Wetboek van straf-

vordering, doordat het best.reden arrest, 
alhoewel de nietigheid van de rechtsple
ging v66r de krijgsraad vaststellende om 
reden van de onwettelijkheid van de sa
menstelling van de zetel, niettemin over 
de grond uitspraak doet : 

Overwegende dat artikel 215 van het 
W etboek van strafvordering aan de rech
ter in hoger beroep oplegt over de grond 
uitspraak te doen telkens wanneer de ver
nietiging van het beroepen vonnis niet 
gegrond is op het feit dat de eerste rech
ter onbevoegd was of dat de zaak bij hem 
niet wettelijk aanhangig was gemaakt; 

Dat daaruit volgt dat het bestreden 
arrest, na de vonnissen van 21 en 28 April 
1%8 wegens onregelmatige samenstelling 
van de zetel te hebben vernietigd, wette
lijk over de grond heeft geoordeeld na 
het onderzoek, dat ter terechtzitting van 
de krijgsraad gedaan werd, uit de de
batten verwijderd te hebben ; dat het 
middel naar recht faalt; 

Wat al de aanleggers betreft : 
Overwegende dat de substantiele of op 

straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is ; 

B. In zover de voorzien~ngen de beslis
sing gewezen over de vorderingen van 
de burgerlijke partijen bedoelen : 

1° Aangaande de vordering van de 
burgerlijke partij Belgische Staat : 

Over de voorziening van aanlegger 
Vranken : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1315 tot 1369, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 3 en ~ van 
de wet van 17 April1878, 189 en 211 van 
het Wetboek van strafvordering, 3 van 
de besluitwet van 27 Januari 1916, 
97, van de Grondwet en van het geloof 
dat aan de conclusies dient gehecht, door
dat het bestreden arrest het middel niet 
beantwoordt afgeleid uit het gebrek aan 
aile bewijselement betreffende de werke
lijkheid van het door de burgerlijke 
partij ondergaan stoffelijk nadeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
welk op algemene wijze verklaart op 
de stukken van het dossier te steunen, 
tlp gepaste wijze de conclusies beant
woordt, welke het bestaan van een na
deel betwistten, door te wijzen op de 
bestanddelen van dit nadeel, evenals op 
het oorzakelijk verband tussen dit nadeel 
en de ten laste van aanleggers aangenomen 
feiten; dat de rechter niet gehouden is, 
bij een Speciale verwijzing naar de be
wijselementen, iedere bijzonderheid van 

- [_. 
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de door hem bewezen verklaarde feiten 
te rechtvaardigen; -

Dat het middel noch in rechte noch in 
feite opgaat; 

Over het tweede mid del : schending van 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk \Vetboek, 3 en 4 van de wet van 
17 April1878 en 97 van de Grondwet, van 
het geloof aan de conclusies gehecht, 
doordat het bestreden arrest de schatting 
ex aequo et bono van de schade aanneemt 
ten gevolge van een zogezegde moeilijk
heid van bewijs, zonder de conclusies te 
beantwoorden welke staande hielden dat 
de burgerlijke partij in staat was het be
wijs van het juiste bedrag van de schade 
te leveren, en althans, gehouden was 
geldige punten van vergelijking voor te 
brengen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op gepaste wijze de passus van de in het 
middel bedoelde conclusies beantwoordt 
door de onmogelijkheid vast te stellen 
" de omvangrijkheid van de schade te 
schatten " en de noodzakelijkheicl over te 
gaan tot een ex aequo et bono bepaalcle 
schatting ; dat het middel in feite niet op
gaat; 

Over het clercle middel : schencling· van 
artikelen 1382 en 1383 van het Bmger
lijk vVetboek, 3 en 4 van de wet van 
17 April1878, 97 van de Grondwet, cloor
dat het bestreclen arrest het bestaan aan
neemt van de door aanlegger bij conclu
sies betwiste zedelijke schade, zoncler te 
verklaren op welke elementen van het 
dossier of van de debatten dit bestaan 
gegrond is : 

Overwegencle clat aanlegger bij zijn 
conclusies zich er toe beperkte het be
staan van de beweerde zedelijke schade 
te betwisten; dat, door vast te stellen 
dat deze schade bestaat in het nadeel dat 
aan de goecle faam van de Staat berok
kend werd en in de vermindering van 
zijn gezag in het buitenlancl, het arrest 
op gepaste wijze de conclusies heeft be-
antwoord; . 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over de voorzieningen van de andere 

aanleggers : 
Overwegende dat die aanleggers geen 

middel tot staving van hun voorzieningen 
inroepen en dat het Hof er van ambts
wege geen opwerpt ; 

2° Wat de vordering van de burgerlijke 
partij J oiris aangaat : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
aan de burgerlijke partij een vergoeding 
wegens zedelijk nadeel. toekent, en voor 
het overige een deskuncligenonderzoek 

beveelt ten einde de stoffelijke schade te 
bepalen ; dat het arrest aldus nopens dit 
punt, noch definitief is, noch over een ge, 
schil betreffende de bevoegdheid gewezen 
is ; dat de voorzieningen, bij toepassing 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvorclering, aangaande clit deel van 
het arrest niet ontvankelijk zijn ; . 

VI. Over de voorzieningen tegen het 
arrest van 22 October 1949 : 

Over het middel van ambtswege, 
afgeleid uit de machtsoverschrijding en 
uit de schending van het gewijscle : 

Overwegende dat het militair gerechts
hof, bij zijn arrest van 14 Maart 1949, 
over de grand en definitief uitspraak 
geclaan heeft over de vorderingen die bij 
clat hof aanhangig waren gemaakt en 
dus zijn rechtsmacht uitgeput had; 

Overwegende, namelijk, clat het hof in 
dit arrest de vraag van de gelcligheid van 
de clagvaardingen berecht, vraag in eer
ste aanleg door het tussenvonnis van 
21 April 194 7 beslecht; clat het arrest, 
alzo, impliciet, op de tegen dit vonnis 
ingestelcle hogere beroepen uitspraak 
heeft gedaan ; 

Overwegende dat het militair gerechts
hof desniettemin geoorcleeld heeft deze 
beroepen nog eens te moeten beslechten 
bij zijn arrest van 22 October 1949 ; dat 
het, zodoende, een machtsoverschrij cling 
heeft geplebgd en het gezag van het 
gewijsde hJeft miskend, met uitspraak 
te doen over een zaak welke bij haar niet 
meer aanhangig was en welke definitief 
berecht was ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorzieningen van Put; verbreekt 
het arrest van 22 October 1949 wat Vran
ken, Van Wijnsberghe, Van Dessel, Pari
daens en Van Oeteren betreft; beveelt 
clat onderhavig arrest zal worden over
geschreven in de registers van het mili
tair gerechtshof en clat melding er van zal 
worden gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigd arrest ; zegt dat er 
geen aanleiding tot verwijzing bestaat; 
verwerpt de voorzieningen voor het ove
rige ; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

20 Februari 1950. - 2e kamer. -
Voo1'zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1'slaggeveT, H. Sohier.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, aclvocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 20 Februari 1950. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BuR
GERLIJKE VORDERING. - MISDAAD TE
GEN DE UITVVENDIGE VEILIGHEID VAN 
DE STAAT. - CONCLUSIES VAN DE 
VERDACHTE WAARBIJ DE MOGELIJKIIEID 
EN DE WERKELIJKHEID VAN EEN 
KRENKING VAN DE BURGERLI.TKE RECH
TEN VAN DE STAAT WORDEN BETWIST. 
- PASS END ANTWOORD. 

Beantwoordt op passende wijze de con
clusies, wam·bij de verdachte staande 
houdt, aan de ene zijde, dat het beweerd 
nadeel zich vermengt met het politick 
nadeel waarvan de herstelling wordt ver

·zekerd door. de uitoefening van de pu
blieke vordering, en, aan de andere zijde, 
dat de Staat niet van enig nadeel aan 
zijn burgerlijke rechten doet blijken, 
het arrest dat erop wij st dat de vordering 
van de Staat, burge1·lijke partij, de her
stelling van de aantasting bedoelt, door 
de gedragingen van de verdachte, va·1i het 
patrimonium, · zowel zedelijk als mate
rieel, van de nationale gemeenschap en 
dat vaststelt dat de Staat van een hen
king van zijn private belangen l!eeft doen 
blijken (1). 

1 (VAN GOBBELSCHROY, 
T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 11 October 1949 door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel; 

I. In zover de voorziening de bl(slissing 
gewezen over de publieke vordering be
doelt : 

Overweg·ende dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is ; 

II. In zover de voorziening de beslis
sing gewezen over de burgerlijke vorde
ring van de Belgische Staat bedoelt : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de door beklaagde 
v66r het Militair Gerechtshof genomen 
conclusies niet beantwoord heeft, waarbij 

(1) Zie verbr., 5 Mei en 17 September 1945 
{Arr. Verbr., 1945, blz. 144 en 205; Bull. en 
PAsrc., 1945, I, 156 en 221); 9 Februari 1948 

staande gehouden werd : 1° " dat het 
nadeel aan de Staat berokkend, door de 
verplichting om de uitwerksels van de 
gedragingen te bestrijden van degenen 
die aan hun plichten jegens de nationale 
gemeensch~p te kort zouden gekomen 
zijn, een schade uitmaakt welke uiter
aard niet verschilt van het politiek belang 
waarvan de herstelling door de uitoefe
ning van de publieke vordering verzekerd 
is, en dat de beklaagde verweten fei
ten geen benadeling doen ontstaan onder
scheiden van deze van dit politiek be
lang, dit stoffelijk en zedelijk belang dat 
dit van de gehele gemeenschap is "' 
2° « dat de burgerlijke vordering uiter
aard enig is ; dat haar aard niet verandert 
volgens zij door een zedelijke persoon, 
zelfs van openbaar recht, ingespannen 
wordt of door een private persoon, en dat 
zij geen ander doel kan hebben dan het 
vervolgen van burgerlijke belangen ; dat 
de Staat, in onderhavig geval, van geen 
benadeling aan zijn privaat patrimonium 
doet blijken ; dat hij van geen onkosten 
hoegenaamd doet blijken die met de be
klaagde verweten feiten een rechtstreeks 
en onmiddellijk oorzakelijk verband 
hebben": 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat als principe geldt dat 

de krenking van een burgerlijk recht, ont
staan uit een misdrijf, en welke tot schade
vergoeding aanleiding geeft, niet mag 
verward worden met de benadeling van 
een politiek of sociaal belang welke de 
toepassing van een straf rechtvaardigt ; 
dat, wijl de openbare zedelijke persoon 
in zijn patrimonium zowel zedelijk als 
materieel door de gevolgen van een mis
drijf benadeeld kan worden, er geen red en 
bestaat om hem het recht te weigeren, 
dat aan de private personen wordt er
kend, v66r het gerecht de herstelling 
van de hem veroorzaakte schade te 
eisen; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door te verklaren « dat de publieke vor
dering enkel strekt tot de herstelling van 
de sociale stoornis door de gemeenschap 
ondergaan, terwijl de vordering van de 
Staat, burgerlijke partij, de herstelling 
bedoelt van de aantasting, door de 
handelingen van beklaagde, van het pa
trimonium, zowel zedelijk als materieel, 
van de nationale gemeenschap "' op de 

(Arr. Verbr., 1948, blz. 77, Bull. en PAsrc., 
1948, I, 88); 20 December 1948 (Bull. en 
PASIC., 1948, I, 735); 21 November 1949 (zie 
hoger, blz. 157; Bull. en PAsiC., 1950, I, 174). 
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conclusies van aanlegger een passend ant
woord heeft geg·even ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del in feite niet opgaat ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overweg·ende dat het bestreden arrest, 

na vastgesteld te hebben dat de vorde
ring van de Staat, burgerlijke partij, tot 
de herstelling van de schade strekte door 
aanlegger veroorzaakt aan het patrimo
nium, zowel zedelijk als materieel, van 
de nationale g·emeenschap, onmiddellijk 
het nadeel heeft geschat en schadever
goedingen heeft toegekend; dat het be
streden arrest, dit doende, impliciet doch 
klaarblijkelijk de rechtvaardiging heeft 
aangenomen, door de Staat, van de bena
deling van zijn private belangen, en op 
passende wijze antwoord heeft verstrekt 
op de eenvoudige bewering van aan
legger in zijn conclusies v66r het militair 
gerechtshof aangaande het gebrek aan 
deze rechtvaardiging; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del in feite niet opgaat ; 

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

20 Februari 1950. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Anciaux Henry de Fa
veaux.- Gelijkluidende conclusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 20 Februari 1950. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VoRM. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING DOOR HET OPENBAAR MINIS
TERrE. - VOORZIENING NIET BETE
KEND. - 0NONTV ANKELIJKHEID. 

Is niet ontvcmlcelijk; de voorziening inge
steld, in strafzaken, door het openbaar 
ministerie, zo zij niet werd betekend aan 
de partijen tegen welke zij is gericht (1). 
(Wetb. van strafv., art. 418.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN, 
_T. GRANDVILLE EN VAN COPPENOLLE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis, 
op 5 November 1949 op tegenspraak 

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
22 September 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, 
I, 365). 

in hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te N amen; 

Overwegende dat uit de stukken aan 
het Hof voorgelegd niet blijkt dat de· 
voorziening betekend werd aan de par
tijen waartegen zij g·ericht was, overeen
komstig de bepaling·en van artikel 418 
van het Wetboek van strafvordering; 

Waaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor(l;ie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

20 Februari 1950. - 2e kamer. 
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. 
Verslaggever, H. Anciaux Henry de Fa
veaux.- Gelijkluidende conclusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, advocaat-ge
neraal. 

2e KAMER. - 20 Februari 1950. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BE
TICHTING VAN ONVRIJWILLIGE VERWON
DINGEN EN VAN EEN INBREUK OP DE. 
WEGCODE. - VONNIS DAT VASTSTELT' 
DATHET ONGEVAL DOOR DE ONVOORZICH
TIGHEID VAN DE VERDACHTE WERD VER
OORZAAKT. - VRIJSPRAAK GESTEUND 
OP DE ENIGE REDEN DAT DE BEGANE. 
ONVOORZICHTIGHEID DE INBREUK op· 
DE WEGCODE NIET UITMAAKT WELKE. 
HET VOORWERP VAN DE TELASTLEGGING 
IS. - VRIJSPHAAK VOOR DE ONVRIJ
WILLIGE VERWONDINGEN NIET GEMOTI
VEERD. 

Is niet genwtiveerd, het dispos·it·ief dat de
verdachte ontslaat van de vervolging we
gens onvrijwillige verwondingen, inge
steld samen met een ve1·volging wegens 
een inbreuk op de Wegcode,· indien het 
enkel is gesteund hierop dat de onvoor
zichtigheid begaan door de verdachte, en 
die de oo1·zaak van het ongeval is geweest, 
niet de inbreuk op de Wegcode uitmaakt 
die in de telastlegging bedoeld is. (Grand
wet, art. 97.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE LUIK, T. BAILLY.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis op 22 November 1949 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 
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Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
ontslaan van vervolging wegens de be
tichting van onvrijwillige slagen en ver
wondingen niet gemotiveerd is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er op wijst dat verweerder een onvoorzich
tigheid heeft begaan welke het litigieus 
ongeval heeft veroorzaakt, maar dat 
deze onvoorzichtigheid de inbreuk op 
de verkeerspolitie niet uitmaakt welk 
het voorwerp van de betichting B 
is ; dat het vervolgens verweerder ont
slaat van de vervolging zowel betref
fende de betichting B als van de betich
ting A, onvrijwillige slagen of verwondin
gen bij gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg, zonder enige beweegreden tot sta
ving van de vrijspraak voor deze laatste 
betichting in te roepen; dat het, dienvol
gens, wat dit punt van het dispositief be
treft, niet wettelijk gemotiveerd is ; 

Om die red en en, verbreekt het bestreden 
vonnis voor zoveel het, uitspraak doende 
op de publieke vordering, verweerder van 
de vervolgingen ontslagen heeft betref
fende de betichting· bij gebrek aan voor
uitzicht en voorzorg, doch zonder het in
zicht om .de persoon van een ander aan 
te randen, onvrijwillig slagen of verwon
dingen aan Loigzli veroorzaakt te heb
ben ; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van de Correctionele Rechtbank te Luik 
en dat melding er van zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigd vonnis ; veroordeelt verweerder tot 
de kosten ; verwijst de zaak, alzo beperkt, 
naar de Correctionele Rechtbank te Hoei. 

20 Februari 1950. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Sohier. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de'Bisthoven, 
advocaa t-generaal. 

2e KAMER. - 21 Februari 1950. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - VER
MOEDEN VAN GELIJKVORMIGHEID MET 
DE WET. - BELASTINGPLICHTIGE MOET 
RET JUISTE BEDRAG VAN ZIJN INKOM-

(1) Zie verbr., 29 Maart en 10 Mei 1949 
(Arr. Verbr., 1949, blz. 219 en 311; Bull. en 
PASIC., 1949, I, 250 en 348); 27 September 
1949 (zie hoger, blz. 35; Bull. en PAsiC., 1950, 
I, 38), 

STEN BEWIJZEN OM DIT VERMOEDEN TE 
NIET TE DOEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - BELAS
TINGVERHOGINGEN. - VOORWAARDEN 
WAARIN ZIJ VERSCHULDIGD ZIJN. 

so INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - BELAS
TINGVERHOGINGEN. - VERPLICHTEND 
KARAKTER W ANNEER DE WETTELIJKE 
VOORWAARDEN VERENIGD ZIJN. 

·1 ° Om het vermoeden van gelijkvormigheid 
met de wet te niet te doen, hetwelk ge
hecht is aan de door de administratie van 
ambtswege gevestigde aanslag, moet de 
belastingplichtige het bewijs van het 
juiste bedrag van zijn belastbare inko·m
sten brengen (1). (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, art. 56.) 

2° De belastingen, verschuldigd op het niet 
aangegeven gedeelte van de inkomsten, 
wordt verdriedubbeld, buiten het geval 
waarin de belastingplichtige zich er van 
onthouden heeft de aangifte over te leggen 
met de bedoeling de belasting te ontduiken 
of een vrijwillig onvolledige of onjuiste 
aangifte heeft overgelegd, zo de niet aan
gegeven inkomsten het tiende van het 
totaal van de inkomsten van de belas
tingplichtige of 10.000 frank overschrij~ 
den. (Samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 57.) 

S0 Bij niet-aangifte of in geval van onvol
ledige of onjuiste aangifte, moeten de 
belastingen, verschuldigd op het niet aan
gegeven gedeelte van de inkomsten, ver
plichtend worden verdriedubbeld, zonder 
evenwel het bedrag van die inkomsten te 
mogen overschrijden, wanneer het gedeelte 
van de niet aangegeven inkomsten het 
tiende van het totaal van de in/comsten 
van de belastingplichtige of 10.000 frank 
overschrijdt (2). (Samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 57.) 

(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN, 
T. PLICHART.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest, 
op 16 December 19!>7 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 

(2) Verbr., 8 November 1949 (zie hoger 
blz. 122; Bull. en PAsiC., 1950, I, 131, alsmede 
de conclusie van het openbaar ministerie). 
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artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
1320, 1322 en 1323 van het Burgerlijk 
Wetboek, 53, paragraaf 1, 55 en 56 van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
Iastingen, samengeschakeld bij besh~it 
van 3 J uni 1941 en, voor zoveel no dig, 
bij dit van 31 Juli 1943, doordat het 
bestreden arrest beslist heeft dat in de 

· twee a an het toezich t van het h of onder
worpen rechtsplegingen, de betwisting· 
beperkt was tot de. vraag w~lke de 
eenheidswinst per kilo vlees IS wel
ke aan verweerder, exploitant van 
een mijnbeenhouwerij, dient toegekend, 
wegens de verkoop in 't klein ; dat de 
administratie, oordelende dat de aan
gifte van eiser onvolledig was, deze 
van ambtswege belast heeft op grond 
van een eenheidswinst van 5,50 frank per 
kilo verkocht vlees, dan wanneer het 
hof de twee aanhangig gemaakte gedin
gen afzonderlijk had moeten onderzoe
ken · dat verweerder voor het dienst
j aar' 1942 belast werd ov~reenkomstig de 
bij artikel 55. van de hiervoren aange
haalde samengeschakelde wetten voor
ziene rechtspleging, daar zijn aangifte 
door de controleur-zetter als onjuist aan
gezien werd, en dat hij dus niet voor dat 
dienstjaar van ambtswege belast werd 
zoals het hof verklaart ; dat, voor het 
dienstjaar 1943, de H. Plichart van 
ambtswege is belast geweest overeen
komstig artikel 56 van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belasting·en, om reden dat de aangift.e 
in de belastingen, welke hem op 3.0 A~nl 
1943 was overhandigd geweest, met bm
nen de wettelijke termijnen was terug
gestuurd geweest ; dat de admin~stratie 
die aangifte dus niet als onvolledig aan
gezien heeft, zoals het hof van beroep het 
verklaart doch als niet bestaande over
eenkomst'ig de rechtspraak ; dat, in d~t 
geval, de bewijslast niet op de admi
nistratie kon g·elegd worden ; dat er g·een 
spraak kon zijn te beslissen, zoals het hof 
het in zijn beschikkend gedeelte geda~n 
heeft, dat de betwiste aanslagen verme
tigd waren binnen de yerk.en :r~n het 
beroep, dan wanneer eiser m ZIJn ver
zoekschrift van 6 October 1945 aan het 
hof van beroep vroeg te « zeggen dat de 
belasting zal berekend worden volgens de 
aangifte van eiser "• wat voor gevolg 
zou hebben dat de vestiging van een 
belasting zou bevolen worden op grond 
van een te laat gedane en, bijgevolg, 
nietige aangifte ; 

Overwegende dat de voor~.ieningell: de 
aanslag bedoelen in de bednJfsbelastmg, 
de nationale crisisbelasting en de aanvul-

lende personele belasting ten laste 'Y.an 
verweerder, exploitant van een miJn
beenhouwerij, gevestigd en begrepen on
der de artikelen 2214 van de rol van het 
dienstjaar 1942 en 2719 van de rol van 
het dienstj aar 1943 ; 

Overwegende dat, wat het dienstjaar 
1942 betreft, verweerder belast werd 
overeenkomstig de voorschriften van 
artikel 55 van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, daar zijn aangifte door de ad~~
nistratie onjuist erkend werd; dat, WIJl 
het aldvies van de fiscale commissie niet 
was gevraagd geweest, het bestreden ar
rest wettig heeft kunnen vaststellen dat 
de administratie het bewijs niet Ieverde, 
dat op haar rust, van het juiste be drag van 
de inkomsten van verweerder; 

Overwegende dat, wat het dienstjaar 
1943 betreft, verweerder van ambtswege 
belast werd op grond van een belast
baar inkomen van 26.034 frank, over
eenkomstig de bepalingen van artikel 56 
van de samengeschakelde wetten, wegens 
gebrek aan terugsturen, binnen de voor
geschreven termijn, van het hem ()p 
30 April 1943 overgemaakt formulier; 

Overwegende dat de belastbare win
sten van verweerder, die geen boekhou
ding heeft, door ve.~gelijking . met . de 
winsteri van soortgehJke belashngphch
tig·en bepaald werden ; 

Overwegende dat, luidens artikel56 van 
de samengeschakelde wetten, wanneer 
de belastingplichtige van ambtsweg:e .be
last wordt de bewijslast van het JUISte 
bedrag va~ zijn belastbare inkomsten op 
hem zelf rust ; , 

Overwegende dat verweerder, om het 
vermoeden van gelijkvormigheid met de 
wet, dat gehecht is aan d~ van ambtswege 
gevestigde aansla!S•. te met te doen, ~~t 
bewijs van het JUiste bedrag van ZlJn 
inkomsten moet leveren ; 

Overwegende dat het bestreden .ar~est, 
- door de betwiste aanslag te vermetigen 
om reden dat de administratie niet 
bewijst en niet aanbied~ te ?ewijzen dat 
verweerder verkoopvernchtmgen zou ge
daan hebben waarvan de winst de wette
lijke winst zou te boven gaan, en ~at het 
bedrog niet vermoed wordt, ~ arbkel 56 
van de hierboven aangedmde samen
geschakelde wetten heeft geschonden ; 

Over het tweede mid del : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondw~t, 
57 van de wetten betreffende de I~;: 
komstenbelastingen samengeschakeld biJ 
besluit van 3 J uni 1941 en, voor zoveel 
nodig, bij besluit van 31 Juli 1943, 
doordat het bestreden arrest, alhoewel 
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het erkent dat de eiser bij het op
maken van zijn aangifte in de belastingen 
nagelaten heeft de winst te vermeld~n 
welke verwezenlijkt werd door de weke
lijkse verkoop van 10 kilo worsten en 
geperste kop, gemaakt met bloed en afval, 
beslist dat dit verzuim, wegens zijn ge
ringheid ten opzichte van de in de loop 
van de litigieuze dienstjaren aangegeven 
bedrijfsinkomsten, de bij toepassing van 
een verhoging als fiscale sanctie niet 
rechtvaardigt, dan wanneer, volgens ar
tikel 57 van de hierboven gemelde 
samengeschakelde wetten, bij niet-aan
gifte. of in geval van onvolledige of on
juiste aangifte, de belastingplichtige van 
de bij alinea 1 van dat artikel voorziene 
verhogingen slechts vrijgesteld is indien 
de niet aangegeven inkomsten het tiende 
van het totaal van de inkomsten van de 
belastingplichtige of 10.000 frank niet 
overschrijden, wat het hof niet vastge
steld heeft en niet kon vaststellen : 

Overwegende dat, lui dens artikel 57, 
in geval van onvolledige of onjuiste aan
gift!:l, de op het niet aangegeven gedeelte 
van inkomsten verschuldigde belastingen 
verdriedubbeld worden zonder het bedrag 
van de inkomsten te mogen overschrij
den, en dat, buiten de gevallen waarin 
de belastingplichtige er zich van onthou
den heeft de a.angifte over te leggen met 
de bedoeling de belasting te ontduiken of 
een vrijwillig onvolledige of onjuiste aan
gifte heeft overgelegd, de belasting slechts 
verdriedubbeld wordt zo de niet aange
geven inkomsten het tiende van het totaal 
van de inkomsten van de belastingplich
tige of 10.000 frank overschrijden; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerder nagelaten heeft in zijn 
belastingaangifte voor het dienstjaar 1942 
de winst aan te duiden welke verwezen
lijkt werd door de wekelijkse verkoop van 
10 kilo worsten en geperste kop; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door te beslissen dat geen verhoging 
diende uitgesproken wegens de geringheid 
van dat verzuim ten opzichte van de in 
de loop van de litigieuze dienstjaren aan
gegeven bedrijfsinkomsten, zonder vast 
te stellen dat die niet aangegeven inkom" 
sten minder bedragen dan het tiende van 
het totaal van de inkomsten of 10.000 fr., 
zij n beslissing niet wettelij k he eft ge
motiveerd en de in het middel aange
duide bepalingen heeft geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het de aanslag over 
het dienstjaar 1943 vernietigt en beslist 
dat, wat het dienstjaar 1942 betreft, geen 
verhoging als fiscale sanctie mag toege-

past worden ; beveelt dat onderhavig ar
rest zal worden overgeschreven in de 
registers van het Hof van beroep te Brus
sel·en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; veroordeelt verweer
der tot de kosten ; verwijst de zaak, alzo 
beperkt, naar het Hof van beroep te 
Luik. · 

21 Februari l950. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggeve!", H. Fettweis. - Gelijklui
dende conclusie, H. W.-J. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
tel", H. Van Leynseele. 

2° KAMER. - 21 Februari 1950. 

1° VERBREKING. -BEVOEGDHEID.
IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELAS
TINGEN.- GEEN lVIIDDEL VAN AMBTS-
WEGE. 

2° BIJZONDERE EN TIJDELIJKE 
BELASTING OP DE UITZONDER
LIJKE WINSTEN. - WET VAN 
10 JANUARI 1940. - BEZOLDIGINGEN 
TOEGEKEND AAN DE BEHEERDERS VAN 
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.- BE
ZOLDIGINGEN VERSCHULDIGD KRACH
TENS EEN BEDIENDENCONTRACT OF EEN 
CONTRACT VAN HUUR VAN DIENSTEN. 

.-BEZOLDIGINGEN DIE FICTIEF MOETEN 
WORDEN GEVOEGD BIJ DE DOOR DE 
VENNOOTSCHAP VERWEZENLIJKTE WIN
STEN. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
-IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BE
LASTINGEN. - MIDDEL AFGELEID UIT 
DE STRIJDIGHEID TUSSEN EEN NIET 
BESTREDEN DISPOSITIEF EN EEN ANDER 
DISPOSITIEF VAN EEN ZELFDE ARREST, 
DAN W ANNEER DIT LAATSTE WETTELIJK 
GERECHTVAARDIGD IS.- MIDDEL NIET 
ONTVANKELIJK BIJ GEBREK AAN BE
LANG. 

4° BIJZONDERE EN TIJDELIJKE 
BELASTING OP DE UITZONDER
LIJKE WINSTEN. - WET VAN 
10 JANUARI 1940. - REFERENTIEFOR
MULES INGEVOERD DOOR DE WET MET 
HET OOG OP DE VERGELIJKING DIE HET 
BEDRAG VAN DE UITZONDERLIJKE WINST 
ZAL BEPALEN. - FORMULE VOORZIEN 
DOOR ALINEA c VAN PARAGRAAF 1 VAN 
ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 10 JA
NUARI 1940.- FORMULE DIE EEN FOR
FAITAIRE SCHATTING VAN DE REFEREN
TIEWINST UITMAAKT. 
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1° Niettegenstaande het karakter van open
bare orde van de wetsbepalingen' betref
fende de vestiging en de invordering van 
de rechtstreekse belastingen, roept het H of 
van verbreking van ambtswege, in zaken 
van rechtstreekse belastingen, geen mid
del in (1) (Wet van 6 September 1895, 
art. 14 ; stilzwijgende oplossing.) 

2° Voo!' de vestiging van de bijzondere en 
tij delijke belasting op de uitzonderlijke 
winsten, moeten al de bezoldigingen toe
gekend aan de beheerders van een naam
loze vennootschap fictief worden toege
voegd aan de door de vennootschap ver
wezenlijkte winsten, met inbegrip van 
deze die hun zouden verschuldigd zijn 
krachtens een bediendencontract of een 
contmct van huur van diensten (2). (Wet 
van 10 Januari 1940, art. 1 en 3, par. 1 
en 2; wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld de 
12 September 1936, art. 25, par. 1, 2°, 
litt. b.) 

3° Is b~j gebrelc aan belang niet ontvanke
lijk, het middel afgeleid uit de strijdig
heid welke er in bestaat te beslissen, aan 
de ene zijde, dat een bezoldiging onder
worpen is aan de wet van 10 Januari 
1940 en, aan de andere z~jde, in 'een niet 
bestreden dispositief van hetzelfde a!'rest, 
dat een andere bezoldiging, die van de
zelfde aard is, niet is onderworpen aan 
de wet van 10 Januari 1940, wanneer 
het dispositie{ betreffende deze laatste 
bezoldiging alleen wordt bestreden en dat 
het wettelijk is gerechtvaardigd (3) 

4° De fo!'mule bedoeld in artikel 2, para
graaf 1, aline a c, van de wet van 10 J a
nuari 1940, die een van de grondslagen in
voe1't welke de belastingplichtige mag 
verkiezen om te worden vergeleken met 
deze van zijn inkomsten, 'ten einde te 
bepalen of zij zullen worden aangezien 
als zijnde een uitzonderlijke winst, maakt 
een forfaitaire schatting van de refe1'en
tiewinsten uit die in aanmerking moeten 

(1) Zie de nota 1 onderaan verbl'., 13 Fe
bruari 1933 (Bull. en PAsrc., 1933, I, -128); 
verbr., 8 November 1949 (zie hoger, blz. 123 ; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 136 en de nota 1). 
Integendeel heeft het Hof van verbreking be
voegdheid om van ambtswege de middelen van 
openbare orde in te roepen in geval van voor
ziening tegen een besluit van de bestendige 
deputatie, uitspraak doende op een reclamatie 
tegen een gemeentetaxe (besluit van 15 Maart 
1815, art. 9). (Zieverbr., 13 Febrnari 1922, Bull. -
en PAsrc., 1922, I, 165, a1smede de nota 1 
onderaan het voormeld arrest van 13 Februari 
1933). 

worden genomen; geen enkel ander ele
ment mag er aan worden toegevoegd. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SOCIETE ME
TALLURGIQUE D'ENGHIEN SAINT-ELOI "• 
T. ADMINISTRATIE VAN FINANCI:EN.) 

- ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 Februari 1944 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1 en 3, in 
het bijzonder paragraaf 2 van de wet- van 
10 J anuari 1940 tot invoering van ·een 
bijzondere en. tijdelijke belasting op de 
uitzonderlijke winsten, 25, paragraaf 1, 
n° 2, litt. a en b van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen samengescha
keld bij koninklijk besluit van 12 Sep
tember 1936, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek : 

Over het eerste onderdeel van het mid
del : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat, krachtens artikel 25, para
graaf 2, 3°, van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
als bedrijfslasten van de belastbare in
komsten moeten afgetrokken worden de 
volgende bezoldigingen welke; voor het 
dienstjaar 1940 aan de heer Isaac Louis, 
beheerder en directeur-generaal van de 
aanleggende vennootschap, werden toe
gekend krachtens een bediendencontract: 
netto-wedden : 119.400 frank, voordelen 
in natura: 20.995,67 frank, minimum tan
tiemes in de nijverheidswinsten, bepaald 
door het contract op 100.000 frank : 
terugbetaalde taxes (deel van de som 
van) 109.797 frank; 

Overwegende dat die beschikking van 
het arrest niet bestreden wordt; , 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, anderzijds, beslist dat de som van 
524.870,30 frank, tantiemes in de nij
verheidswinsten, het minimum van 

(2) Verbr., 13 April1948 (Arr. Verbr., 1948 
blz. 217; Bull. en PASIC., 1948, I, 254, alsmede 
de conclusie van het openbaar ministerie) ; 
11 Mei 1948 (B~tll. en PAsrc., 1948, I, 319); 
verenigde kamers, 9 Februari 1950 (zie 
hoger, blz. 372; Bull. en PAsrc., 1950, I, 
396, alsmede de c0nclusie van het openbaar 
mifiisterie ). 
' (3) Raadpleeg o. m. verbr., 31 Juli 1947 
(A1·r. Verbr., 1947, blz. 264); Bull. en PAsrc., 
1947, I, 339); 25 November 1948 (Arr. Verbr., 
1948, blz, 591; Bull. en PASIC., 1948, I, 673). 
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·100.000 frank te hoven gaande, als bezol
.diging toegekend aan dezelfde heer Isaac 
Louis bij beslissing van de beheerraad, 
moet begrepen worden in de in de loop 
van het dienstjaar 1940 verwezenlijkte 
winsten en berekend overeenkomstig ar
tikel 3, paragraaf 2, van de wet van 
10 J anuari 194o0 tot invoering van een 
bijzondere en tijdelijke belasting op de 
uitzonderlijke winsten; 

Overwegende dat aanlegster staande 
houdt dat de rechter over de grond, in 
:schending van die bepaling, die som van 
524.870, 30 frank in de belastbare winsten 
1leeft begrepen, in de plaats van ze als 
bedrijfslasten in mindering te brengen, 
daar die som aan de heer Isaac Louis, 
betaald werd, niet als beheerder van de 
:aanltiggende vennciotschap, doch in zijn 
hoedanigheid van directeur-generaal, 
.krachtens een bediendencontract; 

Overwegende dat de wet van 10 Ja
nuari 1940 in haar artikel 3, paragraaf 2, 
bepaalt : " wat de belastingplichtigen be
treft, die rechtspersoonlijkheid bezitten, 
:zijn de te vergelijken winsten- behalve 
.de in paragraaf 1 aangeduide inkomsten 
- de bezoldigingen toegekend aan de 
personen vermeld bij artikel 25, para
graaf 1, 2°, litt. b, van de samengeordende 
wetten, de uitgedeelde dividenden als
mede de om 't even welke bezoldigingen 
en voordelen toegekend aan de zaak
voerders, aan de werkende vennoten en 
anderen »; 

Overwegende dat, in" de bezoldigingen 
toegekend aan de personen vermeld bij 
artikel 25, paragraaf 1, 2°, litt. b, van 
de samengeordende wetten » alle bezol
.digingen begrepen zijn welke aan de be
neerder van een naamloze vennootschap 
worden toegekend, zelfs indien zij krach
tens een bediendencontract of een con
tract van huur van diensten verschul
.digd waren ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegster staande 

noudt dat het tegenstrijdig is te beslissen 
dat- de bezoldigingen door een beheerder 
van een naamloze vennootschap ontvan
gen krachtens een bediendencontract, uit 
de toepassingssfeer van artikel 3, para
graaf 2, van de wet van 10 J anuari 1940 
gesloten zijn en, anderzijds, de som van 
524o.870,30 frank, welke hetzelfde karakter 
van bezoldiging bezit, in de toepassings
sfeer van dezelfde bepaling te begrijpen ; 

Overwegende dat, in de veronder
.stelling, dat het hof van beroep, door 
de beslissing dat de bezoldiging van 
.524.870,30 frank aan de wet van 10 J a
nuari 194o0. onderworpen was, in tegen-

YERBB., 1950.- ~ 

spraak z.ou zijn met de interpretatie welke 
het van gezegde wet had aangenomen 
tot staving van een door de voorziening 
niet bestreden dispositief, dan nog uit 
de op het eerste onderdeel van het middel 
gegeven antwoord blijkt dat het bestreden 
dispositief wettelijk gerechtvaardigd is ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel naar recht faalt en het tweede 
onderdeel van belang ontbloot en, bij
gevolg, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede mid del : schending van 
artikelen 97 van de .Grondwet, 1350 van 
het Burgerlijk Wetboek, 2, paragraaf 1, 
litt. a en c, en paragraaf 2 van de wet van 
10 J anuari 1940 tot invoering van een 
bijzondere en tijdelijke belasting op de 
uitzonderlijke winsten : 

Overwegende dat de voorziening de 
bestreden beslissing verwijt te hebben 
beslist dat de bij artikel 2, paragraaf 1, 
litt. c, bedoelde formule, waarvoor de 
belastingplichtige in zijn aangifte zijn 
voorkeur heeft te kennen gegeven, juris 
et de jure moet vermoed worden dezelfde 
inkomsten te bevatten als deze aange
duid in artikel3, paragraaf 2, en dus, onder 
meer, de bezoldigingen toegekend aan 
de in artikel 25, paragraaf 1, 2°, litt. b, 
van de samengeschakelde wetten opge
somde personen ; 

Overwegende dat bovengezegde for
mule voorkomt als een forfaitaire schat
ting van de referentiewinsten welke moe- _ 
ten in aanmerking genomen worden; 

Dat de wettekst, welke die formule in
voert, de toevoeging niet voorziet van 
enig ander element bij de 8 t. h. van het 
terug te betalen werkelijk gestort maat
schappelijk kapitaal, alsmede bij de 8 t. h. 
van de reserves, zoals zij op 1 J anuari 
1939 of bij de aanvang van het in 1939 
afgesloten boekjaar bestonden; 

Overwegende dat, zoals de rechter over 
de grond er de nadruk op legt, indien het 
anders ware, men niet inziet tot welk 
dienstjaar de verschillende bezoldigingen, 
zouden behoren welke bij de 8 t. h. 
zouden moeten gevoegd worden ; 

Overwegende dat uit die overwegingen 
blijkt dat het bestreden arrest, door op 
dat punt uit te spreken zoals het deed, 
geen van de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden; dat het 
middel, aldus, naar recht faalt; 

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

21 Februari 1950. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, H. Demoulin. - Gelijk-
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luidende conclusie, H. W.-J. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 23 Februari 1950. 

1o MIDDELEN TOT VE-RBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - lVIIDDEL 
DAT DE SCHENDING VAN EEN WETSBJi> 
PALING INROEPT. - lVIIDDEL DAT NIET 
AANDUIDT WAARIN DIE SCHENDING BE
STAAT.- lVIIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - 0JviSCHRIJ
VING VAN HET MIDDEL. ____:_ VERZUIM.
KAN NIET DOOR DE ONTWIKKELING 
VAN HET lviiDDEL WORDEN VERHOLPEN. 

so MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - lVIIDDEL 
AFGELEID UIT DE JviiSKENNING VAN HE'!' 
GELOOF VERSCHULDIGD AAN DE AKTEN. 
- lVIIDDEL" DAT DE BEDINGEN OF DE 
BEWOORDINGEN VAN DE AK'l'E NIET 
AANDUIDT WAARMEDE DE BESTREDEN 
BESLISSING ONVERENIGBAAR ZOU ZIJN. 
- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

1° Is, in burgerlijke zaken, niet ontvanke
lijk, het middel dat de schending van een 
wets.bepaling inroept, zonder aan te dui
den waarin die schending bestaat (1). 

2° In burgerlijke zaken kan de aan het 
middel gegeven ontwiklceling een verzuim 
in de omschrijving er van niet ver
helpen (2). 

S0 Is niet ontvankelijlc, het middel afgeleid 
uit de miskenning van het aan een onder
handse alcte verschuldigd geloof zo het 
de bedingen of de bewoordingen van 
die akte niet aand1lidt wellce met de be
st7·eden beslissing niet ve1·enigbaar zott
den zijn. 

(ROOS, T. FUCHS 
EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het hestreden 
vonnis, op tegenspraak in hoger heroep 
gewezen op S November 1948 door de 
Rechthank van Brussel; 

(1) Zie verbr., 23 Januari 1947 (Btt!l. en 
PAsiC., 1947, I, 27) en 22 Mei 1947 (Arr. 
Verbr., 1947, blz. 167; Bull. en PAsrc., 1947, 
I, 213). 

(2) Zie verbr., 30 Maart 1939 (Arr. Verbr., 
1939, blz, 126; Bull. en PASIC., 1939, I, 184). 

Over het middel : schending van arti-. 
kelen 97 van de Grondwet, 1, 2, alinea 2, 
S, alinea 1, 1° en 9°, alinea 2, 12 (gewij
zigd door het koninklijk hesluit van 
1S J anuari 19S5) van de wet van 25 Maart 
1876, hevattende titel I van het voor
gaande hoek van het W etboek van hur
gerlijke rechtsvordering, artikel4 van het 
koninklijk hesluit nr 6S van 13 J anuari 
19S5, welk het nieuw artikel12 van de wet 
van 25Maart 1876 hetreffende dehevoegd
heid uitmaakt, artikel 424 van het Wet
hoek van hurgerlijke rechtsvordering, ge
wijzigd door het koninklijk hesluit nr 300 
van 30 Maart 1936, artikelen 1 en 2 van 
de wet van 15 December 1812 inhoudende 
tiLels I tot IV van het eerste hoek van het 
Wetboek van koophandel, 1134, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat aanleg·ger de hestre
den beslissing slechts aanvalt in zover zij 
de burgerlijke rechter hevoegd verklaart. 
om van de zaak kennis te nemen ; 

Dat het middel zich er toe beperkt 
het vonnis te verwijten te hebben beslist 
dat de huur van een onroerend goed uiter
aard geen daad van koophandel is en dat. 
zij het in onderhavig geval niet kon 
zijn door verhand, de voorgebrachte ele
menten niet toelatende vast te stellen of 
Roos Maurice, in werkelijkheid, de hoe
danigheid van koopman bezit of bezat; 
en, bovendien, het aan de onderhandse 
akte van 1 Maart 194 7 verschuldigd ge
loof te hehben miskend, door te heslissen 
dat de voorgehrachte elementen niet toe
laten vast te stellen dat aanlegger al dan 
niet de hoedanigheid van koopman hezit 
of bezat; 

Overwegende dat verweerders daar
tegen een grond van niet-ontvankelijk
heid aanvoeren, afgeleid uit de onduide
lijkheid van de omschrijving van het. 
middel; 

Overwegende dat, volgens artikel 9 van 
de wet van 2.'\ Fehruari 1925, hetreffende· 
de rechtspleging in verhreking in hurger
lijke zaken, het middel, om ontvankelijk te 
zijn, in zijn omschrijving aanwijzen moet 
waarin de hestreden heslissing de inge
roepen wetsbepalingen heeft geschonden; 
dat de ontwikkeling van het middel het 
verzuim welk in de omschrijving voor
komt niet kan verhelpen ; 

Overwegende dat het middel, in zover
het tegen het vonnis als grief inroept 
verklaard. te hebhen dat de huurovereen
komst van een onroerend goed uiteraard 
geen daad van koophandel is, niet hepaalt 
welke van de talrijke vermelde hepalin
gen zou geschonden geweest zijn ; dat in 
zover het het vonnis verwijt beslist 
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te hebben dat de litigieuze huur, in onder
havig geval, geen karakter van koop
handel door verband kon hebben, omdat 
de voorgebrachte elementen niet toelaten 
vast te stellen dat aanlegger de hoedanig
heid van koopman heeft of had, het mid
del niet aanduidt waarin deze feitelijke 
beoordeling· een van de ingeroepen wets
bepalingen zou schenden; dat indien, 
het middel sub 2 aanstipt dat deze be
weegreden van het vonnis het geloof 
verschuldigd aan de onderhandse akte 
van 1 Maart 1%7 miskent, het zich in 
:alle geval er van onthoudt de bedingen 
-of de bewoordingen van de huurakte aan 
te duiden welke met de vaststellingen van 
de rechter niet verenigbaar zouden zijn; 

Dat, dienvolgens, naar luid van arti
kel 9 van de wet van 25 Februari 1925, 
het in de omschrijving van het middel 
:aangestipt verzuim de nietigheid van de 
voorziening medebrengt ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk: 
_ heid dus dient aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
-ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerders. 

23 Februari 1950. - 1° kamer. -
Voofzittef, H. Soenens, eerste voorzitter. 
- Ve!'slaggever, H. Giroul. - Gelijk
luidende conclusie, H. Colard. - Plei
tefs, HH. Resteau en Struye. 

2e l{AMER. - 27 Februari 1950. 

1° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- \TOORZIENING DOOR DE PROCUREUR
GENERAAL BIJ HET HOF VAN VERBRE
KING OP BEVEL VAN DE MINISTER VAN 
.JUSTITIE. - VERBREKING VAN EEN 
VONNIS VAN DE KRIJGSRAAD DAT EEN 
DOOR DE KRIJGSAUDITEUR GEDAAN 
VOORSTEL VAN SANCTIES AANNEEMT. 
- VERWIJZING NAAR EEN ANDERE 
KRIJGSRAAD OPDAT DE PUBLIEKE VOR
DERING HAAR VERDER VERLOOP ZOU 
KRIJGEN. - WETTELIJKHEID VAN DE 
L~TERE VERVOLGINGEN V06R DE 
KRIJGSRAAD NIETTEGENSTAANDE NOCH 
DE YERDACHTE NOCH DE KRIJGSAUDI
TEUR ZICH TEGEN DE VERBROKEN BE-

(1) Zie dat arrest, gewezen de 3 Mei 1948 
(Arr. Verbr., 1948, blz. 248; Bull. en PAsrc., 
1948, I, 290). 

(2) Dat de verwijzing mag worden bevolen 
na een verbreking uitgesproken op de voor-

SLISSING IN YERBREKING HEBBEN VOOR
ZIEN. 

2° VERBREKING. - VOORZIENING 
DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ 
HET HOF VAN VERBREKING OP BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
STRAFZAKEN.- VERBREKING VAN EEN 
BESLISSIJ'{G VAN VEROORDELING.- GE
VOLGEN TEN AANZIEN VAN DE VER
DACHTE. - VERWIJZING. - VERBOD 
VOOR DE RECHTER, NAAR WELKE DE 
ZAAK WORDT YERWEZEN, EEN ZWAAR
DERE STRAF OP TE LEGGEN DAN DEZE 
UITGESPROKEN DOOR DE VERBROKEN 
BESLISSING. 

3° VERBREKING.- BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN. - BEVOEGDHEID VAN 
HET HOF VAN VERBREKING OM NA TE 
GAAN OF DE PUBLIEKE VORDERING AL 
DAN NIET BIJ VERJARING VERVAL
LEN IS. 

~o RECHTERLIJKE INRICHTING.
- MILITAIR GERECHTSHOF. - DOOR 
DE TERRITORIALE COMMANDANT OVER
GEMAAKTE LIJST WAAROP GEEN OFFI
CIER-GENERAAL VOORKOMT. - VER
MOEDEN DAT DE BEHOEFTEN VAN DE 
DIENST VERHINDERD HEBBEN ER EEN 
AAN TE DUIDEN.- MILITAIR GERECHTS
HOF SAMENGESTELD, BENEVENS DE 
BURGERLIJKE MAGISTRATEN, UI'r EEN 
KOLONEL EN TWEE MAJOORS. - WET
TELIJKHEID. 

1° Wanneef, op de voofziening doof de 
p!'OCU!'eu!'-generaal op bevel van de Mi
nister van justitie, het Hof een vonnis 
van de krij gsraad heeft verbroken hetwelk, 
nadat een ee1·ste voorstel van sancties ge
daan door de krij gsauditeu!' overeenkom
stig de besluitwet van 10 November 
1945 niet we!'d aangenomen, een tweede 
voorstel aanneemt en dat de zaak naar 
een andere krij gsraad we1·d verwezen op
dat de publieke vordering haaf veTder 
verloop zou krijgen (1), zijn de latere 
ve!'volgingen v66r die krij gsraad wette
lijk niettegenstaande noch de verdachte, 
noch de krijgsauditeur zich tegen de ver
broken beslissing in vefbreking hebben 
voofzien _ (2). (Wetb. van strafv., 
art. Hi.) 

2° Wanneer, op de voorziening door de 
procureur-generaal bij het Hof van ver
b!·eking, de verbreking met verwijzing 
We!'d uitgesproken, blijft de ve!'broken be-

ziening door de procureur-generaal op bevel 
van de Minister van justitie, zie verbr., 4 Fe
bruari 1946 (A!"!". Verbr., 1946, blz. 46; Bull. 
en PAsiC., 1946, I, 53). 
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slissing behouden- ten aanzien van de 
veroordeelde, met dien verstande dat 
deze, na de verwijzing, niet tot een zwaar
dere st1'(tf mag worden veroordeeld (1). 

3° Het Hof van ver·breking is bevoegd om 
in de procedUI·estukken na te gaan of de 
publieke vordering al dan niet door ver
jaring vervallen is (2). 

4° TVanneer blijkt uit het pr'oces-verbaal 
van uitloting van de militair·e leden van 
het militair gerechtshof dat de door· de 
territoriale commandant ove?'gemaakte 
lijst geen enkele officier-generaal omvatte, 
moet daaruit worden afgeleid dat de 
behoeften van de dienst verhinderd hebben 
er een aan te duiden; dienvolgens 
werd het militair gerechtshof regelmatig 
samengesteld, benevens de burger·lijke 
magistraten, uit een kolonel en twee ma
jom·s. (Besluitwet van 26 Mei 1944, 
art. 7, aangevuld door de besluitwet 
van 30 Januari 1946.) 

(SINIONS, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 3 Mei 1949 door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke 
vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 441 van het Wetboek van straf
vordering, van artikel 1 van de besluit
wet van 10 November 1945 tot vereen
voudiging van de procedure in sommige 
gevallen van misdrijven tegen de uit
wendige veiligheid van de Staat, doordat, 
alhoewel noch aanlegger, noch het open
baar ministerie zich in verbreking had den 
voorzien tegen het vonnis van de Krijgs
raad te Tongeren dd. 31 December 1946, 
hetwelk een tweede voorstel van sane
ties voorgesteld door de krijgsauditeur 
en door aanlegger aanvaard, had aangeno
men, en dit vonnis enkel verbroken werd 
door arrest van het Hof van verbreking 
dd. 3 Mei 1948, op voorziening van de 
Procureur-Generaal bij het Hpf van ver
breking, handelende op grond van arti
kel 441 van het Wetboek van straf
vordering, op bevel van de Minister van 
justitie, het bestreden arrest nochtans 
aanlegger veroordeeld heeft, dan wan
neer, na het verstrijken van de termijn 
van drie dagen voorzien bij artikel1 van 

(1) Zie Rep. pr·at. dr. belge, vo Pourvoi en 
matiere repressive, nr•. 493 tot 496. 

de besluitwet van 10 November 1945, eF 
tegen aanlegger geen vervolgingen mee!" 
mogelijk waren en de uitgesproken ver
breking aileen tot doel had een weder
rechtelijk vonnis te niet te doen : 

Overwegende dat het vonnis van de· 
Krijgsraad te Tongeren, gewezen op 31 De
cember 1946, hetwelk een tweede voor
stel van sancties door de krijgsauditeur
gedaan, aangenomen had, door het Hof 
van verbreking verbroken werd op vor-
dering van de Procureur-Generaal van 
dit Hof, handelende overeenkomstig arti
kel 441 van het Wetboek van strafvor-
dering op bevel van de Minister van. 
justitie ; 

Dat het middel het bestreden ar
rest verwijt uitspraak te hebben gedaan 
over de publieke vordering dan wanneer
noch aanlegger, noch de krijgsauditeur 
tegen het verbroken vonnis een voorzie
ning ingesteld hadden, met het gevolg· 
dat geen verdere vervolgingen meer mo-
gelijk waren ; 

Overwegende echter dat het arrest, 
waarbij dit vonnis verbroken werd, de
zaak naar de krijgSraad verwezen heeft 
« opdat de publieke vordering haar verder 
verloop zou hebben " ; 

Waaruit volgt dat de publieke vorde
ring regelmatig bij de rechter over de 
grond aanhangig werd gemaakt ; 

Overwegende dat, na verbreking van 
een veroordeling op bevel van de· 
Minister van justitie bij toepassing van 
artikel 441 van het Wetboek van straf
vordering·, het openbaar ministerie op
nieuw de publieke vordering instellen 
mag met dien verstande dat, ten aanzien 
van de veroordeelde, de verbroken beslis
sing behouden blijft in de mate waarin 
de verbreking voor hem niet nadelig is ; 

Dat ter zalce het verbroken vonnis aan
legger tot een jaar gevangenisstraf ver
oordeeld had, dan wanneer het bestreden 
arrest hem tot de lagere straf van zes 
maanden gevangenisstraf veroordeelt; 

Waaruit volgt dat het middel naar
recht faalt ; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 22, 25 en 26 van de wet van 
17 April1878 bevattende de voorafgaa,nde
titel van het Wetboekvan rechtspleging 
in strafzaken, doordat het bestreden ar
rest de verj aring van het ten laste van a an
legger aangenomen misdrijf, als gestuit 
aanziet door het vonnis van Tonge
ren dd. 31 December 1946, dan wan-

(2) Verbr., 7 Juni 1948 (_Arr. Verbr., 1948. 
biz. 311; Bull. en PAsiC., 1948, I, 359). 
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neer dit vonnis wegens zijn onwettelijk
heid door het arrest van 3 Mei 1948 ver
nietigd werd : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na aanlegger schuldig te hebben verklaard 
aan hulp aan de vijand uit winstbejag, 
hem tot een gevangenisstraf van zes 
maanden veroordeelt ; dat het arrest vast
stelt dat de verjaring van de publieke 
vordering door de besluitwet van 29 April 
1943 g·eschorst werd en door het von
nis van de Krijgsraad te Tongeren dd. 
31 · December 1946 gestuit werd; 

Overwegende dat het bewust vonnis 
van 31 December 1946 weliswaar verbro
ken werd, en het tweede voorstel van 
sancties, door dit vonnis aangenomen, 
nietig verklaard werd ; 

Overwegende echter dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat, na 
15 Februari 1945, datum bepaald door het 
besluit van de Regent dd. 19 September 
1945 als zijnde deze van de volledige be
vrijding van het grondgebied, de verja
ring van de publieke vordering regelmatig 
gestuit werd door dit ander, niet verbro
ken vonnis, door de Krijgsraad te Ton
geren op 29 November 1946 gewezen, dus 
binnen de termijn van drie jaar, en dat 
het bestreden arrest op 3 Mei 1949 ge
wezen werd, dus binnen de nieuwe termijn 
van drie j aar volgend op de stuitings
daad; 

Overweg·ende, derhalve, dat de moti
vering betreffende de stuiting door het 
vonnis van 31 December 1946 overbodig 
is, zodat het middel, dat het arrest 
verwijt er op te steunen, van belang ont
bloot en, derhalve, niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel: schending van 
artikelen 1, 2 en 7 van de besluitwet 
van 26 Mei 1944 betreffende de bevoegd
heid en de rechtspleging inzake misdaden 
en wanbedrijven tegen de veiligheid van 
de Staat, zoals dit laatste artikel gewij
zigd werd door de besluitwetten van 
18 September 1944, van 9 J anuari, van 
4 Mei en van 18 December 1945, van arti
kel 4 van de besluitwet van 4 Mei 1945, 
van artikelen 55, 56, 19 en 4 7 van de wet 
van 15 Juni 1899 inhoudende titel I van 
het Wetboek van strafrechtspleging voor 
het Ieger, doordat het bestreden arrest 
geveld werd door een onregelmatig sa
mengesteld militair gerechtshof, begrij
pende als officieren een kolonel en twee 
-majoors, dan wanneer, om regelmatig te 
zijn, een generaal, een kolonel en een ma
j oor er van dee! moesten uitmaken : 

Overwegende dat artikel 7 van de 
besluitwet van 26 Mei 1944 aangevuld 
werd door de besluitwet van 30 J anuari 

1946.; dat, krachtens artikel 1 van deze 
laatste besluitwet, wanneer de bevoegde 
territoriale commandant, wegens de be
hoeften van de dienst, hetzij geen officier
generaal, hetzij geen kolonel, hetzij geen 
luitenant-kolonel kan aanduiden voor de 
dienst van het militair gerechtshof, dit 
hof zal worden samengesteld, buiten de 
voorzitter en de tweede burgerlijke ma
gistraat, uit drie hoofdofficieren, zonder 
onderscheid van graad ; 

Overweg·ende dat, ter zake, blijkens het 
proces-verbaal van uitloting, de door 
de bevoegde territoriale commandant 
overgemaakte lijst omvatte : twee kolo
nels, een luitenant-kolonel en vijf ma
joors; dat hieruit dient afgeleid te worden 
dat de territoriale commandant, om reden 
van de behoeften van de dienst, geen 
officier-generaal voor de dienst van het 
militair gerechtshof heeft kunnen aan
duiden; 

Waaruit volg·t dat het middel naar 
recht faalt; 

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

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de vordering van de 
burgerlijke· partij ; 

Overwegende dat aanlegger, tot staving 
van zijn voorziening, geen enkel middel 
inroept en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; · 

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

27 Februari 1950. - 2° kamer. 
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mattes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. de Clippele. - Gelijk
luidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2° KAMER. - 27 Februari 1950. 

1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT. - HULP
VERSCHAFFING AAN DE VIJANDEN VAN 
DE STAAT. - STRAFWETBOEK, ARTI
KEL 115. - VERDACHTE VAN NEDER
LANDSE NATIONALITEIT EN BEHOREND 
TOT HET NEDERLANDS LEGER. - FEl
TEN GEPLEEGD BUITEN HET GRONDGE
BIED VAN HET RIJK OF IN BELGI:it -
BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE 
RECHTBANKEN. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
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- STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
HIERUIT DAT DE VERDEDIGING NIET 
WERD TOEGELATEN INZAGE TE NEMEN 
VAN DE IN BESLAG GENOMEN STUKKEN 
EN DAT DEZE V66R DE RECHTER OVER 
DE GROND NIET WERDEN OVERGELEGD. 
- MIDDEL NIET AANGEVOERD V66R DE 
RECHTER OVER DE GROND. - NIET 
ONTVANKELIJK. 

3o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT EEN 
VEROORDELING CRITISEERT DIE NIET 
DOOR HET BESTREDEN ARREST WERD 
UITGESPROKEN. - MIDDEL MIST IN 
FEITE. 

4o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VOR
DERING. - MIDDEL DAT AAN NAUW
KEURIGHEID MANGELT. - NIET ONT
VANKELIJK. 

1 o Kan in Belgi:e vervolgd worden, de Ne
derlander, behorend tot het Nederlands 
leger, die buiten het grondgebied van het 
Rijk of in Belgie, aan de vijanden van 
de Staat hulp heeft verschaft. (Straf
wetb., art. 3 en 115; wet van 17 April 
1878, art.10, 1°, gewijzigd door de wet 
van 19 Juli 1934, art. 4.) 

·2o Is niet ontvankelijk, om niet aan de 
1'echter over de grond te zijn onderworpen 
geweest, het middel afgeleid hieruit dat 
aan de verdediging niet werd toegelaten 
inzage van de in beslag genomen stukken 
te nemen en dat deze niet v66r de krij gs
raad of v66r het militair gerechtshof 
werden overgelegd (1). 

3° Mist feitelijke grondslag, het middel dat 
een veroordeling tot geldboete critiseert, 
dan wanneer het bestreden arrest geen 
veroordeling tot geldboete uitspreekt. 

4° Is, bij geb1·elc aan nauwkeu1·igheid, niet 
ontvankelijk, het middel dat zich ertoe 
beperkt aan te voeren dat de toegekende 
schadeve1·goeding niet overeenstemt met 
de wet en de billijkheid. 

(NUSSELEIN, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 16 November 1949 
.door het Militair Gerechtshof, zetelende 
te Brussel; 

I. Aangaande de voorziening tegen de 
beslissing over de publieke vordering : 

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
13 April en 20 September 1948 (_Arr. Verbr., 
1948, blz. 209 en 430; Bull. en PAsrc., 1948, 

Over het eerste middel : schending van 
de wet, doordat de Belgische strafrecht
banken niet bevoegd waren om aanlegger, 
die N ederlander en N ederlandse militair 
is, te vonnissen : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
werd wegens inbreuk op artikel 115, 
paragraaf 2, 1°, 2o, 3° en 4°, van het 
Strafwetboek (zoals die wetsbepaling 
nader bepaald is door de besluitwet van 
25 Mei 1945, art. 1) gepleegd te Gent of 
elders, binnen het grondgebied van het 
Rijk of daarbuiten, tussen 10 Mei 1940 
en September 1944 ; 
· Overwegende dat het bij voormeld ar
tikel 115 voorzien misdrijf een misdaad 
tegen de uitwendige veiligheid van de 
Staat uitmaakt; 

Dat, luidens artikel10 van de wet van 
17 April 1878 (wet van 19 Juli 1934, 
artikel 4), inBelgie kan vervolgd worden 
de vreemdeling die, buiten het grondge
bied van het Rijk, een misdaad of een wan
bedrijf tegen de veiligheid van de Staat 
heeft gepleegd; 

Dat, luidens artikel 3 van het Strafwet
boek, het misdrijf op het grondgebied 
van het Rijk door Belgen of door vreem
delingen gepleegd, in Belgie gestraft 
wordt overeenkomstig de bepalingen van 
de Belgische wetten ; 

Dat geen wetsbepaling, met betrekking 
tot dergelijke misdrijven, een onderscheid 
maakt tussen de vreemdelingen naarge
lang zij militair zijn of niet; waaruit volgt 
dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede mid del : schending van 
de rechten van de verdediging, doordat 
de inzage van duizende stukken, groten
deels van boekhoudkundige aard, aan
geslagen bij aanlegger en neergelegd ter 
griffle, niet toegelaten werd aan aan
legger, noch aan dezes raadsman, en 
doordat bedoelde stukken noch in eerste 
aanleg, noch v66r het militair gerechtshof 
als bewijsstukken ter zitting voorhanden 
waren : 

Overwegende dat het middel niet aan
gevoerd werd v66r de rechter over de 
grond, dat het vreemd is aan de bevoegd-. 
heid en, derhalve, niet v66r de eerste maal 
in verbreking kan voorgesteld worden ; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 71 van het Strafwetboek, doordat 
aanlegger schuldig werd verklaard aan de 
hem ten laste gelegde feiten, alhoewel hij 
zich aan de door het militair gerechtshof 

I, 246 en 499) ; 10 October en 28 November 
1949 (zie hoger, blz. 62 en 171 ; Bull. en 
PASIC,, 1950, I, 68 en 188). 
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bewezen verklaarde leveringen niet heeft 
· kunnen onttrekken : 

Overwegende dat de krijgsraad, na 
te hebben vastgesteld dat aanlegger, 
die v66r de oorlog niet ver van de 
failliet was, gedurende de bezetting voor 
millioenen zaken deed met de bezetter, 
huizen en mobilair kocht, .daaruit afleidt 
dat aanlegger zijn onderneming vergroot 
en op een abnormaal peil gebracht 
heeft; dat de krijgsraad bovendien 
vaststelt dat _ aanlegger offerten he eft 
g'edaan van aluminium « iets dat gans 
buiten zijn specialiteit van winkelier in 
huishoudartikelen lag " ; 

Dat uit die vaststellingen, welke het 
bestreden arrest overneemt doordat het 
verklaart dat de feiten door de eerste 
rechter aangenomen, door het onderzoek 
v66r het hof gedaan bewezen zijn geble
ven, noodzakelijk volgt dat aanlegger de 
hem ten laste gelegde feiten niet heeft ge
pleegd ter behoeding van rechten of be
langen welke hij de plicht of het recht 
had te vrijwaren ; 

Dat, bij gebreke van conclusies des
aangaande, het militair gerechtshof daar
over niet verder moest uitweiden ; 

Dat het middel in feite niet opgaat ; 
Over het vierde middel : schending van 

de wet, doordat de opgelegde geldboete 
niet overeenstemt met de wet en de « bil
lijkheid ,; : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger niet veroordeelt tot een « geld
boete,; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist, daar het gericht is tegen 
een beschikking welke de bestreden be
slissing niet inhoudt; 

Overwegende, bovendien, dat de sub
stantiele of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig · 
de wet is; 

II. Aangaande de beslissing over de 
vordering van de burgerlijke partij, Bel
gische Staat : 

Over het enig middel : schending van 
artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat de schadevergoeding toegekend 
aail de burgerlijke partij niet over
eenstemt 111et de wet en de billijkheid : 

Overwegende dat het middel niet be
paalt om welke reden de aan de burger
lijke partij toegekende schadevergoeding 
niet met de wet overeenstemt; 

Dat, aldus, het Hof niet kan nagaan 
of het bestreden arrest de in het middel 
aangeduide wetsbepaling al dan niet 

heeft geschonden ; waaruit volgt dat het 
middel niet ontvankelijk is ; 

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

27 Februari 1950. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -'
Verslaggever, H. Simon. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaaL 

2" KAMER. - 27 Februari 1950. 

1° VERJ ARING IN STRAFZAKEN. -
WANBEDRIJF. - DAAD DOOR DE ON
DERZOEKSRECUTER . GESTELD BINNEN 
DE TERlVIIJN VAN DRIE JAAR. - DAAD 
STREKKENDE TOT UET INZAMELEN VAN 
BEWIJZEN. - STUIT DE VERJARING. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- EERSTE VONNIS GEWEZEN DOOR DE 
KRIJGSRAAD WAARBIJ HET OVERLEGGEN 
VAN STUKKEN WORDT BEVOLEN. -
TWEEDE VONNIS DAT DIE ONDERZOEKS
MAATREGEL IIERNIEUWT EN AANVULT. 
-HOGER BEROEP TEGEN RET TWEEDE 
VONNIS.- MILITAIR GERECHTSHOF DAT 
HET TWEEDE VONNIS TE NIET DOET, DE 
ZAAI( AAN ZICH TREKT EN UITSPRAAK 
DOET OVER DE GROND. - GEEN 
MACHTSOVERSCHRIJDING. GEEN 
STRIJDIGHEID TUSSEN HET ARREST EN 
HET EERSTE VONNIS. 

3° AMNESTIE. - BESLUITWET VAN 
20 SEPTEMBER 1945. - MIDDEL AF
GELEID HIERUIT DAT DE VEROORDEELDE 
DE AMNESTIE ~WEST GENIETEN. -
STUKKEN DIE NIET TOELATEN NA TE 
GAAN OF DE BIJ ·DE BESLUITWET 
VOORZIENE UITSLUITINGEN NIET TER 
ZAKE VAN TOEPASSING ZIJN. - VER
WERPING. 

1° Stu it de ve1jaring van de publieke vor
dering volgend uit een wanbedrijf, elke 
daad van de onderzoeksrechter, gesteld 
binnen de tennijn van drie jaar en strek
kend tot het inzamelen van bewijzen van 
het misdrijf (1). (Wet van 17 April 
1878, art. 26.) 

2° W anneer de krij gsraad door een eerste 
vonnis het voorbrengen van documenten 
heeft bevolen, welke achteraf slechts ge~ 
deeltelijk bij de bundel werden gevoegd, 
en dat, door een tweede vonnis, hetwelk 
verklaart het eerste te hebben « herzien "• 

(1) Zie Rep. prat. dr. belge, v 0 Prescription 
en matiere repressive, nr• 108 en vlg. 
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hij andermaal het voorbrengen van die 
documenten .en van andere beveelt, mag 
het militair gerechtshof, waarbij het hager 
beroep tegen het tweede vonnis aanhangig 
werd gemaakt, hetzelve te niet doen, de 
zaak aan zich trekken en u#spraak doen 
over de grand, zonder z~jn macht te over
schrijden, noch een strijdigheid met het 
eerste vonnis te doen ontstaan. 

:3° Ran niet worden aangenomen, het mid
del afgeleid hieruit dat de veroordeelde 
de amnestie, verleend door de besluitwet 
van 20 September 1945, had moeten ge
nieten,· dan wanneer noch de vaststellin
gen van het arrest, noch de stukken van 
de procedure waarop het Hof acht ver
mag te slaan, toelaten na te gaan of de 
uitsluitingen voorzien door gezegde be
sluitwet niet ter zake van toepassing 
zijn (1). 

(DAWANCE EN AUDITEUR-GENERAAL 
BIJ RET MILITAIR GERECHTSHOF.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest, 
gewezen op 18 Mei 19!.9 door het Militair 
Gerechtshof, zetelende te Brussel; 

A. Wat de voorziening van betichte 
Dawance betreft : 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 21, 22 en 26 van de wet van 
17 April 1878, bevattende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, doordat het b'e
.streden arrest een veroordeling tot straf 
uitspreekt, dan wanneer de publieke vor-
.dering verjaard was : · 

Overwegende dat het arrest, dat aan
legger veroordeelt tot een gevangenisstraf 
van vijf jaar, correctionele straf, wegens 
inbreuk gepleegd op 7 September 19H, 
vaststelt dat de verjaring van de pu
blieke vordering regelmatig gestuit werd 
door een onderzoeksplicht op 8 Juli 19~6 
gedaan; 

Overwegende dat, bij kantschrift van 
.de onderzoeksrechter te Luik in datum 
van 8 Juli 19~6, die rechter de politie
·commissaris te . Luik verzocht hem af
schrift van zijn proces-verbaal in zake 
Crollaer over te maken ; 

Overwegende dat de verjaring van de 

(1) Verbr., 7 Maart 1949 (Arr. Verbr., 1949, 
blz. 161 ; Bull. en PASIC., 1949, I, 182). 

publieke vordering nuttig gestuit wordt 
daar de daden van onderzoek of van ver- · 
volging gedaan binnen de termijn van 
drie jaar te rekenen van de dag af waarop 
het misdrijf gepleegd werd ; 

Overwegende dat elke daad van de 
onderzoeksrechter, strekkende tot het 
inzamelen van bewijzen, nuttig de ver
j aring stuit ; 

Overwegende, dienvolgens, dat de pu
blieke vordering niet verjaard was toen 
het arrest uitgesproken werd, en dat het 
middel in feite niet opgaat; 

Over het tweede mid del: schending van 
artikel 215 van het Wetboek van straf
vordering, en machtsoverschrijding door
dat het militair gerechtshof, bij hetwelk 
aileen het hoger beroep, ingesteld tegen 
het vonnis van de krijgsraad van 22 J a~ 
nuari 19~9, aanhangig was, met slechts 
dit vonnis te vernietigen, en terwijl het 
een voorafgaand vonnis van dezelfde 
krijgsraad, in dezelfde zaak op 27 No
vember 19~8 gewezen, waartegen ge(ln 
hoger beroep was ingesteld en dat dien
volgens· definitief was, liet bestaan, de 
grond aan zich heeft getrokken, zonder 
acht te slaan op het vonnis van 27 No
vember 19~8, waaruit een strij digheid 
tussen dit laatste vonnis en het bestreden 
arrest is ontstaan : 

Overwegende dat, v66r de krijgsraad, 
aanlegger er toe geconcludeerd had dat 
de voorlegging in de debatten bevolen 
worde van verscheidene documenten van 
de B.B.C. te Londen, welke, volgens hem, 
elementen van rechtvaardiging konden 
ui tmaken ; 

Overwegende dat de krijgsraad, bij 
vonnis van 27 November 19!.8, gezegd 
had dat de mededelingen van Londen 
bij het dossier dienden gevoegd, en, bij
zonder dezevan 21 Juli 19~3, en de zaak 
op 22 J anuari 19~9 had verschoven; 

Overwegende dat het vonnis, in de 
onderstelling zelfs dat, om reden van de 
door het openbaar ministerie of door de 
burgerlijke partijen geuite betwistingen 
over de doeleinden van gezegde conclu
sies, het als een tussenvonnis diende er
kend, slechts na de eindbeslissing voor 
hoger beroep vatbaar was ; dat het dus op 
het ogenblik waarop het bestreden arrest 
werd uitgesproken niet definitief was ; 

Overwegende, anderzijds, dat, door 
een tweede vonnis in datum van 22 J a
nuari 1949, de krijgsraad, « herzien ons 
vonnis dd. 27 November 19~8 " en om 
reden dat de stukken waarvan de voor
brenging bevolen werq door dit vonnis 
niet in hun geheel bij het dossier werden 
gevoegd, de! voorlegging in de debatten 
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beval van « al de teksten welke te Londen 
gelezen werden, hetzij door de B.B.C. ter 
intentie van de Belgen, hetzij door de 
organen van de Belgische Regering te 
Lon den, van 1 J anuari 19~3 af... » ; 

Overwegende dat, door het uitwerksel 
van deze tweede beslissing, welke het 
dispositief van de eerste overneemt en 
aanvult, deze van voorwerp ontbloot 
werd; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
militair gerechtshof, met de zaak aan 
zich te trekken en te beschikken, zoals het 
deed, noch zijn macht heeft overschreden 
noch een strijdigheid van beslissingen 
heeft tot stand gebracht ; 

Dat het middel in feite niet opgaat ; 
Over het derde middel : schending van 

de besluitwet van 19 September 1945 
tot vaststelling van het statuut van de 
gewapende weerstand en van artikel 1, 
alinea 1, van de besluitwet van 22 J uni 
19~5 betreffende de dad en die tij dens de 
vijandelijke bezetting gesteld werden om 
de actie van de weerstand te steunen, 
gewijzigd door artikel 2 van· de besluit
wet van 20 September 19~5, doordat het 
militair gerechtshof verzuimd heeft na te 
gaan of aanlegger zich niet bevond in 
een van "de gevallen voorzien bij gezegde 
besluitwet van 19 September 19~5 en 
of de daad die hem verweten wordt niet 
het karakter van een daad van weerstand 
tegen de vijand aanneemt : 

Overwegende dat artikel 9 van de 
besluitwet van 20 September 19~5 die
genen van de amnestie uitsluit die we
gens vorige feiten van rechten werden of 
zullen worden ontzet bij toepassing van 
artikelen 123sexies en 123septies van het 
Strafwetboek, hetzij werden of zullen 
worden· vervallen verklaard van de rech
ten voorzien bij gezegd artikel123septies; 

Overwegende dat de regelmatig voor
gebrachte stukken het Hof niet toelaten 
te oordelen of de bij artikel 9 voorziene 
uitsluiting al dan niet in onderhavig ge
val van toepassing is en, dienvolgens, na 
te gaan of de voorwaarden vereist tot 
het verlenen van de amnestie verenigd 
zijn; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vorderingen : 

a) Burgerlijke vordering van Remy : 
Over het middel : schending van arti

kelen 21, 22 en 26 van de wet van 
17 April 1878 bevattende de vooraf
gaande titel van het W etboek van rechts-

pleging in strafzaken, en artikel1 van de 
wet van 30 Maart 1891, doordat het be
streden arrest een veroordeling heeft uit
gesproken, ten gunste van Remy en ten 
laste van aanlegger, dan wanneer de 
publieke vordering, waarop die burger
Iijke vordering steunde, verjaard was : 

Overwegende dat, zoals op het eerste 
middel werd geantwoord, de publieke 
vordering niet verj aard was ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
b) Burgerlijke vordering van Paulus : 
Overwegende dat aanlegger geen bij

zonder middel inroept en dat het Hof 
er van ambtsweg·e geen opwerpt ; 

B. Wat de voorziening van de auditeur
generaal aangaat : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 2 en 12, paragrafen 1 en 2, van 
de besluitwet van 20 September 1945, 
waarbij amnestie wordt verleend voor 
zekere misdrijven, doordat het bestreden 
arrest de publieke vordering niet verval
len heeft verklaard betreffende de ver
volging van een misdrijf voorzien door· 
artikelen 392, 393 en 39~ van het gewoon 
Strafwetboek en v66r 1 November 194~ 
gepleegd, alhoewel beklaagde, van Belgi
sche nationaliteit, daa:dwerkelijk aan de 
weerstand tegen de vijand tijdens de be
zetting deel heeft genomen en de uit
gesproken straf een gevangenisstraf van 
vijf jaar is, en zonder vast te stellen dat 
hij krachtens artikel 8 of 9 van gezegde 
besluitwet uit de amnestie is gesloten : 

Overwegende dat uit de redenen ver
meld in het antwoord op het derde mid
del blijkt dat gezegd middel niet ge
grond is; dat de rechter over de grond, 
bij gebreke van conclusies genomen no
pens dit punt door beklaagde, niet 
moest vaststellen dat deze niet in de ver
eiste voorwaarden verkeerde om van de 
amnestie te genieten ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen en veroordeelt aanlegger Dawance 
tot de kosten, behalve deze gedaan door 
de auditeur-generaal en welke ten laste 
van de Staat zullen blijven. 

27 Februari 1950. - 2e kamer. ~ 
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Bareel. - Str~jdige con
clusie betreffende het derde middel voorge
steld door de verdachte en betre ffende de 
voo!'Ziening door de auditeur- genemal; 
gelijkluidende conclusie voor het overige, 
H. Co lard, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 27 Februari 1950. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN.- CORRECTIO
NELE RECHTBANK UITSPRAAK DOENDE 
IN HOGER BEROEP.- WOORD NIET VER
LEEND AAN DE VERDACHTE TOT WEDER
ANTWOORD. - GEEN VERZOEK TOT 
WEDERANTWOORD.- GEEN SCHENDING 
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MIDDEL EEN GE
BREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLU
SIES AANVOEREND. - PASSEND ANT
WOORD. - MIDDEL MIST IN FEITE. 

3° OPENBARE DRONKENSCHAP. -
0NTZETTING VAN HET RECHT EEN VOER
TUIG TE BESTUREN. -BESLUITWET VAN 
1~ NOVEJVIBER 1939, ARTIKEL 10, 3°. 
- GRONDSLAG. 

1 o E1· is geen schending van de rechten 
van de verdediging wanneer, v661· de 
correctionele recht bank in ho ger beroep 
uitspraak doende, het woord aan de ver
dachte niet werd verleend ten einde weder
antwoord en dat geen enkel stuk van de 
procedure doet blijken dat te dien einde 
een verzoek door de verdachte werd ge
daan. (Wetb. van strafv., art. 190.) 

2° Mist grondslag in feite, het middel dat 
de bestreden beslissing venvijt niet op de 
conclusies te hebben geantwoord, dan 
wanneer deze een passend antwoord heb
ben gekregen (1). 

go De ontzetting vqn het recht een voertuig 
te besturen, uitgesproken b~j toepassing 
van artikel 10, 3°, van de besluitwet 
van 14 Novembe1· 1939 bet?·effende de_ 
beteugeling van de dronkenschap, is niet 
gesteund op een lichamelijke onbekwaarn
heid een voert1tig te bestw·en. (Besluit
wet van H November 1939, art, 10, 3°.) 

(VAN VELTHOVEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, in hoger beroep gewezen op 27 Oc
tober 19~9 door de Correctionele Recht
bank te Antwerpen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 153 en 190 
van het Wetboek van strafvordering, 1~6 
van de wet van 8 Juni 1869 en van de 
rechten van de verdediging, doordat ter 

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
12 Januari 1948 (Arr. Verbr., 1948, blz. 20; 
Bull. en PASIC., 1948, I, 24). 

terechtzitting van 13 October 1949, na
dat het openbaar ministerie de zaak 
samengevat en zijn advies gegeven had, 
het woord aan aanlegger niet verleend 
werd voor wederantwoord : 

Overwegende dat, volgens de meldin
gen van het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 29 September 1949, na 
lezing van de stukken en nadat het open
baar ministerie in zijn vordering gehoord 
was geweest, aanlegger in zijn middelen 
van verdediging onderhoord werd en con
clusies nedergelegd heeft ; 

Dat op 13 October 1949 het openbaar 
ministerie zijn advies over die conclusies 
gegeven heeft en de zaak voor uitspraak 
verdaagd werd ; 1 

Overwegende dat, krachtens artikel190 
van het Wetboek van strafvordering, 
nadat het openbaar ministerie zijn ad
vies gegeven heeft, de beklaagde een 
wederantwoord geven mag, doch dat uit 
geen enkel stuk van de rechtspleging 
blijkt dat aanlegger het woord zou ge
vraagd hebben voor wederantwoord; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 94 van de Grondwet, 16~, 
166 en 263, alinea 3, van de wet van 
18 Juni 1869, doordat het proces-verbaal 
van de terechtzitting in de loop waarvan 
het openbaar ministerie een tweede maal 
gehoord werd, geen datum vermeldt en 
dus nietig is, en doordat het als derde 
rechter vermeldt de heer H. Deckers, zon
der vast te stellen dat de rechters en 
plaatsvervangende rechters belet waren ; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting, in de loop waarvan 
het openbaar ministerie een tweede maal 
gehoord werd om zijn advies te geven, 
de datum van 13 -october 1%9 vermeldt 
en vaststelt dat als derde rechter zetelt 
de heer H. Deckers, advocaat, eerst in
geschreven advocaat aanwezig· ter terecht
zitting, bij ontstentenis van alle werke
lijke en plaatsvervangende rechters ; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het derde rniddel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 2 van 
de wet van 1 Augustus 192~ en 3 
van de besluitwet van H November 
1939, doordat zowel artikel 2 van de 
wet van 1 'Augustus 192~, als artikel 3 
van de besluitwet van H N overnber 
1939, de staat van dronkenschap ver
eisen : 1° dan wanneer het bestreden von
nis nergens de staat van dronkenschap 
vaststelt en, zonder de forrnele betwis
tingen desorntrent te weerleggen, als be-
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standdelen van dronkenschap aanneemt, 
de brabbeltaal van aanlegger voortko
mende van een gebrek en zijn onvaste 
gang, die het gevolg is van verwondingen 
aan de knieen opgelopen gedurende eim 
ongeval; 2° dan wanneer, volgens de be
woordingen van artikel 2, aline a 7, van de 
wet van 1 Augustus 1924, de vervallenver
ldaring van het recht een rijtuig te bestu
ren voorzien is als een maatregel van pu
blieke veiligheid, die slechts kan bevolen 
worden voor een termijn gelijk aan deze 
van de waarschijnlijke duur van de Iicha
melijke onbekwaamheid; dat dit ook de 
zin is van artikel S van de besluitwet 
van H November 19S9, terwijl in onder
havig geval geenlichamelijke onbekwaam
heid vastgesteld werd : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger, die bij 

conclusies zijn staat _van dronkenschap 
betwistte, aanvoerde dat, zonder enig 
wetenschappelijk onderzoek, zijn spraak
gebrek en de verwondingen opgelopen 
aan zijn knieen ten onrechte door de po
litie als kentekens van dronkenschap 
aangezien werden en dat hij niet onbe
kwaam was te besturen, zoals blijkt uit 
getuigenissen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na vastgesteld te hebben dat aanlegger 
zijn staat van dronkenschap betwist, deze 
staat van dronkenschap afleidt, !fiet ai
leen uit de kentekens die aanlegger 
als gevolg van . een gebrek en van een 
ongeval vertoont, maar ook nog uit zijn 
bekentenis, uit .andere kentekens, en uit 
de verklaringen van een getuige die hem 
in zig-zag rijden zag en bijna een ongeval 
verwekke.n ; 

Dat het bestreden vonnis derhalve 
de betwisting van aanlegger beantwoord . 
heeft; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

tegen aanlegger de vervallenverklaring 
van het recht een voertuig te besturen uit
spreekt voor een termijn van twee maan
den, niet bij toepassing van artikel 2, 
aline a 7, van de wet van 1 Augustus 1924 
omdat hij ter gelegenheid van een ver
oordeling wegens misdrijf tegen de 
verkeerspolitie onbekwaam erkend werd 
een rijtuig te voeren, maar de verval
lenverklaring van het recht een voertuig 
te besturen steunt op artikel 10, S0 , van 
de besluitwet van H November 19S9 om 
in dronken toestand een voertuig gestuurd 
te hebben; 

Overwegende dat artikel 10, so, van 
die besluitwet de ontzetting voorziet niet. 
voor hen die onbekwaam erkend zijn 
een rijtuig te besturen, maar voor hen 
die een voertuig in dronken toestand 
besturen; 

Waaruit volgt dat het tweede onder
dee! van het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 27, 1°, 
van de Wegcode, doordat het bestreden 
vonnis niet antwoordt op de conclusies
van aanlegger aanvoerend dat hij, in de 
mate van het mogelijke, rekening hou
dende met het feit dat hij een zware 
tractor met aanhangwagen bestuurde, 
zoveel mogelijk de linkerhelft van de 
baan vrijgelaten heeft en dat die bewe
ring door getuigenissen gestaafd is : 

Overwegende dat aanlegger, als ver
weermiddel tegen de telastlegging C (niet 
rechts gereden en niet zoveel mogelijk 
de linkerhelft Vgn de baan vrijgelaten te· 
hebben), aanvoerde dat hij een tractor 
met aanhangwagen bestuurde, dat met 
dergelijke voertuigen het gevaarlijk is te 
veel naar rechts uit te wijken en dat hij 
geenszins de weggebruikers, die hij 
kruiste, gehinderd had ; 

Overwegende dat het bestreden von
nis de veroordeling wegens dit feit C 
steunt op de vaststelling dat aanlegger· 
van rechts naar links reed en in zig-zag· 
en dat een getuige verklaart hoe hij aan
legger niet kon voorbijsteken en hoe aan
legger het verkeer onmogelijk maakte; 

Dat het vonnis, aldus, op de conclu
sies heeft geantwoord ; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

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

27 Februari 1950. ~ 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,. 
raadsheer waarnemend voorzitter. ~ 
Verslaggever, H. de Clippele. ~ Gelijk
luidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 27 Februari 1950. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER-
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OORDELING WEGENS VRIJWILLIGE SLA· 
GEN. - GEEN ANTWOORD OP DE CON· 
CLUSIES VAN DE VERDACHTE AANVOE· 
REND DAT HIJ ZICH ENKEL TEGEN EEN 
ONRECHTVAARDIGE EN NIET UITGE· 
LOKTE AANVAL HEEFT VERDEDIGD. -
NIET GEMOTIVEERD ARREST. 

Is niet gemotiveerd, het a1Test van veroor
deling wegens vrijwillige slagen, hetwelk 
de conclusies onbeantwoord laat waarbij 
de verdachte staande hield dat hij zich 
enkel tegen een onrechtvaardige en niet 
uitgelokte aanval van de burgerlijke par
tij heeft verdedigd (1). (Grondwet, arti
kel 97.) 

(VAN LANDEGHEM, 
T. WILLEMARCQ EN BARGONJON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 18 October 1%9 door 
het Hof van beroep te Gent; 

Wat betreft de beslissing gewezen over 
de publieke vordering : 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 97 van de Grondwet, 399 
en H6 van het Strafwetboek, 23 van de 
wet van 17 April 1878, en 1 van de wet 
van- 30 Maart 1891, doordat aanlegger 
bij conclusies v66r het hof van beroep 
staande hield : 1 o dat de vrijwillige slagen, 
welke hij toegebracht had, door verweer
ster uitgelokt werden; 2° dat deze slagen 
slechts lichte gewelddaden uitmaakten; 
3° dat aanlegger zich in staat van wettige 
verdediging bevond, dan wanneer het hof 
van beroep die conclusies niet beant
woordt waarvan de aanneming het ver
val, bij verjaring, kon medeslepen van de 
publieke vordering of de vrijspraak van 
aanlegger bij aanneming van een grond 
van rechtvaardiging : 

Overwegende dat aanlegger v66r het 
hof van beroep staande hield dat hij zich 
slechts tegen een onrechtvaardige en niet 
uitgelokte aanval van de burgerlijke 
partij had verdedigd ; 

Overwegende dat, door zich er toe te 
beperken de veroordeling van aanlegger 
te rechtvaardigen door de enkele reden 
dat de feiten v66r het hof bewezen zijn 
gebleven zoals zij door de eerste rechter 
aangenomen werden, het bestreden arrest 
de conclusies van aanlegger niet beant
woord heeft ; 

Dat het middel dus gegrond is ; 

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
20 Juni 1949 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 458). 

Aangaande de beslissing gewezen over 
de burgerlijke vordering : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vor
dering, deze van de beslissing over de 
burgerlijke vordering medebrengt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Gent en dat 
melding er van zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel; veroordeelt verweerders tot 
de kosten. 

27 Februari 1950. - 2• kamer. 
Voo1·zitter, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Bayot: - Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 27 Februari 1950. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VERKEER.- INBREUK OP ARTIKEL 96, 
PARAGRAAF 1,' ALINEA 1, VAN DE WEG
CODE. - VERDACH'fE DIE IN CONCLU· 
SIES, GESTEUND OP AR'fiKEL 71 VAN HET 
STRAFWETBOEK, EEN PLOTS OVERKO· 
MEN EN ONBEKEND GEBLEVEN DEFECT 
AAN DE RICHTINGSAANWIJZER INROEPT. 
- VEROORDELING OM REDEN DA'f AAN 
DIT MECHANISCH DEFECT KON WORDEN 
VERHOLPEN DOOR EEN TEKEN GEGEVEN 
MET DE UITGES'fREKTE AR11I. - BE
SLISSING NIET G EMOTIVEERD. 

2° VERBREKING.- DRAAGWIJDTE.
S'rRAFZAKEN.- VOORZIENING DOOR DE 
VERDACHTE. - VERBREKING. - VER
OORDELING VAN DE BURGERLIJK VER· 
ANTWOORDELIJKE PARTIJ ZONDER 
VOORWERP. 

1° W anneer, vervolgd om zijn richting te 
hebben gewijzigd zonder z1dks aan de 
ande1·e weggebruikeTS kenbaar te hebben 
gemaakt, de bestuurder van een voertuig, 
in concl1~sies gesteund op artikel 71 van 
het Stmfwetboek, een plots defect aan de 
richtingsaanwijzer inroept, hetwelk hij 
eerst na het ongeval heeft kunnen vast
stellen, is het vonnis van veroordeling 
niet wettelijk gemotiveerd dat zich ertoe 
beperkt tf antwoorden dat aan dit me
chanisch 1 defect kon worden ve1·holpen 
door een teken gegeven door het uitstrek
ken van de arm. 

2° De verbreking, op voorziening door de 
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verdachte, maakt 7>onder voorwerp de 
veroordeling uitgesproken ten laste van 
de burgerlijk verantwoordelijke partij ( 1). 

(VERBERT, T. VAN IN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 November 1949 door de 
·Correctionele Rechtbank te Leuven ge
wezen; 

I. Aangaande de eis tot verbreking in
·gesteld door Verbert J oannes, burgerlijk 
verantwoordelijke partij : 

Overwegende dat uit geen van de aan 
het onderzoek van het Hof onderworpen 
processtukken blijkt dat die eis betekend 
is geweest aan de partijen teg·en welke hij 
is gericht; 

Dat die eis, derhalve, niet ontvanke
lijk is (Wetb. van strafv., art. 418); 

II. Aangaande de eis tot verbreking 
ingesteld door beklaagde Verbert Joseph: 

A. Voor zoveel de voorziening is ge
richt tegen de beslissing over de publieke 
vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 96, 1 o, van 
het Algemeen Reglement op de verkeers
politie, 71 van het Strafwetboek, door
dat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt wegens inbreuk op artikel 96, 
1°, van de Wegcode en het door eiser op
geworpen verdedigingsmiddel verwerpt 
door te verklaren "dat het geval van over
macht wegens mechanisch defect vergeefs 
wordt ingeroepen, daar aan zulk defect 
kan verholpen worden door een teken dat 
met de uitgestrekte arm gegeven wordt" 
zonder eisers conclusies te beantwoorden, 
dan wanneer eiser in zijn conclusies deed 
gelden dat het mechanisch defect hem on
bekend was en zich plots voordeed en 
« dat het slechts na het ongeval is dat 
hij heeft kunnen vaststellen dat de pijl 
niet uitstak ; dat de eerste rechter hem 
dan ook ten onrechte aangewreven heeft 
zijn arm niet uitgestoken te hebben " : 

Overwegende dat, bij regelmatige con
clusies, neergelegd op 29 October 1949 
ter zitting van de Correctionele Recht
bank te Leuven, Mer Osselaere, pleitbe
zorger, na~ens Verbert Joseph, aange-

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
14 .Juni 1948 (Arr. Verb1·., 1948, blz. 322; 
Bull. en PAsiC., 1948, I, 372); 14 November 
1949 (zie hoger, biz. 134; Bull. en PAsiC., 
1950, I, 148). 

voerd heeft, dat de deze laatste ten laste 
gelegde feiten gepleegd werden onder de 
dwang van een macht, waaraan voor
noemde beklaagde niet heeft kunnen 
weerstaan; 

Dat het middel gesteund was op na
volgende feiten : 1 o een plots en onvoor
zienbaar mechanisch defect van zijn 
linker pijl (zijn richtingsaanwijzer) heeft 
eiser belet voormelde pijl uit te steken, 
2° eiser heeft slechts na het ongeval kun
nen vaststellen dat de pijl niet uitstak; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het middel ongegrond verklaart op grond 
van deze enige overweging dat" aan zulk 
defect kon verholpen worden door een 
teken dat met de uitgestrekte arm ge
geven wordt"; 

Dat het niets vermeldt omtrent het 
tweede feit waarop het middel is gesteund 
en, derhalve, het Hof in de onmogelijk
heid verkeert na te gaan of de rechtbank 
bewust feit als niet bewezen heeft be
schouwd, of geacht heeft dat, zelfs bewe
zen, eisers onbekendheid met het plots 
overkomen defect van de richtingsaan
wijzer, de toepassing van artikel 71 van 
het Strafwetboek niet met zich kon bren
gen; 

Waaruit volgt dat het vonnis op eisers 
conclusies geen passend antwoord heeft 
verstrekt, wat een schending van de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
uitmaakt; 

Overwegende dat de gegrondheid van 
het eerste middel het onderzoek van de 
andere middelen doelloos maakt ; 

B. V oor zoveel de voorziening is ge
richt tegen de beslissing over de vorde
ring van de burgerlijke partij : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vorde
ring de verbreking van de beslissing over 
de vordering van de burgerlijke partij met 
zich brengt ; 

Overwegende dat, in gevolge de ver
breking die hierna zal uitgesproken wor
den naar aanleiding van de voorziening 
van beklaagde, de beslissing, waarbij 
Verbert J oannes burgerlijk verantwoor
delijk wordt verklaard voor de veroorde
lingen welke ten laste van beklaagde 
werden uitgesproken, zonder voorwerp 
wordt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat onderhavig ar
rest zal worden overgeschreven in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Leuven en dat melding er van 
zal g·emaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder tot de kosten, behoudens die van 
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de burgerlijk verantwoordelijke partij 
welke ten laste van deze laatste zullen 
blijven; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Mechelen. 

27 Februari 1950. - 2e kamer. -
Vom·zitte1·, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Simon.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 27 Februari 1950. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT AAN 
DE BESTREDEN BESLISSING EEN STRIJ
DIGHEID VAN MOTIEVEN TOESCHRIJFT 
WELKE ZIJ NIET BEVAT. - MIDDEL 
MIST IN FEITE. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. 
- STHAFZAKEN.- BUHGEHLIJKE VOR
DEHING INGESTELD DOOR EEN VER
DACHTE 'fEGEN EEN ~IEDEVERDACHTE. 
- VEROORDELING VAN DE BEIDE VEH
DACHTEN.- VERDELING VAN DEVER
ANTWOORDELIJKHEID. 

1° Mist feitelij ke grondslag, het middel dat 
aan de best1·eden beslissing een strijdig
heid van motieven toeschrijft welke zij 
niet bevat (1). 

2° De rechter over de g1·ond, die twee ve1'
dachten we gens inb1'euken op de vVegcode 
Ve1'001'deelt, stelt souverein V~Jst, wat bet1'eft 
de beslissing ove1' de tussen hen hangende 
burge1'lijke vo1'de1·ing, de verhouding 
waa1'in iede1· van hun vemntwoo!'delijk 
is voo1' de schade voo1'tvloeiend uit de 
aam·ijding van hun voe!'tuigen (2). 

(WOUTERS, 'f. 'fEYSSEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 December 1949 door de 
Correctionele Rechtbank te Tongeren 
gewezen; 

Voor zover de voorziening g·ericht is 
tegen de over de publieke vordering· 
gewezen beslissing : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden · vonnis, om de veroordeling 
van aanlegger op grond van artikel 96, 1°, 
van het reglement op de verkeerspolitie 

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
11 October 1948 (Bull. en PAsro., 1948, I, 552). 

(kon. besl., 1 Februari 1934) te rechtvaar~ 
digen, op tegenstrijdige redenen steunt ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na te hebben vastgesteld dat het licht
signaal op het voertuig van aanlegger 
overeenkornstig het reglement aange
bracht was, en dat niets toeliet te ver
onderstellen dat de werking er van zou 
gebrekkig zijn, te zijnen laste, nochtans, 
de bij artikel 96, 1°, van het reglement 
op de verkeerspolitie voorziene betich
ting, welke het bewezen verklaart, aan
neemt; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat het 
aanlegger verwijt: plots te hebben geremd 
en niet op tijd door een geschikt teken 
zijn inzicht te hebben te kennen gegeven 
zijn voertuig ·tot stilstand te brengen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing g·een tegenstrijdigheid in de redenen 
bevat; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Voor zover de voorziening gericht is 

tegen de over de burgerlijke vordering 
gewezen beslissing : 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 96 en 42 van het Algemeen 
Reglement op de verkeerspolitie, door
dat het bestreden vonnis, na te hebben 
vastgesteld dat aanlegger de bij het hier
voren aangeduid artikel 96, 1°, · opgelegde 
voorschriften had nageleefd, niettemin 
de drie vierde van de verantwoordelijk
heid voor het ongeval te zijnen laste 
legt, dan wanneer de burgerlijke partij, 
vervolgd en veroordeeld wegens inbreuk 
op artikel 42 van dezelfde Wegcode, 
aan de gehele verantwoordelijkheid voor 
het ongeval niet kan ontsnappen : · 

Overwegende dat, zo het bestreden. 
vonnis vaststelt dat het lichtsignaal, op 
het voertuig van aanlegger aangebracht, 
normaal werkte, niettemin te zijnen laste 
wijst, zoals hierboven in het antwoord 
op het eerste middel vermeld wordt, op 
een overtreding van artikel 96 van de 
Wegcode; 

Dat het dus, zonder de in het middel 
aangeduide bepalingen te schenden en 
door te steunen op feitelijke beschouwin
gen, welke aan het toezicht van het 
Hof ontsnappen, de respectieve verant
woordelijkheid van aanlegger en van 
de burgerlijke partij heeft kunnen vast
stellen; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

(2) Zie verbr., 11 October 1948 (Arr. Verbr., 
1948, blz. 481; Bull. en PAsro., 1948, I, 557). 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

27 Februari 1950. ~ 2• kamer. ~ 
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, 

raadsheer waarnemend voorzitter. 
Verslaggevet, H. Bayot. ~ Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 27 Februari 1950. 

1° VERBREKING. - STRAFZAKEN. -
VONNIS DAT SCHADEVERGOEDING TOE
KENT AAN TWEE BURGERLIJKE PAH
TIJEN. _____:_ VOORZIENING DOOR DE VEH
DACHTE. - MATERIELE -MISSLAG. -
ARREST DAT SLECHTS DE VERBREKING 
BEVEELT TEN AANZIEN VAN EEN VAN 
DE BURGERLIJKE PAHTIJEN EN DEZE 
TOT AL DE KOSTEN VEHOORDEELT. ·_ 
HERSTELLING VAN DE MISSLAG. ~ 
TWEEDE ARREST DAT HET EERSTE IN
'I'REKT EN AANVULT. - ARREST DAT 
DE VERBREKING TEN AANZIEN VAN DE 
TWEEDE BURGERLIJKE PARTIJ BEVEELT 
EN· DE KOSTEN VAN HET EERSTE AR
REST VOOR DE HELFT TEN LASTE VAN 
IEDER VAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN 
LEGT. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - ARREST VAN HET HoF VAN 
VERBREKING DAT EEN EERSTE ARREST 
INTREKT EN AANVULT TEN EINDE EEN 
BEGANE MISSLAG TE HERSTELLEN. -
KOSTEN VAN HET TWEEDE ARREST TEN 
LASTE VAN DE STAAT. 

1° Wanneer het Hof, op de voorziening 
door de verdachte tegen een vonnis dat 
schadevergoeding aan twee bm·gerlijke 
partijen toekent, slechts, ingevolge een 
materiele misslag, de verbreking heeft be
volen ten aanzien van een van de burger
lijlce partijen, welke werd veroordeeld tot 
al de kosten, alzo ve1·zuimende uitspraak 
te doen ten aanzien van de tweede bur
gerlijke partij, mag het, ten einde die 
misslag te herstellen, zijn arrest intrek
ken en aanvullen, de verbreking bevelen 
ten aanzien van de tweede burgerlijke 
partij en de kosten van het eerste an·est 
ten laste leggen van de beide burgerlijke 
partij en, ieder voor de helft ( 1). 

2° Wanneer, ten einde een materiele mis
slag te herstellen, het Hof een arrest in-

(1) Zie het eerste arrest, gewezen in deze 
zaak de 27 Juni 1949 (Arr. Vm·br., 1949, 
blz. 419; Bull. en PAsrc., 1949, I, 478). 

trekt en aanvult, laat het de kosten van 
het tweede arrest ten laste van de Staat (2). 

(ROELANDT EN LAUWERS, 
T. DE BONTRIDDEH EN TEMMERMAN.) 

AHHEST. 

HET HOF; - Gelet op het gestreden 
vonnis, op 17 J anuari 19~9 door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent ge~ezen ; 

Overwegende dat de zowel door Lau
wers als door Roelandt ingestelde voor
zieningen gericht waren tegen de twee 
burgerlijke partijen De Bontridder Pierre 
en Temmerman Paul; 

Overwegende dat het Hof, bij arrest 
dd. 27 J uni 1949, uitspraak doende over 
de burg·erlijke belangen, enkel op de vor
dering van De Bontridder, de bestreden 
beslissing verbroken heeft en de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Den
dermonde verwezen heeft; 

Overwegende dat het verzuim dient 
hersteld dat begaan werd door geen uit
spraak te doen over de vordering van 
de burgerlijke partij Temmerman Paul 
en doordat, bijgevolg, al de kosten van 
de aanleg ten laste van de burgerlijke 
partij De Bontridder werden gelegd; 

Overwegende dat de redenen waardoor 
het arrest van 27 Juni 1949 de verbreking 
jegens de burgerlijke partij De Bontridder 
rechtvaardigt, eveneens en in dezelfde 
maat jegens de burgerlijke partij Tern
merman gelden ; 

Dat het Iogisch gevolg van de verbre
king van de bestreden beslissing, betref
fende de door Temmerman ingestelde 
vordering, is dat een deel varr de kosten 
van de aanleg ten laste van laatstge
noemde dient gelegd; 

Om die redenen, terwijl het Hof, ener
zijds, zijn arrest van 27 Juni 1949 intrekt 
in zover het al de kosten van de aan
leg op De Bontridder Pierre heeft gelegd 
en, anderzijds, dat arrest aanvult in 
zover het verzuimd heeft uitspraak te 
doen over de vordering van Temmerman 
Paul, verbreekt het bestreden vonnis aan
gaande de door Temmerman Paul inge
stelde burgerlijke vordering, veroordeelt 
elke burgerlijke partij, De Bontridder en 
Temmerman, tot de helft van de kosten 
van de aanleg, behalve de kosten van 
onderhavig arrest welke ten laste van de 
Staat blijven ; beveelt dat onderhavig ar
rest , zal overgeschreven worden in de 

(2) Vergelijk verbr., 18 Januari 1947 (B~tll. 
en PAsrc., 1947, I, 15). 
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registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent en dat melding ervan zal 
gemaakt worden op de kant van het ver
nietigd vonnis; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Dender
monde bij welke het geding reeds is aan
hangig gemaakt. 

27 Februari 1950.- 2e kamer.- Voot
zittet, H. de Cocqueau des Mattes, raads
heer. waarnemend voorzitter. - Vetslag
gevet, H. Bayot. - Gelijkluidende con
clusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

1" KAMER. -~2 Maart 1950. 

1° MIDDELEJN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT EEN 
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES 
AANVOERT. - PASSEND ANTWOORD. - lVJID
DEL MlS'r IN FEITE. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - ARBEJDSONGEV AL. 

- BESLISSING DAT EEN ONGEVAL IN DE LOOP 
VAN DE UITVOERING VAN HET ARBEIDSCONTRACT 
IS VOORGEVALLEN. - SOUVEREINE BESLISSING 
W ANNEER . ZIJ OP FEITELIJKE GEGEVENS RUST. 

1 o Mist feitelijke grondslag, hot rnicldel 
dat een i;ebrek aan antwoord op de 
concl~ts'ies awnvoe·rt, dwn wannee1· ·aeze 
·ln de bestreden beslissfng, eon p(t.ssencl 
antwoord hebben gelc'regen (1). 

2° De beslissing vcm de rechter ovm· de 
umncl, clat een ongeval in cle loop van 
cle ~titvoeTinu van hot arbeiclscontract 
is V001"{/CVallen, iS SO~WC1"ein Wa'/1!1WC1" zif 
op teUeUjlce gegevens rust (2). 

(GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VAN DE BELGISCHE 
NATIONALE FEDERATIE VAN BOUW- EN OPEN
BARE WERJrEN, T. VAN QUIKELBERGE, WEDUWE 
VAN BELLE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 November 1948 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Tongeren ; 

Over het eerste middel : schencling van 
artikelen 9.7 van de Grondwet 142 (ko
ninklijk besluit d(l. 24 Decedtber 1935, 
nr 224) en 470 van het Wetboek van bur-

(1) Vaste rechtspraak, o.m. verbr., 6 Fe
bruari 1950 (zie hoger, blz. 359; Bull. en PASIC., 
1950, I, 383). 

(2) Verbr., 20 October 1921 (Bull. en PASIC., 
1922, I, 28); 28 April 1949 (A•·r. T' erb1·., 1949, 
blz. 278; Bull. en PASIC., 1949, I, 313). 

gerlijke rechtspleging, doordat het vonnis: 
de door aanlegster v66r de rechter over de 
groncl genomen conclusies niet heeft be~ 
antwoord, waarin zij staande hielclen dat. 
verweerster de verplichting had het ar
beidsongeval te bewijzen waarvan haar 
echtgenoot het slachtoffer was geweest, 
en ook het bewijs te leveren dat het onge- · 
val zich tijdens de uitvoering van de· 
arbeiclsovereenkomst heeft voorgeclaan ;. 
allerminst (Joordat, wegens de dubbelzin
nigheicl van de reclenen van het vonnis, 
het onmogelijk is te bepalen hoe het onge
val gebeurd is, wat het Hof niet toelaat 
zijn toezicht uit te oefenen; dat, inder
daacl, volgem; het bestreclen vonnis, « het 
zonder belang is na te gaan of in de· 
geest van het slachtoffer er een neiging 
bestond om zich in een nabijgelegen weide 
te gaan neerleggen vermits, buiten een ge
zegde van de echtgenote, niets daarop
wijst; dat het zelfs niet bewezen is dat 
het ongeval zich bij het verlaten van het 
schip met hoger aangehaald doel heeft 
voorgedaan; meer nog, dat het niet bewe
zen is dat het ongeval bij het vrijwillig 
verlaten van het schip gebeurde; dat het 
ongeval niet aan wal gebeurcle, maar wel 
met buiten boord van het schip te vallen ~ 
dat er dus niet client overwogen dat het 
slachtoffer zich vrijwillig· aan de verplich
tingen van zijn contract onttrokken heeft >> ; 
dat, claarenboven, volgens het vonnis van 
de vrederechter, naar hetwelk het bestre
den vonnis herhaaldelijk' verwijst; « het 
slachtoffer alsdan zou hebben verklaarcl 
liever buiten in een naburige weide te 
gaan slapen dan aan board, alwaar het 
veel te warm was; clat, weliswaar, volgens. 
een andere uitleg, het slachtoffer het 
inzicht had te kennen gegeven te gaan 
slapen in de veel koelere kabien van het 
scheepsroer >>; « dat ook cleze betwisting 
met het ongeval niets te maken heeft, clat 
verder het slachtoffer over de loopplank 
het schip heeft willen verlaten en in d~ 
vaart is gevallen tussen de kaai en het 
schip en er 's anclerendaags dood wercl 
gevonden >l; dat, derhalve, de feitelijk~ 
omstandigheclen, welke het vallen van het 
slachtoffer in het water hebben veroor
zaakt, onbekend zijn gebleven; dat het 
bestreclen vonnis, wegens de clubbelzinnig
hekl van zijn reclenen, niet toelaat met 
zekerheicl te beslissen of er ongeval, naar 
de zin van de wet op de vergoeding van d~ 
arbeidsongevallen, is gebeurd, en dat het 
vonnis aldus niet gemotiveercl is : 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
beslist dat cle eerste rechter terecht vast
gestelcl heeft dat de omstandigheden van 
de zaak toelaten te besluiten dat het wei 
gaat ovei· een ongeval, 't is te zeggen over 
een toevallige gebeurtenis; dat het vonnis, 
bovendien, verwijst naar de overwegingen 
van de eerste rechter welke, om aan te 


