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

27 Februari 1950. - 26 kamer. -
Voorzitter, H. de C:ocqueau des lVlottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Verslaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende 

. conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 27 Februari 1950. 

1° VERBREKlNG. - STRAFZAKEN. -
VONNIS DAT SCHADEVERGOEDING TOE
KENT AAN TWEE BURGERLIJKE PAR
TIJEN. ___:_ V"OORZIENING DOOR DE VER
DACIITE. - lVIATERIELE -lVIISSLAG. -
ARREST DAT SLECHTS DE VERBREKING 
BEVEELT TEN AANZIEN VAN EEN VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJEN EN DEZE 
TOT AL DE KOSTEN VEROORDEELT. ·_ 
HERSTELLING VAN DE MISSLAG. -
TWEEDE ARREST DAT HET EERSTE IN
TREK'!' 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 
VERBREIUNG DAT EEN EERSTE ARREST 
INTREKT EN AANVULT TEN EINDE EEN 
BEGANE JVIISSLAG TE HERSTELLEN. -
KOSTEN VAN IIET TWEEDE ARREST TEN 
LASTE VAN DE STAAT. 

1° Wanneer het Hof, op de voorziening 
door de verdachte tegen een vonnis dat 
schadevergoeding aan twee burgerlijke 
partijen toekent, slechts, ingevolge een 
materiele misslag, de ver breking he eft be
volen ten aanzien van een van de burger
lijke partijen, welke werd veroordeeld tot 
al de kosten, alzo verzuimende uitspraalc 
te doen ten aanzien van de tweede bw·
gerlijke partij, mag het, ten einde die 
misslag te herstellen, zij n arrest intrek
lwn en aanvullen, de verbreking bevelen 
ten aanzien van de tweede burgerlijke 
partij en de kosten van het eerste arrest 
ten laste leggen van de beide burge1·lijke 
partijen, ieder voo1· de helft (1). 

2° Wanneer, ten einde een materiele mis
slag te he1·stellen, het Hof een arrest in-

( 1) Zie het eerste arrest, gewezen in deze 
zaak de 27 Juni 1949 (Arr. Verbr., 1949, 
biz. 419; Bull. en PASIC., 1949, I, 478), 

trekt en aanvult, laat het de Tcosten van 
het tweede arrest ten laste van de Staat (2). 

(ROELANDT EN LAm¥ERS, 
T. DE BONTRIDDER EN TEMMERMAN.) 

ARREST . 

HET HOF; - Gelet op het gestreden 
. vonnis, op 17 J anuari 1949 door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent gewezen ; 

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 Juni 1949, uitspraak doende over 
de burgerlijke 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 1 9!.9 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 (Bull. 
en PASIC., 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.- Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
geveT, H. Bayot. - Gelijkluidende con
clusie,. H. Colard, advocaat-generaal. 

1e KAMER. --2 Maart 1950. 

1° lVliDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT EEN 
GEBREJK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSJES 
AANVOERT. - PASSEND ANTWOORD. - l\iJD
DEL MIST IN FEITE. 

2° BINDEJNDEJ BEJOORDEJLING DOOR 
DEl REJOHTER OVEJR DE GROND. -
BURGERLIJKE ZA.KEN. - ARBEIDSONGEVAL. 
- BESLISSING DAT EEN ONGEVAL IN DE LOOP 
VAN DE UITVOERING VAN RET ARBEIDSCONTRACT 
IS VOORGEVALLEN. - SOUVEREINE BESLISSING 
WANNEER.ZIJ OP FEITELIJKE GEGEVENS RUST. 

1° Mist feitelijke grondslag, het mid del 
dc~t een gebrelc aan antwoDrcl 01J de 
conclusies aanvoe·rt, dan wanneet· deze 
in de bestreden beslissing, een 1)a.ssencl 
antwoonl hebben ge1c1·egen (1). 

2° De beslissing 1xtn c~e reohter ove1· de 
gToncl, dat een ongeval in cle lo01J van 
cle ttitvoering van het at·beidscontt·aot, 
is voo1·gevaUen, is sottveTein wannem· zij 
01J fe'iteUjlce gegevens rust (2). 

(GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VAN DE BELGISCHE 
NA'£IONALE FEDERATIE VAN BOUW- EN OPEN
BARE WERKEN, T. VAN QUIKELBERGE, WEDUWE 
VAN BELLE.) 

ARREST. 

HEJT 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 : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet 142 (ko
ninklijk besluit del. 24 Dece~ber 1935, 
nr 224) en 470 van het Wetboek van bur-

(1) Vaste rechtspraak, o.m. verbr., 6 Fe
bruari 1950 (zie hager, blz. 359; Bull. en PAsic., 
1950, I, 383). 

(2) Verbr., 20 October 1921 (Bull. en PASIC., 

1922, I, 28) ; 28 April 1949 (An·. Verb1·., 1949, 
b]z. 278; Bull. en PASIC., 1949, I, 313). 

gerlijke rechtspleging, doorclat het vonnis 
de door aanlegster v66r de rechter over de 
grond genomen conclusies niet heeft be~ 
antwoord, waarin zij staande hielden 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· 
arbeidsovereenkpmst · heeft voorgedaan ;. 
allerminst doordat, wegens de dubbelzin
nigheid van de redenen 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, volgens het bestreclen vonnis, « het 
zoncler belang is na te gaan of in de· 
geest van het slachtoffer er een neiging 
bestond om zich in een nabijgelegen weicle 
te gaan neerleggen vermits, buiten een ge
zegcle van de echtgenote, niets daaro!l' 
wijst; dat het zelfs niet bewezen is dat 
het ongeval zich bij het verlaten van het 
schip met hoger aangehaald cloel heeft 
voorgedaan; meer nog, dat het niet bewe
zen is dat het ongeval bij het vrijwillig 
verlaten van het schip gebeurcle; dat het 
ongeval niet aan wal gebeurcle, maar wei 
met buiten boorcl van het schip te vallen; 
dat er dus niet client overwogen dat het 
slachtoffer zich vrijwillig aan de verplich
tingen van zijn contract onttrokken heeftll ; 
clat, claarenboven, volgens het vonnis van 
de vreclerechter, naar hetwelk het bestre
clen vonnis herhaalclelijk verwijst; (( het 
slachtoffer alsclan zou hebben verklaard 
liever buiten in een naburige weide te 
gaan slapen dan aan boord, alwaar het 
veel te warm was; dat, weliswaar, volgens 
een andere uitleg, het slachtoffer het 
inzicht had te kennen gegeven te gaan 
slapen in de veel koelere kabien van het 
scheepsroer ll; « dat ook deze betwistin!; 
met het ongeval niets te maken heeft, dat 
verder het slachtoffer over de Ioopplank 
het schip heeft willen verlaten en in de 
vaart is g·evallen tussen de kaai en het 
schip en er 's anderenclaags clood werd 
gevonden ll ; -dat, derhalve, de feitelijke 
omstandigheden, welke het vallen van het 
slachtoffer in het water hebben veroor
zaakt, onbekend zijn gebleven; dat het 
bestreclen vonnis, wegens de dubbelzinnig
heid van zijn reclenen, niet toelaat met 
zekerheid te beslissen of er ongeval, naar 
de zin van de wet op de vergoeding van de 
arbeidsongevallen, is gebeurd, en dat het 
vonnis aldus niet gemotiveerd is : 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
beslist clat de eerste rechter terecht vast
gestelcl heeft dat de omst~ndigheden van 
de zaak toelaten te besluiten dat het wel 
gaat ovei· een ongeval, 't is te zeggen over 
een toevallige gebeurtenis; dat het vonnis, 
bovencUen, verwijst naar de overwegingen 
van de eerste rechter welke, om aan te 
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nemen dat een ongeval plaats greep, hier
op steunt dat het slachtoffer, vooraleer in 
llet water te vallen, aan geen natuurlijke 
dood was gestorven; dat bet met het ach
terhoofcl op een scherp voorwerp is geval
len en hier·door een snijwonde opliep; dat 
het alsclan nog niet dood was, en zelfs niet 
bewusteloos, vermits sporen, ter plaatse 
opgenomen, doen blijken dat het slacht
offer gepoogd heeft zich te redden ; 

Overwegende, anderzijcls, dat het be
streclen vonnis hierop wijst dat het werk 
van een zetschipper, buiten de scheepvaart 
en bet onderhoud, ook belangrijke taken 
van bewaking bevat en dat deze laatste op 
bet ogenblik van het ongeval niet onder
broken waren; dat, voor het overige, het 
vonnis de beslissing van de eerste rechter 
overneemt; in zover deze, om te beslissen 
dat het ongeval zich tijdens de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst heeft voorge
daan, uit feitelijke omstancligheden, welke 
llij vermeldt, afieidt dat een zetschipper, 
om reden van de bewaking welke hem ten 
laste valt, altijd aan zijn schip gebonden 
is en voortdurend in dienst blijft ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
alzo, bij verwijzing naar de beslissing_ 
van de eerste rechter, en bij eigen rede
nen, op passende wijze en zonder ondui
delijkheid de conclusies heeft beantwoord 
waarbij aanleggers deden gelclen dat ver
weerster niet bewees dat een ongeval 
had plaats gehad en dat dit ongeval tij
dens de uitvoering van de arbeidsovereen
komst is voorgevallen ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over bet tweede middel : schending van 

artikelen 1, 2, 3, 4, 6 van de wet van 
24 December 1903 op de vergoeding van 
de schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen, en van de wijzigende wetten, 
samengeordend door koninklijk besluit dd. 
28 September 1931, 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis aangenomen 
heeft dat het ongeval zich tijdens en door 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
voorgedaan heeft; dat het werk van 
een zetschipper inderdaad van zeer bijzon
dere aard is; dat, buiten de taken van 
scheepvaart en onderhoud, er ook belang
rijke taken van bewaking zijn; dat deze 
laatste op het ogenblik van het ongeval 
zeker niet onder broken waren; doordat het 
vonnis van de vrederechter, naar hetwelk 
bet bestreden vonnis verwijst, beslist 
heeft « dat er dient te worden aangeno
men dat bet ongeval tijdens de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst heeft plaats 
gegrepen; immers het werk van e,en zet
schipper is van gans bijzondere aard ; hij 
bewoont het schip waarop hij zijn werk 
verricht, - hij heeft er zijn thuis, bij 
dag en bij nacht dient hij bet te bewa
ken, - aldus staat hij verantwoordelijk 
voor ieder letsel en iedere schade, hij 

VERBR., 1950. - 28 

client dan ook in de onmiddellijke nabij
heid van het schip te blijven; altijd ge
bonden aan zijn schip, is hij ook voort
durend in dienst >> ; dan wanneer de schip
per, die aan boord van zijn schip niet 
werkt en die bet niet bewaakt, geen ar
beidsovereenkomst uitvoert en gedurende 
die tijd aan de wetten op de vergoeding 
der schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen niet meer onderworpen is ; dan 
wanneer de schipper niet altijd kan be
schouwd worden als zijnde in dienst van 
de werkgever : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat bet werk van een zetschip
per, buiten de scheepvaart en het onder
houd, belangrijke taken van bewaking be
grijpt, en dat deze laatste op het ogenblik 
van bet ongeval niet onderbroken waren; 

Overwegende dat, door deze feitelijke 
en, dienvolgens, souvereine beoordelingen, 
het bestreden vonnis wettelijk heeft kun
nen vaststellen dat het ongeval zich tij
dens de uitvoering van de arbeidsovereen
komst heeft voorgedaan; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank jegens 
verweerster. 

2 Maart 1950. -1" kamer.- Voorzitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Vm·slaggeve1·, H. BareeL - Ge
lijlclwi(lende conclusie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaaL - Plei
ters, HH. Resteau en Demeur. 

18 KAMEH.- 2 Maart 1950. 

BEJWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 
- MILITAIRE OPEISINGEN.- 0PEISINGSBON, 

- GEMOTIVEERDE INTERPRETATIE DOOR DE 
RJWHTER OVER DE GROND. - VERENIGBAAR 
MET DE BEWOORDINGEN VAN DE AKTE. -
GEEN SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
DE AKTE. 

Schendt de bewijskracht vwn de alcten 
nier, de gemotivee_rde interp1·etat-ie die 
de rechter over (le g1·ond aan · een mili
tni're opeising8bon geett, wanneer rlie in
terpretat-ie met de bewoonlingen van <lie 
Mete ve'/'e'l1'igba(t'l' is (1). 

(1) Zie verbr., 19 September 1946 (Arr. 
Verb•·., 1946, blz. 296; Bull. en PASIC., 1946, 
I, 324, en de nota 1, biz. 325) ; 12 Mei 1949 
(Arr. Vm·b1·., 1949, biz. 315; Bull. en PASIC., 

1949, I, 354). 
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(BELGISCHE STAAT, T. N. V. << L'ALLIANCE >J.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 Mei 19!7 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen gewez.en; 

Over de twee middelen samen, het eer
ste : schending van artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek, 85 van het militair regle
ment gehecht aan het koninklijk besluit 
del. 3' Mei 1939, besluit genomen in uitvoe
ring van de wet del. 12 Mei 1927 op de 
militaire opeisingen, doorclat het bestre
den vonnis de bewijskracht heeft geschon
den verschulcligd aan de authentieke alrte, 
uitgemaakt door de opeisi11gsbon, aan ver
weerster afgeleverd door de luitenant 
van aclministratie Ronveaux in naam van 
majoor-intemlant Jonas, hoofcl va~ de 
eerste proviandclienst, door te besllssen 
dat cleze bon het bewijs van de opeising 
in eigenclom uitmaakte en door aanlegger 
te veroorclelen om aan verweerster de 
waarde van het opgeeist voertuig Fargo 
1939 te betalen; clan wanneer, krachtens 
artikel 85 van het reglement op de mili
taire opeisingen, bij ontvangst van de 
opgeeiste zaak, aan de verstrekker enkel 
een voorlopig bewijs mag afgelevercl wor
den en clat clit bewijs het opschrift « re(;u 
proviso ire '' moet dragen; het tweede, 
schending van artikelen 97 van de Grand
wet, 85 en 256 van het reglement, gehecht 
aan het koninklijk besluit del. 3 Mei 1939, 
besluit genomen in uitvoering van de wet 
dcl. 12 .M:ei 1927 op de militaire opeisingen, 
1319 1320 van het Burgerlijk W etboek, 
clom:dat het bestreden vonnis beslist heeft 
dat de opeising van het voertuig Fargo 
1939 in eigendom gedaan wercl en, dien
volgens, aanlegger veroordeeld heeft a~n 
verweerster cle waarcle van het voertmg 
en van de benzine die het .inhield te be
talen · doorclat het, om zijn beschik
kend 'gedeelte te rechtvaardigen, beslist 
heeft clat het woord « provisoil·e ''• dat 
voorkomt op de opeisingsbon, de aarcl van 
de bon en geenszins die van de opeising 
zelf becloelt en dat men, bijgevolg, nit cUt 
woord niet kan af!eiclen dat de opeising 
in eigenclom of in hum· werd geclaan; door
dat het nog beslist heeft dat, volgens het 

. reglement op de militaire opeisingen, de 
bevelen van opeising in eigendom van 
auto's, het merk en het vermogen, het jaar 
van bouw en het type, het nummer van 
de motor, enz., moeten vermelden, dat de 
bevelen van opeising in gebruik dam·en
boven nauwkeurig de duur van de ver
strekking, aanvang en einde, datum van 
de verstrekking, enz., vermelden, dat de 
aan verweerster afgeleverde stukken cleze 
laatste vermelding niet dragen; dan wan
neer, volgens het reglement, er slechts 
annleiding tot aflevering van een voor-

lopige bon bestaat wanneer er opeising 
in gebruik geschiedt en de definitieve 
bon, afgegeven na verloop van het 
tijdperk van gebruik, de duur van deze 
verstrekking moet bepalen, deze duur ove
rigens over het algemeen onbekend zijnde 
wanneer het gebruik begint ; dan wanneer 
ook het woorcl « provisoil'e '' klaarblijke
lijk betrekking heeft en slechts betrek
king kan hebben op de opeising zelf en 
geenszins op de aard van de bon, vermits 
cleze volleclig is ; dan wanneer eindelijk, 
volgens artikel 85 van het reglement, de 
bon van opeising in gebruik opgemaakt is 
met aancluiding van dezelfde inlichtingen 
als voor een opeising in eigendom, dat 
enkel de vermelcling « provisoire '' ze van 
elkander kan onderscheiclen : 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
waarvan de bestreclen beslissing de be
weegreclenen overneemt, hierop wijst dat 
« luidens het regle'ment op de militaire 
opeisingen... voor de opeisingen in ge
bruik ... bij ontvangst van de voertuigen, 
voorlopige ontvangstbewijzen worden af
geleverd vermeldende dat het voertuig in 
gebruik wordt genomen voor onbepaalde 
tijd, ingaande op ... , dat de aan aanlegster 
(verweerster in verbreking) afgeleverde 

·bewijzen deze laatste vermelclingen niet 
bevatten, dat zij integendeel de waarde 
van het opgeeiste voertuig aanduiden '' ; 

Overwegende clat, er toe gebracht de 
kwestieuze bewijzen, welke het woord 
« voorlopig '' droegen, te interpreteren, het 
bestreden vonnis, aannemencle dat het 
woorcl << voorlopig '' de aard van de bon 
en niet cleze van de opeising zelf betreft, 
beslist heeft clat er in huidig geval op
eising « in eigendom '' geschieclcle om re
den : 1 o van het gebrek aan aancluiding 
van de aanvangsclatum van de ingebruik
neming, en 2° van (le aanduiding van de 
waarde van het voertuig ; 

Overwegende dat deze feitelijke beoor
deling niet onverenigbaar is met de be
woordingen van de ontvangstbewijzen, en 
dat (le bestreclen beslissing geen van de 
in het micldel aangeduicle wetsbepalingen 
heeft geschonclen ; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank jegens 
verweerster. 

2 Maart 1.950. -1~ kamer.- Voo1·:zitter. 
H. Wouters, raaclsheer waarnemend voor
zitter.- TTerslaggever, H. Bail.- Gelijk
luidende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, aclvocaat-generaal. - Pleiters, 
HR. Resteau en Van Leynseele. 
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2e KAMER. - 6 Maart 1950. 

:to VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - STRAFZAKEN. - TERMIJN 
VAN 'l'IEN DAGEN. - VRIJE TERMIJN. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STR.AFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE 
VERDACHTE EN DOOR DE BURGERLIJK VER
AN'l'WOORDELIJKE PARTIJ 'l'I'JGEN DE BESLIS
SING GEWEZEN 'l'EN AANZIEN VAN EEN MEDE
VERDACHTE OVER DE PUBLIEKE VORDERING. -
VOORZIENINGEN NIET ON'fVANKELIJK. 

ao VERKEER. - AANSLUITING. - VooR
RANG VAN RECH'£8. - LIGGING VAN DE PLAAT
SEN. - NOODZAKELIJKHEID, VOOR· HEM DIE 
DE VOORRANG VERSCHULDIHD IS, DE WEG DIE 
HIJ INSLAAT EEN WEINIG OP TE RIJDEN TEN 
EINDE ZICH VAN DE AANWEZIGHEID VAN EEN 
ANDERE WEGGEBRUIKER TE VERGEWISSEN. -
MAN<EUVRE MET AL DE VEREISTE VOORZICH
TIGHEID UI'l'GEVOERD. - MAN<EUVRE DIE 
GEEN FOUT UITMAAKT. 

1 o De termijn vwn tien da,qen, bepaald bij 
artilcel 373 vwn het Wetboelc van strat
V01"dering, om zich te voMzien t~gen een 
arrest ot een vonn-is gewezen ~n stmt
zalcen, is een tennijn van tien vrije da
gen. (Wet van 5 Juli 1939, art. 1.) 

2o De venlachte en de b~t1"gerlijk verant
. woonlelijke pm·tij heblJen geen hoeda
nigheid om zich te vooTzien te.qen de be
slissing van vrijsp1·aalo ,qe~vezen ove1· de 
publielce vontering ingesteld tegen een 
1nedeverdachte, die beslissing zondeT in
vloed zijnde op de wettelijlcheicl van 
de beslissing gewezen te lMtnnen op
zichte (1). 

3o Wanneer, bij een aansluUing van open
ba1"e wegen, de weggeb1"1li7cer, die de 
vooTTang ve1·schttlrligd is, in de onmoge
lijlcheid ve1·1ceeTt, wegens de Zigging van 
de plaats, zich te vergewissen van de 
aanwezigheicl van een andere wegge
bntilce1· op de weg die hij inslaat zondeT 
deze een weinig op te rijden, maakt 
deTgelijlce manwuvre geen fottt uit wan
neer z·ij met al de ve1·eiste voorzichtig
heid werd u'itgevoe1·d (2). 

(HOUSIAUX, T. WOLFOWICZ.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het vonnis, op 
18 November 1949 in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Recht bank te Hoei; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heicl, door verweerder tegen de voorzie
ningen aangevoerd en afgeleid hieruit dat 

(1) Verbr., 16 Mei 1949 (Arr. Verbr., 1949, 
biz. 328; Bull. en PASIC., 1949, I, 370). 

{2) Vergelijk verbr., 20 Juni 1946 (Arr. 
Verbr., 1946, biz. 234; Bull. en PASIC., 1946, 

de voorzieningen op de laatste dienende 
dag, na het sluitingsuur van de grille, 
ingesteld werden ; 

Overwegende dat de termijn van tien 
vrije dagen, waarover de partijen beschik
ken om zich tegen een op tegenspraak ge
wezen beslissing te voorzien, een vrije 
termijn is (Wetb. van strafv., art. 313); 
clat de voorzieningen, ingesteld op 28 No
vember 194[}, tegen een op 18 November 
1[}4[} gewezen vonnis op tegenspraak, dien
volg·ens ingesteld werden de dag v66r de 
laatste dienende dag; dat de grond van 
niet-ontvankelijkheicl in feite niet opgaat; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
vordering van het openbaar ministerie 
tegen aanlegger Albert Housiaux, be
tichte, en tegen het clagblad Le Pettple, 
burgerlijk verantwoordelijke partij; 

Over het micldel : schending van arti
kel 55 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1[}34 houdende algemeen regle
ment op verkeerspolitie, doordat het be
streden vonnis verweerder Wolfowicz van 
de te zijnen laste gelegde betichting E 
(art. 55) vrijgesproken heeft om reden dat 
hij niet gehouden was de doorgang vrij te 
laten voor Housiaux, die zijn weg ver
volgde en die, bijgevolg, jegens hem de 
verkeersvoorrang g·enoot, om reden dat 
voornoemde aanlegger artikel 29, 4°, van 
gezegd reglement overtrad, dan wanneer 
voormeld artikel 55 in algemene bewoor
dingen is opgesteld en de verkeersvoor
rang, van hem die de verkeersvoorrang 
van Techts geniet, niet afhankelijk stelt 
van de voorwaarde dat hij, regelmatig 
op de door het reglement voorgeschre
ven plaats rij{lt, middel tevens door de 
twee aanleggers ingeroepen tegen het be
streden vonnis, doordat het Wolfowicz 
van de inbreuk op artikel 55 vrijspreekt : 

Overwegencle dat het middel slechts het 
vonnis bestrijdt in zover het op de publieke 
vordering, uitgeoefend tegen Isra:el Wol
fowicz, medebetichte van aanlegger Hou
siaux, uitspraak doet;_ dat deze laatste en 
de vennootschap << Le JOUrnal Le Penz;le 11~ 
burgerlijk verantwoordelijke partij voor 
Housiaux en burgerlijke partij tegen Wol
fowicz, geen hoedanigheid hebben om d~ze 
beslissing te bestrijclen, welke geen m
vloed heeft op de wettelijkheid van de 
veroordeling te hunnen opzichte uitge
sproken op de -vordering van het openbaar 
ministerie. en wegens inbreuken welke op 
andere wetsbepalingen gesteund zijn; 

Overwegende, voor het overige, wat de 
beslissing aangaat gewezen over de pu
blieke vordering, ingesteld tegen aanlegger 

I 253) · 16 Mei 1949 (Arr. T'm·br., 1949, biz. 332; 
Bull. ~n PAsrc., 1949, I, 374); 23 Januari 1950. 
(zie hager, biz. 328; Bull. en PASIC., 1950, I, 
352). 
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IIousiaux, dat de substantHlle of op straf ' 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de beslis
sing overeenkomstig ue wet is ; 

Overwegende, aangaan{le de beslissing 
gewezen over de vordering van het open
baar ministerie tegen de burgerlijk ver
antwoordelijke partij cc Le journal Le 
Pettple JJ, dat die partij geen enkel middel 
inroept en dat het IIof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
burgerlijke vorderingen van Israel Wolfo
wicz tegen Housiaux en de vennootschap 
« Le journal Le Peu.z;le JJ en van deze laat
ste tegen Isra·el Wolfowicz; 

Over het middel : schending van artike
len 55 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934, 1382 en 1383 van het Eur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
vonnis, om de in het hiervoren aange
voerd middel vermelde reden, alle verde
ling van de burgerlijke verantwoordelijk
heid van de hand wijzend, de betichte 
Housiaux en het dagblacl Le Pettple, bur
gerlijk verantwoorclelijke, hoofdelijk tot 
de hele herstelling van het door Wolfowicz 
ondergaan nadeel veroordeeld heeft en 
het dagblad Le Pettple van haar burger
lijke vordering tegen verweerder Wol
fowicz heeft afgewezen, doordat het von
nis artikel 55, in het middel becloeld, lleeft 
geschonden door te beslissen dat de ver
plichting, van hem clie de verkeersvoor
rang van rechts verschnldigd is, onclerge
schikt is aan de voorwaarde dat de weg
g·ebruiker, die gezegde verkeersvoorrang 
geniet, op de baan rijdt op de hem 
door het reglement voorgeschreven plaats : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
hierop wijst dat de aanrijding tussen de 
voertuigen bestnurd, het ene door Hou
siaux, l1et andere door Wolfowicz, te 
Hoei geschieclcle op de kruising van de 
straten, van gelijke belangrijkheid, Rioul
straat, Deneumoustierstraat, des Eons 
Elnfantsstraat en Elngelanclstraat; dat 
Wolfowicz, die uit cle · Deneumoustier
straat kwam en naar de Elngelandstraat 
reed, volgens artikel 55 de verkeersvoor
rang van rechts verschuldigd was tegen
over Housiaux die ae Rioulstraat uit
kwam en naar de Eons Elnfantsstraat 
reed; 

Overwegende aat het vonnis niettemin 
beslist dat, daar het gaat over openbare 
wegen van dezelf(le belangrijkheid, waar 
de weggebruikers de verkeersvoorrang 
van rechts genieten, deze niet verschul
dig(l is op heel ae breedte van ae weg ge
volgd door hem die hem geniet en dat 
de schuldenaar van ae verkeersvoorrang 
wettelijk kan denken dat hij zijn regle
mentaire plaats zal houden, hetzij, op een 
kruising, de uiterste rechterzijde; 

Overwegencle dat de beslissing boven
dien vaststelt dat verweerder Wolfo
wicz zeer langzaam het kruispunt gena
dercl is en dit slechts insloeg met de lengte 
welke nodig was om hem toe te laten te 
zien of er geen weggebruiker in de Rioul
straat reed, manceuvre welke zij om re
den van de ligging van de plaatsen wettig 
erkend; dat, ondanks zijn voorzichtig
heid, verweerder verrast werd door de 
aankomst van Housiaux die duidelijk op 
zijn linkerkant reed, wat bij de eerste de 
refiexbeweging heeft uitgelokt naar links 
te sturen, onweerstaanbare refiexbeweging 
in de omstandigheden van het ongeval; 

Overwegencle dat, dienvolgens, het von
ills aanleggers Housiaux en de naamloze 
vennootschap cc Le journal Le Pwuple JJ 

hoofdelijk1 tot de hele herstelling van het 
door Wolfowicz ondergaan nadeel veroor
cleelt en de burgerlijke vordering gericht 
tegen deze door cc Le journal Le Pettple JJ 

niet gegrond verklaart; 
Overwegende dat de onverwachte aan

komst van een weggebruiker op de inge
slagen weg, in bepaalde omstandigheden, 
een onvoorzienbaar feit kan uitmaken, 
clerwijze dat geen . font of onvoorzichtig
heicl aan hem die clit niet voorzien heeft 
kan aangewreven worden; 

Overwegende dat, bij onderstelling da,t 
het midclel gegrond zij welk enkel de be
wering in rechte bestrijdt clie een van de 
motieven is van het bestreden dispositief, 
dit laatste dan nog wettelijk zou gerecht
vaarcligd blijven door de sonvereine vast
stellingen van de beslissing waaruit volgt 
clat geen font, welke het nadeel berokkend 
heeft, verweerder kan verweten worden, 
en dat deze, clienvolgens, niet kon gehou
den zijn, zelfs gecleeltelijk, het door de 
burgerlijke partij cc Le journal Le Peu
ple JJ beweerd nadeel te herstellen ; 

Overwegende dat het micldel, daar het 
slechts een overbodige reden van het von
nis bestrijdt, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzienin
gen; veroordeelt elke aanlegger tot de kos
ten van zijn voorziening; veroordeelt bo
vendien cle burgerlijke partij, (( Le journal 
Le Pmtple JJ, tot de vergoeding van 150 fr. 

: jegens verweerder. 

6 Maart 1950. - ze kamer.- TToorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - TTerslaggever, 
H. Fettweis. - Gelijlcluidende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Hou
siaux (van de Ealie te IIoei). 

2e KAMER.- 6 Maart 1950," 

MIDDELElN 
STR-AFZAKEN. 

TOT VEREREKING. 
0NREGELMATIGE SAMEN-
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STELLING VAN DE KHIJGSRAAD. - 0NHEGEL
MATIGHEID NIET VQOR HET MILITAIR GE
HECHTSHOF OPGEWORPEN. - ARREST NIET 
OP HET ONDERZOEK VQOR DE KRIJGSRAAD 
NOOH OP DE MOTIEVEN VAN HET BEROEPEN VON
NIB GESTEUND. - MIDDEL NIET ONTVAN

·KELIJK. 

Is niet ontva,nlcelijlc, het rnicldel uit cle 
om·egelrnatige sarnenstelling van de 
lcrijgsmad afgeleicl, dan wanneer die 
om·egelrnatigheid niet v661" het rnilitair 
ge·rechtshof werd op,qewonwn C1t dat het 
a•··rest van dit hof, noch op het onder
zoek gedaan v661- de lcrijgs1·aad, noch 
01J de rnot-ieven van het bemepen von
nis _qesteund ·is (1). 

(JACOBS.) 

ARH,EST. 

BET ;HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 December 1949 gewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel; 

Over het enig middel : schending van ar
tikelen 140 van de wet van 15 Juni 1899 
inhoudende titel II van het Wetboek van 
strafrechtspleging voor het leger, en 97 
van de Grondwet, doordat .de krijgsraad 
waardoor de zaak ten laste van aanleg
ger, kapitein bij het actief leger, onder
zocht en berecht werd, samengesteld was, 
boven een majoor en een burgerlijk 
rechter, uit drie kapiteins, en doordat 
geen stuk van de rechtspleging vaststelt 
dat vermelde kapiteins in die graad meer 
of dezelfde dienstouclerdom haclden, dan 
wanneer, luidens vermeld artikel 140, 
wanneer de betichte officier is, te zijnen 
opzichte geen enkel rechterlijk ambt mag 
worden waargenomen door een officier 
lager in graad of, in die graacl, beneclen 
hem in clienstouclerclom; waaruit volgt 
dat het militair gerechtshof uitspraak 
gedaan heeft op een rechtspleging door 
nietigheid aangetast en dat het bestre
den arrest claar·door oak nietig is; dat 
in alle onderstelling, het arrest niet wet
telijk met redenen is omkleecl, daar de 
stukken van de rechtspleging aan het Hof 
van verbreking niet toelaten de regelma
tigheid van de samenstelling van de 
luijgsraad na te gaan : 

(1) Verbr., 19 April 1948 (Arr. l'erb1·., 1948, 
blz. 228; Bull. en PAsrc., 1948, I, 269). De rege
len betreffende de samenstelling van de straf· 
rechtbanken zijn gewis van openbare orde, 
doch hun schending v66r de eerste rechter kan 
de bes!issing van de recbter in boger beroep 
niet aantasten, wanneer nit die laatste beslis
sing blijkt dat zij in niets door de recbter in 
boger beroep werd gestennd op bet v66r de 
eerste recbter· gedane onderzoek of op de )llo
tieven van bet beroepen vonnis (zie, benevens 

Overwegende dat de beweerde nietigheid 
v66r het militair gerechtshof niet werd 
ingeroepen en dat het bestreden arrest 
zich deze niet heeft kunnen toeeigenen 
vermits het het beroepen vonnis te niet 
doet en zijn beslissing niet op het onder
zoek, gedaan voor de eerste rechter, 
steunt; 

Dat het micldel niet ontvankelijk is; 
En overwegende dat (le substantHlle of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvo1'men werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

6 Maart 1!l50.- ze kamer.- Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve•·slaggevm·, 
H. Daubresse. - Gelijlcluidende conalusie, 
H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleitm·, B. Simont. 

2e KAJHEH.- 6 Maart 1950. 

1° VONNISSEN EN ARRES'l'EN. 
STH\o\FZAKEN. - 0NDERZOEK OP DE TEREOHT
ZITriNG. - S•rUKKEN VAN EEN PROCEDURE 
TEN LASTE VAN EEN MEDEVERDACH'l'E. 
MEDEDELING AAN DE VEHDAOHTE. - GEEN 
SCHENDING VAN RET OONTHADICTOIR KARAR
TER· VAN HET ONDERZOEK. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VER
TEGENWOORDIGING VAN DE PARTIJEN. - NIET 
STRIJDIGE VERMELDINGEN VAN RET ARREST EN 
VAN RET ZITTINGBLAD. - VERMELDINGEN DIE 
ELKAAR. AANVULLEN. 

1° Schendt het contrad'ictoi1· lcat·alctet· van 
het oncle•·zoelc ter terechtzUting niet, de 
straft·echter die de elernenten van zijn 
ovm·tu-ig-ing p1tt in 1·egelrn.at-ige st1t1clcen 
van een p1·ocedn1~e gevolgcl ten laste van 
een rnecleverdachte, dan wanneer die 
stnlclcen aan de vm·dachte werden rnede
gedeeld en dat deze ze op de terecht
·zitting heett lmtnnen im·oepen of tegen
sp•·e Teen (2) . 

zo De ve1·meldingen van het zittingblad, 
betreffende de vertegenwoorcliging van 
de partijen op de terechtzitting, vuHen 

het voormeld arrest van 19 April 1948, de ar
resten van 30 December 1946, Arr. Verbr., 
1946, blz. 455; Bull. en PAsrc., 1946, I, 490, 
en 4 Mei 1948, Arr. l'erb•·., 1948, blz. 2M; Bull. 
en PASIC., 1948, I, 296). , 

(2) Verbr., 4 Mei en 13 December 1948 (Arr. 
l'erbr., 1948, blz. 254 en 624; Bull. en PASIC., 
1948, I, 296 en 708) ; 3 J anuari en 25 April 1949 
(Arr. Verbr., 1949, blz. 6 en 258; Bull. en 
PASIC., 1949, I, 6 en 293); 7 November 1949 
(zie boger, blz. 144; Bull. en PAsrc., 1950, I, 
123). 
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elkaar aan wanneer zij niet st1'ijdig 
zijn (1). 

(VERWILGHEN EN VENNOOTSCHAP « SOBECO », 
, T. BELGISCUE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden ar
resten, op 13 December 1949 gewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel; 

Over de voorzieningen tegen het arrest 
welk de heropening van de debatten be
veelt : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de beslis
sing wettelijk is ; 

Over de voorzieningen tegen het arrest 
van veroordeling : 

In zover de voorzieningen gericht zijn 
tegen de beslissing gewezen over de pu-
blieke vordering; _ 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 154, 155, 156, 189, 190, 210, ge
wijzigcl door artikel 4 van het koninklijk 
besluit nr 258 van 24 Maart 1936, en 211 
van het Wetboek van strafvordering, van 
artikelen 1 en 2 van de besluitwet van 
26 Mei 1944 betreffende de bevoegdheid en 
de rechtspleging inzake misdaden en wan
bedrijven tegen de veiligheid van de Staat, 
van artikel 133 van het Wetboek van 
strafrechtspleging voor het leger (wet van 
15 Juni 1899), van artikel97 van de Grand
wet, en schending van de rechten van de 
verdediging, doordat het militair gerechts
hof, bij wijze van nieuwe beschikldngen 
beslissende na vernietiging van het beroe
pen vonnis en van de rechtspleging v66r 
de krijgsraad welke dit vonnis heeft ge
veld, zijn beslissing op het v66r het hof 
gedaan onderzoek heeft gesteund, zonder 
het onderzoelr van de hand te wijzen dat 
gedaan werd op de terechtzittingen van 
de ki'ijgsraad dd. 6, l1 en 12 October 1948 
waarvan de processen-verbaal bij het dos
sier waren gevoegd, dan wanneer aanleg
gers geen partij waren bij dit onderzoek, 
ten laste van andere betichten ingesteld 
door een andere krijgsraad dan deze die 
bet beroepen vonnis had geveld, en dit 
door het militair gerechtshof noch vernie
tigd, ·noch afgewezen onderzoek geen 
waarde had ten opzlchte van aanleggers 
en hoegenaamd geen overtuigingselement 
van de schuld kon ·nitmaken : 

Overwegende dat de rechter de elemen
ten van zijn overtaiging kan putten in 
de regelmatige stukken van een straf-

(1) Raadpleeg verbr'., 25 October 1948 (Arr. 
Verb1·., 1948, biz. 518; Bull. en PASIC., 1948, 
I, 596); 25 April 1949 (Arr. Ve1·br., 1949, 
.biz. 269; Bull. en PAsrc., 1949, I, 303). 

rechtspleging gevoerd ten laste van mede
betichten, onder de voorwaarde, ten deze 
verwezenlijkt, dat de betichte en de bur
gerlijk verantwoordelijke parti.j kennis 
van deze stukken hebben kunnen nemen 
en ze op de terechtzitting inroepen of te
genspreken; dat in dergelijk geval, inder
daad, de stukken aan debatten op tegen
spraak ter terechtzitting onderworpen 
werden; 

Dat het middel naar recht faalt : 
Over het tweede middel : schending van 

artikel 97 van de Grondwet1 van artike
len 1107, 1134 en 1135, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, van het ge
rechtelijk contract en van het geloof dat 
aan de conclusies client gehecht, doordat 
het militair gerechtshof, in zijn eindarrest 
weigerende de door eerste aanlegg'er· 
aangevoerde nietigheid van de dagvaar
ding te erkennen onder het enig voor
wendsel dat aanlegger niet onwetend was 
nopens de feit~n waarvoor hij vervolgd· 
was en dat zijn recht van verdediging 
door het gebrek van de dagvaarding niet 
geschonden zou geweest zijn, alzo de con
clusies niet beantwoord heeft en, dienvol
gens, zonder reden het middel heeft afge
wezen waarbij in regelmatig genomen 
conclusies werd aangevoerd dat de dag
vaarding volkomen nietig was, doordat 
zlj geen feit vermeldde waaraan hij zich 
schuldig zou hebben gemaakt en welk ee:ri 
inbreuk in zijnen hoofde zou uitmaken : 

Overwegende dat, indien de conclusies 
van eerste aanlegger beweren dat de 
dagvaarding om te verschijnen v66r de 
eerste rechter volkomen riietig is omdat 
zij op geen enkel feit wijst waaraan 
aanlegger zich schuldig zou· gemaakt heb
ben, die conclusies nit deze nietigheid 
slechts een schending van de rechten van 
de verdedi_ging afleiden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de dagvaarding, in de be
woordingen van de wet, de vermelding bee 
vatte van de feiten van de aanlegger ver
weten betichting; dat zij voor deze geen 
twijfel kon laten nopens de te zijnen 
laste gelegde feiten om reden van de 
nauwkeurige omschrijving welke hem ter; 
kennis gesteld wercl wanneer hij in bee 
tichting werd gesteld, en dat, overigens, 
in onderhavig geval, de aanhangigmaking 
bij de krijgsraad geschiedde door de inbe
tichtingstelling volgens de bij artikel 83 
van het Wetboek van 20 Juli 1814 voor-
geschreven vormen en niet door de clag
vaarding; 

Overwegende dat het arrest, alzo, op 
passende wijze de conclusies beantwoordt, 
zowel wat de nietigheid van de clagvaar
ding en haar mogelijke gevolgen aangaat, , 
dan wat de schending van de rechten van 
de verdediging betreft ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
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Over het derde middel <loor de aanleg
gende vennootschap alleen aangevoerd : 
schemling van artikelen 19_0, 210, gewij
zigd door artikel 4 van het koninklijk be
sluit nr 258 van 24 Maart 1936, 211 en 335 
van het Wetboek van strafvordering, van 
artikelen 1 en 2 van de besluitwet van 
26 Mei 1944 betreffende de bevoegdheid en 
de rechtspleging inzake misdaden en wan
bedrijven tegen de veiligheid van de 
Staat, van artikel 133 van het Wetboek 
van strafrechtspleging voor het leger (wet 
van 15 J uni 1899), van artikel 97 van de 
Grondwet, en schending van de rechten 
van de verdediging, doordat het militair 
gerechtshof, op zijn terechtzitting van 
29 November 1949 de debatten voor geslo
ten verklaarcl en de zaak in beraadsla
ging gesteld hebbende om op de terecht
zitting van 13 December 1949 uitspraak te 
doen, zonder voorafgaandelijke verwitti
ging, en zonder clat vastgesteld wordt dat 
aanleg·ster op deze laatste terechtzit
ting zou verschenen zijn, (}e debatten 
heeft heropend opdat de partijen uitleg
ging zouden verstrekken over de di·aag
wijdte van twee nieuwe in het dossier 
gestorte stukken, en de heropening van de 
debatten heeft. bevolen door een arrest 
waarin aanlegster geen partij was en 
.daarna, op clezelfde terechtzitting, en zon
der dat aanlegster opnieuw gehoorcl wercl, 
het eindarrest heeft geveld dat haar ver
oor-deelt als burgerlijk verantwoordelijk 
voor betichte Verwilghen, doordat a.ldus 
het militair gerechtshof het essentieel con
tradictoir karakter van het onclerzoek ter 
terechtzitting heeft miskend en de rechten 
van verdediging van aanlegster heeft ge
schonden, welke het veroordeeld heeft, na 
een heropening van cle debatten die niet 
op tegenspraak tegenover haar werd be
volen, en na toevoeging aan het dossier 
van nieuwe stukken waarover de aanleg
ster niet uitgenodigd wenl uitleg te ver
schaffen, clan wanneer, gedaag·d als hoof
delijk en burgerlijk verantwoordelijk voor 
de geldelijke veroordelingen welke tegen 
betichte zouclen uitgesDroken worden, zij 
rechtstreeks belang had om alle tegen 
betichte iugeroepen stukken te betwisten 
en om in al de phasen van cle op tegen
spraak gevoercle rechtspleging gehoord te 
worden : 

Overwegencle dat, uit de stukken aan 
het onclerzoek van het Hof onderworpen 
blijkt, dat aanlegster v66r het militair 
gerechtshof vertegenwoordigd was door 
Mer Van Egeren, advocaat bij llet hof van 
beroep, krachtens bijzondere volmacht, bij 
llet dossier gevoegd; dat door het proces
verbaal van de terechtzitting van 13 De
cember 1949 vastgesteld wordt dat de 
deurwaarder ter terechtzitting cle zaak 
Belgische Staat tegen Verwilghen en an
deren en vennootschap Sobeco heeft op
geroepen; clat Mer Van Egeren aanwezig 

was, clat hij mededeling van de nieuwe 
stukken verkregen heeft en daarna in zijn 
opmerkingen werd gehoord; 

Dat uit geen vermelding van dit proces
verbaal blijkt dat Mer Van Egeren zou 
verklaard hebben de vennootschap Sobeco 
niet meer te vertegenwoordigen; 

Overwegende, dienvolgens, dat de ven
nootschap Sobeco aanwezig was op deze 
terechtzitting in de persoon van haar 
bijzondere gevolmachtigde en dat haar 
rechten niet geschomlen werden; dat, wel 
is waar, het proces-verbaal van de te
rechtzitting en het arrest tot heropening 
van de debatten Mer Van Egeren verdedi
ger van Verwilghen heten, doch het ver
zuim aan: vermelding van zijn hoedanig
heid van lasthebber van de aanleggende 
vennootschap hem deze niet ontneemt; 
dat het arrest van veroordeling van 13 De
cember 1949 overigens bepaalt dat Mer Van 
Egeren als raadsman van Verwilghen en 
als lasthebber van de vennootschap Sobeco 
gehoord werd; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende, wat aanlegger Verwil

ghen betreft, dat de substantH~le of op 
straf van nietigheid voorgescllreven rechts
vormen werden nageleefd en clat de beslis
sing overeenkomstig de wet is ; 

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

Overwegende dat aanleggers geen en
kel micldel inroepen en dat het Hofer van 
ambtswege geen opwerpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzienin
gen; veroordeelt aanleggers tot de kosten. 

6 Maart 1950. - 2<' kamer. - Voorzitte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Sohier. - Gelijkl7tirlende concvusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Dela
croix. 

2e KA,TER. - 6 Maart 1950. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - EERSTE MIDDEL VAN DIE 
AARD EEN VERBREKING ZONDIDR• VER-WIJZING 
MEDE TE BRENGEN. - TWEEDE MIDDEL DA'I 
SLECHTS EEN VERBREKING MET VERWI.JZING 
R.ECHTVAARDIGT. - VoORZIENING DOOR DE 
BETICHTE. - EERSTE ~llDDEL '!.IOET WORDEN 
BEANTWOORD, ZELFS INDIEN RET TWEEDE 

MIDDEL GEGROND IS. 

2° VERJARING IN STRAFZAKEN. -
STUITING. - UITWERKING OP DE YER
KNOCHTE MlSDRIJVEN. 

3o WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
WIJZIGING VAN DE REGELEN BETREFFENDE DE 
BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. - Wr.rz:r
GING TOEPASSELIJK ZELFS OP DE AAN GANG 
ZIJNDE RECHTSPLEGINGEN. - PERKEN. 
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4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. - INBREUK OP DE BESLUIT
WET VAN 13 MEI 1940. - VERKII'OOHT MIS
DRIJF BEHOREND TOT DE BEI'OEGDHEID VAN 
DE GEWONE REOHTSMAOHT. - BEI'OEGDHEID 
VAN DE MILITAIRE REOHTS~fACHT TOT 15 JUNI 
1949. - NADIEN BEVOID:mHEID VAN DE GE
WONE RECH'l'SMACHT VOOR ALLE REOHTSPLE
GINGEN W A AlliiN GEEN BESLISSING OVER DE 
GROND IS TUSSENGEKOMEN. 

5° REOHTBANKEN. - MILITAIRE REOHT
SPREKENDE COLLEGES. - FEI1' DAT, ZOALS 
HET .IS O"fSCHREVEN IN DE TITEL DIE DE ZAAK 
AANHANGIG MAAKT, TO'r DE BEVOEGDHEID VAN 
DE GEWONE RECH'fSMACHT BEHOORT. - MILI
TAIR REOHTSPRI!.'KEI\'D COLLEGE MAG OVERG.AAN 
TOT HET ONIJERIZOEK VAN DE ZAAK EN TOT 
WIJZIGING VAN DE OMSOH.RIJVING. 

1° De omstandigheid dat een m·iddel, aan
gevoerd doot· de vm·dachte tot staving 
van zijn voot·ziening, uem·ond is en 
van aard om een verbrelcing zonder 
venvijzing mede te brengen, ontslaat het 
Hot niet van het ondm·zoelc van een an
dot· voorgesteld middel dat, ware het ge
groncl, de verbTelcing zonder vm·wijzing 
zou medebrengen (1). 

2o Een daad van onderzoelc, die de 'l;et·
jarin,q van de publielce votYlm·ing stttit, 
heeft dezelfde ttitwerlcing ten opzichte 
van alle verlcnochte m·isdrijven d·ie tege
lijlcet·tijd ondenzocht of bet·echt wor
clen (2). 

3o Behottdens atwijlcende bepalingen, is 
een wijziging van de regelen betreffende 
de bevoegdheid in stmtzalcen toepasse
lijlc op rle aan gang zijnde t·echtsplegin
gen wnarin niet t·eeds een beslissing 
over de g1'0nd ·is tttssengelcomen (3). 

4o Te rekenen t>an 15 Jttni 191,9 at, wan
neer een inbt·euk die tot de bevoegd
heid vnn de gewone rechtsmncht behoort 

(1) Verbr., 7 .Juli 1947 (Arr. Verbr., 1947, 
biz. 249; Bull. en PAsrc., 1947, I, 323, en de 
nota 1, biz. 324).; 5 December 1949 (zie hager, 
biz. 205; Bull. en PASIC., 1950, I, 225). 

(2) Verbr., 22 September 1947 (An·. Ve•·b,·., 
biz. 278; Bull. en PAsrc., 1947, I, 366) ; 9 .Ja
nnari 1950 (zie boger, biz. 279; Bull. en PAsrc., 
1950, I, 298). 

(3) Verbr., 3 November 1941 (A•·r. Verbr., 
1941, biz. 227; Bull. en PASIC., 1941, I, 407, 
alsmede de conclnsie van het openbaar minis
terie); 6 .Jannari en 4 October 1943 (Arr. 
Verb1·., 1943, biz. 3 en 200; Bull. en PAsrc., 
1943, I, 5 en 375); 22 .Januari en 12 Februari 
1945 (An·. Ve•·br., 1945, biz. 82 en 104; Bull. 
en PAsrc., 1945, I, 91 en 114). 

(4) Vergelijk, wat betreft de inbrenlren voor
zien bij de besluitwet van 26 Mei 1944, verbr., 
8 November 1M8 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 
610); 22 November 1948 (Arr. Yerb•·., 1948, 
biz. 610; Bull. en PASIC., 1948, I, 646); 31 .Ja
nuari, 14 .Juni en 4 .Jnli 1949 (A•·•·. Verbr., 

verlcnocht is met een. inbreulc voorzien 
bij nrtilcel 1 van de besluitwet van 
13 Mei 191,0 betreffende de verscherping 
vnn de bestt'ajjing vnn sommige gedtt
t·encle de t'ijd van oat·log gepleegde fei
ten, wot·den de beide inbt·eulcen door 
de gewone t·echtsmncht gevonnist, tenz·ij 
de militaire rechtsmacht v66r 1.'; Jttni 
191,9 een beslissing over de grond gewe
zen heeft (4). 

5° Het militait· t•echtsprelcend college moet 
zijn bevoegdheid beoordelen eerst val
gens de elementen van het misd1'ijf, 
zoals z'ij aangeduid en beschreven zijn 
in de titel die de znalc bij dnt college 
nanhnngig mnakt; het is slechts indien., 
onder die omschrijving, het feit binnen 
zijn bevoegdheid valt, dnt het de macht 
en de plicht heeft op de tet·echtzitUng 
ovet· te gnan tot een onderzoek betref
fende het bestnnn en het bewijs vnn het 
misdt·ijf en, desvoorkomend, een andere 
omsohrijving in de plaats te stellen van 
deze bevat in bedoelde titel (5). 

(BLATT ET VANDERKELEN, T. MEES.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestrroen 
arrest, Ol} 16 December 1949 gewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel; 

I. In zover de voorziening van Blatt 
Mendel gericht is tegen de besllssing ge
wezen over de publieke vordering; 

'Over het vierde middel, afgeleid hieruit 
dat de verjaring verkregen was, de door 
het bestreden arrest ingeroepen stuitende 
daad van 2 Juli 1947 slechts diefstallen 
betreffende, namelijk de diefstal met ver
zwarende omstandigheid ten laste van de 
medebetichten Geunis, Vanderkelen en 
Vandenbosch, gepleegd op 8-9 Februari 
1945, zonder dat er tijdens het onderzoek 

19~9, biz. 77, 375 en 435; Bull. en PAsrc., 
1949, I, 85, 427 en 494, en de nota onder dit 
laatste arrest); 23 .Januari 1950 (zie hager, 
biz. 324; Bull. en PAsrc., 1950, I, 348), alsmede 
wat betreft de inbreuken voorzien bij artikel 1 
van de besluitwet van 27 Mei 1944, verbr., 
5 .Januari 1948 (Ar1·. Ve1·br., 1948, biz. 6; B"ll. 
en PAsrc., 1948, I, 7). 

(5) Zie verbr., 13 Februari 1950 (zie hager, 
biz. 386; BuTl. en PAsrc., 1950, I, 414). Dezelfde 
regel is trouwens toepasselijk op de politie
rechtbank, de correctionele rechtbank en l1et 
hof van beroep, verbr., 17 November 1930 
(Bull. en PAsrc., 1930, I, 363) ; 22 September 
1941 (Arr. Ye,·br., 1941, biz. 200; Bull. en 
PAsrc., 1941, I, 350, en de nota 2, biz. 351); 
3 Juni 1942 (Arr. Verbr., 1M2, biz. 71; Bull. 
en PASIC., 1942, I, 143); 11 November 1942 
(Bull. en PASIC., 1942, I, 281); 8 Maart 1948 
(Arr. Yerb1·., 1948, biz. 138; Bull. en PAsrc., 
1948, I, 158}. 
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spraak was van heling of van medeplich
tigheid van diefstal ten laste van aan
legger : 

Overwegende dat het middel tot ver
breking zonder verwijzing strekt; 

Overwegende dat de drie in h.et mkldel 
vermelde medebetichten vervolgd waren 
wegens diefstallen en, onder meer, wegens 
een diefstal van reukwater, met verzwa
rende omstandigheden, ten nadele van de 
(( Parfumerie Fran.;;aise ll, feiten gepleegd 
in de nacht van 8 op 9 Februari 1945, in 
oorlogstijd en gedurende de verduistering 
van . de lichten, terwijl aanlegger ver
volgd was wegens heling van dat reuk
water, feit gepleegd tussen 9 en 15 Fe
bruari 19,15 ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat de verjaring regelmatig gestuit 
werd wat Blatt betreft, onder meer, door 
de ondervraging van medebetichte Geunis 
op 2 Juli 1947; 

Overwegende dat, bij een souvereine be
oorcleling, de rechter over de grond een 
band van verknochtheid heeft vastgesteld 
tussen de feiten van diefstal, namelijk 
deze de in het middel vermelde medebe
tichten verweten en de feiten van heling 
ten laste van aanlegger gelegd; dat, clien
volgens, de daden van onderzoek of van 
vervolging, welke een dezer feiten betref
fen, de verjaring van de publieke vorde
ring ten opzichte van alle hebben gestuit; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het derde middel afgeleid nit de 

onbevoegdheid van de krijgsraad en van 
het militair gerechtshof, doordat artikel 2 
van de wet van 1 Juni 1949, ondanks het 
terugbrengen van het leger op vredesvoet, 
de bevoegdheicl van gezeg·de rechtsmachten 
niet gehandhaafd l1eeft aangaande de ver
lmochte betichting van heling door de 
dagvaarding ten laste van aanlegger ge
legcl : 

Overwegende clat, naar luid van de ti
tel, welke cle zaak bij hem aanhangig 
maakte, de krijgsraad kmmis moest ne
men van de inbreuken, voorzien bij arti
kel 1 van cle besluitwet van 13 Mei 1940, 
ten laste g·elegcl van al de betichten en 
welke, krachtens artikel 2 van gezegde 
bel;llnitwet, tot de bevoegdheid van de mi
litaire rechtsmacht behoren, alsook van 
een inbreuk van heling ten laste gelegcl 
van aanlegger, welke tot cleze van de ge
wone rechtsmacht behoort, doch met de 
andere misdrijven verknocht is; 

Overwegencle dat artikel 2 van de be
sluitwet van 9 Januari 1945, artikel 2bis 
geworclen van de besluitwet van 27 Mei 
1944, de bevoegdheid, door artikel 15 van 
de wet van 30 April 1919 (art. 26 van 
de wet van 15 Juni 1899) normaal aan 
de gewone rechtsmacht voorbehouden, 
aan de militaire rechtsmacht heeft toe
gekend uiterlijk totdat het leger op vre-

desvoet wordt teruggebracht, in geval 
van samenhang van een inbreuk, welke 
behoort tot de bevoegdheid van de gewone 
rechtsmacht, met inbreuken vermeld bij 
artikel 1 van de besluitwet van 13 Mei 
19JO; 

Overwegende dat artikel 2 van de be
sluitwet van 9 Januari 1945 niet vermeld 
is onder de wetsbepalingen welke, volgens 
het in het middel bedoeld artikel 2 van 
de wet van 1 Juni 1949, van kracht blijven 
niettegenstaande het terugbrengen van het 
leger op vredesvoet op 15 Juni 1949; 

Overwegende dat, wijl geen wet de be
voegdheid regelt voor het ogenblik waarop 
het toepassingstijdperk van artikel 2 van 
de besluitwet van 9 Januari 1945 zou ein
digen, men zich client te gedragen naar de 
gewone regelen welke de zaak beheersen; 

Overwegende clat, behalve afwijkende 
bepalingen, een wijziging van de wetsbe
palingen over de bevoegclheid toepasselijk 
is op de rechtsplegingen waarin een be
slissing over de grond nog niet tussenge
komen is; 

Overwegende dat in onclerhavig geval 
de krijgsraad, kennis van de zaak heb
bende ingevolge dagvaarding . van de 
krijgsauditeur betekend aan beticbten op 
18, 21, 23 en 26 Augustus 1948, na het be
staan van de verknochtheid tussen de ver
schillende misdrijven vastgesteld te heb
ben, slechts ten gronde heeft beslist bij 
vonnis van 17 October 1949, hetzij na het 
terugbrengen van het leger op vredesvoet 
en, dienvolgens, op een clatmn waarop hij 
niet meer tot kennisname van de bij hem 
aanhangig gemaakte misdrijven bevoegd 
was; 

Overwegende dat het militair gerechts
hof, daar het ook het bestaan van een 
band had erkend welke de verschillende 
inbreuken samen hield, insgelijks onbe
voegcl was ten opzichte van de gezamen
lijke inbreuken ; 

Overwegencle dat de veranclering van de 
omschrijving van heling in medeplichtig
heicl van diefstal met verzwarende om
standigheclen, omschrijving welke het be
streclen arrest geoorcleeld heeft te mogen 
invoeren, te dien opzichte niet dienend is; 
clat, inderdaad,_ het rechtsprekend college, 
om te oordelen of de hem opgedragen in
brenk in zijn bevoegdheid valt, eerst de 
bestancldelen van het misdrijf moet in acht 
nemen, zoals zij in de titel die de zaak 
bij clit college aanhangig maakt aangecluid 
en omschreven zijn; dat indien, onder die 
omschrijving, het feit buiten zijn bevoegd
heid valt, net deze slechts kan afwijzen, 
zonder tot het onderzoek te mogen over
gaan noch, dienvolgens, de omschrijving 
te wijzigen; 

Dat het middel gegrond is, maar dat de 
verbreking slechts binnen de perken van 
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de voorziening van Blatt moet uitgespro
ken worden; 

II. In zover de voorziening van Mendel 
Blatt gericht is tegen de beslissing ge
wezen over de vordering van de burger
Iijke partij : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vorde
ring de verbreking medesleept van de be
slissing gewezen over de vordering van de 
burgerlijke partij ; 

III. In zover de voorziening van Hen
drik Vanderkelen gericht is tegen de be
slissing gewezen over de publieke vorde
ring: 

Over het micldel van ambtswege : scherr
ding van artikel!:m 2 van de besluitwet 
van 9 Januari 1945, 1 van het besluit "Van 
de Regent van 1 Juni 1949, 15 "Van de wet 
van 80 April 1919 en 26 van de wet van 
15 Juni 18g.9, doordat het bestreden arrest 
ten onrechte de bevoegdheid van de mili
taire rechtsmacht ten opzichte van de in
breuken op artikel 1 van de besluitwet 
van 13 Mei 1940 aangenomen heeft, dan 
wanneer die misdrijven verknocht waren 
met een betichting van heling ten laste 
van medebetichte Blatt gelegd : 

Overwegende dat, uit de hiervoren op 
het derde middel van de voorziening van 
aanlegger Blatt aangehaalde overwegin
gen blijkt, dat de militaire rechtsmacht 
onbevoegd was om kennis te nemen van 
de tegen aanlegger Vanderkelen ingespan
nen vervolging ; 

Overwegende, nochtans, dat de verbre
king binnen de perken van de voorziening 
van Vanderkelen moet uitgesproken wor
den; 

IV. In zover de voorziening van Hen
drik Vanderkelen gericht is tegen de be
slissing gewezen over de vordering van de 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vorde
ring de verbreking meclebrengt van de be
slissing gewezen over de vordering van de 
burgerlijke partij ; 

Om die redenen, verb1·eekt het bestreden 
arrest doch enkel in zover het aanleg
ger Blatt van de betichting III, a, en 
aanlegger Vanderkelen van de betich
ting I, a, vrijspreekt; vernietigt het von
His van de krijgsraad dd. 17 October 1g.49; 
beveelt dat onderhavig arres't zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
militair gerechtshof en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissingen; ver
wijst de zaak, alzo beperkt, naar het Hof 
van beroep te Brussel, Kamer van inbe
schukligingstelling, en veroordeelt de bur
gerlijke partij Mees tot de kosten. 

6 Maart 1950. - 2" kamer.- Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijlc-

l~titlende oonol·usie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste aclvocaat-generaal. 

2e KAMER.- 6 Maart 1950. 

J ACHT. - WEl'TEN VAN 28 FEBRUARI 1882 
EN 4 APRIL 1900. - INBRIEUKEN OP ARTI
R:ELEN 2, 6, 8 EN 14 VAN DIE WETTEN. -
KLAOHT NIET VEREIST. 

De on.tvanlceli,ilcheid van de ven;olgingen 
1,oegens misdr·ijven vo01'zien bij wJ'tUce
len 2, 6, 8 en 14 van de wetten op de 
,iacht d(l. 28 Febnta1·i 1882 en 4 Ap·ril 
1900 hangt niet at van. een Tvlacht ge
daan door de eige1UtM' vMt de ,iacht (1). 
(W etten van 28 Februari 1882 en 4 April 
1900, art. 26.) 

(MOTTET, '1'. «ROYAL SAIN'l'-HUBERT CLUB 
DE BELGIQUE ll.) 

AR·RIEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 November 1949 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het enig middel, afgeleicl hieruit 
dat het bestreclen arrest aanlegger veroor-· 
d.eelcl heeft wegens feiten voorzien door 
de wet op de jacht en welke van het begin 
van Januari 1949 clagtekenen, dan wan
neen de publieke vordering en de burger
lijke vordering bij verjaring vervallen 
waren, daar geen daad van onderzoek of 
van vervolging die verjaring v66r 3 Juni 
1949, datum van de klacht van de titularis 
van het jachtrecht, geldig heeft lnmnen 
stuiten : 

Overwegende dat de misdrijven, waar
voor aanlegger veroordeelcl werd, door de 
artikelen 2, 6, 8 en 14 van de wet op 
de jacht zijn voorzien; dat artikel 26 
van de wet van 28 Februari 1882 cle ver
volging van dergelijke misdrijven niet 
doet afhangen van de klacht van de eige
naar van de jacht of. van zijn rechtheb
bende; 

Dat, dienvolgens, de <laden van onder
zoek of van vervolging, door het arrest 
ingeroepen, en namelijk de vordering van 
de onderzoeksrechter van 7 Februari 1949 
ten einde huiszoeking en de ondervraging, 
waaraan dezelfde rechter aanlegger op 
13 April 1949 onderwierp, de verjaring 
van de publieke vordering gelclig hebben 
gestuit; 

(1) Integendeel, is een klacht vereist in geval 
van inhreuk op artikelen 4 en 5 van de wetten 
op de jacht en moet die klacht gedaan zijn 
binnen de drie maanden te rekenen van af de 
dag van de inbreuk (verbr., 20 Juli 1896, Bull. 
en PASIC., 1896, I, 248). 
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Dut het middel niet kun uungenomen 
worden; 

In zover de voorziening de beslissing be
doelt gewezen : 

1 o Over de publieke vordering : 
Overwegende dut de substantH\le of op 

struf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nugeleefd en dat de uitge
sproken straf de wettelijke straf niet 
overschrijdt; 

2° Over de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat uunlegger tot staving 

van zijn voorziening geen enkel middel in
roept en dat het Hof er van umbtswege 
geen opwerpt ; _ 

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

6 Maart 1950.- 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggevm·, 
H. Connart. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Huyoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2 8 KAMER. - 6 Maart 1950. 

GEESTRIJKE DRANKEN. - LEVERING 
AAN HillS VAN EEN SLIJTER VAN 'l'ER PLAATS 
TE VERBRUIKEN: DRAJ'KEN. - J\!fEDEPLICHTIG
HEID AAN HET DOOR DE SLIJTER GEPLEEGD 
W ANBEDRIJF VAN ONWETTELIJK VOORHANDEN 
HEBBEN, VAN S'l'ERKE DRANKEN. - VOOR
WAARDEN. 

Het enlcel teit sterke dranlcen te verlcopen 
aan een slijter 11an tet· tJlaats te ver
bntilcen d1·anlcen en ze awn hnis te leve
,·en, maalct geen medeplichtigheid wit 
a,an het door do slijte1· gepleegd wanbe
rl1"ijf, van sterlce a1·anlcen voorhanclen 
te hebben,· medeplichtigheid onde1·stelt 
i-mme1·s de lcennis van cle hulp ve1·leend 
voor het voorbereiden, het · uitvoeren of 
het voltooien van het wanbedrijf (1). 

(HESTUUTl VAN DOUANEN EN ACCI.TNZEN, 
T. VANBERG.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 9 Juni 1949 door llet Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : scllending van ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1, 2, 10, 11, 
12 en 14 van de wet van 29 Aug11stus 1919, 
gewijzigd door de besluitwet van 14 No
vember 1939, en 225, alinea 2, van de wet 
van 26 Augustus 1822, doordat het bestre-

(1) Verbr., 25 Januari 1932 (Bull. en PAsrc., 
1932, I, 45); 20 Maart 1944 (Ar1·. T' erb1·., 1944, 
blz, 120; Bull. en PAsrc., 19<14, I, 263). 

den arrest, alhoewel het verbod herinne
rend, voorzien bij artikel 2 van de wet 
van 29 Augustus 1919, aan de slijters van 
ter plaats te verbruiken dranken,-in hun 
inrichtingen of belendende woningen een 
hoeveelheid sterke dranken voorhanden te 
hebben, alsook het wettelijk vermoeden 
dat de voorhunden zijnde drunken be
stemd zijn om gesleten te worden, toch 
heeft beslist dat het enkel feit van de 
levering door verweerder van sterke -drun
ken aun de slijter, zonder dat op enig 
element van opzettelijke medewerking 
wordt gewezen ten laste van de eerstbe
doelde, zijn veroordeling niet rechtvaar
digt, dan wunneer met sterke dranken ter 
beschikking te stellen van de slijter van 
ter plaats te verbruiken drunken in een 
plaats waar dit voorhanden hebben verbo
den is, verweerder, handelaar in sterke 
dranken, met kennis van zaken heeft ge
handeld en aan de uitvoering van het mis
drijf een onmisbare hulp heeft verleend : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder enige wetsbepaling te schenden, 
heeft kunnen verklaren dat geen onbe
kwaamheid om sterke dranken te verkrij
gen op de slijter van ter pluuts te ver
bruiken dranken woog; 

Overwegende dat de hulp of de bijstand 
uan de dader van een inbreuk slechts een 
strafbure mecleplichtigheid uitmaakt in
dien zij met kennis is verleend; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein in feite vaststelt of de 
beklaagde, met kennis, hulp of bijstand 
aan de dader van het misdrijf heeft ver
'l.eend· 

Ove~·wegende dat de voorziening ten on
rechte beweert dat die kennis noodzake
lijk bestaut bij hem die sterke dranken 
verkoopt aan een slijter van ter plaats 
te verbruiken dranken en ze hem levert; 
dat, zoals het bestreclen arrest erop wijst, 
het aan een slijter van ter plaats · te ver
bruiken drunken geoorloofd is sterke 
dranken voorhanden te hebben in de an
dere plaatsen dan deze bedoeld bij arti
kel 2 van de wet van 29 Augustus 1919; 
dat zelfs in zekere plaatsen, door dit arti
kel bepaald, het voorhanden hebben moge
lijk niet ongeoorloofd is indien het door 
een medisch bewijs gedekt is ; 

Dut het middel naar recht faalt; 
Overwegende dat de substantH\le of op 

straf van nietigheid voorgeschreven rechts~ 
vormen werden nageleefd en dat de beslis
sing overeenkomstig de wet is ; 

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

6 Maart 1!J50. - ze kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Fe1·slaggeve1·, 
H. Anciaux Henry de. Faveaux. - Gelijlc
luidende concl~tsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaul. -
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Pleitet·, H. Depresseux (van de Balie bij 
het Hof van beroep te Luik). 

2" KAMER. ~ 6 Maart 1950. 

1° KANSSPEL. - ExPLOITATIE. - DooR 
HET LO'l' NIET BEGUNSTIGDE SPEUm DIE ZIJN 
INZET NIET GEHEEL VERLIEST. - 0IIfSTANDIG
HEID DIE HET IlfiSDRIJF NIET UITSLUIT. 

2° KANSSPEL. - VERWEZENLIJKEN VAN 
VOORDELIGE VERKOPEN DANK ZIJ HET SPEL. -
EXPLOITATIE. 

3° STRAF.- VERBEURDVERKLARING.- ZA
KEN WAARVAN DE WET DE VERBEURDVERKLA
RING BEVEELT. - VERDACHTE WELKE DIE 
'ZAKEN IlfENGT IlfET ZAKEN VAN ZELFDE AARU 
OPDAT ZIJ NIET IlfEER ZOUDEN GEiNDIVIDUALl
SEERD ZIJN. - VERBEURDVERKLARING UIT
GEVOERD OP EEN ZELFDE HOEVEELHEID VER
VANGBARE ZAKEN. 

1° Opdat cle ewploitatie van lcansspelen, be
tettgeld door artilcel 1 van de wet van 
24 Octobm· 1902, strajbaa1· zott 'Wezen, 
is het niet verei.st clat de door het lot 
niet begunsUgcle spelers_ httn inzet geheel 
zouden verliezen (1). 

2° Hij die, dank z·ij lcansspelen, gunstige 
vet·lcopen vet·wezenlijlct, ewploiteert een 
lcansspel (2). 

3° W anneer, dam· het feit van de ver
daohte, de zaken, waarvan de wet de 
verbettrdve1"7clat·ing beveelt, worden ge
mengd met zalcen van zelfde aard det·
w·ijze dat z·ij niet meer ge'inclividttali
seet·d zijn, mag de beslissing van ver
bettrclve·rlcl(l1'ing uitgevoerd worden op 
een hoeveelheid van die vet·vangbare 
zalcen, gelijlc aan het getal van de ve1·
betwdverlcla(l1'de zaken. 

(HUYBRECHTS.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel : schending van 
artikelen1 van de wet van 24 October 1902, 
1101, 1102, 1108, 1134, 1582, 1585 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1 van het koninklijk 
besluit nr 61 van 13 Januari 1935 op de 
verkopen met premH~n, 2 van de wet van 
31 December 1851 over de loterijen, 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden arrest 

(1) en (2) Verbr., 29 Maart 1938 (Arr. Yerbr., 
1938, biz. 72; Bull. en PASIC., 1938, I, 121); 
24 Maart 1943 (Arr. Yerbr., 1943, biz. 66; Bull, 
en PAsrc., 1943, I, 108) en 15 Mei 1944 (Arr. 
Yerbr., 1944, biz. 159; Bull. en PAsrc., 1944, 
I, 349). 

aanlegger schuldig verklaart aan de be
tichting van exploitatie van kansspelen, 
de toestellen welke hij aan groothande
laars verkocht als kansspelen beschou
wende omdat « in de verweten spelen, 
«Prick- Puzzle ll en «Fer a cheval ll, 
de kans aileen aan een speler toelaat een 
belangrijk lot te winnen ll, zonder te be
twisten dat iedere inzet of betaling een 
voorwerp van min of meer grote waarde 
verschafte, noch vast te stellen dat de 
waarde van die voorwerpen met de ge
dane betaling niet gelijkwaardig was, dan 
wanneer aanlegger betwistte dat het 
bier gaat over kansspelen, namelijk om
dat de tegenpartij altijd een voorwerp van 
min of meer grote waarde krijgt « tegen 
een geringe inzet (5 fr.), hetgeen, zulks 
aangenomen zijnde, het begrip van kans
spelen uitsloot om de verrichting te her
leiden tot hetzij een verkoop met premH~n 
(het belangrijk lot door de kans ver
schaft), hetzij een loterij, de ene noch de 
andere onder de toepassing vallende van 
de wet van 24 October 1902 : 

Overwegende dat aanlegger,_ bij zijn 
conclusies, op de verscheidene feitelijke 
elementen, aangeduid in het middel, wees 
om er uit af te 1eiden, niet dat er verkoop 
met premH~n of loterij was, maar cc dat het 
onmogelijk was aan te nemen dat aanleg
ger beroep had gedaan op de speelzucht 
om er voordeel nit te trekken ll ; 

Overwegende dat het arrest op passende 
wijze deze bewering beantwoordt door de 
vaststelling cc dat aanlegger aanzienlijke 
winsten heeft verwezenlijkt ll, c< dat het 
van belang ontbloot is dat de speler geen 
geld hoopt te winnen ll en « dat de aan
zienlijkheid van de inzet geen invloed 
heeft op het geoorloofd zijn van de exploi
tatie van het spel ll ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
wettelijk het karakter van kansspel recht
vaardigt, welk het aan de ondernemingen 
van beklaagde toekent door de vaststel
ling dat « in de verweten spelen de kans 
alleen aan een speler toelaat een belang
rijk lot te winnen ll; dat, opdat er kans
spel weze, het niet nodig is dat de door 
het lot niet begunstigde speler zijn inzet 
geheel zou verliezen; 

Dat het middel in feite en in rechte niet 
opgaat; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1, 4, 5, 6 
van de wet van 24 October 1902 op het 
spel, 2, 66, 67, 69 van het Strafwetboek 
(in 't bijzonder eerste onderdeel),. 1101·, 
1102, 1108, 1134, 1582, 1583 van het Burger
lijk Wetboek (in 't bijzonder tweede on
derdeel), doordat het bestreden arrest, 
vaststellend of erkennend dat aanlegger : 
1 o de verweten spelen en de premU\n 
verkocht en leverde aan niet vervolgde 
groothandelaars, publiciteit maakte en 
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raatl en inlichtingen verschafte, en soms 
premH~n met eveneens niet vervolgde 
kleinhanclelaars rnilde; 2" enkel winst 
verwezenlijkte door de verkoop, vooraf
gaandelijk aan alle exploitatie of inzet bij 
het spel, van gezegcle spelen en premien, 
eerste onderdeel, hem nochtans veroor
deelt als mededader van het misclrijf van 
exploitatie van kansspelen, omdat hij de 
gebezigde spelen had geleverd en pnbli
citeit had gemaakt en zekere inlichtingen 
had verschaft, zonder vast te stellen, on
dunks de' betwisting van aanlegger, dat 
geen cler voorwaarclen vereist door arti
kel 66 van het Strafwetboek vervnld was, 
dan wanneer de verkoop van spelen en 
van 11remien, welke zelfs voor een exploi
tatie van kansspelen knnnen gebezigd wor
den, door geen wet verboden is, noch door 
enige tekst wordt betengelcl, de exploitatie 
alleen van clie spelen verboden zijnde, dan 
wanneer cle veroordeling als mededader 
veronderstelt de medewerking tot de uit
voering, het verlenen tot de uitvoering 
van zodanige hulp dat zoncler zijn bij
stand het misdrijf niet kon gepleegd wor
clen, de uitlokking door verschillende wij
zen beperkend opgesomd, geen enkel van 
deze elementen ten deze vastgesteld zijnde, 
clan wanneer de verkoop, aan groothan
delaars, van spelen en gereedschap welk 
gebenrlijk door de kleinhanclelaars kun
nen gebrnikt worden, na wederverkoop 
aan een exploitatie van kansspelen, zelfs 
indien de· verkoper weet welk gebri.lik er 
van kan en zelfs zal gemaakt worden, niet 
de exploitatie van kansspelen uitmaakt 
naar cle zin van de wet van 24 October 
1902; tweecle ondercleel, verklaart dat de 
winst, welke voor aanlegger voortkomt 
uit de hem te last gelegcle zogezegcle 
exploitatie van kansspelen, winst <lie een 
essentieel element van het misclrijf is, ver
tegenwoordigd is door de winst welke hij 
haalcle nit de verkoop van de spelen en van 
de premien aan de groothandelaars <lie 
ze weder verkochteli aan kleinhandelaars 
omclat « de verkoop niet zon kunnen ver
wezenlijkt geweest zijn zonder de exploi
tatie van cle spelen JJ, dan wanneer de ver
koop voorafgaande aan alle exploitatie, 
deze zelfs een tussenwederverkoop onder
stellencl, voltrokken was en de betwiste 
winst voor alle exploitatie van het spel 
afwierp wat niet toelaat cle winst, door 
deze verkoop gelaten, te beschouwen als 
een winst voortkomende nit een toekom
stige, en overigens, louter hypothetische 
exploitatie op het ogenblik waarop het 
verkoopcontract werd gesloten : 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

na een omstanclige ontlecling cler feiten, 
beslist dat << om red en van deze handelin
gen en van deze bekentenissen, aanleg
ger als de spil van de schrander ingerichte 

exploitatie der verweten spelen voor
komt JJ; dat het arrest, alzo, op passencle 
en- wettelijke wijze de conclusies beant
woordt door de vaststelling dat aanlegger 
zich bij leveringen van toestellen of van 
premien aan de exploitariten van de kans
spelen niet beperkt heeft, maar recht
streeks aan de uitvoering der exploitatie 
van de kansspelen heeft meclegewerkt; 

Dat clit onderdeel van het midclel in 
feite niet opgaat; 

Over het tweecle onclerdeel : 
Overwegende dat, bij een souvereine be

oordeling der feiten, het arrest vaststelt 
clat << alhoewel de schijn hebbende van een 
winst op cle verkoopprijs, het door be
klaagde verwezenlijkt voordeel voorkomt 
als zijnde, in feite, zijn winstaandeel in 
de exploitatie van de verweten spelen; 
dat, zonder die exploitatie, de voordelige 
verkopen van de premie-artikelen, aang·e
boclen in het spel, niet zouclen verwezen
lijkt geweest zijn Jl ; 

Overwegende clat hij die, clank zij de 
exploitatie van kansspelen, voordelige ver
kopen verwezenlijkt, een winst nit het 
svel haalt; dat het zonder belang is dat 
de verkopen door hem rechtstreeks aan 

· cle spelers geclaan zonden geweest zijn of 
dat zij slechts gedaan werden, cloor tus
senkomst v:in een mede-exploitant, van zo
dra de winst voor de. verkoper het voor
cleel van zijn medewerking aan de exploi
tatie uitmaakt; 

Dat clit onclerdeel van het middel naar 
recht fault; 

Over het dercle middel : schencling van 
artikelen 12 en 97 van de Grondwet, 
1 en 6 van de wet van 24 October 1902 op 
de spelen, 2, 7, 42 en 43 van het Strafwet
boek, doordat het bestreden arrest, op dit 
punt de motieven van de eerste rechter 
overnemende, en vaststellende dat het on
mog·elijk is << in specie ll de premHln, aan 
tle groothandelaars gezonden voor de ver
volgingen en aan aanlegger teruggezonden 
en met cle stock van zijn regelmatige han
del vermeng·cl, te individnaliseren en terug 
te vinden, beslist dat de wettelijke ver
beurdverklaring, voorzien bij artikel 6 van 
de wet van 24 October 1902 << zal geschie
den door afneming op cle gehele stock van 
aanlegger van voorwerpen in natura, van 
gelijkwaarclig·e hoeclanigheid en hoeveel
heid, tot beloop van 600.000 frank, over
eenkomencl met de terng·gezonden voor
werpen JJ alzo de bijzonclere verbeurclver
klaring aannemende van andere voorwer
pen dan die welke bij het spel werden in
gezet of welke bestemcl of gebruikt wer
clen voor cle clienst van cle spelen, dan 
wanneer cle straf van cle verbenrdverkla
ring, naar lnid van de wet, slechts << de 
gelden en voorwerpen bij het spel ingezet, 
alsmecle de meubelen, werktuigen, gereed
schappen en toestellen gebruikt of be-

1 _ r. 
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stemd voor de dienst der spelen >> kan tref
fen of de zaken welke het voorwerp van 
de betichting uitmaken, door deze ver
oorzaakt of gediend hebbende om ze te 
plegen, voorwaarclen welke niet vervuld 
zijn wanneer het onmogelijk is de voor
werpen welke alzo ingezet, gebruikt of 
bestemd zouden geweest zijn, terug samen 
te stellen, te identificeren en te individua
liseren, wat in onderhavig geval uitdruk
kelijk is vastgesteld : 

Overwegende dat het arrest door het 
middel niet bestreden wordt in zover bet 
de verbeurdverklaring van de in het spel 
aangeboden premie-artikelen uitspreekt, 
waarvan het de aard, de waarde en de 
natuur bepaalt, noch in zover het vast
stelt dat beklaagde vrijwillig, tijdens 
het onderzoek, die voorwerpen gemengd 
heeft met soortgelijke voorwerpen welke 
hij op geoorloofde wijze bezat; 

Overwegende dat het arrest terecht be
slist dat, wanneer voorwerpen, waarvan 
de wet de verbeurd verklaring voorziet, 
door bet feit van beklaagde gemengd 
werden met zaken van dezelfde aard, der
wijze clat zij niet meer geindiviclualiseerd 
zijn, de beslissing van verbeurdverklaring 
kan uitgevoercl worden op een hoeveelheid 
dezer vervangbare zaken gelijk aan het 
getal van de verbeurdverklmu·de voor
werpen; clat dit, inderdaad, niet de om
zetting is van de verbeurdverklaring van 
een zaak in verbeurdverklaring van haar 
waarde, noch de verbeurdverklaring van 
een zaak waarvan de wet de verbeurdver
klaring niet toelaat; dat de door de wet 
voorziene beslissing van verbeurdverkla
ring alzo slechts uitgevoerd werd op de 
wijze waartoe het feit van beklaagde ge
dwongen. heeft toevlucht te nemen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

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

\ 

6 Maart 1950. - 2e kamer. - Voo1·zitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslag,qever, 
H. Sohier. - Gelijlclu.iclende concl~tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaaL - Pleite1·, H. della 
Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 6 Maart 1950. 

lVIUNT. - WISSELCONTH6LE. - BESLUIT VAN 
DE REGENT DD. 6 OCTOBER 1944. - VREEMD 
AAN DE BEZETTINGSMARKEN. 

De bepalingen van het besldtit van de 
Regent dd. 6 Octobe1· 1944 bekeffende 
de wisselcont1'6le zijn vreemd aa.n de 

ttitw_isseling, in bezet Duitsland, van be
zettw gsma1'lcen. wellce slechts in bezet 
Duitslancl nls m.iddel vlbn betalin g lcttn
nen. cUen.en. 

(GRUIELLE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 September 1949 gewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 1 en 5 van de besluitwet van 
6 October 1944, 1, 4 en 7 van het besluit 
van de Regent van 6 October 1944 en 196 
van het ~trafwetboek, doordat het be
streden arrest beslist clat de feiten, ten 
Iaste van aanlegger aangenomen, geen in
brenk uitmaken voorzien door gezegde be
sluiten van 6 October 1944 en, dienvolgens, 
een veroordeling uitspreekt bij toepassing 
van artikel 196 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat aanlegger beticht 
was van valsheden in geschriften gepleegd 
in bezet Duitsland; dat die valsheden ge
pleegd wenlen ter gelegenheid van de on
geoorloofde uitwisseling, in bezet Duits
land, van bezettingsmarken tegen Bel
giselle franken; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat het besluit van de Regent van 
6 October 1944 betreffende de wisselcon
tr6le niet van toepassing is op het uit
wisselen tegen Belgische franken, in bezet 
Duitsland, van bezettingsmarken, door de 
geallieerde militaire overheden in omloop 
gebracht, welke slechts in bezet Duitsland 
als midclelen van betaling kunnen dienen 
en in Belgie van gener waarde zijn; 

Overwegencle dat dergelijke interpre
tatie van voormeld besluit van 6 October 
1944 overeenkomstig is met artikelen 4 en 
volgende van cleze reglementaire bepaling; 

Dat het mid del in rechte niet opgaat; 
En overwegende dat cle substantH!le of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en clat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

6 1\'Iaart 1950.- 2e kamer. - VooTzitte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H .. Daubresse. - Gelijlclttidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. - PleUe1·, H. Planche 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2e KAMER. - 6 Maart 1950. 

REDENEN VAN DE YONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAD'ZAKEN. - VONNIS 
VAN YEROORDELING. - AANDUTDING VAN DE 



-447 

WETSBEPALING DIE RET FElT VERBIEDT. -
GEEN AANDUIDING VAN DE WETSBEPALING DIE 
DE STHAF BEPAALT. - GEBREK AAN REDENEN. 

Is niet gemotivee1·d, het vonrvis van ve?·
om·deling dat, n·iettegenstaande het de 
wetsbepaling aandtddt wellce het fe'it 
ve·rbieilt, deze niet aanclwidt ~oellce, dam· 
het bepalen, van de toe te passen st·raf, 
van cUt feU een inbmulc mctakt (1). 

LAMBERT. 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h~t bestreden 
vonnis, op 14 December 1!l49 in hoger be
roep g·ewezen door de Correctionele Recht
bank te Neufchateau; 

Over het middel van ambtswege : schen
cling van artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanlegger veroorcleelt tot een geldboete 
van 50 frank, verhoogd met 90 deciem, om, 
op de openbare weg, een aanhangwagen, 
waarvan de druk op het rijvlak groter is 
clan 500 kg. en gesleept door een voertuig 
met eigen beweegkracht, gebezigd te heb
ben, zonder een bewijs van schouwing· 
aan boord te hebben; 

Overwegende dat, indien die beslissing 
en het beroepen vonnis welke ze bevestigt, 
het ministerieel besluit vermelclen welk 
dit feit verbieclt, zij g·een wetsbepaling 
aanduiden die, de toe te passen straf be
palend, van dit feit een inbreuk mnakt; 

Dat het bestreden vonnis dus niet naar 
cle zin van artikel 97 van de Grondwet ge
motiveercl is ; 

Om die red en en, en zoncler. acht te slaan 
op het micldel door aanlegger ingeroe
pen, verbreekt het bestreden vonnis; be
veelt clat onclerhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van de 
Correctionele Rechtbanlr te Neufchateau 
en dat melding er van zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat cle kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Recht bank te Marche-en-Famenne, uit
spraak doencle in hoger beroep. 

6 J\llaart 1!l50.- 2e kamer. - Voo1·zUte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ver·slaggeve1·, 
H. Connart. - Gelijkl·uiclencle concl·Ltsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Ple'iter, H. Rousseau 
(van de Balie te Neufchateau). 

(1) Verbr., 10 November 1947 (A,., .. Verb1·., 
1947, blz. 359; Bull. en PASIC., 1947, I, 472). 

(2) Verbr., 16 :Mei 1939 (Bull. en PASIC., 
1939, I, 252). 

(3) Verbr., 4 October 1938 (A,.,·. Verb1·., 1938, 

2e KAMER. - 6 Maart 1950. 

1 o VERKEER. - REGEL VAN DE VERKEERS
VOORRANG. - 'l'OEPASSING ER. VAN ONDER
STEL'l' TWEE VERSCHILLEl\'DE OPENBARE WEGEN. 

2° VERKEER.- WEGGEBRUIKER DIE LINKS 
AFDRAAIT. - VERBOD DE DOORGANG AF TE 
SNI.JDEN VAN DEGENE DIE ZIJN WEG VERVOI.GT. 
- .DRAAGWIJDTE. 

1 o De toepassing vnn de 1·egel van de 
ve·rl<;ee?·svoo?Tang, bepanlcl bi.i arti
Tcel 54, pn?·ngntaf 1, van de Wegcode, 
onclerstelt clnt cle weggebntilccrs op twee 
·versch'illenclc openba-re wcgen rijclen en 
wiet op clezelfcle weo (2). 

2° De geb·rwilwr vcm de openbM·e weg, nan 
-wellce cle wegge1Jntike1·, d·ie Unlcs wil at
clnwien, cle rZoo1·,qnno niet mng afsnijclen, 
onvenninderd cle 7Jepaling van n?'t'ilcel 31 
vcm cle W egcorle, ·is cle weggeb-I"Ltilcer clie 
zij11 wer1 ove·1·eenlcomstig het reglement 
ve'l'vol,qt (3) ; cle weogebnt-ilcer, clie links 
w'il afcl·mwien, is d·ns niet verplicht 
le voo·rzien ant cle wegrJe1Jn£ilcer, die 
zi.jn weg vrYrvolgt, een verboden rijbe
·weg ing znl uitvoe1·en; cloch cle enkele 
o-mstnncliglwicl dnt cle snelheicl van het 
·voert-nig vtm die lantste weggebru·iker 
ovenl·mven -is, stelt de ee1·ste niet m·ij 
-vctn cle nnleving van het voo?·sclwift van 

_ n·I'Ukel 67, 2°, van de Wegcocle. 

(DESCAMPS, T. COPPEZ.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 5 Januari 1!l50 in hoger beroep 
gewezen door cle Rechtbank van eerste 
aanleg te Doornik ; 

In-'zover de voorziening de beslissing 
gewezen over cle publieke vordering be
doelt : 

Over het enig micldel : schencling van 
artikelen !l7 van de Gronclwet, 54 en 57 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, gewijzigd door artikel 8 van het be
sluit van de Regent cld. 18 October 1946, 
doorclat het bestreden vonnis aanlegger 
veroorcleelt om op een kruising, in over
trecling van vermelcl artikel 57, 2°, links 
afgedraaid te bebben en alzo de cloorgang 
afgesneden te hebben aun eerste ver
weercler die zijn weg vervolgde, dan wan
neer het vaststelt dat, indien aanlegger 
en eerste verweercler in tegenovergestelde 
richting op dezelfde weg reclen, die weg 
hoofdweg was daar waar aanlegger zich 
bevond en g·een hoofdweg op de plaats 

blz. 196; Bull. en PAsrc., 1938, I, 303); 1 :Maart 
en 20 December 1948 (A-IT. Ve,·b,·., 1948, blz. 119 
en 645; Bull. en PAsrc., 1948, I, 136 en 731); 
25 April 1949 (A·rr. F erb1·., 1949, blz. 268; Bull. 
en PASIC., 1949, I, 303). 
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wuur eerste verweerder zich bevond, zo
dat deze de doorgung voor uanlegger moest 
vrijlaten (artikel 54), en doordut arti
kel 57, 2°, in elk geval door aanlegger 
niet moest nageleefd worden ten opzichte 
van eerste verweerder cUe, volgens de 
vaststellingen van het vonnis, met een
overdreven snelheid reed en, dienvolgens, 
zijn weg niet regelmatig vervolgde : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat cle toepassing van de 

regel van verkeersvoorrang, bepaald bij 
artikel 54, paragraaf 1, onderstelt dat 
de weggebrnikers verschillende openbare 
wegen volgen ; 

Dat nit de vaststellingen van het bestre
den vonnis -blijkt dat aanlegger en eerste 
verweerder op dezelfde openbare weg in 
tegenovergestelde richting reden ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende, voorzeker, dat het ver

bod door artikel 57, 2°, van de Wegcode 
opgelegd slechts de weggebruiker be
schermt cUe zijn weg overeenkomstig het 
reglement vervolgt, in deze zin dat de 
weggebruiker, die links afdraait, niet ver
plicht is te voorzien dat de weggebruiker, 
die zijn weg vervolgt, een verboden rij
beweging zal uitvoeren; 

Maar overwegende dat de enkele om
standigheid dat de snelheid van het voer
tnig van de weggebruiker, die zijn weg 
vervolgt, overdreven is, de weggebruiker, 
die links afdraait, er niet van vrijstelt 
artikel 57, 2°, na te leven; 

Dat dit artikel, moest het geinterpre
teerd worden zoals het middel het voor
stelt, niet meer toepasselijk zou zijn pre
cies in het geval waarin de gevaren voor 
aanrijding, welke het als doel heeft te ver
mijden, en welke in het oog moeten vallen 
van de weggebruiker die Jinks afdraait, 
de grootste zijn ; 

Dat beide onderdelen van het midclel 
naar rech t falen ; 

En overwegende dat de snbstantH\le 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 vordering van de burger
lijke partijen betreft : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel middel 
inroept en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

Om die redenen, v:erwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

6 Maart 1950.- 2" kamer.- Voorzitte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Sohier. - GeUjlclniclende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMEH. - 6 Maart 1950, 

BEDROG 01\i'l'RENT DE HOEVEEL
HEID VAN DE VERKOOHTE ZAKEN. 
- BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF. -BE
DRIEGLIJKE HANDELINGEN. 

H et wanbecldjf van becl1·ou omtrent de 
hoeveelheicl van cle verlcochte zalren, clrtt 
wo1·dt beteuueld door artikel 499 van 
het St?·afwetboek, vereist als bestand
cleel lwt gebndlc Vftn- bellrieglijlce hande
lingen (1). 

(BUBGUET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 13 December 1949 door het Hof 
van beroep te Luilc gewezen ; 

Over llet micldelvan ambtswege : schen
ding van artikelen 499 van het Strafwet-
boek en 971 van de Grondwet, doordat het 
bestreden :arrest aanlegger schuldig ver
klaart aan llet misdrijf bij dit artikel 
voorzien zonder op het bestaan van be
drieglijke handelingen te wijzen : 

Overwegende dat artikel 499 van h~t 
Strafwetboek hem die de koper of de ver
koper zal bedrogen hebben omtrent de 
hoeveelheid van de verkochte zaken 
slechts straft indien hij bedrieglijke han
delingen aangewend heeft; 

Overwegende dat het arrest, indien het 
aanlegger veroordeelt tot de straf bij 
dit artikel voorzien en de betichting in 
cle bewoordingen van de wet omschrijft, 
nochtans, in de omstandige uiteenzet
ting van de feiten, welke het vaststaand 
verklaart, het bestaan van bedrieglijke 
handelingen niet vaststelt; 

Dat het dienvolgens de in het middel 
bedoelde wetsbepalingen schendt; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de midclelen van aanlegger, verbreekt 
het bestreden arrest; beveelt dat onder
havig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van het Hof van be
roep te Luik en dat melding er van zal 
worden gemaakt op de kant van het ver
nietigd arrest ; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

6 Maart 1950.- 2" kamer.- Voorzitte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
H. Sohier. - Gelijlclttidenfle conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. della 
Faille d'Huysse. 

(1) Verbr., 6 Mei 1946 (A1'1". T'm·b•·., 1946, 
biz. 170; Bull. en PAsrc., 1946, I, 176). 
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2" KAMER. - 6 Maart 1950. 

1 o VERKEER. - WEG DIE NIET VERDER 
LOOPT DAN DE AANSLUITING. - VONNIS DAT 
BESLIST DAT EEN WEG DIT KARAKTER BEZIT. 
- BESLISSING GESTEUND OP FEITELIJKE VAST
STELLINGEN. - VASTSTELLINGEN DIE BET WET
TELIJK BEGRIP NIET MISKENNEN VAN DE OPEN
BARE WEG DIE VERDER LOOPT DAN DE AAN
SLUITING. - BESLISSING WETTELI,TK. 

2o VERKEER. - VERHOOGDE WANDELWEGEN 
DIE ELKAAR VERLENGEN. - GEEN WETSBEPA
LING DIE VOORZIET DAT DE OPENBARE WEG, 
WAAROP DE EERSTE VAN DIE WANDELWEGEN 
IS GELEGEN, NOODZAKELIJK DOORLOOPT TOT DE 
TWEEDE WANDELWEG. 

Jo De 1·echter over de g1·ond stelt souve
,·e·in vast dat een openba1·e weg niet ve1·
der loopt dan de aans71Ltiting van twee 
wegen, mits hij het wettelijlc begrip van 
de openba1·e weg die verde1· loopt dan de 
aanslttiting 1iiet mislcent (1). 

2° Het blijlct uit ueen enlcele wetsbepaling 
dnt, wannecw twee 'L'erhoogde wandelwe
rten ellcna1· ve1·lengen, de openba1·e weg, 
wanrop cle eerste wandelweg is gelegen, 
noodznlcelijlc doorloopt tot aande tweede 
wnndelweg (2). 

( CC LONDON AND SCOTTISH INSURANCE 
CORPORATION Jl, T. DE GAVRE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op ·21 December 1949 door de Cor
rectionele Rechtbank te Nijvel gewezen; 

Over het enig middel : schending van ar
tikel 97 van de Grondwet, en van artike
len 3, 1 o, en 54 van llet koninklijk be
sluit van 1 Februari 1934 en van artikel 6 
van het besluit van de Regent dd. 18 Oc
tober 1946 (art. 52 en 53 van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1934) : 

Overwegende dat de vraag, of een open
bare weg verder loopt dan een aanslui
ting, afhangt van de ligging der plaatsen 
en, dienvolgens, van feitelijke elementen, 
souverein beoordeeld door de rechter over 
de grond; 

Overwegende dat de rechter, wel is 
waar, die beoordeling niet mag steunen 
op beschouwingen welke het wettelijk be
grip miskennen van de openbare weg die 
verder loopt dan de aansluiting ; doch 
dat het bestreden vonnis dit wettelijk be-

(1) Verbr., 13 October 1947 (.1b·r. Ve1·br., 
1947, blz. 316; Bull. en PAsrc., 1947, I, 407); 
14 Juni 1948 (Ar1·. Jlm·br., 1948, blz. 326; Bull. 
en PASIC., 1948, I, 379); 21 November 1949 (zie 
hoger, blz. 154; Bull. en PAsrc., 1950, I, 171). 

(2) Verbr., 31 Januari 1949 (A1·r. Jle1·br., 

\'F.RRR., 1950. - 2f.l 

grip niet miskent door te beslissen dat, in 
onderhavig geval, het bestaan van een ver
hoogde wandelweg, aan de overzijde van 
een aansluiting, in de verlenging van een 
verhoogde wandelweg welke de twee rij
wegen van een openbare weg scheidt, aan 
deze het karakter niet toekent van een 
weg welke verder loopt dan de aanslui
ting; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Overwegende dat, indien het vonnis bo
vendien hierop wijst dat cc de huizen, op
gericht aan elke kant van de Plaskylaan, 
na die aansluiting niet meer bestaan JJ, 

zonder dubbelzinnigheid daaruit blijkt 
dat die vaststelling door de rechter slechts 
ten overvloede gedaan werd; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del dus, bij gebrek aan belang, niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de aanlegger tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens de verweerders. 

6 Maart 1950.- 2" kamer.- VoMzittm·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Sohier. - Gelijlcl1ridende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Pinget 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2" KAMER. - 6 Maart 1950. 

VERAN'.rWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). - IN
BREUK OP DE POLITlE VAN BET VERKEER. -
GEPLEEGD DOOR EEN MINDERJARIGE DIE BI.T 
ZIJN OUDERS INWOONT. - 0NTVOOGDING. -
GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OUDERS 
KRACH'rENS ARTIREL 6 VAN DE WET VAN 1 Au
GUSTUS 1899. 

Wanneer een inb?'e~tlc op het 1·eglement 
op de politic van het verlwe1· WMdt ge
pleegd door een ontvoogcle minde1·ja1·ige, 
die bij zijn ouders inwoont, zijn deze 
laatste, in die hoedanigheicl, niet bur
gerlijlc vemntwoordelijlc voo1· de ve1'0or
delingen tot geldboete, schadevergoe
ding en lcosten, uitgesprolcen ten laste 
van hun lcind (3). (Burg. Wetb., arti
kel 1384; wet van 1 Augustus 1899, 
art. 6.) 

1949, blz. 83; Bull. en PASIC., 1949, I, 91) ; 
21 November 1949 (zie hoger, blz. 154; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 171). 

(3) Zie verbr., 11 Februari 1946 (An·. Jle1·br., 
1946, blz. 54; Bull. en PAsrc., 1946, I, 62, en de 
nota). 
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(GIET, T. liiiCHAUX.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 November 1949 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Verviers; 

I. Over de ontvankeijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat aanlegger slechts in 
zake betrokken is als burgerlijk verant
woordeli.ik voor Raymond Giet; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
ten laste van aanlegger geen veroor
deling heeft uitgesproken ten voordele 
van de beklaagden Raymond Giet en van 
Robert Raes, noch een vordering van 
aanlegger tegen de beklaagden heeft ver
worpen; dat de voorziening, in zover zij 
tegen die beklaagden is gericht, niet ont
vankelijk is, zonder voorwerp zijnde ; 

II. Over het enig middel : schencling van 
artikelen 6 van de wet van 1 Augustus 1899, 
194 van het Wetboek van strafvordering, 
372, 477 en 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek, cloorclat het bestreclen vonnis aan
legger burgerlijk verantwoordelijk ver
klaart : 1° voor de door zijn zoon, Ray
mond Giet, opgelopen veroordeling wegens 
inbreuken op artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek en op het koninklijk besluit 
van 1. Februari 1934, op 17 September 
1948 gepleegcl; 2°. voor de veroordeling tot 
betaling van schadevergoeding uitgespro
ken ten bate van de burgerlijke par
tij, Aime Michaux, clan wanneer gezegde 
Raymond Giet, op 27 Maart 1947 ont
voogd wercl : 

A. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing gewezen over de vorde
ring van het openbaar ministerie : 

Overwegende dat uit de beweegreclenen 
van het bestreden vonnis blijkt dat clit 
vonnis aanlegger burgerlijk verantwoor
delijk verklaart voor de veroorclelingen 
uitg<esproken ten laste van zijn zoon, 
Raymond Giet, betichte, om reclen dat 
deze minderj arig is en bij zijn vader in
woont; dat, volgens het vonnis, het zonder 
belang is, voor de toepassing .van artikel 6 
van de wet van 1 Augustus 1899, clat het 
minderjarig kind, voor de dag van het mis
clrijf, overeenkomstig artikel 477 van het 
Burgerlijk Wetboek ontvoogd wercl; 

Overwegencle dat de verantwoordelijk
heicl, gevestigcl bij artikel 1384, alinea 2, 
van het Burgerlijk Wetboek, waarop arti
kel 6 van de wet van 1 Augustus 1899 
wijst, voortvloeit nit de font welke de 
ouclers hebben begaan, en welke de wet 
vermoeclt, met de daacl niet te beletten die 
aanleicling geeft tot verantwoordelijkheid, 
dan wanneer zij de mogelijkheid en, clien
voigens, de plicht haclden dit te doen; 

Overwegende dat clie verantwoordelijk-

heid, precies omclat zij op een wettelijk 
vermoeden steunt, van strenge interpre
tatie is; 

Overwegencle dat, in de geclachte van de 
wetgever, indien de vader, of bij gebreke 
de moeder, voor de daad van hun minder
jarig kind moeten instaan, cUt om de re
den is dat zij er een volledig gezag over 
hebben, welk, met zorg uitgeoefend, hun 
zou toegelaten hebben de daacl te beletten 
die aanleicling geeft tot verantwoordelijk
heid; 

Overwegencle dat, van zijn ontvoogcling 
af, het minderjarig kind niet meer onder 
het gezag van zijn vader en moeder blijft, 
zoals volgt uit artikel 372 van het Bur
gerlijk Wetboek; dat het de ouclers, van 
hun gezag door de wet zelf outlast, niet 
als font zou kunnen aangewreven worden 
cUt gezag niet uitgeoefend te hebben om 
hun kind van een claad af te wenden wan
neer zij de macht niet meer haclclen om 
hem die daad te verbieden ; 

Waaruit volgt clat het l:iestreden vonnis, 
in zover het, uitspraak doencle over elf' 
vordering van het openbaar ministerie, 
aanlegger burgerlijk verantwoordelijk ver
klaart voor zijn ontvoogde minderjarige 
zoon, de in het middel bedoelde wetsbepa
lingen schendt ; 

B. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing gewezen over de burger
lijke vordering van Aime Michaux : 

Overwegende dat de hierboven uiteenge
zette overwegingen ter gelegenheid van 
het onderzoek van cle voorziening, voor zo
veel zij is gericht tegen de beslissing over 
de vordering van het openbaar ministerie, 
de verbreking rechtvaardigen van het be
streden vonnis in zover het, in overtreding 
van artikelen 372, 477 en 11)84 van het 
Burgerlijk Wetboek, aanlegger burger
lijk verantwoordelijk heeft verklaard voor 
de veroordeling tot schadevergoeding uit
gesproken ten laste van zijn minderj a rig 
ontvoogd kind ; 

Om die reclenen, verbreekt het bes"treden 
vonnis voor zoveel het, uitspraak doende 
over de vordering van het openbaar mi
nisterie en over de burgerlijke vorcleririg 
van Aime Michaux, aanlegger burgerlijk 
verantwoordelijk verklaart voor de ver
oordelingen uitgesproken ten laste van 
Raymond Giet; beveelt dat onderhavig ar
rest zal worden overgeschreven in de re
gisters van de Rechtbank van eerste aan
leg te Verviers en dat melding er van zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigcle beslissing; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; veroor
deelt verweerder Michaux tot de kosten, 
daarin niet begrepen de kosten gedaan ten 
opzichte van verweerders Raymond Giet 
en Robert Raes, welke ten laste van 
aanlegger zullen blijven; verwijst de zaak, 
alzo beperkt, naar de Correctionele Recht-
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bank te Luik, uitspraak doende in hoger I 
beroep. 

6 Maart 1950.- 26 kamer. - Voon<::ittfw, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Daubresse. - Geli.ilcluiclende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMEH. - 6 Maart 1950. 

1o REOHTERLIJKE INRIOHTING. 
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. - VERSOHIL
LI!:ND VOLGENS RET ZITTINGBLAD EN VOLGENS 
DE UITGIFTE VAN RET VONNIS. - NIETIG 
VONNIS. 

2o VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN DE BESLIS
SING VAN VEROORDELING VAN DE VERDACHTE. 
- GEEN VOORZIENING DOOR DE_ BURGERLIJK 
YERANTWOOR-DELIJKE PAR'l'IJ NOOH TEGEN 
RAAR. :__ GEVOLGEN VAN DE YERBREKING TEN 
AANZIEN VAN DIE PAR'l'IJ. 

1 o vTT annee·r volgens de ve-rmelclinge-n van 
het zitt-ingblacl, aan de ene zijde, en van 
het · vo1111tis, aan de ande1·e zijde, de 
·rechte1·s clie het vo·1111tis hebben gewezen 
-niet aezeltae z-ijn, is het vonnis nie
tig (1). (Wet van 20 April1810, art. 7.) 

2° 1Vannee-r ae verb1·elting van de beslis
s-ing vnn verooraeling wo1·dt ·uitgestJ1'0-
7cen op ae voo1·ziening van ae ve1·aachte 
en flat ae b~wgerlijlc ve1·antwoordelijlce 
1JWrtij geen voo-r.ziening heeft _ing~steld 
en e1· tegen hnar geen voo1·ztentng ts ge-
1"-icht, wo1·flt cle beslissing vnn het von
nis, waarbij clie pa1·tij bu1·gerlijlc ver
nntwoo1·flelijlc wonlt ve1"1claa1·d, zonde1· 
voonverp (2) . 

(VANDERMEULEN.) 
I 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis op 21 December 1949 in hoger be
roep g~wezen door de Oorrectionele Recht
bank te Kortrijk; 

Over het miclclel van ambtswege : schen
cling van artikelen 7 van de wet van 
20 April 1810 en _97 van de Gronclwet : 

Overwegencle dat het onderzoek van de 
.zaak op de terechtzitting van 7 December 
1949 geschieclcle ; 

Dat, nadat de beklaagde en het open-

(1) Verbr., 15 November 1948 (A•·•'· T'eTb1'., 
1948; blz. 557; Bull. en PASIC., 1948, I, 636); 
8 September 1949 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 584). 

(2) Verbr., 14 November 1949 (zie hoger, 

baar ministerie gehoord waren geweest, 
de eerste in zijn midclelen van verdedi
ging, de tweede in zijn vorderingen, de 
zaak op 21 December 1949 voor uitspraak 
uitgesteld wercl; 

Overwegende dat, volgens het proces
verbaal der terechtzitting van 7 December 
1949, de zetel op die datum samengesteld 
was uit de heren Oarnewal, rechter dienst
doencle onclervoorzitter, J. Rommel, rech
ter, en Y. Tallon, plaatsvervangencl rech
ter; 

Overwegende dat de uitgifte van het be
streden vonnis vermelclt clat het op 21 De
cember 1949 uitgesproken wercl door de 
Oorrectionele Rechtbank te Kortrijk, sa
mengesteld uit de voornoemcle rechters en 
dat het door hen werd onclertekend; 

Maar dat het zittingblacl van 21 Decem
ber 1949, als leden van de zetel, de heren 
P. Oarnewal, rechter dienstdoende onder
voorzitter, X. Verbrugghen, rechter, _en 
V. Tahon, plaatsvervangend rechter, aan
duidt; 

Overwegende dat de tegenstrijdige ver
meldingen van het zittingblad en van het 
vonnis niet toelaten na te gaan of al de 
rechters, die aan de uitspraak van de be
streden beslissing deelnamen, het ter te
rechtzitting van 7 December 1949 gedane 
onderzoek van de zaak wel hebben bijge
woond; 

Overwegende dat, naar luid _van arti
kel 7 van de wet van 20 April 1810, de ar
resten die geveld werclen door rechters die 
niet al de terechtzittingen van de zaak 
bijwoonden, nietig worden verklaard; dat 
deze bepaling toepasselijk is op al de 
rechterlijke beslissingen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover het aanlegger ver· 
oordeelt, de beslissing van het vonnis dat 
Joseph Duponcheel burgerlijk verant
woordelijk is voor deze veroordeling alzo 
van voorwerp ontbloot wordende; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven ill de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Kortrijk en dat mel
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; laat 
de kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar de Oorrectionele Rechtbank 
te Doornik, uitsprank doende in hoger be
roep. 

6 Nraart 1950.- 2e kamer.- Voomitte1·, 
H. Louveatix, voorzitte:r. - Ve1·slaggever, 
H. Daubresse. - Gelijlclu,iaende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

blz. 134; Bull. en PAsrc., 1950, I, 148, en de 
nota 2, blz. 149) ; 27 Fe bruari 1950 (zie hoger. 
blz. 4,28; Bull. en PAsiC., 1950, I, 456). 
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2e KAMER.- 6 Maart 1950. 

VERKEER. - VERKEERSVOORRANG. - AAN
SLUI'l'ING VAN EEN ALS HOOFDWEG BESCHOUWDE 
WEG EN VAN EEN WEG DIE NIET AL'fiJD SECUN
DAIR IS NOCH ALS HOOFDWEG BESCHOUWD 
WORDT. - VOORRANG VAN DE WEGGEBRUIKER 
VAN DE WEG DIE ALS HOOFDWEG BESCHOUWD 
WORDT. 

Bij cle aanshtitinu van een wer1 cUe floor 
a1·Ukelen 52 of 53 van de Weucode als 
hootdweg beschouwd wonlt, met een 
weu die niet altijcl secundai'l' is noch 
floor de voormelde bepalinuen als hoofcl
weu beschouwd wonlt, kwam de ver
keersvo01Yanu toe, zelfs v66r het in wer
kinu t?·eden van het besl1tit van 1.1 Fe
bruar·i 1950, aan de weggebntilwr van 
de weu die als hoofdweu w01·dt be
schouwcl (1). (Kon. besl. van 1 Febrnari 
1934, gewijzigd door besluit van de Re
gent dd. 16 October 1947, art. 50 en 54.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E BHUSREL, 
T. LOUVIER.) 

ARHEST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 November 1949 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Brussel ; 

Over het enig midclel : verkeerde inter
pretatie van artikelen 50 tot 54 v.an het 
Algemeen Reglement op de verkeerspolitie 
(koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
gewijzigd bij het beslnit van de Regent 
dd. 16 October 1947, art. 3) en schending 
van a.rtikel 55 van hetzelfde reglement, 
alsook van artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek, doordat de bestreden beslis
sing het bestaan van een font heeft afge
leid, welke het gebrek aan voornitzicht of 
voorzorg in hoofde van de beklaagde uit
maakt, nit de omstandigheid dat deze 
laatste, een motorvoertnig besturend op 
een weg welke, lnidens gezegde artike
len 50 tot 53, nitdrnkkelijk beschonwd 
wordt noch als hoofd- noch als secnndaire 
weg, aan de kruising van' deze weg met 
een hoofdweg de doorgang niet vrijgelaten 
heeft voor de weggebruiker die over deze 
hoofdweg reed, dan wanneer het verkeer 
bij samentreffing van een hoofdweg en 
van een weg die i:toch hoofdweg noch se
cundaire weg is, - geval door artikel 54 
niet uitdrnkkelijk voorzien, - beheerst 
wordt door artikel 55, welk de weggebrui
ker, die een kruising nadert, verplicht zich 
ten opzichte van degene, die van rechts 
komt, als de weggebruiker van de secnn
daire weg te gedragen, en dat nit de fei-

(1) Zie de voetnota, getekend R. H., onder
aan bet arrest in Bull. en PAsrc., 1950, I, 480. 

telijke vaststellingen van het vonnis blijkt 
dat beklaagde van rechts kwam : 

Overwegende dat artikel 50 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
gewijzigd door artikel 3 van het beslnit 
van de Regent van 16 October 1947, door 
zonder beperking te bepalen dat ter re
geling van het verkeer bij splitsingen, 
aansluitingen of kruisingen, de openbare 
wegen op die plaatsen en bij ltet naderen 
er van, als secundaire wegen of als hoofd
wegen worden beschouwd, oplegt al de 
openbare wegen te rangschikken in een 
dezer twee klassen, daar waar zij uitlopen 
op splitsingen, aansluitingen of kruisin· 
gen; 

Overwegencle clat het in verband is met 
die voorafgaandelijke bepaling dat arti
kel 52 van hetzelfde koninklijk besluit, 
insgelijks gewijzigcl door artikel 3 van 
het voormeld besluit van de Regent, moet 
geinterpreteerd worden; 

Overwegende dat men, dienvolgens, 
moet aannemen dat dit artikel 52 een 
algemene clraagwijclte heeft en dat, door 
in de bebouwde kommen aan zekere we
gen het karakter van hoofdweg toe te 
kennen, het zijn wil te kennen geeft aan 
die wegen al de andere omlergeschikt te 
maken, behalve deze die wettelijk zelf 
hoofdwegen zijn; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
in onderhavig geval vaststelt dat de aan
rijding geschiedde in de Brusselse agglo
meratie, op de aansluiting van de Loniza
laan en van de Goedheidstraat, dat de 
Louizalaan, krachtens vermelcl artikel 52, 
moet beschouwcl worden als hoofdweg, en 
dat de Goedheidstraat, waar geintimeerde 
(hier verweerder) kwam uitgereden, ver
der clan de aansluiting loopt, maar een 
weg is met een rijweg waarop geen spoor
lijn loopt; 

Dttt het nit die vaststellingen afleidt dat 
« de Goeclheidstraat secundair is ten op
zichte van de Louizalaan '' en dat, bij toe
passing van ttrtikelen 50 tot 54 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
« ge'intimeerxle de doorgang moest vrij
laten voor de weggebruiker van de Louiza
laan ''; 

Overwegende clat, met alzo te beslissen, 
de rechter over de grond, verre van de in 
het middel bedoelde wetsbepalingen te 
schenclen, ze juist heeft toegepast; 

Waaruit volgt clat het miclclel naar 
recllt faalt; 

En overwegencle dat de substantii~le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

6 Maart 1950. ·- 2• kamer. - Voo1·zitter, 
H. Louvettux, voorzitter. - Ye,rslaouevm·, 
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H. Daubresse.- GeUjTcluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 Maart 1950. 

1° MIDDELEN TO'r VERBREKING. 
IN z,uu;N VAN RECHTSTHEEKSE BELASTINGEN. 
- GESTEUND OP EEN STUK WAARVAN NIET 
VASTSTAAT DAT nET AAN DE RECHTER OVER DE 
GROND WERD OVERGELEGD. - 0NONTV ANKE
LIJK MIDDEL. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
GRONDBELASTING. - KWIJTSCHELDING OF 
VEBiMINDERING VAN DE BELASTING. - UITZON
DERLIJKE OMSTANDIGHEDEN ONAFHANKELIJK 
VAN DE WIL VAN DE. EIGENAAR. - 0MSTANDIG
HEDEN VOLGEND UIT DE OORLOG. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - IN ZAKEN VAN RECIIT
STREEKSE BELASTINGEN. - V ASTSTELLINGEN 
EN MOTIEVEN MOETEN ELKAAR INTERPRETEREN. 

1 o Is niet ontvalnlcelijlc, een rn·iddel ge
stettncl 011 een st1t7G wacwvan niet vast
staat clat het aan de r·echter over de 
g'I"Ond werd over·gelegcl (1). 

2° Kwijtschelding of venni.ncle·r·ing van cle 
belasting nwet wor·clen verleend naar· 
verhottding van het ver·schil tussen het 
kaclasM·aal inlcomen en het wer·TceUjlc 
netto-inTw11ten vrtn een om·oerend goed 
waar·van cle opbTen,qst weTcl te niet ge
claan of ver·minderd ingevolge uitzon
clet·Ujlce omstwndigheden, onafhanlcelijlc 
van de wil van cle eigenaar en. voor·t
Twmend uit de om·log (2). (W ettell: be
treffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld de 31 .Tuli 1943; art. 13, 
par. 1.) 

3° De vaststellingen en cle motieven van 
een an·est moe ten cle ene clom· cle andeTe 
wm·den ge'interpreteer·d (3) . 

(ADMINISTRATIE VAN FINANCii1N, T. ANCIAUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 Maart 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel : schending van arti
kelen 1319, 1320, 1322 en 1354 van het Bur
gerlijk Wetboek, 13, paragraaf 1, van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, samengeschakeld door het be-

(1) Zie verbr., 24 Februati 1938 (Bull. en 
PASIC., 1938, I, 68) ; 11 December 1944 (An·. 
Verbr., 1944, blz. 57; Bull. en PASIC., 1944, 
I, 63). 

(2) Zie verbr., 3 October 1939 (Bull. en 

sluit van 31 Juli.1943 en 4, paragraaf 1, 
van de besluiten betreffende de nationale 
crisisbelasting, samengeschakelcl door het 
besluit van 31 Juli 1943, doordat het bestre
clen arrest verklaart clat het 'te begrijpen 
is dat de bijzonder aan het oorlogsrisico 
blootgestelde wijken, zoals deze in nabij
heid van de stations, door een g·edeelte 
van de bevolking gedurende cle gause tijd 
van het jaar 1944 verlaten werclen en clat 
dus het feit, clat een gecleelte van het on
roerencl goed van verweerder in clien tijd 
niet bewoond was, aan die omstandighe
den mag toegeschreven worden eerder 
clan aan de vrije wil van verweerder, 
dan wanneer nit de brief, welke op 
26 Maart 1948 aan de directeur van de be
lastingen door verweerder werd gestuurcl, 
deze uitdrukkeli3k erkent dat het feit, 
dat zijn onroerend goecl, te Schaarbeek, 
Monplaisirlaan, urs 91-95, gecleeltelijk 
onbewooncl is gebleven gedurende het 
jaar 1944, hieraan te wijten is clat de 
eigenaar, die de werkhuizen wilde bezet
ten om er zijn mechanische constructie
nijverheicl oncler te brengen en de eerste 
verdieping geheel voor waning en burelen 
wilde voorbehouclen, voorafgaandelijk 
alle vroegere huur.clers opzegging hacl g·e
geven en einclelijk einde 1944, begin 1945, 
de ontruiming van die verclieping had be
komen: 

Over het eerste ondercleel van het mid
del: 

Overwegencle dat, noch uit de vaststel
lingen van het bestreden arrest, noch uit 
regelmatig bij de rechtspleging gevoegde 
stukken blijkt, dat de brief, welke be
doeld is en waarvan het geloof zogezegd 
geschonden werd, in de veronderstelling 
dat hij het karakter van bewijs zou ge
had hebben, aan de rechter over de grand 
werd overgelegd; 

Overwegende dat het eerste onclerdeel 
van het middel in feite niet opga:at; 

Over het tweede onderdeel van het mid
del: 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
vaststelt << dat de bijwnder gevaarlijke 
ligging in oorlogstijd van het onroerend 
goecl van verweerder, wegens de nabi.j
heid van het station te Schaarbeek, een 
rampspoedige invloed moest hebben, zowel 
op het bedrag van cle huurprijs van de 
bewooncle delen, als op cle mogelijkheden 
huurders te vinden voor de beschikbaar 
geworden clelen >> ; 

Dat het hierop wijst « dat het verschil 
tussen het kadastraal inkomen en de op-

PASic., 1939, I, 399); 22 en 23 Maart 1g,18 (A>"''. 
Jferbr., 1948, blz. 171 en 177; Bull. en PASIC., 

1948, I, 192 en 203, en de nota's 1 en 2); 
13 Juli 1948 (Bull. en PASIC., 1948, I, 454). 

'(3) Verbr., 27 Februari 1947 (Bull. en PASIC., 

1947, I, .89). 
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brengst van de rechtstreekse exploitatie 
niet aan de eigenaar te wijten is en niet 
uit zijn wil voortvloeit zich zijn onroerend 
goed geheel of gedeeltelijk voor te behou
den, cloch slechts het gevolg van uitzon
derlijke en van zijn wil onafhankelijke 
omstancligheden is>> en « dat die omstan
digheden klaarblijkelijk uit de ligging van 
het aan de grondbelasting onderworpen 
goed voortvloeien »; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
tot staving van die vaststellingen en om 
nog beter het karakter er van te doen uit
schijnen, daaraan toevoegt << dat het te 
begrijpen is dat de bijzonder aan het oor
logsrisico blootgestelde wijken, zoals deze 
in de nabijheid van de stations, door -een 
gedeelte van de bevolking gedurende de 
gause tijd van het jaar 1944 verlaten wer
den en dat dus het feit, dat een gedeelte 
van het onroerend goed van verweerder in 
dien tijd niet bewoond was, aan die· om
standigheden mag toegeschreven worden 
eerder dan aan de vrije wil van verweer
der »; 

Overwegende dat aanlegger, die zijn 
voorziening niet steunt op een gebrek aan 
motivering, staande houdt dat het arrest, 
door er op te wijzen dat het feit, dat een 
gedeelte van het onroerend goed van ver
weerder niet bewoond was, eerder dan 
aan de vrije wil van deze laatste, aan die 
omstancligheden te wijten is, artikel 13, 
paragraaf 1, van de samengeschakelcle 
wetten zou geschonden hebben, omdat het 
aldus niet zou vastgesteld hebben dat clit 
feit van niet bewoond te zijn te wijten 
was aan een << van zijn wil volkomen on
afhankelijke » omstandigheid; 

Overwegende dat de vaststellingen en 
de redenen van een arrest moeten geinter
preteerd worden de ene door de andere; 
dat nit hun vergelijking bli.ikt dat het be
streden arrest, op ondubbelzinnige wijze, 
vaststelt clat het feit dat het litigieus ge
deelte van het onroerend goed niet be
woond was, het gevolg was van uitzonder
lijke en van de wil van verweerder onaf
hankelijke omstandigheden ; 

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

7 Maart 1950.- 2" kamer.- Voo1·zitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Versl-aggever, 
H. Sohier. - Gelijlcluidende conc1usie, 
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

(1) Vaste rechtspraak en o. m. verbr., 3 No-
vember 1949 (zie hoger, biz. 103; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 113). 

(2) Verbr., 22 Januari 1940 (Bull. en PASIC., 

1940, I, 21, en de nota); 14 Juli 1941 (ibid., 

2" KAMER.- 7 Maart 1950. 

1° MIDDELEN TOT VERBREJKING. 
IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- J\IJIDDEL DAT SLEOH'l'S EEN OVERBODIGE 
REDEN BESTR[JDT. - 0NONTVANKELlJK MID
DEL. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSIJELASTING. - VERZEKERINGSMAKE
LAAR. - BEQRIP. - BEZOLDIGINGEN VAN DE 
VERZEKERINGSMAKELAAR AAN DE BEDRIJFSRE
LASTING ONDERWORPEN INGEVOLGE ARTIKEL 25, 
PARAGRAAF 1, 3°, YAN DE SAAIENGESOHAKELPE 
WE1'TEN. 

3° REDEJNEJN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - IN ZAKEN VAN REOHT
STREEKSE BELASTINGEN. VERWIJZING 
DOOR RET ARREST NAAR DE REDENEN VAN DE 
RESLISSING VAN DE DIREOTEUR1 VAN DE RELAS
TINGEN. - WETTELIJKHEID. 

1 o Is niet ontvanlcelijlc, het middel dat 
slechts een overbodige 1·eden van het 
a1·rest bestrijdt (1). 

zo Moet worden aange:zien als :zijnde een 
ve1·zelce1·ingsmalcelaar, waarvan de- be
:zoldigingen aan de bed1-ijfsbelast-ing on
de1·worpen zijn inge·volue a1·tilcel 25, 
tJaragraat 1, 3°, van de samengescha
lcelcle wetten, hij die, alhoewel agent 
van een bepaalcle maatschappij, commis
sielonen heett ontvangen van tal1"ijlce 
andere maatschappijen, met ueen hun
ner een betliendencontract heett geslo
ten en de vrijheicl heeft behouclen zioh 
te wenden tot' cle maatschappij van :zijn 
lceus. 

3o Het hot van beroep, uitspraak doende 
op een _beroep in zalcen van recht
streelcse belastingen, motiveert' wettelijlc 
:zijn arrest clo01· verwij:zing naa1· de re
denen va~t cle beslissing van de clirecte1tr 
van de belastingen (2). (Grondwet, arti
kel 97.) 

(DELIJROUOK, ~- ADMINISTRATIE VAN ~'INANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 April 1948 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van cle Grondwet, doordat het 
hof van beroep het bestreden arrest heeft 
gemotiveerd door de redenen van de beslis
sing van de directeur van de belastingen, 
daaraan toevoegende clat, v66r het hof, 

1941, I, 300).; 12 Juni 1944 (ibid., 1944, I, 382); 
zie ook verbr., 22 December 1948 (A1-r. T'e,-b,·., 
1948, biz. 656; Bull. en PASIC., 1948, I, 744) en 
5 Juli 1949 (Arr. Ye1'b1·., 1949, biz. 457; Bull. 
en PASIC., 1949, I, 525). 
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aanlegger geen element in rechte of in 
· feite aanvoert dat van aard is die beslis
sing te ontzenuwen, dan wanneer gezegde 
aanlegger in conclusies verwees naar de 
redenen van zijn verzoekschrift, waarbij 
antwoord werd verstrekt op elke reden 
welke door de directeur van de belastingen 
werd aangegeven om zijn beslissing te 
rechtvaardigen, en dat namelijk aan
legger als rechtsmiddel inriep een arrest 
van het Hof van verbreking, dat tussen 
partijen werd gewezen betreffende de be
lasting van het dienstjaar dat de betwiste 
dienstjaren voorafgaat en dat de redene
ring te niet doet, welke het hof van beroep 
in clit geval gehouden had en waarbij de 
aanslag goedgekeurd werd, redenering wel
ke de directeur van de belastingen eenvou
dig weg herhaalt in de beslissing waarvan 
het bestreden arrest de motivering over
neemt: 

Overwegende dat, bij v66r het hof van 
beroep regelmatig genomen , conclusies, 
aanlegger zich beperkt bij de betwisting 
van de feitelijke vaststellingen welke de 
directeur van de belastingen toegelaten 
hebben te verklaren dat aanlegger de 
volledige vrijheid had behouden om de 
risico's te doen dekken door een maat
schappij naar zijn kens, volgens zijn be
langen of de voorkeur van zijn klH~nten, 
om daaruit af te leiden dat hij in 1940-
1941 verzekeringsmakelaar en geen verze
keringsagent was ; 

Overwegende dat, door overname van 
de redenen van de directoriale beslissing, 
het bestreden arrest vaststelt dat aan
legger in 1940 en in 1941 met maatschap
pijen naar zijn keus onderhandeld heeft 
en dat hij met geen enkele er van een 
contract van verzekeringsagent gesloten 
heeft; 

Dat het daardoor op gepaste wijze de 
conclusies beantwoordt; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel : schending van 

artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1780, 
1984 en 1987 van het Burgerlijk Wetboek, 
64 van het W etboek van k<Hiphandel, 25, 
paragraaf 1, 2°, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, doordat het bestreden arrest, verwij
zende naar de beslissing van de flirecteur 
van de belastingen, aangenomen heeft dat, 
wijl aanlegger door geen bediendencon
tract verbonden is en de bijdragen, voor
zien door de wet van 16 Jnni 1930 betref
fende de bediendenpensioenen, niet gestort 
werden, hij noodzakelijk makelaar moet 
zijn, dan wanneer volgens de ministeriele 
omzendbrief van 31 Jnli 1935, nr R B 180806, 
betreffende de toepassing van artikel 25 
van de samengeschakelde wetten, de verze
keringsagenten geen bedienden zijn, doch 
dat zij daarom niet als makelaars moeten 
aangezien worden doch eerder als be-

taalde lasthebbers, vallende onder de be
lasting van artikel 25, paragraaf 1, 2°, 
dat van toepassing is op alle personen be
zoldigd door een derde, zonder door een 
aannemingscontract verbonden te zijn : 

Overwegende dat het middel, waarbij 
die reden betwist wordt, in de veronder
stelling dat het gegrond ware, de verbre
king niet zon kunnen medebrengen, daar 
het arrest gerechtvaardigd blijft door de 
souvereine vaststellingen waarbij het de 
redenen overneemt van de directoriale be
slissing, welke namelijk hierop wijst dat 
verweerder « in 1940 en 1941 zaken heeft 
toevertronwd aan andere maatschap
pijen welke dezelfde gevaren dekken ll 
dan aan de maatschappij waarvan hij 
de agent beweert te zijn, maatschap
pijen welke hem commissielonen hebben 
gestort, en dat hij « de volledige vrijheid 
heeft behonden zich tot de maatschappijen 
van zijn kens te wenden, volgens zijn 
belangen de voorkenr van zijn klien
ten l>; 

Overwegende dat het midclel, waarbij 
slechts een overbodige reden wordt bestre
clen, niet ontvankelijk is ; 

Over het dercle midclel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1780, 
1984, 1987, 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, 64 van het Wetboek van koophandel, 
25, paragraaf 1, 1 o en 2°, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doordat het bestreden ar
rest, verwijzende naar de motivering van 
de directenr van de belastingen, nit het 
feit dat << zoals voor de voorgaande jaren, 
talrijke maatschappijen aan aanlegger in 
1940 en 1941 commissielonen betaald heb
ben >> ,afieidt dat aanlegger in de loop van 
die clienstjaren aan die maatschappijen 
zaken zon toevertronwd hebben, dan wan
neer, in werkelijkheid, aanlegger al 
z~jn zaken heeft voorbehonclen aan de 
maatschappijen waarvan hij de agent is, 
behalve in uitzonderlijke gevallen : 

Overwegende dat, in strijcl met wat het 
middel beweert, het bestreclen arrest geen 
afieiding maakt, doch vaststelt dat aan
legger, in de loop van de bedoelde jaren, 
zaken heeft toevertronwd aan andere 
maatschappijen dan die waarvan hij zich 
de agent heet; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het vierde middel : schencling van 

artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1780, 
1984, 1987, 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, 64 van het Wetboek van koophandel, 
25, paragraaf 1, 2°, van de samengescha
kelde wetten betreffencle de inkomstenbe
lastingen, cloordat, na b.et klein aantal 
zaken, te hebben vastgesteld, door aan
legger aan andere verzekeraars toever
trouwd dan die waarvan hij de agent is, 
de directenr van de belastingen en het hof 
van beroep, welk dezelfde motivering aan-
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neemt, daaruit afleiden dat de agent als 
makelaar moet aangezien worden, dan 
wanneer, vergeleken met de massa zaken 
voorbehouden aan de maatschappijen 
waarvan aanlegger de agent is, het over 
een bijkomstigheid van zijn bedrijf van 
agent gaat en niet over een hoofdzakelijke 
bediening : 

Overwegende dat het middel in strijd is 
met de vaststellingen van de directoriale 
beslissing waarvan het bestreden arrest 
de redenen overneemt; dat zo die beslis
sing vaststelt clat aanlegger in 1940 en 
1941 slechts vijf zaken heeft toevertrouwd 
aan andere maatschappijen dan die waar
van hij zich de agent heet, zij daarenboven 
vaststelt dat, zoals de voorgaande jaren, 
talrijke andere maatschappijen hem in 
1940 en 1941 commissielonen hebben be
taald, dat aanlegger met geen enkele van 
de maatschappijen welke van zijn clien
sten gebruik maakten een bediendencon
tract heeft gesloten en dat hij de volledige 
vrijheicl heeft behouden om zich tot de 
maatschappij naar zijn kens te wenden; 

Overwegencle dat het middel in feite 
niet opgaat; 

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

7 Maart 1950.- 2" kamer.- Voo1·zitter, 
H. Louveaux, voorzitter. ~ Verslaggevm·, 
H. Fettweis. - Gelijlchticlende concl~tsie. 
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advo~ 
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Wets (van 
de Balie bij het Hof van beroep te Brus
sel) en Van Leynseele. 

2e KAIVIER.- 7 Maart 1950. 

1" INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - BEWIJS VAN 
HET JUISTE BED RAG VAN ZIJN BELASTBARE 
INKOMSTEN RUST OP DE BELASTINGPLICHTIGE. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- J\IIIDDEL GESTEUND OP EEN GESCHRIFT. -
BESTAAN EN INHOUD VAN DIT GESCHRIFT NIET 
DOOR HET BESTREDEN ARREST VASTGESTELD. 
- GESCHRIF'l' NIET REGELMATIG NEERGELEGD. 
- l\frDDICL MIST IN FEITE. 

1 o W anneer de bClastingplichtige vwn 
ambtswege wordt belast, ntst hot be
wijs van het jt!iste bedrag van zijn be
lastbare inlcomsten 011 hem zelf (1). (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 56.) 

2° Mist teitelijlce grondslag, hot middel, 

(1) Verbr., 21 Februari 1950 (zie hager, 
biz. 413; B,ll. en PASIC., 1950, I, 441). 

(2) Zie o.m. verbr., 5 October 1948 (Arr. 

aangevoerd tot stavvng van eon voorzie
ning in zalcen van 1·echtst1·eelcse belas
tingen, en gesteund op eon geschrijt, 
wannee1· hot bestreden arrest hot be
staan en de inho~td van dit gescMitt 
niet vaststelt en datzelfde niet voor
lcomt onder de regeln'batig nee1·gelegde 
stulclcen 1Jan de procedure (2). 

(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN, T. CARLIER.) 

ARR.EST. 

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, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 56 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld door het be
sluit van 31 .Tuli 1943, doordat, na de door 
de administratie op voet van artikel 56 
van de hierboven aangeduide samenge
schakelde wetten gevestigde aanslag te 
hebben goeclgekeurd en, bijgevolg, te heb
ben erkend dat de bewijslast van het 
juiste bedrag van zijn belastbare inkom
sten op verweerder rustte, het bestreden 
arrest aanneemt dat, door liijn boekhou
ding, de reclamant het hierboven bedoeld 
bewijs Ievert en de outlasting van bijna 
de gehele betwiste aanslagen verleent, 
dan wanneer uit het door de administratie 
geclaari onderzoek blijkt dat de tegenstrij
digheden, welke in de boekhouding van 
verweerder voorkomen, aan die boekhou
ding al haar bewijswaarde ontnemen en 
toelaten te besluiten dat zij noch regel
matig noch echt is : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat verweerder, voor het 

dienstjaar 1944, ~ijn aangifte in de in
komstenbelastingen (bedrijfsbelasting, na- _ 
tionale crisisbelasting en aanvullende 
personele belasting) door de controleur
zetter heeft zien wijzigen; · dat, van die 
wijziging verwittigd, hij niet binnen de 
wettelijke termijnen geantwoord heeft; dat 
de administratie alzo, krachtens artikel 56 
van de sttmengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, de aan
slag van ambtswege heeft gevestigd; 

Overwegende dat die wetsbepaling de 
bewijslast van het juiste bedrag van zijn 
belastbare inkomsten op de belastingplich
tige doet wegen ; 

Overwegende dat uit de woorden van 
het bestreden arrest blijkt dat dit bewijs 
geleverd werd; dat, inderdaad, het hof 
van beroep vaststelt dat verweerder eep_ 

Verbr., 1948, biz. 473; B,ll. en PAsrc., 1948, 
I, 546) ; 18 October 1949 (zie hager, biz. 82; 
B"ll. en PASIC., 1950, I, 89). 
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boekhouding heeft overgelegd welke met 
de bewijsstukken overeenstemt; 

Overwegende, eindelijk, dat het hof van 
beroep hierop wijst dat de door de admi
nistratie van ambtswege gevestigde aan
slag gesteund is op een berekening en op 
loutere theoretische afleidingen welke het 
karakter van juistheid en echtheid van 
de boekhouding van de verweerder niet 
wegnemen; 

Overwegende dat die verschillende in 
het bestreden arrest voorkomencle vaststel
lingen tot de souvereine beoordeling beho~ 
ren van de rechter over de grond; dat, 
bijgevolg, het eerste onderdeel van het 
middel niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger beweert dat 

de boekhouding van verweerder, ver van 
regelmatig te zijn, voor het dienst
jaar 1943 en betreffende de exploita
tie van de hoeve, onjuistheden bevat 
welke deze niet kan uitleggen en welke 
doen uitschijnen dat de dobberingen van 
de kapitaalrekening in de opeenvolgende 
balansen niet met de uit de winst- en ver
liesrekeningen blijkende uitslagen over
eenstemmen ; 

Overwegende dat die rekening noch in 
het bestreden arrest :werd overgenomen 
noch regelmatig bij de rechtspleging werd 
gevoegd; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del in feite niet opgaat; 

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

7 Maart 1950.- 2<> kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - TTerslaggeve1·, 
H. Bayot. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

1° KAMER.- 9 Maart 1950. 

OPENBAAR DOMEIN.- AANHORIGHEDEN 
VAN EEN HAVEN. - VOORWAARDE VEREIST 
OPDAT EEN UITSLUITEND RECHT VAN GENOT 
NIET DOOR OVEREENKOMST ZOU KUNNEN WOR
DEN VERKREGEN. 

Opdat een burgerlijlc 1·echt van genot 
van een aanhorigheid van een haven 
niet doo1· ove1·eenlcomst zou k~tnnen wor
den verkregen, woi·dt e1· niet vereist dat 

(1) Omtrent het begrip van openbaar do
inein, raadpleeg verbr., 5 Maart 1896 (Bull. en 
PAsrc., 1896, I, 104); 2 October 1924 (ibid., 
1924, I, 530)., alsmede de nota 4 onder het ar
rest van 20 Februari 1936 (ibid., 1936, I, 155). 

die aanhorigheid een noodzalcelijlce aan
horigheid van de haven weze; het vol
sta.at dat zij door de bevoegde over
heid tot het gebntilc van allen bestemd 

, werd (1) .. (Burg. Wetb., art. 538.) 

(OLAES, T. N. V. «CANAL ET INSTALLATIONS 
MARITIMES DE BRUXELLES >>.) 

ARR!EST. 

RET HOF; - Gelet -op het bestreden 
vonnis, op 2 October 1947 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over de twee onderdelen van het mid
del samen : schending van artikel 97 van 
de Grondwet en, voor zoveel nodig, van 

- artikelen 538, 540, 1128, 1709 van het Bur" 
gerlijk Wetboek, 1 van de wet van 29 Flo
real jaar X betreffende de overtredingen 
inzake grote wegenis, 1 van het decreet 
van 10 April 1812 waarbij titel IX van het 
decreet van 16 December 1811 betreffende 
het aanleggen, herstellen en onderhouden 
van de wegen, op de vaarten, bevaarbare 
rivieren, handelszeehavens en zeewerken 
van toepassing wordt verklaard, 1, 3, 
4, 41, 43 van de wet van 31 Juli 1947 
houdende uitzonderingsbepalingen- inzake 
huishuur, doordat het bestreden vonnis, 
om aan aanlegger het voordeel van de 
verlenging van de verhuring van cle be
twiste nijverheidsterreinen te onttrekken, 
beslist : dat het kanaal van Brussel naar 
de Rupel moet gerekend worden bij het 
openbaar domein, en dat daarvan afhan
gen, niet aileen de haven en het kanaal 
met de kaaien die er integrerend deel van 
uitmaken, doch ook de loodsen, maga
zijnen en stapelplaatsen voor waren, als
ook alle nodige aanhorigheden; dat de 
betwiste terreinen, als kaai van het 
kanaal van Brussel en als aanhorigheden 
van de haven, dus aan het openbaar do
mein toebehoren; dat de terreinen dus 
niet in huur konden gegeven worden, ver
mits de rechten van bezetting waarvan zij 
het voorwerp zijn geweest moeten aan
gezien worden als zijnde uiteraard ter 
bede, dan wanneer : 1 o die redenen van 
het vonnis niet toelaten te bepalen of de 
litigieuze terreinen al of niet tot het 
openbaar domein behoorden, waaruit 
volgt dat de rechters over de grond het 
Hof van verbreking in de onmogelijkheid 
hebben gesteld zijn toezicht over de wet
telijkheid van hun beslissing uit te oefenen 
en dus deze niet hebben gemotiveerd, 
zoals behoort, overeenkomstig artikel 97 
van de Grondwet; 2° in alle geval, het en
kel feit dat de terreinen aanhorigheden 
waren van de haven niet volstond om ze 
bij het openbaar domein te rekenen, noch 
om hun verhuring aan aanlegger te be
letten (schending van de in het middel 
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aangecluide teksten, ter uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit het bestreden von
nis blijkt dat de tussen partijen ontstane 
betwisting niet tot voorwerp had de ei
gendom van de door aanlegger bezette 
terreinen; dat de rechter gevraagd werd 
te oordelen of die terreinen wettelijk het 
voorweri} haclclen kunnen zijn van een 
huurovereenkomst, 't is te zeggen van een 
afstancl, door verweerster, van een bur
gerlijk recht van genot; 

Overwegende dat, volgens de voorzie
ning, de aanhorigheden van een haven 
slechts van het openbaar domein deel uit
maken indien zij de noodzakelijke aanho
righeden van de haven zijn; 

Overwegende dat een door de bevoegde 
overheid tot het gebruik van het publiek 
bestemd goecl geen voorwerp van een huur-
overeenkomst kan zijn; . 

Overwegencle dat, zo de omstancligheid 
dat een aanhorigheid van een haven een 
nooclzakelijke aanhol'igheid is op zich
zelf bewijst dat die aanhorigheicl, zoals 
de haven zelf, tot het gebruik van allen 
bestemcl is, dergelijke bestemming ook 
uit andere elementen kan blijken; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de litigieuze terreinen, aan
horigheden van de haven, cc tot het ge
bruik van allen bestemd ll zijn, dat het 
over cc een bestemming tot het gebruik 
van allen ll gaat, wegens de nooclwendig
heclen en het belang van de scheepvaart ; 

Dat het vonnis uit die vaststelling wet
telijk afleidt dat de overeenkomsten tus
sen partijen ten voordele van aanleg
ger geen uitsluitend recht van genot heb
ben kunnen doen ontstaan ; 

Waaruit volgt clat het eerste onderdeel 
van het middel in feite en het tweede on
derdeel in rechte niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerster. 

9 Maart 1950. - 1• kamer. - Voon:;~it
tm·, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·
slauuevr:w, H. de Cocqueau des Mottes. -
Gel'ljkl1~itlende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generanl. 
- Ple·iters, HH. Simont en Hernmns. 

1e KAMER.- 9 Maart 1950 .. 

MILITAIRE OPEISINGEN. - AUTOVOERI
TUIG. - BEVEL GEGEVEN DOOR DE BURGE
MEESTER AAN DE EIGENAAR OM ZIJN VOERTUIG 
VOOR ONDERZOEK DOOR EEN OPEISINGSCOM
~USSIE AAN TE BIEDEN. - BEVEL DAT GEEN 
OPEISING VAN HET VOERTUIG UITMAAKT. 

JJtiaalct ueen opeisinu van een autovoertuiu 
t~it, dooh sleohts een daad die een ye
beurUjke opeisiny voo1·atuaat, het bevel 
!Jeueven do01· de b?t1"1Jemeester aan de 
ei!Jenaar van het voertuiy om het voor 
onderzoelc clooT eon opeisin!Jscommissie 
aftn te bieclen. (Wet van 12 Mei 1927, 
art. 10 en 13 ; reglement. goedgekeurd 
bij koninklijk besluit van 3 Mei 1939, 
art. 244, 245 en 248.) 

(BELGISCHE S'l'AAT, 'l'. FRISSEN.) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 November 1947 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Verviers ; 

Over het eerste midclel : schending van 
artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
en 13 van de wet van 12 Mei 1927 op de 
militaire opeisingen en van artikel 97 van 
de Grondwet, doorclat het bestreden von
nis, na vastgesteld te hebben dat ver
weercler, op regelmatig bevel van de bur
gemeester van Teuven, op 10 Mei 1940 
Teuven heeft verlaten om zijn wagen voor 
onderzoek door een opeisingscommissie 
zetelencle te Luik, aan te bieclen en dat 
hij onclerweg tot staan werd gebracht 
door leden van het Duits leger die het 
voertuig verbeurclverklaarclen, niettemin 
beslist heeft clat dit voertuig opgeeist 
werd omdat, met door het orgaan van 
een daartoe bevoegde ambtenaar, bevel te 
gcwen aan de eigenaar van een voorwerp, 
dit te gebruiken zoals hij het bepaalt, in . 
onclerhavig geval, het litigieus voertuig 
naar Luik te voeren, de Staat een ken
schetsende daad van genot van gezegd 
voorwerp stelt; dat clergelijke krenking, 
door de Staat, van het recht van eigend<im 
van een burger, wanneer zij gebeurt voor 
de behoeften van het leger, het wezen zelf 
van de militaire opeising uitmaakt, dan 
wanneer de opeising de wegneming door 
de Staat van het opgeeist voorwerp in
sluit, wegneming welke niet geschieclde, 
clan wanneer ook het gegeven bevel slechts 
de voorafgaancle claad van een louter ge
beurlijke opeising uitmaakte : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt cc dat, op regelmatig bevel van 
de burgemeester van Teuven, hanclelende 
als agent van de Belgische regeringsover
heicl, binnen de perken van de bevoegd
heden hem door de wet van 12 Mei 1927 
toegekend, de gei:ntimeerde (hier verweer
der) op 10 Mei 1940 Teuven heeft verla
ten om zijn wagen voor het onderzoek 
door een opeisingscommissie, zetelende te 
Luik, aan te bieden en dat hij, onderweg, 
tot staan werd gebracht door leden van 
het Duits leger die zijn voertuig ver
beurdverklaarden ll; 
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Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door te verklaren dat de burgemeester van 
Teuven, op 10 Mei 1944, handelde binnen 
de perken van de bevoegdheden hem toe
gekend door de wet van 12 Mei 1927, de 
opeising door tussenkomst van het college 
van burgemeester en schepenen niet heeft 
kunnen bedoelen, zoals zij door die 
wet is ingericht; dat het noodzakelijk 
verwezen heeft naar artikel 245 van het 
bedoeld reglement, goedgekeurd door het 
koninklijk besluit van 3 Mei 1939, bepa
ling welke aan de burgemeester verschei
dene uitvoeringsplichten oplegt, wat ge
zegde b'eslissing overigens aanduidt met te 
verklaren dat de burgemeester van Teu
ven aan verweerder bevel heeft gege
ven << zijn wagen voor het onclerzoek door 
een opeisingscommissie, zetelende te Luik, 
aan te bieden ll ; 

Overwegende dat de burgemeester alzo 
enkel· een persoonlijke prestatie van ver
weerder heeft gevorderd; dat zijn opei
sing noch de eigendom noch het genot 
van de vrachtwagen van verweerder be
trof en dit voorwerp niet kon hebben, 
daar al1een opeisingscommissies daartoe 
gemachtigd zijn : 

Overwegende, inderdaacl, dat de opei
sing slechts zou verwezenlijkt zijn ge
weest, indien, het voertuig aan de opei
singscommissie te Luik afgegeven zijn
de, deze, na onclerzoek, besloten had tot 
de opeisfng over te gaan; 

Overwegende dat de verbeurdverklaring 
door de vijand van het litigieus voertuig, 
tijdens de reis van Teuven naar Luik, het 
voltrekken van die verrichtingen heeft 
belet; 

Overwegende, dienvolgens, dat aan
legger terecht beweert dat het door de 
burgemeester van Teuven aan verweer
der gegeven bevel « slechts de vooraf
gaandelijke daad van een louter gebeur
lijke opeising uitmaakte ll ; dat, door uit 
het enkel feit van dergelijk bevel · het 
bestaan van een militaire opeising af te 
leiden, het bestreden vonnis de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen heeft 
geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Verviers en dat melding er van zal wor
den gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, 
uitspraak doende in hoger beroep. 

9 Maart 1950. - 1e kamer. - Voorzit
ter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ver
slagqever, H. Daubresse.- Gelijlcluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de 'fermi
court, eerste advocaat-generaal. -Peifer, 
H. Resteau. 

1° KAMER.~ 9 Maart 1950. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJRE ZAKEN. -
GELDIGVERKLAR[NG VAN EEN BESLAG ONDER 
DERDEN. - GEEN ANTWOORD OP DE CONCLU
SIES WAARBIJ WORDT STAANDE GEHOUDEN 
DAT EEN BESLAG NIET WETTELIJK KON WOR
DEN GEDAAN. - NIET GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

2° SEQUESTER VAN VIJ ANDELIJKE 
GOEDEREN. - BESLUITWET VAN 23 Au
GUSTUS 1944. - KARAKTER. 

3° SEQUESTER VAN VIJ ANDELIJKE 
GOEDEREN. - BEsLUITWET VAN 23 Au
GUSTUS 1944. - BETALING VAN DE ONBE· 
VOORRECHTE BELGISCHE, GEALLIEERDE OF 
ONZIJDIGE SCHULDEISERS. - BEPALlNG TEN 
GUNSTE VAN ALDIE SCHULDEISERS VAN ZODRA 
HUN TITEL DAGTEKENT VAN V66R HET ONDER 
SEQUESTER STELLEN. - BESLISSING WELKE 
DE DIENST VAN HET SEQUESTER DWINGT 
SOMMIGE VAN DIE SCHULDEISERS BIJ VOOR· 
RANG OP DE ANDERE TE BETALEN.- 0NWETTE
LIJKE BESLISSING. 

1° Schendt artilcel 97 van de Grondwet, 
het arrest dat een beslag onder derden 
geldig verklaart zonder de concl!nsies 
te beantwoorden van de derde besla
gene, welke staande hield dat dergelijlc 
beslag niet wetteUjk in zijn handen leon 
wor·den gedaan. 

2° H et sequester· ingesteld door· de be
slttitwet van 23 Augrtstu.s 19H is een 
oorlogsmaatregel, onafllankelijlc van 
elke persoonli.ilce verbintenis in hootde 
van de vijandelijlce onderdaan wiens 
goederen onder sequesteT zijn gesteld; 
flie maatregel heett tot doel de vr·ij~oa
ring van de rechten van de Natie jegens 
de tegenover Belgi6 vijandeUjke Staten; 
hij is, in principe, vreemd aan het bur
geTlijlc recht (1). 

3° ATtilcel 8 van cle besl!nitwet van 23 Au
grtsttts 1944, hetwellc bepaalt flat de 
Dienst van het seqrwster, tot een bedrag 
gelijlc · aan het actief der goederen on
der sequester·, de verplichtingen van de 
ondm· sequester gestelde jegens de Bel
gische, geallieerde of onzifdige schuld
eisers ver·mtlt, is een maat1'egel billijlc, 
heidshalve genomen ten gttnste van al 
de aldrts bedoelde onbevoor·r·cchte schulfl
eiser·s zon.cler· ondeTScheifl, waaTr!an de 
titel dagtelcent van v66r' het onder' se
qrtester· stellen; de D·ienst van het 
seqrwste1' kan de1'halve niet gedwon
gen W01'den sommige van die schuldei
se1's bij voorrang te betalen (1). 

(1) Zie de conclusie van de Heer eerste advo
caat-generaal Raoul Hayoit de Termicourt in 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 488. 

... I 
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(DIENST VAN HET SEQUESTER, T. «SOCIETE 
IM~IOBILIERE BERNHEIM>>.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 October 1947 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat, volgens de schuldbe
kentenis overgeschreven aan het hoofd 
van het regelmatig overgelegtl exploot 
dd. 18 Mei 1945, verweerster schuldeiseres 
is van een som van 307.004,33 frank ten 
laste van Muller en van de << Verwaltung 
des Jucliscben Grundbezitzes in Belgien », 
wier goederen, recllten en belangen onder 
sequester zijn gesteld krachtens artikel 1 
van de besluitwet van 23 Augustus 1944; 
dat bij geregistreerd exploot van 8 Mei 
1945 zij betaling van die som zowel tegen 
de Dienst van het sequester als tegen de 
onder sequester gestelde personen gevor
derd heeft; 

Overwegende dat, tot zekerheid van ge
zegde schuldvordering, zij bovendien, op 
18 Mei 1945, een beslag onder derden deed 
leggen in banden van de << Continental 
Bank>>, waarvan alle goederen ook het 
voorwerp van voormelde maatregel heb
ben uitgemaakt, en van de Dienst van het 
sequester; dat zij de geldigverklaring van 
die inbeslagneming heeft gevorderd; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
over die beide vorderingen beslist; dat 
het niet bestreden wordt in zover het voor 
recht zegt dat Muller en de Dienst van het 
sequester, q1talitate qua, ieder voor het 
geheel tot betaling van de som van 
307.004,33 frank gehouden zijn; 

Over bet eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 1101, 1134, 
1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 
61, 77, 78, 141, 462 en 470 van het Wetboek 
van burgerlijke recbtspleging, doordat 
bet bestreden arrest bet beslag onder der
den del. 18 Mei 1945, door verweerders ge
legd in handen van de Dienst van het se
quester welke, qualitate q1ta, de rechten 
van de << Continental Bank >> uitoefent, 
goed en geldig verklaart, zonder de con
clusies van de Dienst, eisende partij, te 
beantwoorden, dan wanheer deze staande 
hield dat het beslag onder derden niet in 
banden van de Dienst van het sequester 
kan gelegd worden, daar die rechtspleging 
Itiet overeenstemt met de bepalingen van 
artikel 1 van de besluitwet van 23 Augus
tus 1944 betreffende het sequester der 
vijandelijke goederen, krachtens welk het 
sequester op alle elementen van het actief 
der schuldenaars slaat : 

Overwee;ende dat aanlegger in hoger 
beroep onder meer heeft geconcludeerd 
als volgt : << dat die rechtspleging van 
beslag onder derden niet overeenkomt 
met de bepalingen van artikel 1 van de 
besluitwet van 23 Augustus 1944 betref-

fende het sequester van de vijandelijke 
goederen, rechten en bela11gen; dat, de 
Dienst van het sequester in zake betrok
ken zijnde door de hoofdvordering strek
kende _tot het bekomen van betaling, 
men de rechtspleging van beslag onder 
derden niet kan begrijpen welke is ge
richt tegen dezelfde dienst, welke reedR 
juridisch het bezit heeft van de goederen 
waarvan men de aangifte wil bekomen >> ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dit middel niet beantwoordt, daar de 
beschikking, waarbij het beslag onder der
den geldig worclt verklaard, op geen be
schouwing gesteund is; dat gezegde be
slissing, dienvolgens, niet gemotiveerd is 
en alzo artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

Over het dercle middel, schending van 
artikelen 1, 7, 8 van de besluitwet van 
23 Augustus 1944, betreffende het seques
ter van vijandelijke goederen, rechten en 
belangen, 1101, 1134, 1235, 1236, 1238 van 
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beslist dat de besluitwet van 23 Au
gustus 1944 betreffende het sequester 
van de vij andelijke goederen, a an de 
Dienst van het sequester, in geval het 
actief dat zich onder sequester bevindt 
ontoereikend is om de betaling van al 
de schuldvorderingen toe te laten, de ver
plichting niet oplegt over te gaan tot een 
evenredige verdeling van dit actief tus
sen de schuldeisers en aan gezegcle schuld
eisers het aanvaarden van die verdeling 
niet oplegt, maar dat de Dienst integendeel 
de schuldeisers ri:toet betalen naarmate 
deze zich zullen aanbieden, tot beloop van 
het onder sequester gesteld actief, zonder 
zich te bekommeren over de gevolgen van 
die betalingen ten aanzien van de schuld
vorderingen welke het actief overschrij
den; dan wanneer de wetgever van 23 Au
gustus 1944, een openbare instelling op
richtende welke in het bezit van de onder 
sequester gestelde goederen is gesteld en 
met hun bewaking, bewaring en hun be
heer gelast is, met als taak <<tot een bedrag 
gelijk aan het actief der goederen onder 
sequester >J de verbintenissen van de on
der sequester gestelde na te leven, onder 
andere jegens de derden - in geval van 
ontoereikend actief waarin de naleving 
van die opdracht gelijkstaat met een 
vereffening -, de regel van de gelijkheid 
tussen de schuldeisers heeft willen opleg
gen en de Dienst er mede heeft willen ge
lasten tot de verdeling van het actief 
over te gaan : 

Overwegende dat het door de besluit
wet van 23 Augustus 1944 ingesteld se
quester alle goederen, rechten en belangen 
van vijandelijke org_anismen of onder
danen treft, afgezien van alle verbinte
nis van deze jegens de Belgische Staat; 
dat het als doel heeft de toeeigening van 
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private goederen door deze laatste toe te 
laten tot naleving, niet van verbintenissen 
van hun eigenaar, maar van verbintenis
seJ.l van de vijandelijke Staat jegens de 
Belgische Natie; 

Overwegende dat dit sequester dus een 
<>orlogsmaatregel is welke getroffen werd 
tot vrijwaring der rechten van de Natie; 
dat die maatregel alzo vreemd is aan het 
burgerlijk recht; 

Overwegende, dienvolgens, dat de on
der sequester gestelde goederen niet meer 
het gemeenschappelijk pand van de 
schuldeisers van de onder sequester ge
stelde zijn, 't is te zeggen dat niet alleen 
de schuldeisers, waarvan de titel van 
latere datum is dan deze van het onder 
sequester stellen, hun rechten op· die goe
deren niet kunnen uitoefenen, maar dat 
zelfs de vroegere onbevoorrechte schuld
eisers, in principe, de lnmne niet kunnen 
uitoefenen; 

Overwegende, wel is waar, dat de au
teurs van vermelde besluitwet de streng
heid van de maatregel van sequester heb
ben verzacht ten gunste van de Belgische, 
geallieerde of onzijdige vroegere schuld
eisers; dat zij, inderdaad, voorgeschre
ven hebben, dat het sequester, tot een be
drag gelijk aan het actief der goederen 
onder sequester, de verbintenissen van 
de onder sequester gestelde jegens ge
zegde schuldeisers zou vervullen (besluit
wet van 23 Augustus 1944, art. 1 en 8; 
besluitwet van 1 Augustus 1945) ; 

Maar. dat die maatregel genomen werd 
ten voordele van al die schuldeisers zon
der onderscheid en dat men, dienvolgens, 
de wil van de wetgeyer zou miskennen in
dien men de Dienst van het sequester zou 
willen dwingen sonunige dezer onbevoor
~·echte schuldeisers bij voorrang te beta
len· 

o'verwegende dat uit die beschouwingen 
volgt dat, indien verweerster het recht 
had het bestaan van haar schuldvorde
ring tegen cle Dienst van het sequester 
qualitate q·ua gerechtelijk te doen erken
nen het bestreden arrest, door de Dienst 
van' het sequester tot de betaling van de 
som van 307.004,35 frank met de gerech
telijke intresten te veroordelen, zonder de 
rechten van de andere bij voormeld arti
kel 8 becloelde schuldeisers voor te behou
den, en met alzo aan verweerster een 
uitvoerende titel toe te staan welke 
haar toelaat, in haar uitsluitend belang, 

(1) Verbr., 27 Mei 1909 (Bull. en PASic., 1909, 
I, 272), alsmede de conclusie van de Heer pro
cureur-generaal Terlinden; DE PAGE, d. Ill, 
n' 40; CoLIN en CAPITA NT, uitg. 1915, d. II, 
biz. 408, 3'. 

(2) Omtrent het onderscheid tussen het be
staan van de overeenkomsten en hun innerlijke 
gevolgen, raadpleeg ver br., 11 April 192'9 (Bull. 
en PASIC., 1929, I, 156); 2 Mei 1930 (ibid., 1930, 

de ol1llliddellijke te geldmaking van de 
onder sequester gestelde goederen te vor
deren, de in het middel aangeduide wets
bepalingen heeft geschonden; · 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve in zover het voor recht 
zegt dat Muller en de Dienst van het se
quester, qualitate qua, ieder gehouden zijn 
voor het geheel tot betaling van de som 
van 307.004,35 frank en in zover het 
Muller tot de betaling van die som met de 
gerechtelijke intresten veroordeelt; be
veelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat mel
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerster tot 
de kosten; verwijst de alzo beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

9 Maart 1950. - 1" kamer. -· Voorzit
ter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. Daubresse. - GeUjlcl1ti
dende conclttsie, B. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. della Faille d'Huysse. 

te KA~IER.- 9 Maart 1950. 

1° <<ACTIO DE IN REM VERSO.» 
VERRIJKING ZONDER OORZAA'K. - BEGRIP. 

2° OVEREENKOMST. - ARTIKEL 1165 
VAN HE'l' BURGERLIJK WETBOEK. - 0VER
EENKOMST ~IAG AAN DE DERDEN GEEN NADEEL 
~'OEBRENGEN. - DRAAGWIJDTE VAN DIE llEPA
LING. 

1° Er is geen verrijlcing zonder oorzaak 
wa1wwe1· hij die ze geniet zich op een 
1·echtshandeling lean beroepen die de 
ve1·meerdering van zijn vm·mogen ~-echt
vactrdigt · (1). 

2° De bepalin_q van artikel 1165 van het 
Bnrgerlijlc Wetboelc, volgens wellce de 
·overeenlcomsten slechts gevolg hebben 
tttssen de contracterende partijen· en 
geen nndeel toebrengen aan derden, be
dttidt dat een ovm·eenlcomst een derde 
niet lean ve1·plichten tot naleving van de 
verbintenissen die zij doet-ontstaan; die 
bepaling heett niet vom· gevolg dat de 
overeenlcomst onbestaande is voo1· de 
derden noch dat deze laatsten niet lcttn
nen gehottden zijn de gevolgen er van 
tussen de contracterende partijen te er
lcennen (2) . 

I, 193, en de nota 2); 24 November 1932 (ibid., 
1933, I, 19), alsmede de conclusie van de Heer 
procureur-generaal- P. Leclercq; verbr. Fr., 
12 Februari 1923 (Dall. per., 1923, 1, 64); 
DE PAGE, 2' uitg., d. I, blz. 155; PLANIOL en 
RIPERT, d. VI, n' 328; CoLIN en CAPITANT, d. II, 
blz. 407; nota van H. en L. MAzEAUD in Rev. 
trim. de droit civil, jaar 1948, blz. 334, n' 6. 
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(NEIME, T. MEDAERTS.) 

AR·RES'l'. 

HET ROF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 November 1947 gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Luik; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 1121, 1134, 1135, 1165, 1370 tot 
1372 en 1375 van het Bm'gerlijk W etboek 
en 97 van de Gronclwet, doorclat het. be
streclen vonnis beslist heeft dat de ver
rijking van aanlegger zonder wettige oor
zaak was, dan wanneer alle verrijking, 
gerechtvaardigd door om het even welke 
rechtshandeling, een wettige oorzaak 
heeft, en uit de vaststellingen van het be
streden arrest blijkt dat aanlegger een 
wettige oorzaak van verrijking vindt in 
een geoorloofd beding van de huurover
eenkomst waarbij de herstellingskosten 
van het onroerend goed ten laste van de 
huurder worden gelegd en in de tegen
prestaties door hem zelf toegestaan met 
aan die huurder het kosteloos genot van 
het onroerencl goed gedurende twee jaar 
te laten : 

Overwegende dat uit de souvereine 
vaststellingen van de rechter over de 
grond blijkt : dat aanlegger, eigenaar van 
een woning beschadigd door een oorlogs
feit, deze op 5 November 1945 aan de ge
naamde Warin in huur heeft gegeven; dat 
tussen hen bedongen werd dat Warin de 
nodige herstellingswerken zou doen uit
voeren en daarvoor gedurende twee jaar 
geen huurgeld zou betalen; dat, voor ze
kere van die werken, Warin met ver
weerder een overeenkomst heeft aange
gaan; dat deze laatste Wari;n en aanleg
ger tot betaling van zijn factuur gedag-
vaard heeft ; . 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
aannemende dat, op grond van de verrij
king zonder oorzaak, verweerder gerech
tigd was tegen aanlegger op te treden, de 
vordering ten opzichte van deze laatste 
ontvankelijk heeft verklaard en een on
derzoeksmaatregel heeft bevolen om de 
uitvoering van de door verweerder on
dernomen werkenna te zien; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid : 

Overwegende dat aanlegger bij con
clusies onder meer beweerd heeft « dat 
zelfs het feit dat het over grove herstel
lingen zou gaan van alle belang ontbloot 
is; dat, indien n<idig, de huurovereenkomst 
aangegaan met W arin, het voordeel gans 
zou rechtvaardigen welk aanlegger daar
uit zou kunnen gehaald hebben ll ; 

Dat dienvolgens het middel tot verbre
king hierop gegrond dat de verrijking van 
aanlegger, door gezegde huurovereenkomst 
gerechtvaardigd zijnde, een wettige oor
zaak heeft, v66r de rechter over de grond 

werd ingeroepen en niet als nieuw kari 
worden beschouwd ; 

Over het middel : 
Overwegende dat de verrijking niet zon

der oorzaak is wanneer hij die ze geniet 
zich op een rechtsfeit kan beroepen welke 
de vermeerdering van zijn vermogen 
~·echtvaardigt ; 

. Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het bestreclen vonnis blijkt dat clit 
ten cleze het geval is; clat aanlegger in 
het geoorloofd becling, waarbij Warin 
zich verplichtte het onroerend goed van 
aanlegger te · herstellen en waarbij deze 
laatste zich verbond afstancl van twee jaar 
hnurgeld te doen, de rechtvaarcliging 
van het voordeel vinclt welk hij nit de uit
voering clezer werken haalde, zonder cla,t 
artikel 1165 van het Bnrgerlijk Wetboek 
belet dat dergelijke rechtvaardiging zou 
aangenomen worden; 

Overwegende dat, indien, naar lnid van 
gezegd artikel, de overeenkomsten slechts 
tussen de contracterende partijen gevolg 
hebben en, dienvolgens, een dercle niet 
knnnen verplichten tot naleving van de 
verbintenissen welke er nit ontstaan, die 
bepaling niet v<ior gevolg heeft dat de 
contracten .voor de clerden onbestaancle 
zonden wezen noch dat deze niet kunnen 
gehouclen zijn de gevolgen er van tnssen 
de contracterende partijen te erkennen; 

Dat aanlegger geenszins aan een derde 
de nitvoering van de huurovereenkomst, 
welke hij met Warin gesloten heeft, 
wil opleggen; dat hij er zich toe be
perkt heeft, om te bewijzen dat, in 
strijd met de bewering van verweer
der de vermeerdering van zijn vermogen 
een' wettige oorzaak had, het onbetwist 
bestaan van die overeenkomst in te roe
pen alsook de gerechtelijke gevolgen door 
clie overeenkomst ten bate van de verhuur
der en van de hunrder medegebracht; 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
niettemin de beweringen van verweer
der wil stennen op de beschouwing dat 
aanlegger « een dubbele vergoeding voor 
dezelfde oorlogsschade zal genieten, deze 
krachtens de bijzondere wetgeving in 
zake, en deze voortkomende van de d?or 
de hnnrder ('t is te zeggen door Warm) 
gedane en gedragen herstellingen ll ; 

Overwegende dat die beschonwing door 
de voorafgaande motieven wordt tegen
gesproken, waarnit volgt dat aanlegger 
de lasten van die herstellingen opgenomen 
heeft wegens de afstand van alle J;tnnr
prijs gedurende een genot van twee Jaar; 

Waaruit volgt dat het bestreden von
nis de in het middel becloelde wetsbepa
lingen heeft geschonclen ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis behalve voor zoveel het nit-_ 
spraak doet ten opzichte van W arin ; be
veelt dat onderhavig arrest zal worden 
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vvergeschreven in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik en 
dat melding er van zal worden g·emaakt 
op de kant van de gecleeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroorcleelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Yerviers. 

9 Maart 1950. -16 kamer.- Voonzitter, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ver
slaggever·, H. Daubresse. - .Gelijkl1ti
dende concl1tsies, H. Raoul Hayoit deTer
micourt, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter·s, HH. Simont en della Faille d'Huysse. 

1e KAMER.- 9 Maart 1950. 

DUITSE 'l'AAL (GEBRUIK Y AN DE). -
BUR1GERLIJKE ZAKEN. - RECHTSPLEGING 
VOOR RET HoF. - BESTREDEI\ JlESLISSING 
GESTELD IN RET DUITS, - BEPALlNG DOOR 
RET HOF VAN DE 'l'AAL VAN DE HECRTSPLEGJ:NG, 
ZELFS VOOR DAT DE ZAAK IN STAAT VAN WIJ
ZEN IS. 

Wanneer de door· de voor·zien·ing best·re
den besl-issing in het Duits werd gesteld, 
kan het Hof, zelfs v66r dat de zaalc 
zich in staat van wijzen bevindt, beve
len aat, vom· de behandeling van de 
zaak, gebr·uik van cle Fr·anse taal zal 
wor·aen gemaalct (1). 

(LENNEB'l'Z, T. KEUTGEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het vonnis dat 
op 9 Juli 19-l!} in hog·er beroe]} door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Yerviers 
gewezen; 

Overwegende dat die beslissing in de 
Duitse taal gesteld is ; 

Overwegencle dat het Hof, voor de be
handeling en de berechting der zaak, kan 
bevelen dat gebruik zal worden gemaakt 
van de Franse of van de Nederlandse 
taal; 

Overwegende dat het Hof oordeelt dat, 
in onderhavig·e zank, gebruik van de 
Franse taal dient gemaakt; 

Om die reclenen, beveelt clat in onderha
vige zaak de behandeling en de berech
ting in de Franse taal zullen geschieden. 

9 Maart 1950. - te kamer. - Voorz-it
ter·, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ver·
slaggever·, H. Barreel. - Gelijkluidende 
conclu.sie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermi-

(1) Zie verbr., 16 Mei 1949 (Bull. en PAsrc., 
1949, I, 371, en de nota 1). 

. (2) Zie Rep. pmt. d1·. belge, v' Recusation, 
n' 5. 

court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter·; H. Struye. 

2e KAMER.- 13 Maart 1950. 

1° MIDDELEN TO'l' YERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT RET BESTAAN 
VAN EEN GROND TOT WRAKING 'rEGEN EEN LID 
VAN DE KRIJGSRAAD AANVOERT. - MIDDEL 
NIET VOOR DE RECHTER OVER DE GROND VOOR
GESTELD. - 0NONTVANKELIJ:K. 

2° YONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - KRIJGSRAAD. - UITZET
TING VAN DE VERDACHTE. - WETTELIJKREID. 
- YOORWAARDEN. 

3° YONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAD'ZAKEN. - YERMELDING VAN DE EEDAF
LEGGING VAN DE GETUIGEN IN DE AANHEF VAN 
RET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING. 
- BEWIJS VAN REI VERVULLEN VAN DIE FOR
MALITElT DOOR AL DE GETUIGEN WAARVAN RET 
PROCES-VERBAAL DE VERKLARING OPNEEMT. 

4° MIDDELEN TOT YERBREKING. -
STRAD'ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT ON
REGELMA'l'IGREDEN DIE RET VOORONDERZOEK 
BETREFFEN. - MIDDEL NIET VOOR DE RECR
TER OVER DE GROND VOORGESTELD. - 0NONT
V ANKELIJKREID. 

5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. -
N IETIGHEID VAN DE VERKLARING GEDAAN 0!' 
DE TERECHTZl'l'TING DOOR EEN DESKUNDlGE. -
NIE'l'IGREID STREKT ZICR NIET UIT TOT RET 
VERSLAG OPGEMAAKT IJOOR IJE DESKUNDIGE IN 
DE LOOP VAN RET VOORONDERZOEK. 

6° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVAL 
W AARIN DE WE'!' GEEN BIJZOJ\'DERE BEWIJSVOE
RING OPLEG'f. - SOUVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE RECRTER OVER DE GROND. 

1 o 1J1 ag 'll!iet voor de eerste maat v66r het 
H of van verbrelcing voorgestelcl wor·aen, 
het middel dat een rJrond tot wr·alcing 
tegen eert lid van de lcrijgsraad aan
voer·t (2). (Wetb. burg. rechtspl., art. 378 
en volg.) 

2° De voo1·zitter· vwn de kr·ijgsmad mag 
de ve1·aachte tijdelijlc, buiten de gehom·
zactl aoen zetten wanneer· hi.i, door zijn 
houding, wanorde verwelc,t, op voor
waa?'de dat de r·eohten van de verde
cl-iging niet worden gesohonden (3). 
(Wetb. strafvord., art. 267 en 504.) 

3° De vennelding van de eedaf!Cgging vll!n 
de getuigen, geda01n iJn, de aanhef van 
het 1WOoes-verbaal van de tereohtzitting, 
geldt voo1· al de vedclaringen opgenomen 
in dit pr·ooes-verbaal (4). 

(3) Zie verbr., 6 Maart 1934 (Bull. en PAsrc., 
1934, I, 203) . 

(4} Yerbr., 11 October 1948 (Bull. en PAsrc., 
1948, I, 554, en de nota 1). 
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4o Is niet on.tvanlcelijk, het middel afge
leid tt'it onregelmatigheden die het vom·
onde1·zoelc betreffen en die v66r de rech
ter ove1· de -grond niet werden ingeme
pen (1). 

5o De nietigheid van de verklwring, ·ge
daan op de terechtzitting door een des
lC'ltndige, strelct zich niet uit tot het ver
slag dom· hem opg,emaalct i~n de loop van 
het vom·ondm·zoek. 

6o vV annee1·, in st,·atzalcen, :de wet geen 
bijzondere bewijsvoe1·ing oplegt, beoor
deeU cle rechte1· vrij en volgens zijn ge
weten de bewijslc1·acht van de hem ove1'
gelegde elementen (2). 

(DE ROOSTER,. T. BELGISCHE STAAT 
EN ANDEREN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 25 Mei 1949 door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Ant
werpen; 

I. Aangaande de voorziening ingesteld 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering: 

Over het eerste middel : schending van 
de wet, doordat de krijgsraad onregelma
tig samengesteld was daar Iuitenant van 
de Werve, die deel er van uitmaakte, 
nauwe . bloedverwant van de burgerlijke 
partij van de Werve de Schilde is : 

Overwegende dat het middel de open
bare orcle niet aanbelangt daar de graad 
van verwantschap slechts een grond tot 
wraking is; 

Dat het niet ontvankelijk is claar het 
voor de rechter over de grond niet aange
voerd is geweest ; 

Over het tweede middel : schending van 
de wet, doordat getuige Van Slagmolen 
door de krijgsraad gehoord is geweest 
wanneer aanlegger niet ter zitting aanwe
zig was : 

Overwegende dat llet proces-verbaal van 
de zitting dd. 28 Maart 1946 vermeldt dat, 
tijdens het verlloor van getuige Van Slag
molen, eiser wegens onbetamelijke hou
ding en gelach, en na herhaalde verwit-" 
tiging van de voorzitter van de krijgsraad, 
buiten de gehoorzaal werd gezet, dat hij 
terug in die zaal werd geleid nadat voor
melde getuige zijn verklaring .afgelegd 
had; 

Overwegende dat, onder bovenbedoelde 

(1) Verbr., 8 September 1949 (A1·1·. Verb1·., 
1949, blz. 503; Bull. en PAsrc., 1949, I, 576); 
17 October 1949 (zie hager, blz. 79; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 84). 

(2) Vaste rechtspraak en a.m. verbr., 13 Fe
bruari 1950 (zie hager, biz. 390; Bull. en PAsrc., 
1950, I, 417). 

omstancliglleden, de voorzitter van de 
krijgsraad, krachtens artikelen 267 en 504 
van llet Wetboek van strafvordering, die 
van toepassing zijn voor de militaire 
rechtbanken, beklaagde buiten de gelloor
zaal mocllt cloen zetten; 

Dat eiser v06r het krijgshof niet heeft 
beweerd dat, door zijn verwijdering uit 
de gehoorzaal, de recllten van de verdecU
ging geschonden werden ; 

Dat llij het middel niet voor de eerste 
maal in verbreking mag voorstellen; 

Over llet clerde micldel : schending van 
artikelen 155, 189 van het Wetboek van 
strafvordering, 1 van het besluit van de 
Souvereine Vorst van 4 November 1814, 87, 
106 en 173 van het Wetboek van strafvor
dering voor het Ieger te Iande, doordat de 
eedformule voor elke getuige niet afzon
derlijk op de zittingbladen is vermeld : 

Overwegende dat in de aanhef van de 
processen-verbaal van de terechtzittingen 
van de krijgsraad, gedurende welke ge
tuigen werden gehoord, is vermeld onder 
meer dat de getuigen, vooraleer hun ver
klaringen te doen, onder aanroeping van 
Gods naam, de eed hebben afgelegd in de 
bewoordingen voorgescllreven door arti
kel 155 van het Wetboek van strafvorde
ring; 

Overwegende dat clie vermelcling, ge
waarmerkt door de handtekening van de 
voorzitter en die van de griffier onderaan 
die processen-verbaal, met de overige ver
meldingen van deze laatste een ondeel
baar geheel uitmaakt en, clienvolgens, 
voor al de in die processen-verbaal opge
nomen getuigenverklaringen geldt; 

Dat alclus het mid del ongegrond is; 
Over het viercle midclel : schending van 

de wet, cloorclat geen inventaris van de in 
beslag genomen stukken wercl opgemaakt 
en deze niet gekorttekend werclen : 

Overwegencle dat de beweerde onregel
matigheid, waarvan gewag in het iniddel, 
uitsluitencl het vooronderzoek betreft; 

Dat zij noch vo6r de krijgsraad, noch 
v66r het militair gerechtshof ingeroepen 
werd; 

Dat het middel niet voor de eerste maal 
in verbreking kan · aangevoercl worden; 

Over het vijfde middel : schending van 
de in het derde middel bedoelde wetsbepa
lingen, doordat, na de getuigenissen van 
de HR. Van Walle en Peeraerts te heb
ben verwijderd omdat zij ter zitting van 
de krijgsraad de eed van deskundige niet 
hadclen afgelegd, het bestreden arrest ge
bruik maakt van elementen uit de des
kundige verslagen, opgemaakt door boven
vermelde experten : 

Overwegende dat de nietigheid van de 
verklaringen, welke de deskundigen heb
ben gedaan. op de terechtzitting van de 
krijgsraad, geenszins de nietigheid mee
sleept van de, na regelmatige eedafieg-
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ging, tijdens het vooronderzoek neerge
legde schriftelijke verslagen van die des
knndigen; 

Dat het militair gerechtshof, dat in 
principe op stukken uitspraak doet, ge
bruik van kwestieuze deskundige versla
gen heeft knnnen maken zonder de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen noch 
enige andere te schenden; waaruit volgt 
dat het micldel niet opgaat; 

Over het zesde micldel : schencling van 
de wet, doordat in het arrest gebruik 
van een brief del. t5 Mei t944 worclt ge
maakt, alhoewel die brief niet onclertekend 
nocll gekorttekencl is en, derllalve, niet be
wijskrachtig is en niettegenstaande be
klaagcle daarover nooit wercl onder
vraagcl : 

Overwegende dat, naar de vaststellingen 
van het bestreden arrest, het door het 
midclel becloeld geschrift, een verslag is 
clat aan de Feldkommandantur wercl toe
gezonden door aanlegger welke zich erin 
bekloeg « over de bonding tegenover 1rem 
aangenomen door de burgemeester van 
Vremde, alsook over onvoldoende werk
prestaties der arbeiders van zekere andere 
firma's die niet vlug genoeg doorwerk
ten »; 

Dat, wijl dit geschrift niet · ingeroepen 
wercl om het best a an van een. juridisch 
feit te bewijzen, noch om de toelaatbaar
heicl van het bewijs door getuigen te recht
vaardigen, het militair gerechtshof, bij de 
beoorcleling van de bewijskracht van be
doelcl gescllrift, zicll niet naar de regelen 
van het burgerlijk recht moest gedragen; 

Overwegende, met betrekking tot het 
tweede onderdeel van het middel, dat het 
stuk waarvan gewag bij het dossier was 
gevoegd wanneer het ter inzage van aan
legger werd neergelegcl; 

Dat nochtans uit niets blijkt dat, hetzij 
in eerste aanleg hetzij in hoger beroep, 
deze laatste gevraagd heeft over dit stuk 
gehoorcl te worden; 

Dat clerhalve aanlegger niet v66r de 
eerste maal in verbreking kan aanvoeren 
dat de rechten der verdediging door dit 

· gebrek aan verhoor gesclwnclen zijn ge- ' 
weest; 

Dat nit het vorenstaande volgt dat geen 
der onderdelen van het middel kan aan
vaard worden; 

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

II. Aangaande de voorziening gericht 
tegen de beslissing over de eis van de 
burgerlijke partij, Belgische Staat : 

Overwegende dat geen bijzonder middel 
wordt aangevoerd en dat het Hof er geen 
van ambtswege opwerpt; 

III. Aangaande de voorziening gericht 

VERBR., 1950. - 30 

tegen de beslissingen over de ·eisen van de 
overige burgerlijke partijen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aan die partijen gedeeltelijk hun eisen 
ontzegt en, vooraleer verder uitspraak te 
cloen, drie deskundigen benoemt. met op
dracht in een berecleneerd verslag hun 
gevoelen te doen kennen omtrent de schade 
respectievelijk door bedoelde burgerlijke 
partijen geleden ; 

Overwegende dat dergelijke beslissing, 
vreemd aan de bevoegdheid, geen einde 
stelt aan het geschil ; 

Dat, bijgevolg, de voorziening gericht 
tegen die beslissingen niet ontvankelijk is ; 

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

t3 Maart t950. - 2e kamer. - Voorzit
tet·, H. de Cocqueau des Mottes, raads-

1heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Simon. - Gelijklttidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 13 Maart 1950. 

to MIDDELEN '.rOT VERBREKING, 
STRAFZAKEN, - lVIIDDEL DAT EEN GEBREK 
AAN ANTWOORD OP CONCLUSIES MNVOERT. 
PASSEND ANTWOORD. - MIDDEL MIST IN 
FEITE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VERKEER, 
- GEVAARLIJKE SNELHEID. - BEOORDELING 
GESTEUND OP DE O:a-ISTANDIGHEDEN VAN DE 
ZAAK, ZONDER NADERE BEPALING, DOCH AFGE
ZIEN VAN HET ENKEL BETWIST BEWIJSELE
MENT. - WETTELIJK GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

3° VERKEER. - BESTUURDER DIE DE VER
KEERSVOORRANG GENIET. - NIET ONTSLAGEN 
VAN DE VERPLICHTING DE VOORZORGEN TE NE
MEN DIE DOOR DE OMSTANDIGHEDEN ZIJN GEBO
DEN. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN,- BURGER
LIJKE' VORDERING. - CONCLUSIES WAARBIJ 
DE VERDACHTE ZEKERE ELEMENTEN VAN DE 
BEWEERDE SCHADE BETWIST, - ARREST DA'r 
DE ONMOGELIJKHEID V ASTSTELT DE SCHADE 
MET MATHEMATISCHE 'ZEKERHEID TE BEREKE
NEN. - SCHATTING NAAR lliLLIJKHEID. -
WETTELIJK GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

to Mist feitelijke g1·ondslag, het middel 
dat een geb1'ek aan antwoo1·d op conclu
sies aanvoe'l't, dan wannee1· de:ze, in de 
b(Jstreden beslissing, een passend ant
woonl hebben gelcregen (t). 

· (1) Vaste rechtspraak. Zie o.m. ve1·br., 20 Fe
bruari 1950 (Bull. en PASIC., 1950, I, 437). 
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zo De 1·eohte·r die, na te hebben verklaard 
r1ee1t Telcening, te houden met het advies 
en de vaststel.lingen van een deskttn• 
clige, enig bewijselemmot 'dat aanleid{ng 
heeft geyeven tot betw·isting, afie·iat ttit 
cle omstancl'igheden vwn de zaak da,t de 
sneUwid, cUe door cle verdaohte aan 
zl)'n voeTMt:iy wenl geyeven, gevaadijk 
was, is n·iet g,ehottden nader :de elemen. 
ten te bepnlen waarop hij die .beoonle
Uny stettnt. 

3° De toeyyelJntike·r, clie de ve1'lcem·svooT
nmg yeniet, is 111iet ontslayen van de ve1·
pl!iohtiny de voo1·zorgm1 te nemmt die 
door cle ontstandigheden zijn gepoden om 
een aanrijcliny te voo1'lcomen (1). 

4° Is wetteUjk yemot-iveenl, het CI!J'•rest 
aa.t, als anttooonl op de oonolus·ies van 
cle venUtohte wcw1·1Jij zelceTe elementen 
vwn de doo1· cle btt1"fi01 .. T!ij7ce pa1·ti.i be
weenle sohncle wonlen 1Jettvist. vnststelt 
dnt die sohnde 11iet vatban1· is voor een 
met mathemcttisohe zekerheid gedane 
be1·e1c.eniny en deze 1uw·r b-illijkheicl 
sohnt (2). 

(VALOKENAERS, T. VAN NIEUWENHOVE.) 

ARREST, 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 8 Juli 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Wat betreft de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Gronrlwet, 418 en 
420 van het Strafwetboek, 41 en 42 van 
de W egcode, 1101, 1134, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk W etboek, doordat het bestre
den arrest aanneemt dat aanlegger met een 
overdreven snelheid reed, zonder de rede
nen aan te duiden waaruit het hof dit feit 
nfleidt en zich vergenoegt te verklaren dat 
het « nit de bestanddelen der zaak beslui
ten mag dat die snelheid werkelijk be
stond )) zonder die bestanddelen aan te dui· 
den,- dan wanneer aanlegger in zijn con
clusies dat feit betwistte, deed gelden dat 
d~ zogezegde overdreven snelheid geens
zms bewezen was, en dat integendeel « cle 
getuigen el'- op gewezen hebben dat die 
snelheid veel geringer was ll, wat de rech
ter verplichtte de redenen aan te geven 
die hem toelieten tot het bestaan van de 
overdreven snelheid te besluiten, op straf 
van aan motivering te kort te komen : 
· Overwegende dat, in de conclusies clie 
hij vo6r het hof van beroep heeft geno
.men, aanlegger heeft opgeworpen dat, 

(1) Zie verbr., 1(} 1\IIaart 1943 (A7'7'. Ye7'b7·., 
1943, biz. 55; Bull. en PASIC., 1943, I, 87, en de 
nota 1) ; 13 Februari 1950 (zie hager, biz. 397; 
Bull. en PASIC., 195(}, I, 423). 

wijl de getuigen er op gewezen hebben 
dat de snelheid van aanleggers voertuig 
minder bedroeg dan 45 km. per u ur, de 
mening door deskundige Penninck geuit 
da t aanlegger wel met die snelheid reed 
mening welke enkel is gesteund op d~ 
vaststelling dat de naald van ·de kilo
meterteller op het cijfer 45 ingedrukt en 
vastgedrukt was, - slechts een vermoeden 
uitmaakt, en dat « geenszins als bewezen 
mag beschouwd .worden dat .aanlegger 
werkelijk aan 45 km. per uur of tegen 
welkdanige overclreven snelheid .zon gere
clen hebben )) ; 

Overwegencle dat aldus de getuigenis
sen door aanlegger werden ingeroepen 
ni.et tot tegenbewijs, maar enkel ten eind~ 
de bewijskracht van de vaststellingen van 
de deslmndige te verzwakken · 

Overwegende dat het bestr~clen arrest 
voldoende aanleggers conclusies beant
woord~. en de beslissing rechtvaardigt 
waarblJ het aanlegger veroorcleelt wegens 
inbreuk op artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek en artikel 42 van de Weg
code, waar het, steunende op het onder
zoek ~·66r het hof gedaan, verklaart dat, 
afgez1en van de mening -en van de vast
stellingen van de deskunclige, het hof uit 
de bestanddelen der zaak besluiten mag 
dat de snelheid (45 km. per uur) werkelijk 
bestoncl; cc dat clie snelheid merkelijk dezc 
overtrof welke zich opdrong aan alle be
stuurder, zelfs deze die voorrang had die 
op het gevaarlijk punt der aanrijding 
meester wou blijven zijner snelheid ll en 
cc clat de onvoorzichtigheid voorzien onder 
betichting I, in de overdreven snelheid 
bestaat voorzien in betichting II )) · 

Overwegende ;immers dat de 'rechter 
over de grond, de omstandigheden der 
zaak .~n acht nemende, souverein het ge
vaarllJk karakter van de snelheid beoor
deelt welke door een autobestuurcler aan 
zijn voertuig wordt gegeven, en dat hij 
na het enkel bewijsmiddel te hebben af~ 
gewez~n dat aanleicling tot betwisting 
gaf, met gehouden is de andere bewijs
mic~dele~. te bepalen welke hem· beter ge
schlkt ZlJn gebleken om zijn beoorcleling 
te staven · · 

Overwegende dat het middel aldus niet 
kan worden aangenomen ; 

En overwegende dat de substanti1He of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en clat 
de beslissing· overeenkomstig de wet is ; 

II. yvat betreft de beslissing over de 
vordermg van de burgerlijke partij Van 
Nieuwenhove : 

Over. het tweede middel : schending van 
de artlkelen 97 van de Grondwet, 4i8 en 

(2) Verbr., 13 Februari 1950 (zie hager, 
biz. 396; B-ull. en PASIC. 1950 I 422 en de 
nota). ' ' ' ' 
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420 van het Strafwetboek, 29, 41, 42, 54 
en 55 van de Wegcode, 1382, 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek,- doordat het bestre
den arrest aanlegger aansprakelijk ver
klaart voor de botsing die op · een kruising 
geschiedde en voor de gevolgen ervan, om 
reden dat hij met een overdreven snel
heid reed, zonder rekening te houden met 
het feit dat hij ten opzichte van Van 
Nieuwenhove van rechts kwam, en, bijge
volg, de bij artikelen 54 en 55 van de Weg
code voorziene. prioriteit genoot, - dan 
wanneer aanlegger in zijn conclusies ll de 
doorgangsprioriteit van Valckenaers die 
« van rechts kwam ll inriep, en deed gel
den dat Van Nieuwenhove « het midden 
der baan bereed, in steele van de uiterste 
rechterkant van de baan te volgen, ter
wijl Valckenaers uiterst rechts reed ll; 

Overwegende dat, in zover het tegen 
de beslissing van het bestreden arrest 
over de burgerlijke vordering is gericht 
en, inzonderheid, tegen de beschikking 
waarbij de verantwoordelijkheid tussen 
aanlegg·er en verweerder wordt verdeeld 
en elkeen van hen aansprakelijk voor de 
helft wordt verklaard, het middel onge
grond is; 

Overwegende, immers, dat de voorrang 
die een weggebruiker geniet, deze niet ont
slaat van de verplichting de gepaste voor
zorgen te nemen welke de omstandighe
den gebieden om e~n aanrijding te voor
komen, en dat de rechter over de grond 
souverein het aandeel van de verantwoor
delijkheid bepaalt dat aan elkeen der per
sonen dient te worden opgelegd die sa
men voor een ongeval aansprakelijk wor
den gesteld ; 

Over het derde middel : schencling van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 
1.134, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, - doordat het bestreden arrest, be
slissende over de burgerlijke vordering 
van Van Nieuwenhove, het bestreden von
nis bevestigt, zonder de door aanlegger 
genomen conclusies te beantwoorden, en 
door zich te vergenoegen te verklaren dat, 
<< rekening gehouden met de kosten gedaan 
aan het voertuig der tegenpartij Van 
Nieuwenhove en met het schrijven van 
deze laatste, op- 13 Juni 1948 toegestuurd 
aan Valckenaers om hem aan te sporen 
onmiddellijk tot de vaststellingen over te 
gaan, de em aeq110 et bono toegekende ge
notsvergoeding (8. 722,1)5), in plaats van de 
voorgestelde som van 2.850 frank, als heel 
billijk voorkomt, - dan wanneer aanleg
ger in zijn conclusies liet gelden dat « het 
beroepen vonnis ten onrechte de schade van 
Van Nieuwenhove op 40.000 frank geschat 
heeft ll, dat gezegde Van Nieuwenhove, 
volgens zijn schrijven dd. 13 Juni 1948, on
middellijk tot de herstellingswerken kon 
overgaan en niet gerechtigd was om ver
goeding te vragen voor de 50 dagen ge-

durende welke hij gewacht heeft alvo
rens de herstellingswerken te laten begin
nen: 

Overwegende dat de eerste rechter sou
verein de ·vergoeding, wegens schade door 
aanleggers schuld aan verweerder ver
oorzaakt, op een bepaalde som had ge
schat; dat, bij gebrek aan conclusies, hij 
niet gehouden was de elementen aan te 
duiden waarop zijn berekening was ge
steund; 

Overwegende dat, waar het vaststelt 
dat de vergoeding em aeq1to et bono door 
de eerste rechter werd bepaald en de ra
miiig van de eerste rechter goedkeurt en 
bevestigt, het bestreden arrest impliciet 
erkent dat die vergoeding voor een met 
mathematische zekerheid gedane bereke
ning niet vatbaar was ; 

Overwegende dat, waar het daarenbo
ven in zijn beweegredenen verklaart dat 
« rekening gehouden met de kosten ge
daan aan het voertuig van de tegenpartij 
Van Nieuwenhove en met llet schrijven, 
door deze laatste op 13 Juni 1948 aan 
Valckenaers toegestuurd om hem aan te 
sporen tot de vaststellingen omniddellijk 
over te gaan, de em aequo et bono toege
kende genotsvergoeding van fr. 8.722,35, 
in plaats van de voorgestelde som van 
2.850 frank, als heel billijk voorkomt ll, 
het bestreden arrest de redenen aangeeft 
waarom, in weerwil van aanleggers con
clusies, het bedrag der toegekende vergoe
ding niet diende te worden verminderd op 
de som welke door aaiilegger was voorge
steld; dat het aldus voldoende de conclu
sies heeft beantwoord waarbij aanlegger 
die vermindering vorderde ; 

Overwegende dat het middel derhalve 
in feite niet opgaat; 

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

13 Maart 1950. - 2" kamer. - Voo1·zit
te1·, H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verlaggevet·, 
H. Vandermersch. - Gelijlcluidende oon
ol1tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. della 
Faille d'Huysse. 

2e KAMER.-- 13 ~aart 1950. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
-- MILITIEZAKEN. -- HOGE MILITIE
RAAD. -- AFWIJZEN VAN EEN VRAAG 
TOT UITSTEL. -- BESLISSING GEWEZEN 
NA EEN ONDERZOEK. -- UITSLAG VAN 
RET ONDERZOEK NIET MEDEGEDEELD 
AAN DE MILICIEN OF AAN ZIJN RAADS
MAN. -- SCHENDING VAN DE RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. 
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Schendt de rechten van de vetdediging, de 
beslissing waarbij, omtTent de inkomsten 
wtn het gez·in van de milicien, na een on
derzoek te hebben bevolen, de hoge militie
raad een vraag tot U1:tstel afwijst, zo.ndeT 
dat de uitslag van het onderzoek aan 
de milic·ien of awn z·ijn 1'aadsrnan werd 
medegedeeld. 

(BROUWERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 28 December 1949 door de 
Hoge Militieraad gewezen; 
· Over het eerste middel : schending van 

de rechten van de verdediging·, doordat 
de Hoge Milltieraad, nadat hij de zaak 
in beraad gehouden had, een aanvullend 
onderzoek heeft bevolen waarna hij be
slist heeft zonder vooraf de uitslag van 
dat onderzoek aan eiser bekend te heb
ben gemaakt, zodat deze niet heeft kun
nen concluderen op de bevindingen van 
clit onclerzoek : 

Overwegencle dat eiser ontboden werd 
om te verschijnen v66r de Hoge Militie
raad op 24 Juni 1949, in openbare zitting, 
alwaar hij, naar de vermeldingen van 
de bestreclen beslissing, vertegenwoor
cligd werd door Mer Boone, advocaat te 
Turnhout; 

Dat op 11 J uli van bovenbedoeld j aar 
de Hoge Militieraacl een bijvoeglijk fis
caal onderzoek beval; 

Dat tot dit fiscaal onderzoek werd 
overgegaan ; 

Overwegende dat uit geen van de aan 
het onderzoek van het Hof onderworpen 
hescheiden hlijkt dat de uitslagen van het 
fiscaal onderzoek aan eiser of aan zijn 
raadsman werden bekend gemaakt, noch 
dat hij ontboden werd om, naar aan
leiding van het aanvullend onderzoek, 
opnieuw te worden gehoord; · 

Waaruit volgt dat de rechten van de 
verdediging niet werden geeerbiedigd ; 

Om deze redenen, verbreekt de bestre
den beslissing; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van de Hog·e Militieraad en dat 
melding ervan zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de Hoge Militie
raad, anders samengesteld. 

13 Maart 1950. - 2• kamer. - VooT
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve1'slag
gever, H. Simon. - Gelijkluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 

· advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 13 Maart 1950. 

1° STRAF. - VERBEURDVERKJ,ARING. 
- ONVRIJWILLIGE MISDRIJVEN. - AR
TIKEL 42, 1°, VAN HET STRAFWETBOEK 
NIET TOEPASSELIJK. 

2° DRONKENSCHAP. - ARTIKEL 3 
VAN DE BESLUITWET VAN 14 NOVEM
BER 1939. - VEROORDELING OM, IN 
STAAT VAN DHONKENSCHAP, EEN VOER
TUIG TE HEBBEN BESTUURD. - VER
BEURDVERKLARING VAN HET VOERTUIG 
ONWETTELIJK. 

1° De ve1·beurdve1·klaring, voorzien bij ar
tikel 42, 1°, van het Stmf'wetboek, mag 
in geval ~an onvri;jwillig misdrijf niet 
woTden uttgespToken. · 

2° Het vonnis dat veroordeelt wegens, in 
staat van dronkenschap, een voertuig te 
hebben bestuurd, mag de verbeurdve1'
klaTing van het voertuig van de ver
dachte niet uitspTeken. (Besluitwet van 
14 November 1939, art. 3; Strafwetb., 
art. 42 en 43.) 

(DAVID.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 December 1949 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge 
gewezen; 

Over het eerste en het derde middel 
samen : schending van artikelen 42 en 
43 van het Strafwetboek, 3 van de 
besluitwet van 14 November 1939 be
treffende de beteugeling van de dronken
schap, doordat het bestreden _ vonnis de 
verbeurdverklaring van het voertuig bevo
len heeft dat gediend heeft om het misdrijf 
te plegen, dan wanneer het vaststaand ver
klaard misdrijf, te weten : in staat van 
dronkenschap zijnde, een voertuig te heb
ben bestuurd, geen opzettelijk wanbe
drijf is doch een onvrijwillig wanbedrijf 
of « overtreding ,, en dan wanneer de bij
zondere verbeurdverklaring voor mis
drijven van die aarcl niet mag uitgespro
ken worden : 

Overwegencle dat de woorden " ge
cliend, bestemd, plegen " door artikel 42 
van het Strafwetboek gebruikt nooclza
kelijk het begrip van een handelende 
criminele wil insluiten; dat daaruit volgt 
dat die bepaling niet toepasselijk is op 
de onvrijwillige misdrijven waarin het 
crimineel opzet afwezig of niet vereist is ; 

Overwegende dat artikel 3 van de wet 
van H November 1939 betreffende de be
teugeling van de dronkenschap, als wanbe
clrijf aanziet het feit in staat van dr0n-
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kenschap te verkeren (inbreuk op artikel1),. 
wanneer het door een verzwarende omstan
digheid vergezeld is, zijnde : een voertuig 
besluren, een rijdier geleiden, of nog een 
andere bezigheid verrichten welke voor
.zichtig·heid of bijzondere voorzorgen ver
-eist ten einde gevaar voor zichzelf of 
voor anderen te vermijden; 

Overwegende dat het hoofdfeit, voor
zien bij artikel1, geen opzet vereist en 
geen opzettelijk misdrijf wordt doordat 
bet onder een van de verzwarende om
standigheden voorzien bij artikel 3 ge
pleegd werd; 

Overwegende, dienvolgens, dat het 
bestreden vonnis, met ten laste van aan
legger de verbeurdverklaring van het 
voertuig· nit te spreken, de in het middel 
ingeroepen wetsbepalingen heeft geschon-
den · -
E~ 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, verbreekt het bestre
den vonnis doch slechts in zover het ten 
laste van aanlegg·er de verbeurdverklaring 
van het autovoertuig· Studebaker, num
merplaat 280.802, heeft uitgesproken; 

Beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van .de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugg·e en dat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt aan
legger tot de helft van de kosten ; zegt 
dat er geen aanleiding tot verwijzing be
staat. 

13 Maart 1950. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gcver, H. Bayot. - Gelijkluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
.advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 13 Maart 1950. 

'l 0 MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING 'rE
GEN EEN ARREST DAT EEN VERZET WE
GENS NIET VERSCHIJNING ONG EDAAN 
VERKLAART.- MIDDEL GERICHT 'rEGEN 

(1) Zie'verbr., 31 Juli Hl47 (Bull. en PABlO., 
1947, I, 344); 7 Februari 1949 (A1-r. TTerbr., 
1949, blz. 98; B·ttll. en PASIC., 1949, I, 109}. 

HET ARREST BIJ VERSTEK. - MIDDEL 
NIET ONTV ANKELIJK. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING TE
GEN EEN ARREST DAT EEN VERZET 
WEGENS NIET VERSCHIJNING ONGEDAAN 
VERKLAART.- DRAAGWIJDTE VAN DE 
VOORZIENING. 

1° Is niet ontvankelijk, tot staving van ewn 
voorziening gericht tegen een arrest da.t 
een verzet wegens niet versch·~jning 
ongedaan verkla.art, het middel geticht 
tegen het arrest bij verstek (1). 

2° De voorz·iening, ge1·icht tegen een m·1·est 
dat een verzet wegens niet verschijning 
nngedaan verklaart, stelt geen andere vraag 
dan deze te weten of die beslissing wet
telijk is (2). 

(DE LEEUW, -T. DE BISSCHOP 
EN VAN DER POORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 December 1%9 bij verstek 
door het Hof van beroep te- Gent 
gewezen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich er toe beperkt het tweede verzet van 
aanlegger tegen een arrest op 11. Novem
ber 1949, bij verstek gewezen, ongedaan 
te verklaren, daar aanlegger niet ver
schijnt; 

Over het eerste middel : 
Eerste onderdeel : hieruit afgeleid dat 

ter terechtzitting, waarop het eerste arrest 
bij verstek gewezen werd, aanlegger afwe
zig was om reden van ziekte, en de brief, 
waarbij hij dit uitlegde en een uitstel 
vroeg, te laat ter kennis van het hof 
van beroep kwam : 

Over het tweede middel : hieruit afge
leid dat noch het beroepen vonnis, noch 
het arrest dat aanlegger veroordeelt, op 
de conclusies aang·aande de telastlegging D 
hebben geantwoord : 

Over het derde middel : hieruit afge
leid dat het arrest, dat aanlegger tot 
betaling van schadevergoeding· aan de 
burgerlijke partij De Bisschop veroordeelt, 
niet op de conclusies van aanlegger ant
woordt waar hij de verantwoordelijkheid 
van die burgerlijke partij inroept die, 
rijdende op een secundaire weg, het regle
ment op het verkeer niet naleefde : 

Over het vierde middel : hieruit afge-

(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
29 December 1947 (A1·r. TTm·b1·., 1947, blz. 432; 
Bull. en PAsiC., 1947, I, 563). 
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leid dat het arrest, dat aan de burgerlijke 
partij Van der Poorten een schadever
goeding toekent, de bewijzen en de con
clusies van aanlegger miskent door deze 
tot een schadevergoeding te veroordelen 
wegens twaalf dagen derving van de 
auto, dan wanneer het deskundig verslag 
enkel zes dagen voorzag : 

Overwegende dat die middelen gericht 
zijn tegen het op 14 November 1949 
bij verstek gewezen arrest, waartegen geen 
voorziening ingesteld werd ; 

Waaruit volgt dat zij niet ontvanke
lijk zijn; 

Over het eerste middel : 
Tweede onderdeel : hieruit afgeleid dat 

na het eerste arrest, gewezen bij verstek 
terwijl aanlegger ziek was, deze opnieuw 
verzet aantekende, doch weeral, om reden 
van ziekte, belet was te verschijnen 
op de terechtzitting van 19 December 
1949, waarop het bestreden arrest gewe
zen werd, en noch hij noch zijn raads
man, het hof van beroep hiervan tijdig 
had kunnen verwittigen, zodat aanlegger 
uit reden van heirkracht niet verscheen : 

Overwegende dat het middel steunt op 
een bewering die niet gestaafd wordt, 
noch. door de meldingen van het bestre
den arrest, noch door enig stuk waarop 
het Hof acht vermag te slaan ; 

Waaruit volgt dat het feitelijke grand
slag mist; 

En overwegende dat de voorziening, 
gericht tegen een arrest dat het verzet 
ongedaan verklaart, enkel aan het Hof 
de vraag onderwerpt of de bestreden 
beslissing gelijkvormig de wet is ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing gewezen werd na een rechtspleging 
waarin de substantiele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
nageleefd werden en dat de bestreden be
slissing overeenkomstig de wet is ; 

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

13 Maart 1950. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mattes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Vetslag
gever, H. de Clippele. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

1° KAMER.- 16 Maart 1950. 

1° VERDELING. - GEDAAN NA llET OVER
LIJDEN VAN EEN VAN DE ERFGENAMEN. - GOE
DEREN TOEBEDEELD AAN DE RECHTllEBBENDEN 

VAN DE OVERLEDEN ERFGENAAM. - WORDEN 
GEACHT UI'l'SLUITENO IN DE ROEDEL VAN DEZE: 
LAATSTE TE ZIJN GEVALLEN BIJ RET OPEN
VALLEN VAN DE EERSTE NALATENSCHAP. 

2° ERFENISSEN.- KLEINE NALATENSCHAP
PEN. - GOEDEREN WAARVAN BIJ ZIJN OVER
LIJDEN DE <<DE CUJUS » SLECH'rS MEDEEIGE
NAAR WAS IN HOEDANIGHEID VAN ERFGENAAM 
VAN DE EIGENAAR. - VERDELING VAN DE 
EERSTE NALATENSCHAP WAARBIJ DIE GOEDE
BEN AAN DE ERFGENA~IEN VAN DE «DE CUJUS >> 
ZIJN TOEBEDEELD. - 0VERNEMING DOOR Ei!:!{ 
VAN DIE ERFGENAMEN. - ARTIKEL 4 VAN DE 
WET VAN 16 1\'IEI 1900 TOEPASSELIJK. 

3° ERFENISSEN.- KLEINE NALATENSCHAP
PEN. - PERCEEL GROND DAT DE « DE CUJUS l} 
NIET PERSOONLIJK IN GEBRUIK HAD. - GE
NOT 'L'OEGESTAAN AAN EEN DERDE IN RUIL TEGEN 
RET GEBRUIK VAN EEN SCHUUR GEBRUIKT' 
VOOR DE EXPLOITATIE. - PERCEEL GROND· 
NIET VATBAAR VOOR OVERNEMING. 

1° TVanneer, een nalatenschap nor1 niet 
ve1·deeld zijnde, een van de mjgena
men ove1'lijdt, heett de latere verdelinu· 
van de goederen van de onverdeclde na
latenschap voor gevolg dat de goederen, 
die toebedeeld worden aan de ·rcchtheb
bimden van de overleden erfgenaam, 
worden geacht ttitslttitend te zijn f}eval
len in de boedel van deze laatste van de 
dau af van het openvallen van de eerste 
nalatenschap (1). (Burg. Wetb., art. 883.) 

2° Het 1·echt tot overneming, voo1·zien 
bij artilcel 4 van de wet van 16 Mei 1900 
betreffende de erfreueUng van de lcleine 
nalatenschappen, mag worden ttitgeoe
tend ten opzichte van een goed waar
van bij zijn overlijden de de cujus 
slechts medeeigenaar was, in hoeda
nigheid van erfuenaam van de 11e1·soon 
aan wie het goed toebehoorde, indien, 
door een latere verdeling van de eerste 
nalatenschap, gezeud uoefl we·rd toebe-· 
deeld aan de ertgenamen van de tweede 
de cujus in hoedanigheid van ,·echt
hebbenden van deze laatste. 

3° Daar de wet van 16 Mei 1900 van enge 
inter11retatie is, mag het recht tot 
overneming voorzien bij aTtilcel 4 niet 
op ee1~ perceel grand worden ttitgeoefend 
dat de de cujus niet persoonUjk in ge
brttik had, maar waarvan hij het genot 
aan een de1·de had afgestaan, zelfs ·dan 
wanneer die afstand ·is ueschied in 1'ttil 
tegen het gebrttilc van een schttttr die
nende tot de ewploitatie van de de· 
cujus (2). 

(1) PLANIOL, d. III, n' 3107; DE PAGE, d. IX, 
n' 1373; LE BALLE en BEUDANT, d. V, n' 263. 

(2) Raadpleeg verbr., 19 Juni 1947 (Ar•·. 
Vm·br., 1947, biz. 219; Bull. en PAsrc., 1947, 
I, 288). 
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(CLEUSEN, T. CLEUSEN.) 

ARREST. 

' HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 Juni 1948 gewezen door de 
Vrederechter van het kanton Tongeren ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1 en 4 van de wet van 16 Mei 
1900 houdende erfregeling, van de kleine 
nalatenschappen en van artikel, 883 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden vonnis aan eerste verweerder- de 
overneming toegestaan heeft, niet van on
roerende goederen waarvan zijn vader, 
wijlen Jan-Baptist Oleusen, die op 21 Fe
bruari 1944 overleden is, eigenaar was, 
maar --van onroerende goederen waarvan 
deze laatste slechts voor de helft mede
e1geilaar was met zijn broeder Pieter 
Oleusen, en waarvan de gedingvoerende 
partijen slechts- onverdeelde eigenaars zijn 
geworden krachtens een alde van verde
ling van 17 Augustus 1944 ·tussen hen en 
gezegcle Pieter Oleusen, alde van verde
ling die anclere goederen, vroeger medetH
genclom van Jan-Baptist en Pieter Olen
sen, aan deze laatste toegekend heeft, 
zodat, in strijd met de wet van 16 Mei 
1900, de overneming van andere goederen 
toegestaan werd dan die welke de overle
den vader bezat terwijl ten andere, het 
bestreden vonnis ten onrechte de terug
werkende kracht van die akte van verde
ling inroept, dan wanneer die verdeling 
zonder invloecl op de erfboedel van de 
overleden vader is gebleven : 

Overwegende dat de litigieiise goede
ren aan de gedingvoerende partijen toege
vallen zijn niet omdat zij ze van hun 
grootvader geerfd hebben, maar omdat zij 
ze in de nalatenschap van hun vader ge
vonden hebben; 

Dat, de verdeling een einde stellend aan 
de onverdeeldheid bestaande tussen die 
erfenis en een dercle, het verklarencl uit
werksel er van voor noodzakelijk gevolg 
heeft dat clie goederen geacht zijn sedert 
het ontstaan van de onverdeeldheid, d. L 
van af de dag van het overlijden van de 
grootvacler, uitsluitend in de boedel van 
de vader gevallen te zijn; 

Dat het micldel naar recht faalt; 
Over het•tweede middel : schending van 

artikel 1 van de wet van 16 Mei 1900, 
zoals het gewijzigd wercl door de wet van 
23 April 1935, van artikel 883 van het 
Burgerlijk Wetboek, van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden von
nis rekening heeft gehouden, niet met 
cle helft van het kadastraal inkomen van 
de onverdeelde goederen waarvan de over
leden vader medeeigenaar was, maar van 
het kadastraal inkomen der onroerende 
goederen welke, na zijn overlijden, het 
onverdeeld eigendom van zijn erfgena
men zijn geworden : 

Overwegende dat de goedei·en, toege
kend aan een andere medeeigenaar g·eacllt 
zijn nooit van de boedel van de vdder der 
gedingvoerende partijen deel te hebben 
gemaakt; 

Dat de rechter over de grond, dienvol
gens, terecht geoordeeld heeft dat, -voor de 
toepassing van de wet van 16 Mei 1900, 
enkel met het kadastraal inkomen der goe
deren diende rekening gehouden, welke 
de kavel uitmaakten waarvan die partijen, 
ten titel van rechthebbenden van hun Ya
der, eigenaars zijn_ geworden; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het derde middel : schending van 

artikelen 1 en, meer bepaaldelijk, 4,, ali
nea 1, van de wet van 1(J Mei 1900 hon
dende erfregeling van de kleine nalaten
schappen, doordat het bestreden vonnis 
de overneming van het lot 1 (gemeente 
Bommershoven : bouwland gelegen ter 
plaatse Bullenberg, sectie B, nr 74ld, groot 
24,90 a.) door eerste verweerder toegelaten 
heeft, alhoewel het aanneemt dat dit 
bouwland door de overleden vader in ruil 
wercl gegeven tegen het gebruik van een 
schuur die voor de exploitatie van de va
der werd gebruikt, dan wanneer de wet 
slechts de overneming van de gronden 
toelaat die de bewoner van het huis per
soonlijk en voor eigen rekening in ge
bruik had, wat dus voor dit lot het geval 
niet was : 

Overwegende dat dit middel slechts het 
gedeelte van het dispositief bestrijdt dat 
aan verweerder Arnolcl-Joseph Oleusen 
het recht toekent de kavel over te ne
men : gemeente Bommershoven, grond 
gekadastreerd sectie B, nr 741d, perceel 
welk de de eu,j11.s niet persoonlijk in ge
bruik had; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat het litigieus goed « door de 
cle ou,i1ts in ruil werd gegeven tegen het 
gebruik van een schuur )i ; 

Dat het vonnis daaruit afleidt dat het 
goed onrechtstreeks voor de exploitatie 
van de de Olthts diende : 

Overwegende dat de wet van 16 Mei 
1900, gewijzigd door de wet van 23 April 
1935, welke van het gemeen recht in zake 
erfenissen afwijkt, van beperkende inter
pretatie is; dat zij als doel heeft het 
handhaven van de kleine landbouwexploi
taties te bevorderen; dat, door die wet toe 
te passen op een perceel grond welk de de 
o1t,i1ts op de dag van zijn overlijden niet 
persoonlijk in gebruik had, het bestreden 
vonnis de in het middel bedoelde wetsbe
palingen heeft geschonden ; 

Om die redenen, verbree1rt het bestre
clen vonnis, doch slechts in zover het 
verweerder Arnold-Joseph Oleusen toege
laten heeft de goederen over te nemen 
vermeld onder nr 741d, sectie B, van de 
gemeente Bommel:shoven ; verwerpt _de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 

- r:: 
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onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Vrede
gerecht van het kanton Tongeren en dat 
melding er van zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt aanlegg·ers tot de 
hel:Ct der kosteri, de andere helft ten laste 
blijvende van verweerders ; verwijst de 
zaak, alzo beperkt, naar de Vrederechter 
van het kanton Hasselt. 

16 Maart 1950. - 16 kamer. - Voorz'it
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Van Leynseele en Delacroix. 

1e KAMER.- 16 Maart 1950. 

1o MILITAIRE OPEISINGEN.- BAREMA 
VASTGESTELD BIJ MINISTERIELE ONDERRICR
TING. - RECHTBANKEN NIET GEHOUDEN TOT 
TOEPASSING ER VAN. 

2o BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
1\fiLITAIRE OPEISING. - NIET GETARIFEI!JRD 
BIJ KONINKLIJK BESLUI1'. - SCHATTING VAN 
DE VERSCHULDIGDE VERGOEDING. - SOUVE
REINE SCHATTING DOOR DE RECHTER OVER 
DE GROND. 

1o Indien, in geval van militait"e opei
sing getarifeerd bij lconinklijk besluit, 
de rechtbanlcen gehmtden zijn dit besluit 
toe te passen, zijn zij, integendeel, niet 
gehouden een barema toe te passen dat 
slechts uit een m·iniste1'iele onderrich
ting blijkt (1). (Wet van 12 Mei 1927, 
art. 15.) 

2° In geval van militaire opeising, niet 
getaritee1·d bij lconinlclijk besluit, stellen 
de rechtbanlcen sottverein fle vergoeding 
vast die met de waarde van de op
geeiste zaalc overeenstemt (2). 

(BELGISCHE STAAT, T. VANDEN BROECK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 Februari 1948 door de Recht
bank van eerste aanleg te Oudenaarde 
gewezen; 

Over het enig middel : schending van ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320 

(1) en (2) Raadpleeg verbr., 12 April 1945, 
motieven (A1·r. J1 e1·br., 1945, blz. 130; Bull. en 
PAsrc., 1945, I, '142) en 24 Februari 1949 (Ar1·. 
T'erbr., 1949, blz. 147; Bull. en PAsiC., 1949, 
I, 163). 

van het Burgerlijk Wetboek, 4 en 6 van 
de wet dd. 12 Mei 1927 op de militaire 
opeisingen, 115, 254, 255, 260, 264 van het 
reglement op de militaire opeisingen, ge
hecht aan het koninklijk besluit del. 
3 Mei 1!}39 houdende reglement op de· mi
litaire opeisingen, en van het barema, op
gesteld in uitvoering van gezegd koninlr
lijk besluit (art. 260), doordat het be,stre
den vonnis, bij bevestiging van de beslis
sing van de eerste rechter, alhoewel het 
erkerit dat de aankoopprijs van het 
voertuig 48.512,50 frank beliep en dat dit 
voertuig in Maart 1940 gekocht werd, aan 
vei·weerder niettemin een som van 
50.000 frank heeft toegekend onder voor
wendsel « dat, na twee maanden gereden 
te hebben en dus gerodeerd te zijn ge
weest, het autovoertuig in feite een meer
waarde verkregen had; dat het billijk 
is dat geintimeerde vergoed zou worden 
voor de moeite, de zorgen, het tijdverlies 
en de uitgaven die het roderen van een 
autowagen veroorzaakt ll, dan wanneer 
de door de Minister van landsverdecliging 
bepaalde vergoeding de waarde van het 
voertuig op de dag van de opeising ver
tegenwoorcUgde en clat die waarcle overi
gens bepaald was geweest volgens het 
barema opgesteld bij toepassing van ar
tikel 260 van het reglement op de mili
tafre opeisingen, hetwelk aan het konink
lijk besluit cld. 3 Mei 1939 gehecht is : 

Overwegende dat indien, krachtens ar
tikelen 6 en 15 van de wet van 12 Mei 1927, 
de rechtbanken, in geval van militaire· 
opeising << bij een koninklijk besluit geta
rifeerd ll, dit besluit moeten toepassen,. 
uit de niet bestreden vaststellingen van 
het vonnis blijkt dat de vergoeding, ver
schulcligd aan verweerder, wegens op-
eising van zijn autovoertuig door de mi- · 
litaire overheid, niet bepaald was bij een 
koninklijk besluit; 

Overwegende dat het door het middel 
bedoeld barema slechts een onderrichting 
is door de Minister van landsverdediging 
gegeven; 

Dat, dienvolgens, naar luid van arti
kel 15 van voornoemde wet, indien de ver
strekker de hem door de minister toe
gestane vergoeding van de hand wijst en 
incUen, zoals ten deze, hij die weigering· 
met redenen omkleedt, de vergoeding, diP 
met de waarde van de verstrekking over
eenkomt, door de rechter wordt vastge-· 
steld; 

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

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel feitelijke grondslag mist ; 
dat de bewering, dat de door de minister· 
toegestane vergoeding overeenkomt met 
de waarde van het voertuig op de dag van 
de opeising, in strijd is met de anderslui
dende en gemotiveerde beoordeling van de· 
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I'echter over de grond; dat die feitelijk,e 
beoordeling souverein is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
-en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerder. 

16 Maart 1950. - 1• kamer. - Foorzit
ter en verslaggeve1·, H. Wouters, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
luidende oonolusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, II. Resteau. 

;1 6 KAMER.- 16 Maart 1950. 

1° HYPO'.rHEEK. - INSCHRIJVING. - GE
VOLG GEDURENDE YJ,JF'l'IEN JAAR·. - DOOR
HALINGEN ONTNEMEN AAN DE INSCHRIJVING 
HAAR Ul'l'WERKSEL VOQI{. DE TOEKOMST. 

2° HYPOTHEEK. - INSCHRIJVING. 
DOORHALlNG OP VOORLEGGING VAN EEN VALSE 
AK'fE. - 0NTNEEMT AAN DE INSCHRIJVING 
HAAR WETTELIJKE -uiTWERKSELS NIET. 

1 o Een ·rerJelmntig genomen hypotheoaire 
insohrijving hmtdt gedtwende vijftien 
jaar de h1JPOtheelo; in stand, ten wa1·e 
zij doorgehctalcl we1·d met toestemming 
v111n cle belanghebbende pa·rtijen, die 
daa.rtoe bevoegd z'ijn, of lcraohtens som
m·ige vonn,issen. (Wet van 16 Decem
ber 1851, art. 81, 90 en 92; wet van 
10 October 1913, art. 5 en 8). 

2° Een regelmatig genomen hypotheoaire 
inschrijving verliest haM wettelij lee uit
werlcsels niet ingevolge een doorhaling 
gedaan doo1· de hypotheelcbewaarder op 
voorlegging, doo1· de sohttldenaar of 
doo·r een de·rde, van een alo;te wellce de 
toestemming van de belanghebbende 
pa1·tijen vaststelt, dooh wellce een valse 
alcte is (1). 

(GEMEENTE JETTE, T. COOLEN.) 

ARRES'l'. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 Juni 1948 door het. Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Sic LAURENT, d. XXXI, n" 231 en 234; 
DE PAGE, d. VII, n" 826 tot 828; CAMBRON, 
'l'raite them-ique et p1·atique des mainlevees et 
radiations, n" 82 en 83; verbr., 20 April 1893 
(Bull. en PASIC., 1893, I, 184), alsmede de con
clusie van het openbaar ministerie. Contra : 
PLANIOL en RIPERT, d. XIII, n' 863; AuBRY en 
RAu, d. III, par. 281, blz. 646; GuiLLOUARD, 
d. III, n" 1461 en 1462; MARTou, d. III, n' 1224; 
LEPINOIS, d. V, n' 2287; GENIN, Les hypotheques, 
n" 2256 en vlg.; ScmCKS en VANISTERBEEK, 

Over het · enig mid del : schending van 
artikelen 1, 81, 82, 92, 93, 96, 108 en, in 
het bijzonder, 108, 2°, 109, 112, 124 en, in 
het bijzonder, 124, 3°, 127, 128, 129, 134 van· 
de wet van 16 December 1851 houdende 
herziening van de hypotheekwet, gezegd 
artikel 92 gewijzigd door artikel 8 van de 
wet van 10 October 1913 brengende wijzi
gingen in de hypotheekwet en in de wet op 
de gedwongen onteigening en regelende 
opnieuw de inrichting van de bewaring 
van de hypotheken, voor zoveel nodig van 
artikel 8 van gezegde wet del 10 Octo
ber 1913, doordat het bestreden arrest, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, voor 
recht gezegd heeft dat de doorhalingen, 
gedaan op 19 Maart 1935 ten rande van de 
hypothecaire inschrijvingen, door consor
ten Coolen op 10 Juni en 7 Juli 1933 tot 
zekerheid van twee leningen genomen, op 
het litigieus onroerend goed dat op 23 Mei 
1935 door aanlegster verkregen werd, 
nietig en zonder uitwerksel waren ; dat 
consorten CoolEm hun hoedanigheid van 
ingeschr~ven schuldeisers op het onroe
rend goed behouden hadden en dat de 
hierboven gezegde inschrijvingen opnieuw 
ingeschreven moesten worden in de rang 
welke zij VQor de doorhalingen van 
19 Maart 1935 hadden, onder voorwend
sel : dat de hypotheekbewaarder de in
schrijvingen in zijn registers had door
gehaald op voorlegging van een valse akte 
van handlichting, welke, evenals de door
halingen die- er het gevolg van waren, 
nietig en van gener waarde was, daar 
hierboven bedoelcl artikel 92 slechts twee 
wijzen van doorhaling voorziet, zijnde 
de toestemming van de belanghebbende 
partijen of een vonnis; dat de herstelling, 
in onderhavig geval, van de hypothecaire 
inschrijvingen ten nadele van de derden, 
ver van het onroerend krediet te vermin
deren, integendeel de betaling der hypo
thecaire schulden waarborgt; dat hetgeen 
de hypotheek doet ontstaan, de titel van 
haar vestiging is en niet het register van 
de bewaarder van de hypotheken dat en
kel een midclel van bekendmaking is en de 
rang van inschrijving vaststelt; dan wan
neer uit hierboven bedoelde wetsbepalin
gen blijkt dat de bedongen hypotheek aan 
de derden, en namelijk aan de verkrijger 
van het onroerend goed, slechts kan te-

d. III, n' 536; BAUDRY-LACANTINERIE, d. III, 
n" 1892 en vlg.; JACQUET en VrTELLARD, '!'mite 
des mainlevees d' hypotheque et des mdiations 
d'mscriptions, n'. 57; DE LoYNES, nota Dall. 
per., 1893, 2, 569; Rep. pmt. dr. belge, v' Hy
potheques et p1·ivileges immobilie1·s, n" 2257 
en vlg.; LEMAIRE-BosERET, Revue du notariat, 
1893, blz. 709; verbr. Fr., 9 December 1846, 
Dall. pb·., 1847, 1, 298; 13 April 1863, Sirey, 
1863, 1, 297; 26 Juni 1895, ibid., 1896, 1, 481; 
31 December 1895, ibid., 1898, 1, 211. 
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gengesteld worden indien zij openbaar ge
maakt en behoU:den is door de vermel
dingen voorkomende in het register van de 
inschrijvingen van de hypotheekbewaar
der, waarin de doorhalingen en de ver
minderingen ook dienen gebracht te wor
den; dat die publiciteit niet meer bestaat 
eens dat de inschrijving van de hypotheek 
doorgehaald is geweest op voorlegging van 
een akte van handlichting, zelfs indien 
deze later vals erkend wordt, en wanneer 
de inscllrijving, bijgevolg, niet meer voor
komt op de staat of het getuigschrift van 
de bewaarder die de bestaande insch'l:ij
vingen vaststellen, deze bescheiden zijnde 
overigens de enige waarop de derden acht 
mogen en moeten slaan : 

Overwegende dat uit artikel 81 van de 
wet van 16 December 1851 blijkt dat dE' 
hypotheek tegen derden kan worden inge
roepen van de dag af waarop de inschrij
ving in de registers van de bewaarder 
regelmatig gedaan wordt; dat, luidens ar
tikel 90, gewijzigd door artikel 5 van de 
wet van 10 October 1913, de inschrijving 
de llypotheek in stand houdt gedurende 
vijftien jaar ingaande met de dag van 
haar datum; 

Overwegende, wel is waar, dat arti
kel 92 van de wet van 16 December 1851, 
aangevuld door artikel 8 van de wet van 
10 October 1913, voor de toekomst het uit
werksel van de inscllrijving wegneemt 
welke doorgehaald wordt met toestem
mng van de damtoe bevoegde belangheb
bende partijen, of kraclltens sommige von-
nissen ; .. 

Doell, overwegi:mcle dat geen wetsbepa
ling met clergelijke doorhalingen deze ge-

" lijkstelt welke ten onrechte door de be
waarder gedaan wordt op de voorlegging, 
door de schuldenaar of een derde,. van een 
valse akte, welke zonder waarde is ; 

Dat het micldel naar recht faalt; 
Om clie redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens de consorten Ooolen en tot een 
andere vergoeding van 150 frank jegens 
de echtgenoten Piot-Thibeau. 

16 Maart 1950. - 18 kamer. - Voorz'it
te1" H. Wouters, raadsheer waarnemend 
vo~rzitter. - Verslaggever, H. Smetrijns. 
- Gelijkl!widende oonolus·ie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Ple'iters, HH. Simont en Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 16 Maart 1950. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSING W AARTEGEN VOORZIENING JI.IOGE
LIJK IS. - BUR-GER.LIJKE ZAKEN. - BE-

SLlSSING op' TEGENSPRAAK TEN AANZIEN VAN• 
DE AANLEGGER IN VERBREKING. - BESLISSING 
BIJ VERSTEK TEN AANZIEN VAN DE VERWEER
D~R IN VERBREKING.- VOORZIENING DOOR DE 
AANLEGGER- GEDUR-ENDE DE TERMI.JN VAN VER- · 
'ZET. - 0NTVANKELIJKHEID. 

2° ERFENISSEN. - ERFGENAAM DIE DE 
NALA1'ENSOHAP VERWERPT. - AANDEEL DAT 
DOOR AANWAS AAN DE MEDEERFGENAMEN BE
HOORT. - ACTIEF EN PASSIEF. 

1° In (trtikel2 van de wet van 25 Feb·rua·l'i 
1925, hetwellc bepaalt dat,-ten aanzien· 
van de b-ij rerstelc, gewezen vonnissen, 
de termijn om een voo1·ziening in te stol
len ee1·st ingaat op de dag waamp het 
verzet niet meer ontva·nlcelijlc is, bedui
den de woorden cc bij verstek gewezen 
vonnissen ll de cc ten awnzien van de aan
legger b-ij verstek ge·wezen vonnis
sen ll (1). (Stilzwijgende oplossing.) 

2° W anneer ee1~ erfgenaam (le nala.ten
schap heett ve1·worper~, behoo1·t zijn, 
aandeel in de reohten; en in (le sollml(len 
V(tn de de cujus doo1· aanwas toe aan 
z·ijn medeMfgennmen (2). (Burg. Wetb., 
art. 786.) 

(NATIONALE lliAATSOHAPPIJ VAN BELGISOHE 
SPOORIWEGEN, T. HERMAN EN VAN DEN BROEOK.} 

ARRES1'. 

HET HOF ; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, op 19 Juni 1946 gewezen bij ver
stek, ten aanzien van verweerders, door 
cle Rechtbank van eerste aanleg te Ant
werpen; 

Over het enig middel : scllending van 
artikelen 724, 785, 786, 870 en 873 van het 
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveelnodig, 
van artikel 97 van de Gronclwet, doordat 
llet bestreden vonnis verweerclers veroor
deelt tot betaling van slechts de helft van 
de sclluld van hun rechtsvoorganger je
gens aanlegster, onder voorwendsel clat 
de erfgenaam enkel tot de betaling van 
de schulclen van zijn rechtsvoorganger 
kan gehonden zijn naar evenrecligheid van 
het deel dat hij uit de erfenis ontvangt, 
motief clat in onderhavig geval ondoel
treffencl is, vermits, volgens de vaststel
lingen zelf van het bestreden vonnis : 
1° de wecluwe Herman als enige erfgena
men hacl achtergelaten Sylvie Herman, 
echtgenote De Roo, en Juliana Herman, 
echtgenote Van den Broeck, 2° de echt
genoten De Roo-Herman afstand gedaan 
hadclen van de kwestieuze nalatenscltap, 
zodat verweerders cle enige erfgenamen 

(1) Zie de voetnota, getekend R. H., onder
aan het arrest in B1tll. en PAsrc., 1950; I. 50.~. 

(2) AuBRY en RAu, d. II, par. 613; JossERAND, 
cl. III, n' 786; PLANIOL en RIPER'r, d. IV, 
n'" 315 en 318. 
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van de de oujus bleven, bij toepassing van 
artikel 786 van het Burgerlijk Wetboek, 
en derhalve, in die hoedanigb.eid, tot be
taling van de algeheelheid der schuld van 
hun rechtsvoorganger dienden veroor
deeld; doordat, op zijn minst, het vonnis 
zijn beslissing niet wettelijk gemotiveerd 
heeft : 

Overwegende dat de vordering, gericht 
tegen Sylvie Herman, echtgenote De Roo, 
en Juliana Herman, echtgenote Van den 
Broeck, ertoe strekte deze hoofdelijk, of de 
ene bij gebreke van de andere, te veroor
delen tot betaling van 4.769 frank; som 
welke vrouw Schoensetters, weduwe Her
man, als te veel ontvangen op haar pen
sioen verschuldigd bleef; 

Overwegende clat uit het bestreden von
nis blijkt dat de schulcl van vrouw 
Schoensetters vaststaat, maar dat Sylvie 
Herman tijclens het geding regelmatig de 
nalatenschap van gezegde vrouw Schoen
setters, haar moecler, verworpen heeft; 

Overwegencle dat, luidens artikel 785 
van het Burgerlijk W etboek, de erfge
naam, die de nalatenschap verwerpt, ge
acht wordt nooit erfgenaam geweest te 
zijn; clat artikel 786 van hetzelfde wet
boelr bepaalt dat het aancleel van hem die 
de nalatenschap verwerpt, door aanwas 
aan zijn medeerfgenamen behoort; 

Dat mitsdien verweerster Juliana Her
man, ten gevolge van de verwerping door 
Sylvie Herman, de enige erfgename was 
van haar moecler en, in die hoedanig
heid, gehouden tot betaling van de hele 
schuld van deze laatste (Burg. Wetb., 
art. 724 en 87S) ; 

Waaruit volgt dat, door, op grond van de 
vaststellingen welke het behelst; te beslis
sen dat de echtg·enoten Van den Broeck
Herman, verweerders, slechts tot de helft 
van de schulcl van de fle oujus tegenover 
aanlegster veroordeeld moesten worden, 
het bestreden vonnis de in het middel be
doelde wet~bepalingen heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis in zover het op de vordering van 
aanlegster tegen verweerders, echtgenoten 
Van den Broeck-Herman, uitspraak doet; 
beveelt dat onclerhavig arrest zal wor
den overgeschreven in de registers van 
de· Rechtbanlr van eerste aanleg te Ant
werpen en dat melding er van zal worden 
gemaakt op cle kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerders tot de kosten; verwijst de zaak, 
alzo beperkt, naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Mechelen. 

(1) Verbr., 23 Januari 1894 (Bull. en PAsrc., 
18~4, I, 88). 

(2) Ve1·br., 2 December 1935 (Bull. en PASIC., 
1936, I, 72); 20 Juni 1939 (Arr. Ve1·br., 1939, 
biz. 186; Bull. en PAsrc., 1939, I, 325) ; 7 Fe-

16 Maart 1950. - 1• kamer. - Voorzit
t/31' en ve1·slaggeve·r, H. Wouters, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
lwiflencle oonclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Pleite·r, H. Van Ryn. 

2° KAMER.- 20 Maart 1950. 

1° PERS. - PERSMISDRIJF. - DAADWERKE
LIJKE PDBLIOITEIT. - HOOFDBESTANDDEEL. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - PERSMISDRIJF. - PuBLI
CITEIT. - SOUVEREINE BEOORDELING. 

so BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - AFPERSING. - BESTAAN 
VAN EEN BEDREllllNG. - SOUVEREINE BEOOR
DELING. 

4° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - OoNTR•ACT 
DAT HET PRODUCT VAN HET MISDRIJF UIT
MAAKT. - BEWIJS. - BESTAAN VAN DIT 
CONTRACT. - NIET AAN DE REGELEN VAN RET 
BURGERLIJK RECHT ONDERWORPEN. 

1 o De pttblioatie is een hoofdbestanddeel 
van het persmisfkijf, hetwelk sleohts 
floo1· de flaaflwe1'lcelijlce pttblioiteit gege
ven aan fle vempenbaring va.n de ge
dachte voltmkken is (1). 

2° De 1·eohter ove1· de groncl stelt souve-
1"ein in feite vast dat een druksel de 
vereiste pttbliciteit niet heeft gelc1·egen 
opdat een pet·smisd1·ijf zott gepleegd 
zijn (1). 

so De 1·eohte1· ove1· de umnd stelt souve-
1'f3'in het bestaan van de bed1·eiging vast, 
bestanilfleeZ van de afpersing. (Straf
wetboek, art. 470.) 

4° De verpliohting, voo1· de st1'af1·eohtet·, 
z·ioh te gedragen naar de 1·egelen van 
het burgedijlc 1·echt wannee1· hij uit
sp1·aa7G doet nopens het bestaan van een 
oont1·aot, h011dt op wanneer het contraot 
het p1·oduct van het aan de ve1·daohte 
ten laste gelegd misdt'iff is (2). (Wet 
van 17 April 1878, art. 16.) 

(DE WEERDT EN BRASSELET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 December 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

bruari 1944 (A1·r. Verbr., 1944, blz. 92; Bwll. 
en PAsrc., 1944, I, 189), alsmede de nota onder 
het arrest van 12 Februari 1940 (Arr. Ve1·br., 
1940, blz. 16; B1bll. en PASIC., 1940, I, 46). 
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I. Over de voorziening van Raymond 
De Weerclt : 

·Over het eerste mid del : schending van 
artikelen 18, 98 van de Gronclwet, en 8 
van het decreet van 19 Juli 1831, doordat 
de aanlegger verweten afpersing, nauw 
verbonden zijnde met de publicatie van 
een dagblad, het bestreden arrest de 
correctionele rechtbank en het hof van 
beroep had moeten onbevoegd verklaren : 

Overwegende dat de publicatie een van 
de hoofdbestanddelen van het persmisdrijf 
is, welk slechts werkelijk is voltrokken 
door de publiciteit gegeven aan de ver
openbaring van de gedachte, publiciteit 
welke werkelijk moet zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vastgesteld heeft dat het nummer van het 
dagblad La Refo·rme, welk het litigieus ge
schrift bevatte, niet verschenen was en 
in werkelijkheid slechts als instrument 
had gediend om de aanlegger aangewre
ven afpersing te plegen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uit die souvereine beschouwingen wette
lijk heeft kunnen afieiclen dat het druk
sel de vereiste publiciteit niet had gekre
gen opdat een persmisdrijf zou gepleegd 
zijn en terecht de voorgestelcle exceptie 
van bevoegclheid verworpen heeft; 

Dat het micldel naar recht faalt; 
Over het tweecle micldel : schending van 

artikelen 470, 483 van het Strafwetboek 
en 16 ·van de wet van 17 April 1878, door
dat het bestreclen arrest het bestaan van 
een dreigend gevaar heeft aangenomen, dan 
wanneer aanlegger v66r het sluiten van 
het contract verklaard had dat het arti
kel niet zou verschijnen en dat de ver
weten stortingen op verschillende maan
den werden gedaan in uitvoering van ge
zegd contract, waarvan de interpretatie 
slechts overeenkomstig de regelen van het 
burgerlijk recht betwist kon worden : 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het micldel, in zover het de souvereiue 
beschouwingen van het arrest bestrijdt, 
niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat artikel 16 van de wet 
van 17 April 1878 bepaalt dat, wanneer 
het misdrijf. met de uitvoering van een 
overeenkomst verband houdt waarvan 
het bestaan ontkend of waarvan de nit
legging betwist wordt, de strafrechter, bij 
de uitspraak over het bestaan van die 
overeenkomst of over haar uitvoering, 
zich naar de regelen van. het burgerlijk 
recht gedraagt; 

Overwegende dat die uitzonderlijke be
paling, welke afwijkt van artikelen 154 
en 189 van het Wetboek van strafvorde
rl.ng, van strenge interpretatie is en dat 
haar toepassing moet beperkt worden tot 
de gevallen bedoeld door de w~tgever; 

Overwegende dat deze slechts de ge
schillen beoogde aangaancle het bestaan of 

de uitvoering van een voorafbestaande 
overeenkomst waarmecle het misdrijf ver
bonclen is; 

Overwegende clat in onclerhavig geval 
uit de vaststellingen van het bestreden 
arrest blijkt clat het misdrijf niet in ver
band · staat met de uitvoering van het 
contract van publiciteit, welk het product 
van de aanlegger verweten handelingen is ; . 

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

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

II. Over de voorzieniug van Aime 
Brasselet: 

Overwegende clat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de be
slissing overeenkomstig de wet is ; 

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

20 1\faart 1950. - 2e kmner. - Voo·rzit
tm·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
geve;·, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gel!ijkhtidenfle conclusie, H. Oolard, ad
vocaat-generaal. 

ze KAMER. - 20 Maart 1950. 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
0NDER·ZOE:K DOOR DE KRI.JGSAUDITEUR WE
GENS EEN MISDRI.JF BEDOELD BlJ DE BESLUIT
WET VAN 26 J\IIEI 1944. - BEVEL YAN NillT 
VERVOLGING. - 0NDERZOEK KAN DAN ALLEEN 
WORDEN HERVA'I' INDIEN ER NIEUWE BEZWA
REN ZIJN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN . 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -l\'J:ISDADEN 
EN WANJJEDR!.JVEN 'l'EGEN mJ Ul'l'WENDIGE VEI
LIGHEID VAN DE STAAT. - ARTIKEL 115 VAN 
HET STRAFWE'l'BOEK. - 0NDER,ZOEK GEOPEND 
DOOR DE KRI.TGSAUDITEUR. - BEVEL VAN 
NIE'l' VERVOI.GING. - ARRES'l' VAN VEROORDE
LING DA'f NIET HET JJES'l'AAN VAN NIEUWE BE
ZWAREN VAS'l'S'l'EL'l'. - ARREST NIET WET
'l'ELIJK GEMOTIVEERD. 

3o VERWIJZING NA VJDRBREKING. -
STRAFZAKEN. - BEVEL VAN NIET VERVOLGING 
DOOR DE KRIJGSAUDI'l'EUR. -·ARREST VAN 
VEROOHDELING DOOR HE'l' J\iJLI'l'AIR GERECHTS
HOF HETWELK GEEN NIEU\'.'E. llEZWAREN VAST
S'l'ELT. - VERBRE:KING ME'l' VERWIJZlNG. 

1° vVam.neer een lloor de kr1,igsa1ulitewr 
wegens een misd'l"ijf bedoeld Mj de be
sluitwet van 26 il!lei 1944 geopenll o·nde1·
zoelc floor een bevel vwn n·iet vervolginu 
wenl uesloten, mag het slechts worllen 
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heropencl 'incUen er nieuwe bezwa·ren 
zijn (1). (Besluitwet van 26 Iliei 1944; 
wet van 15 .Juni 1899, art. 133; Wetb. 
strafvord., art. 128 en 246.) 

2o lV annee·r een cloor cle k·rijgs(uuUtenr 
wege·ns inbt·e·ulc 011 a1·UJce~ 115 van het 
8trafwetboelc geopencl onclet·zoelc wercl 
uesloten cloor een bevel vnn n'iet ve·rvol
ying, ·is het a1'1·est van het m'ilitcti1' ue
rechtshof niet wettelijlc gemotiveenl clnt 
een 1Jei'OOHleUng ·uitsp·reekt zomle·r vast 
te stellen clnt er n·ie·nwe bezwaTen voo1'
hanclen zijn. (Wetboek strafvord., arti
kelen 128 en 246.) 

3° W nnneer het H of een ctrrest vnn het 
miUtnir ge1·echtshof vc-rbreelct omclnt 
het niet vaststelt clat, alhoewel een vom·
_qaand oncle·rzoelc clam· een be-vel van niet 
vervolg·ing wm·cl uesloten, er nie1twe be
ZW(Wen voorhanclen zijn, geschie(lt de 
·vet'b1'elc-ing met verwijzing. 

(LUYPAERT EN TASNIER, T. BELGISCHE S't'AAT.) 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 November 1949 gewezen door 
!let Militair Gereclltsllof, zetelende te 
Brussel; 

I. Aangaande de voorziening ingesteld 
door Frans Luypaert : 

In zover de voorziening de beslissing be
doelt gewezen : 

1 o Over de publieke vordering : 
Overwegende dat de substantHlle of op 

straf van nietiglleid voorgescllreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de be
Rlissing overeenkomstig de wet is ; 

2° Over de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat aanlegger tot staving 

van zijn voorziening geen enkel middel in
roept en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

II. Aangaande de voorziening ingesteld 
door Joseph Tasnier : 

Over het middel van ambtswege : schen
Jing' van artikelen 97 van de Grondwet, 
3 van de besluitwet van 26 Mei 1944, 133 
van de. wet van 15 Juni 1899 en 128 en 246 
van het Wetboek van strafvordering : 

Overwegende dat uit de stukken van de 
rechtspleging blijkt clat aanlegger in 1944 
en 1945 het voorwerp van een onderzoek 
door de krijgsaucliteur is geweest om hulp 
te hebben verschaft aan de vijand (Straf-
wetboek, art. 115) ; 

1 
Dat cUt onderzoek gesloten werd door 

(1) Verbr., 28 l\iaart 1949 (A1'1·. Ve1'b1·., 1949, 
biz. 212; Hull. en PAsrc., 1949, I, 241, en de 
nota); 23 Januari 1950 (zie boger, biz. 322; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 347). 

een bevel van niet vervo1ging gewezen op 
12 April 1945 ; ' 

Overwegende dat ~ie beschikking ]Jet 
karakter heeft van clle ~elke voorzien is 
bij artikel 128 van het W e.tboek van straf. 
vordering; dat dienvolgel::ls enkel nieuwe 
bezwaren aanl~iding tot de heropening· 
van de vervolgmgen zou.den kunnen ge-· 
ven; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger wegens inbreu~ op artikel 115: 
van het Strafwetboek h~eft veroordeeld 
zonder dat vastgesteld Werd dat de her~ 
vatting van de vervolgin.gen « uit reden 
van dezelfde feiten JJ doo1.· nieuwe bezwa
ren gerechtvaardigd was ; 

Waaruit volgt clat het arrest de in het 
midclel becloelde wetsbepaJingen heeff ge
schonden; 

Overwegencle clat de Verbreking op de 
publieke vordering de verbreking op de 
vorclering van de burgerlijke partij mede
brengt; 

Om die redenen, zonder acht te slaan op 
een memorie op 2 Februari 1950 neergelegd 
ter grilffie tot staving van de voorziening 
ingesteld door Tasnier op 22 Novem
ber 1949, verbreekt het bestreclen arrest 
doch enkel in zover het uitspraak doet 
over de publieke vorclering en over de bur
gerlijke vordering tegen aanlegger Tas
nier gericht; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat OU.derhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het militair gerechtsbof en dat mel
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigcle be
slissing; veroorcleelt LUYPaert tot de helft 
van de kosten, de andere helft ten laste 
blijvende van de Staat, bnrgerlijke par
tij ; verwijst de zaak naar het militair 
gei·echtshof, anders samengestelcl. 

20 :Maart 1950. - 2" katner. - Voor:<it
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slag
gevet·, H. Connart. - GelijTcl!lticlende con
clusie, H. Colard, aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 Maart 1950. 

REJCHTEJN VAN DEl VElitDEJDIGING. 
STRAFZAKEN. -ARREST VAN VEUOORDELING. 
- STUKKEN UI'l'GAANDE V AI:( DE BURGERLIJKE 
PAR'fiJ. - TIJDENS DE BERAADSLAGING VAN DE 
RECHTERS BIJ DE BUNDEL GEVOEGD. - NIET 
MEDEGEDEELD AAN DE YERDACHTE NOCH UIT 
DE DEBATTEN GEWEERD ALS ZIJNDE YllEEMD 
ERAAN. - SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN 
DE VERDEDIGING. 

Schenclt de rechten vnn de verdecl'i(l'i'llg, 
het arrest vnn ·ve1'001'cleU;ng clct t wen~ 
uewezen nadat, tijclens cle beraaclslaging 
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·van cle 1·echters, sttt.klwn b'i.i cle b·u.nclel 
we1·clen gevoegcl, ttitgaancle van de bttr
ge1·Ujke parti.i en bet1·ettencle cle grand 
ze~j van cle betichting, clan wannee1· niet 
worclt vastgestelcl dat die stttJcken uit 
de debatten tvenlen geweercl als zijnde 
m·eemd eraan en clat niet blijlct uit enig 
stnk van cle 1·echtspleging dat cle ve1'
clachte lcen;nis e1· van heejt gelcregen (1). 

(FERIR, T. HAUTECLAIR.) 

ARR·EST. 

HE'.r HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 December 1949 door het Hof 
v-an beroep te Luik gewezen; 

I. Aangaande· de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over het enig middel : schending van de 
rechten van de verclediging, alsook van 
artikelen 153, 190, 210 en 211 van het Wet
bock van strafvordering, 144 van de wet 
van 18 J uni 1869 op de rechterlijke in
richting, doordat, tussen de datum van 
de sluiting van de debatten (24 November 
1949) en deze van de uitspraak van de 
bestreden beslissing (15 December 1949), 
verschillende bescheiden uitg·aande van 
de burgerlijke partij (stukken 50, 51 
en 52), welke aan aanlegger niet werden 
medegedeelc1 en waarvan niets bewijst dat 
aanlegger of zijn raadsman er van kennis 
hebben kunnen nemen, bij de rechtsple
ging werden gevoegd, dan wanneer, an
derzijds, niets in de tekst van het arrest 
toelaat te onderstellen dat de kwestieuze 
bescheiden als vreemd aan het geschil 
werden aangezien en als zodanig uit de 
debatten verwijderd : 

Overwegencle dat, volgens de vermel
dingen van het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 24 November 1949, het 
hof van beroep, op die datum, de debatten 
in de zaak heeft gesloten en verklaard dat 
op 15 December 1949 (en niet 1950 zo
als bij vergissing in het zittingblad ver
meld) uitspraak zal worclen gedaan; 

Overwegencle dat uit de stukken van de 
rechtspleging en bijzonder uit hun inven
taris opgemaakt door de gr~ffier van het 
hof van beroep blijkt dat op 8, 9 en 13 De
cember 1949, het is te zeggen tijdens 
de beraadslaging, brieven aangaande de 
grond zelf van de betichting, door de bur
gerlijke partij aan de Procureur des Ko
nings, aan de Procureur-Generaal te 
Luik, en aan de gouverneur van de pro
vincie toegestuurd, in het dossier werden 
neergelegd ; 

(1) Verbr., 25 April en 8 September 1949 
(A1-r. Ve•·b•·., 1949, blz. 260 en 506; B~tll. en 
J' ASlC., 1949, I, 295 en 579). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr ., 

Overwegende dat niet bewezen is dat 
die stukken aan aanlegg·er mecleg·edeeld 
werden of dat hij kennis er van heeft 
kunnen krijgen; 

Dat, anderzijcls, nit de bewoordingen 
van het arrest niet blijkt dat het hof die 
bescheiden van de hand zou gewezen heb
ben als vreemd zijncle aan de debatten en 
aan het opdoen van zijn overtuiging; 

Waaruit volgt {lat de bestreden beslis' 
sing het verdedigingsrecht van aanlegger 
heeft geschonden ; 

II. Aangaande de beslissing over de bur
gerlijke vordering : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering deze 
medesleept van de. beslissing over de bur
gerlijke vordering; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onclerhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigcle beslissing; ver
oorcleelt de burgerlijke partij tot de kos
ten; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroev te Brussel. 

20 Maart 1950. - 26 kamer. - Voo1·zit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve·rslag
gever, H. Oonnart. - GeUjlcluidende con
chtsie, H. Oolard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 Maart 1950. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. -~IIDDEL AANYOEREND, IN ZAKE 
VERKEER, DAT EEN WEG NIET YERDER DAN DE 
AANSLUITING 'ZOU LOPEN. - MIDDEL NIET 
VOOR,GESTELD Y66R DE REOHTER OYER DE 
GROND. - NIET ONTYANKELIJK •. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT Ji]EN 
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE OONOLUSIES. 
PASSEND ANTWOORD. - ~IIDDEL MIST IN 

FEITE. 

1° Is onontvankelijk om niet v661· de ·reah
ter over de g1·ond te zijn voo1·gesteld 
geweest, het midclel dat in zalce ve1·keer 
aanvoert dat een weg niet ve·rder clan 
de aansl~titing zo1t lop en (2). 

2° Mist jeiteUjlce g•ro1ulslag, het middel 
clat het arrest ve1·wijt geen antwoord 
op de conchtsies te hebben verstrelct, 
dan wannem· deze een passend antwoo1·d 
hebben gekregen (3). 

20 September 1948 (A•·r. J' e1·b•·., 1948, blz. 430; 
Bull. en P Asrc., 1948, I, 499). 

(3) Vast~ rechtspraak. Zie o.m. verbr., 
27 Februari 1950 (zie hoge:r, blz. 426; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 453) en 20 Maart 195!t (Bull 
en PASIC., 1950, I, 511). 
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(SARTORI, T. ASSURAN'I'IE, DISCONTERING 
EN BELENING DER STAD ROTTERDAM.) 

Ail/REST. 

RET HOF : - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 November 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

I. Aangaande de beslissing gewezen over. 
cle publieke vordering : 

Over het eerste middel : verkeerde toe
passing, verkeercle iriterpretatie en in elk 
geval schending van artikelen 54 en 55 
van het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934 houdencle Algemeen Reglement 
op de verkeerspolitie, doordat het bestre
den arrest de betichting ten laste van aan
legger bewezen heeft verklaard, dan 
wanneer nit de ligging van (le plaatsen 
blijkt dat de Demeylaan vercler . dan de 
aansluiting loopt ; clat daaruit voortvloeit 
dat de Demeylaan, waarop geen spoor
lijnen lopen, een niet gerangschikte weg 
is en dat, overeenkomstig een nieuwe 
rechtspraak - het arrest van het Hof 
van verbreking f!cl. 3 October 1949 - de 
kruising van de Sonvereinlaan en van de 
Demeylaan een der bij artikel 55 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
« niet voorziene >> gevallen is; dat arti
kel 54, dienvolgens, niet toepasselijk is 
en dat aanlegger overeenkomstig arti
kel 55 de priotiteit van rechts genoot : 

Overwegende dat, om te beweren dat 
aanlegger de verkeersvoorrang genoot, 
het micldel op het feit steunt dat de De
meylaan verder dan de Souvereinlaan 
loopt; · 

Dat het middel nieuw en, clienvoJg·ens, 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, cloordat het 
bestreden arrest de conclusies van aanleg
ger niet beantwoord heeft volgens welke 
uit de objectieve vaststellingen van de po
litie bleek dat hij, op de Souvereinlaan 
stil houdende, een doorgang van bijna 
8 meter breedte liet voor het cloor Gillain 
bestuurd voertuig : 

Overwegende dat, bij v66r de rechter 
in hoger beroep genomen conclusies aan
legger beweerde dat de objectieve vast
stellingen van de politie bewezen dat hij, 
uit de Gustave Demeylaan komende, zeer 
weinig op de Sonvereinlaan was voortge
reden, waar hij stilstond, een do01·g·ang 
latende van ongeveer 8 meter breedte 
voor het door Gillain bestunrd voertnig; 
dat hij nit die feiten afieidde dat hem 
niet kon verweten worden de do01·gang 
niet te hebben vrijgelaten voor de weg
gebrniker die over de hoofdweg reed; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat aanlegger artikel 54, alinea 1, van 
het reglement op het verkeer · heeft over
treden met van nit de Demeylaan het 

krnispunt op te rijden do 
weg gevormd met de hoC:A~ :t::::-
Souvereinlaan te Oud~ ::t"'~ die secundaire 
zonder de doorgang vrij ~~ Weg, Welke de 
voertuig· van beklaagde ~~ ~m uitmaakt 
op die hoofdweg reed, j_ :)_ :::._ J~teu voor het 
rang genoot, « hem de ~ ~~ mu die rechts 

Ovenyegende dat het ~ ~~- die de voor
conclusies een passend al:::::\_· :t:"-:tt.~ afsnijdend >> , 

geven; 1:~ ~st alzo op d~ 
Dat het middel in feit~ ~orcl heeft ge-· 
En overwegende dat Q :t::t :i_ 

op straf van nietigheiq_ ~ ~ ~t opgaat . 
rechtsvormen werden na~ ~ '-:tbstautieie of· 
beslissing wettelijk is; ~l~ ~orgeschreveu 

II. Aangaaude de b~~ ~fcl en dat df! 
over de vorderiug van d~ lt~ 
tij, vennootschap « AssLt_-:t_~ b~~:ing gewezen 
ring en Belening der St Q al::t 1: ~~erlijke par-

Over het enig micldel · • cl ~e, Disconte
artikel 97 van de Gronq ~ ~~l otterclam >> : 
leu 1382 tot 1384 van het; ~t: lencling van 
boek, doordat het hof v-~Q ~ van artike
legger sclmlclig verklaa~ il.:t ~·erlijk Wet
de misdrijven te zijn~ c 4 eroep, aan
zijn conclusies niet beall._t:l.:t 1 ~bbencle aau 
deus welke hij slechts a~:t"'GG a~Ste gelegd 
voor de lichte schade, ~ l:t!:'lb:t-:t-d heeft lui~ 
het voertnig van GillaiQ ~l'G ' 4kelijk was 
tegen een openbare bal:t~<loG ~l:zaakt aan 
het overige van de scl)l:t(l ~~ cle botsing 
door de botsing tegen ~~ e, l:t de laan 
o~t:z=:kelijk verband zijl:tg ll) Veroorzaakt 
WIJkmgsmanreuvre zogez e l:t'll llr, zouder 
bet voertuig te vermijclel:t e?<l !:t de ont-

Overwegende c\at bij · osedaan 0111 
clusies regelmatig voor (l ::;;llb::si. 
ger beroep genomen, a a e :r~<:= qiaire cou
hield dat de schade onq 4le~-~ 4ter in ho
voertnig, bestuurd door ~l'gaa e:r staaude 
niet het g·evolg van een ~ ll:J. l:t door het 
welke deze heeft willen l:"~Jbe eqebeticlite 
aanrijdiug· te vermijden. i1tv-0~eging wa~ 
dat, na meer dan 20 mete~{. at l:t{en om de 
de centrale weg van cle S0 ln l'e<::> J beweerde 
der schade geredeu te heb~"e:re1l:tte liju op 
seliug en zonder reel en nll. en, q. _tllaan zon
stuurd, alzo een openba;r l'ee4

111ain plot
digend om daarna tegeu e e ba4 tli! had ge
sen, na de Souvereiulaau en l:ttttlt bescha
hebben; dat hij dam·nit 0 '.rer ll.r te bot
schade aan de openbare ~tleicl;el'eden te 
meer deze a an het voert111 . auk: e clat de 
Gillain, wanneer hij tege g beli!t en des te 
reden, het gevolg van cll.l. cle li:J. 11llrci door 
wijkingsmanreuvre niet Zi~ Ve1·1,?ttr is ge-
de burgerlijke partij od~; clat f:'ltte out
uitsluitend het gevolg va c ergaa bet door 
onvoorzichtigheden van Gin cle 1:1 nacleel 
zijn snelheid niet meestel' llain 1~0ll~en en 

Overwegende clat het b \Vas; ' clie van 
vaststelt dat de handelin estl'ecle 
ger de eerste en de bes1~en "ann arrest 
van het ongeval ziju, verlll:~sende uauleg
seling aankomen op het ~ s .het ?.orzaak 
Gillain verplicht heeft cle l"UtsD111z1Jn plot- · 

nol'li:J.al 1t is dat 
e Dositie, 
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naar rechts, welke hij op de hoofdweg 
innam, te verlaten; dat het arrest uit die 
vaststelling afieidt dat het grootste deel 
van (le verantwoordelijkheid ten laste 
van aanlegger valt van wle de oorspron
kelijke font de voornaamste oorzaak 
van het ongeval- is geweest; dat het 
nlzo terecht heeft kunnen beslissen dat 
hij de twee derde van het bedrag der 
schade toegebracht aan het door Gillain 
bestunrd voertuig dragen moet; dat het 
arrest alzo op passende wijze de conclu
sies heeft beantwoord ; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
van zijn voorziening. 

20 Maart 1950. ~ 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Vcwslag
gever, H. Fettweis. - Gelijklttidencle con
clns·ie, H. Colard, advocaat-generaal. 

26 KANIER.- 20 Maart 1950. 

REDENEN 'VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VEROOR
DELING WEGENS POGING TOT SLUIKUITI'OER. 
- GEEN VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN 
DE MATERIELE ELEMENTEN VAN HET MISDRIJF. 
- NIET GEMOTIVEERD ARREST. 

Is 111iet gemotiveerd, het arTest va1i ve·r
oo·rdeling wegens paging tot sluiku-it

-voer, hetwelk het bestaan van de mate
t'-bi3le elenwnten vw~ het misdt'ijf niet 
va.ststelt. (Grondwet, art. 97). 

(JALHAY, T. BESTUUR VAN DOUANEN 
EN ACCIJNZEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 November 1949 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat llet 
bestreden arrest slechts onvoldoend de be
stancldelen van de beweerde inbreuk op 
artikel 19 van de wet vau u April 1843 
heeft vastgesteld; 

Over het middel van ambtswege : schen
cling van artikel 97 van de Grondwet, aan
gaancle de veroordelingen uitgesproken 
wegens inbreuk op de wet van 31 Decem
ber 1925 en op de besluitwet van 3 April 
1926, betreffencle het statistiekrecht : 

Overwegende dat de vervolgingen tegen 
aanlegger gericht hierop gegrond waren 
« clat, op 4 October 1947, te een uur, 
in het station te ;Herbestal, arrondisse
ment Verviers, gedaagcle (hier aanleg
ger) naar Duitsland reizende, de in het 
proces-verbaal gedetailleerde niet onbruik-

baar gemaakte postzegels (6.092 frank 
waarde), welke hij op zicll had. niet aan
gegeven lleeft - hierop dat, wat die zegels 
betreft, welke aan een vergunning van uit
voer zijn onderworpen, gedaagde, llet
zij aan het eerste bureel, hetzij aan welk 
ander bureel ook waar dat moest gescllie
den, de aangifte bij het verlaten van Bel
gie vereist, de kwijting van het statistiek
recht en de overlegging van de vereiste 
vergunning heeft Willen vermijden >> ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond er zich toe beperkt vast te stellea 
« dat op 4 October 1947, te een uur, in bet 
station te Herbe~tal, beklaagde, die naar 
Duitsland reisde, aan de agenten vnn 
de douane de niet onbruikbaar gemaakte 
postzegels, welke in Oostemijk wettelij.ke 
koers hadclen en welke hij onder zijn 
mantel verborg·, niet lleeft aangegeven )) ; 

Overwegende dat llij claarn:a uitlegt 
cc dat het Bestuur van :financien beweert 
dat, clie zegels, zoals alle andere waren, 
aan een uitvoervergunning onderworpen 
zijnde, beklaagde bij het verlaten van 
Be!g~e poogde de vereiste aangifte te ver
mijclen, het statistiekrecht niet te betalen 
en de vereiste vergnnning niet over t(; 
leggen >>, maar dat hij geen uitsprnalt 
doet over het bestaan in ondel'llavig ge
val, van die elementen van de betichting; 

Overwegende, inderdaad, dat de c1aarna 
uiteengezette beschouwingen enkel de be_ 
tekenis betreffen welke de wetgever il:l_ 
't algemeen heeft willen geven, aan het 
woord « goederen >> in de toepasselijlt~ 
wetsbepalingen in zake douanen en accijQ__ 
zen en uitvoervergunningen; 

Overwegende, dienvolgens, dat het Bot 
van verbreking zijn toezicht over de Wet_ 
telijkheid van de veroordeling niet katl 
uitoefenen; dat het arrest niet gemoti
veerd is en artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestrecleQ. 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest za_1 worden overgeschreven in de registers v-an_ 
het Hof van beroep te Luik en dat lllN
cling er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; laat 
de kosten ten laste van de Stacat; v-el'
wijst de zaak naar bet Hof van beroe:p 
te Brussel. 

20 Maart 1950. - 2• kamer. - Voo1·zit 
tm·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1'8lug
ueve1·, H. Daubresse. - G-elijkl·widend -
concltts·ie, H. Colard, advocaat-generaaJ~ 

26 KAl\IER.- 20 Maart 1950. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN' ]]] 
ARRESTEN.- STRAFZA.KEN.- VEll.oo N' 
DELING WEGENS \'ER•VOER VAN ALCOHOL zo~= 
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llER REGELMA'l'IGE BESCHEIDEN. - GEEN ANT
WOOHD 01' DE CONCLUSIES DIE EEN ONOVER
WINNELIJKE DWALING INROEPEN. - NIET GE
MOTIVEERD ARREST. 

Is niet gemotiveenl, het arrest van ve·r
oordeUng wegens vm·voer vcm alcohol 
zonde1· 1·egelmatige besche·iden, hetwellc 
de conchtsies niet beantwoordt waa1·bij 
de verdachte bewee1·de het slachtojJer 
van een onovenvinneUjlce dwaling te 
z·ijn geweest (1). (Grondwet, art. 97.) 

(PAULUS, T. BESTUUR VAN DOUANEN 
EN ACCIJNZEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arret, op 19 December 1949 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het enig midclel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestre<len arrest het midclel van niet-toe
rekenbaarheid van het misdrijf, bij con
clusies voorgestelcl, niet beantwoorclt : 

Overwegende dat, bij conclusies, aan
legger tegen de betichting, in zover zij een 
vervoer van alcohol van geheime oor
sprong betrof, een verweermidclel inriep 
afgeleid hieruit dat << hij onbetwistbaar 
moest menen clat de alcohol geen geheime 
oorsprong had... en dat de inbreuk hem 
alzo niet toerekenbaar zou zijn >>, en, in 
zover zij een vervoer met een vervallen 
geleibrief betrof, « dat de geleibrief bij 
vergissing de vermelding droeg - een 
dag - en dat men aan een betichte geen 
daad kan ten laste leggen die strijclig is 
met zijn wil en die buiten zijn weten ge
pleegcl wercl >>, clat hij alzo twee maal be
weerde het slachtoffer te zijn geweest van 
een onoverwinnelijke clwaling; 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
zich beperkt bij het antwoorcl dat « in 
:zake clouanen en accijnzen, de goede 
trouw het wanbedrijf niet wegneemt >> en 
clat << het overgelegd bescheid vervallen 
was en clienvolgens onregelmatig >> ; 

Dat bet alzo het middel niet beant
woordt en, dienvolgens, niet wettelijk ge
motiveerd is ; 

Om · clie redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigd arrest; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel; veroorcleelt verweerder tot de 
kosten. 

20 Maart 1950. - 2e kamer. - Yoo1·zit-

(1) Zie de nota 1, biz. 531, onder verbr., 
4 October 1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 530). 

\'El:BU., 1950. - 31 

ter, H. Louveaux, voo:Jt:_ ... 
gever, H. Sohier. - ~ ~ ~ 
clusie, H. Colard, adv~ ~-.]{_ ~ter v 

~ 4!!:::- · "k · - ersla, 
~ 7J luidende 00; 

-------- · ~t-generaa1. ' 

(BESTUUR VAN DOUAN!!:N 
T. PUTZ EN CONs ll:!'; <\.() 

OJt·.rli:!l' O).t,:rNZEN 
ARRES1'. • ' 

HE'l' HOF ; - Gelet 
arrest, op 19_ Juli 1949 cl~D bet 
beroep te Lmk gewezen. 0 t h hestred 

Over het eerste midcl~l et liof Yen 
artikelen 97 van de Q1.0 

: seh an 
12 en 14 van de wet van ~<l'Vet e:n.<ling- y 
op het regime van de n 9 .i\l1,:. l., 10 1an 
door de besluitwet va11 J.~eohoJ" llstus i91~ 

. 239 van de Algemene Wet ,:Nov~ll~ewijzig-d 
- an 26 ber 1939 

4.ugustu~ 
(2) Verbr., 22 October 19 

1924 (Bull. en P~siC., 1924, I 23 en 
2 •2el 2 J' 

l 150). anuari 
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2, doordat het bestreden arrest de vl'ij
aak van verweerders niet motiveert 
trent de betichting van verbrnik van 
~strijke dranken in een voor het publiek 
)gankelijke slijterij en het geloof 
l1endt clat aan het proces-verbaal dient 
hecht : 
Overwegende 'dat artikel 1 van de wet 
J het regime van de alc6hol het verbruik 
1n sterke dranken beteugelt in een voor 
et publiek toegankelijke plaats, wat 
ooclzakelijk meclesleept dat cUe dranh:en 
verkelijk verbruikt. werden; 
Overwegende clat het proces-verbaal van 

le politiecommissaris van de stacl Bas
;enaken dd. 22 Juni 1947 het verbruiken 
~an sterke dranken door verweerclers 
niet vaststelt, maar aileen dat clergelijke 
dranken hun door de herbergier in zijn 
slijterij werclen opgecliend; 

Overwegende, clienvolgens, clat het be
streclen arrest, zoncler het geloof, ver
sclmldigcl aan het proces-verbaal, te mis
kennen, bij gebrek aan conclnsies van de 
vervolgencle partij over dit punt, zijn be
slissing heeft kunnen rechtvaarcligen door 
de beschouwing cc clat de feiten van de 
betichting door de eerste rechter niet be
wezen verklaard, ook niet bewezen wer
den door het onderzoek v66r het Hof ge
daan>>; 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
Over het tweecle middel : schending van 

artikelen 97 van de Grondwet, 1, 10, 11, 
12 en 14 van de wet van 29 Augustus 1919, 
gewijzigd door de besluitwet van 14 No
vember 1939, 66 en 67 van het Strafwet
boek, 239 van de Algemene Wet van 26 Au
gustus 1822, doordat het bestreclen arrest 
niet aangenomen heeft dat beklaagde die, 
in een drankslijterij voor het publiek toe
gankelijk, een sterke drank bestelt, zich 
als dader of medeplichtige schulclig maakt 
aan het door de herbei·gier gepleegd mis
drijf : 

Overwegencle clat verweerder Genon bo
venc1ien door de vervolgencle partij werd 
geclagvaarcl ·C< om een rondje alcohol be
stelcl te hebben, zich alzo schulc1ig ma
kende aan medeplichtigheid van slijten 
van alcohol door de herberghelpster ge
pleegd »; 

Overwegende dat, luidens artikel 10 van 
de wet van 29 Augustus 1919, verwij
zende naar artikel 28 van de wet van 
6 April 1843, er in zake door meclepliclltig
heid client verstaan elke wijze van straf
bare deelneming ; 

Overwegencle dat, bij conclusies v66r het 
hof van beroep genomen, het bestnur het 

(1) Verbr., 21 Februari en 2 Mei 1949 (A·I'I'. 
Yerbr., 1949, blz. 136 en 283; Bull. en PASIC., 
1949, I, 153 en 319) ; 7 Februari 1950 (zie hoger, 
blz. 371; Hull. en PASIC., 1950, I, 394). 

debat heeft beperkt tot de aanzetting tot 
het slijten van sterke dranken; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij feitelijke souvereine beschouwingen, 
de bewering van de vervolgende partij 
heeft afgewezen ; 

Overwegencle clat, bij gebrek >lftll con
clusies betreffende elke andere wijze van 
Genon verweten deelneming, het bestre
den arrest zijn c1ispositief wettelijk heeft 
kunnen rechtvaardigen door de beschon
wing clat het onderzoek, gedaan voor het 
hof, de feiten van de betichting niet hacl 
bewezen; 

Dat het miclclel niet gegroncl is; 
Om clie redenen; verwerpt de voorzie

ning; veroorcleelt het Bestunr van doua
nen en accijnzen tot de kosten. 

20 Maart 1950. - 2° kamer. -· Vo01·zit
te1·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1w!ag" 
geve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- GeUjlc1;niclende concll68ie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. 

2 8 KAMER. - 21 Maart 1950. 

1° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. 
FEITELIJKE BESCHOUWINGEN. - 0NDEVOEGD
HEID-

2° BINDENDE BEOORDlllLING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
IN. ZAKEN VAN llECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
-'- BEWIJSWAARDE VAN FEITELI.JKE Et.EMEN~ 
TEN. - SOUVEREINE BEOORDELING. 

1° Het Hot vw1~ ve1·b1·elcing mag geen Teen_ 
nis nemen vwn te-iteUjke bescho11,winge1-t 
clie tegen het best1·ede1~ cwr·est 1VO'rde'h. 
nange,voerc~ (1). 

2° Het bepnlen van cle bew,ljswctanle 'Vtt~ 
feiteUjlce elernente-n behoort tot cle SO<tt.
vere·bne beoonlel'ing vnn cle 1·echter o·ve1-

tle g1·oncl (2). 

(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN, T. JANSSE~:::; 
WEDUWE DE BROUX EN CONSOR'l'EN.) , 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreuel 
arrest, op 28 Juni 1949 door het Hof va~ 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het enig middel : schencUng va 
artikelen 97 en 112 van cle Grondwet, 2~ 
paragraaf 1, 1°, en 27, paragraaf l, Va~' 
de wetten betreffencle de inkomstenllela>:; 1 
tingen, samengeschakelcl door konink:lijk 

.___...._ 

(2) Zie onder meer verbr., 4 October 194, 
(B!,ll. en PAsrc., 1948, I, 535}; 10 en 17 Janua~~ 
1949 (At·r. Ve1·br., 1949, biz. 12 en 31; B1tll, e 1 

PAsrc., 1949, I, 15 en 37); 13 Maart 1950 (z·n 
hoger, biz. 463; Bull. en PASIC., 1950, I, 'l-93). l~> j 
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besluit van 1 September 1936, doordat het 
bestreden arrest, eerste onderdeel, beslist 
dat de prijs van de overlating van de han
delszaak, van het materieel en van de 
rechten van de rechtsvoorganger van ver
weerders geen meerwaarden vertoont 
welke gedurende de exploitatie verwezen
lijkt werden, dan wanneer de vaststellin
gen waarop door het arrest wordt gewe
zen die beslissing niet wettelijk recht
vaardigen; tweede onderdeel, beslist dat 
de prijs van de overlating slechts gedeel
telijk de betaling van de handelszaak en 
van haar bijhorigheclen vertegenwoor
digt, dan wanneer de rechtsvoorganger 
van verweerclers in zijn briefwisseling 
verklaard heeft dat de door hem ontvan
gen som de waarde was van wat hij had 
overgelaten; derde onderdeel, beslist dat 
een vergoeding, welke betaalcl wordt aan 
de overdrager van een handelszaak voor 
de door hem aangegane verbintenis zich 
met zekere bedrijvigheden niet meer be
zig te houden, geen meerwaarde uitmaakt 
welke gedurende de exploitatie verwezen-
1ijkt werd, dan wanneer een dergelijke 
verbintenis slechts een waarborg van de 
_goede uitvoering is, welke op de verkoper 
van klandizie weegt, en welke met die 
overdracht zelf een is : 

Overwegende dat het vaststaat dat de 
rechtsvoorganger van verweerders, Au
guste De Bronx, de exploitatie van zijn 
nijverheid einde October 1936 heeft opge-

- houden en zijn handelszaak met verschil
Jende bijhorigheden heeft overgedragen 
aan een consortium, terwijl hij jegens de 
-overnemer zekere verbintenissen aanging; 
nat het door het bestreden arrest beslecht 
geschil de vraag betreft of de prijs van de 
overdracht wijst op het bestaan van ac' 
tivavermeerderingen voortvloeiende nit 
meerwaarden welke verwezenlijkt werden 
terwijl de exploitatie aan de gang was; 

Overwegende dat het arrest de waarde
schommelingen van de verschillende ac
tivaelementen gedurende de exploitatie 
ontleedt en daaruit afleidt dat geen er van 
een meerwaarde heeft ondergaan welke 
uit de overdracht zou blijken; dat het 
daarna vaststelt dat de hoge prijs van 
deze laatste zijn reden vindt in het feit 
dat hij niet enkel de betaling uitmaakt 
-van de overgedragen elementen, <loch ook 
een vergoeding welke het belang vertegen
woordigt van het consortium om aan 
de Bronx en aan zijn kinderen te verbie
den zich met een stokerijnijverheid bezig 
te houden en in de toekomst hun onroe
rend goed tot een soortgelijke onderne
ming aan te wenden ; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat dit onderdeel van het 

middel enkel beschouwingen van feitelijke 
.aard tegen de vaststellingen van het ar
rest aanvoert; 

Over het tweede ond_ 
Overwegende dat dit ~ ~'Q.e . . 

middel het bestreden _ ~ ::t::t/1 · 
zover het de bewijswa_ ~ -lt:::-- erdeel van het 
van zeke~e door De B. :--~~est bestrijdt in 
nistratie gerichte brie~ ~-:';~ ~nderzoekend 
andere elementen van ~:t:::t x ot de admi
dat de aanvoeringen v- ~~ op grond van 
keerd zijn en voortvlo~~::t.-=-._ J>undel beslist 
reikend begrip over v~ :t.~4 ~ Broux ver-

Overwegende dat het ::t.'-~ mt e~n ontoe
bewijswaarde van fet_ "V- ~:s~erdermg; 
tot de souvereine beoorQ_t~lt .~tellen van de 
ter over de grond beho~ ~l:t~ e elementen 

Over het derde onde:t:-q l:-t:; ; g van de rech-
Overwegende dat de ~~l . 

een overdrager van eel:l_ '-~:t.~~ ·. 
gegane verbintenis zh:~l:::t 4 q_~g of de door 
soortgelijke bedrijvighe,:t l:::t .dflszaak aan
een eenvoudig element '-'" Q h~e .. feer met 
van klanclizie uitmaak::t:; q_l:::t Zig e houden 
overdracht onderscheicl O:f de overdracht 
treft, een vraag is v ~~l:::t v- ee~ va~ die 
welke tot de souverei1:1_~ :t":rb1~.tems be
de rechter over de gl." h ItehJke aard 
cleze wettelijk en zondel."0 4q eo~l~eling van 
heeft kunnen vaststell~ t~g-~ e 0?.r~; dat 
een overgedragen klan-". l:l, nstnJdlgheid 

'--'-l.z · ~ner · 'd der waarde is, anderzijcll.~ l::> z.1J s dat 
mer in het ophouden va_ :s q ractisch zon
van de overdrager een {:; cl~ at d~. oyerne
scheiden van de eenvoq_ e~a_l.l bedriJVIgheid 
nit de overdracht van ;f.lf?ie f?; ~ad, onder
voortvloeien · l~ lt wmst welke 

Overwegen'de dat ald:q landizie kon 
clelen van het middel aa_ ~ <le . 
het Hof ontsnappen; l.l liet t dn~ onder-

Om die redenen, ver~ oeziCht van 
ning ; veroordeelt aanleg,. el'nt d 

"'el:' t e voorzie-
21 Maart 1950. - 2° lt Ot de kosten. 

te1·, H. Louveaux, voorz~1llel·. _ . 
geve1·, H. Sohier. - G-e~~te1• Voorztt
cl!ttsie, H. w.-J. Gansho:e ~ilcz,;tia Ve~·szau
advocaat-generaal. - ~'all (l , ende can
Leynseele. le-tte/!l' lVIeersch, 

' H. Van 

2° KAMER. - 21 ::J\1: 
a art 

1° INKOMSTENBEL 
1950. 

GRONDBELASTING. - Br}~'l:':t]\f 
LASTING OP GRONDSLAG Vlto~li:t;llJ;:GJTIN. 
VAN RET WERKELIJK N!;:'J'')'Al; Ii!;:'J'' G~ONDBE
KADASTRAAL INKOMEN. 0 -ll\'Ito EXOEDENT 

i\tEN OP R 
~ INKOMSTENBEL n 

AFTREKKING VAN RET ll~~'l:':t]\f 
MEN 'l'EN EINDE DUBBELJ;:'LAS'J'J;: !;GEN. -
'ZELFDE INKOMEN IN ROO!! Al\t;sLA li:TTO-INKo
BELAS'fiNGPLIOHTIGE TE V~OJ;: VA~ : VAN EEN 
TELIJK BEGRIP VAN (( RJ;: 'llAtt,r0J;: , EN ZELFDE 

l!os ~.-WET 
KOMSTEN ll. AA!;GJ;:s -

3° INKOMSTENBEL<l, LAGEN IN-

GRONDBELASTING. - Br fl1'll'fQ 
LASTING OP GRONDSLAG Vai'01II!No~;: EN. -

li!i:T I! GRONDBE-
, Xoli:DENT VAN 
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RET WERKELI,JK NE'l'TO-INKOMEN OP HE'£ KA
DASTR.AAL INKOMEN. - EXOEDENT VAN INKO
M~EN DEGREPEN IN HET (( KADAS'l'RAAL INKO
MEi'< Jl AANGEZIEN DOOR ARTII{EL 52 VAN DE 
SAJ.IENGESOHAKELDE WETTEN ALS REEDS AAN
GESLAGEN INKOMEN. 

4° INKOlVISTENDEJ,ASTINGEN. 
AFTREKKING VAN DE INKOMSTEN DIE AANGE
ZlEN WOllDEN ALS REEDS AANGESLAGEN IN
KOMSTEN TEN EINDE DUDBELE AANSLAG YAN 
EEN ZELFDE INKO}.fEN IN HOOFDE VAN EEN 
ZELFD!c BELMlTINGPLlCHTIGE 1'E VERMIJDEN. 
- « KADAS'l'HAAL INKOMEN JJ VOOllKOMEND IN 
ARTIKEL 52, PARAGRAAF 2. - BEGRIP. -
« JNKDnfSTEN VI'£ DE ANDERE ACTIVADESTAND
DELEN Jl YOORKOMEND IN ARTIKEL 52, PARA
GRAAl' 2. - BEGRIP. 

1° Wannee·r het we1·keUjlc netto-·inkomen 
van ·i·n h·uw· ueueven en geheel of ue
lleeZtelijl.; tot becll'ijfscloeleintten ue
bnt'ikte ·vc~ste goedeTen cle kaclastmle op

. bre·nust met ten ndnste 15 t. h. ovel·keft, 
·wordt e1·, :zontter ve}'(le1·e tonnaUteit, 
CCI~ l!ijl."011Wnile (JI'Onclbelnst-i-ng 01/ iJe 
.rJro·nclslao. ·vnn clit ewcecle·nt ye·reoela. 
(W etten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengescltakeld op 31 Juli 1943, 
art. 13, par. 1.) 

2° 1Vonlen cwnoezien (( nls 1·eetts aange
slaoen inkomsten )), om te ·wo·rden afge
trolcken ·van cle belastba1·e inkomsten 
ten ein,cle d·u.bbele aanslctg van een zelfde 
inkomen in hoofcle vwn een zelj'de be
/.ast·bngpllchtlge te ve·rmijden., bn'iten het 
ltaiJastnutl ·inlwnw1t van ae vaste uoe
clercn cUe eigenclom zlfn van cle belas
UnopUchUrte, de ·inlco·rnsten uU de ancle·l·e 
actie·vabestanclclele·n, zelts ·in geval cleze 
laatste ncwr een vedaagd pe1·centage 
zouclen nwnoeslctgenzijn of wettelijlv van 
ctlle cecl·nla-i-re belasti1tg zo·uden m·ij oe
stelcl zijn (1). (Wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
op 31 Juli 1943, art. 52, par. 2.) 

3° Het ewceclent vnn het ·bnkornen clnt aa·n
leicUng geej't tot een b'ij komencle groncl
belnst-lng, ve1·sclmlcUgcl ·in geval het 7Ve1·
kelijk netto-inlcomen van een in hu•ur 
r;er;even en geheel of ueaeeltelijlc tot be
cl'l'ijj'sdoele·inclen (lebntilct vctst ooea de 
kculastmle opbrengst met ten rninste 
15 t. h. overtreft, ·is beg1·epen oncler cle 
b'ij aUnect a van 11Ct'/'a(J1'aaj' 2 vwn arM
kel 52 van de samenoeschalcelcle wetten 
beaoelcle inkomsten en nciet oncle1· cleze 
beaoelcl bij ali·n ea. b vctn zelfcle bepa
Unu (1). (Wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld op 
31 Juli 1943, art.13, par.1, en 52, par. 2.) 

4° Doo·r het (< knclctst1·aal ·inkomen Jl, v001'-
7cornencl 'iJ> cwUkel 52, pa1·a(/1'anj' 2, van 
de samen(leschalcelcle wetten, rnoet, 'IWWI'

f!elwng ltet (JC•Val, 'WOJYlen 'Ve1·stawn het 
inlcomen, hetz·ij vernvinclenl in de ·v001'
wa.nraen ·voorz·ien b'ij M'tUcel 13, pnrct-

u·maj' 1, ctlinea 1, van z·elfcle tvetten, het
zij ·verhoor;cl in cle voonvaanlcn voorzien 
b'ij ctUnea 2 vwn zelj'cle 1Ht1·agrcutf. 

Door « ·lnlcomsten wit anclm·e rwtivabe
stanclclelen ll, voo1·kornencl ·in artikel 52, ' 
pnt·a.gmctf 2, . vwn cle scunengeschakelde 
'!Vetten, moete1~ wonlen verst(ta.'/1 cle i:n
komsten c£nrlere dan cle ·inh;O'/nsten 11.it 
-vaste goeaeren clie wettelij l<J belastbaa·r 
z-ijn in cle yron(lbelasting (1). (Wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld op 31 Juli 1943, art. 13, 
par. 1, en 52, par. 2, alinea's r£ en b.) 

(N. V. « LES COKERIES DU BRABANT 11, 

'1'. ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het arrest op 
22 December 11)48 door ltet Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 2, 3, 13, en in 't bijzonder 13, 
paragraaf 1, alinea 2, 25, en in 't bijzon
der 25, paragraflf 1, 1 o, 35, en in 't lJijzon
der 35, paragraaf 3, 52, en· in 't bijzon
der 52, paragrafen 1 en 2, (£ en 1J, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld door· het besluit 
van de secretaris-generaal van ltet minis
terie van financten van 31 J uli 1943 ; 
voor zoveel nodig, van artikelen 2, 3, 
13, en in 't bijzonder 13, paragraaf 1, ali
nea 2, 25, en in 't bijzonder 23, para
graaf 1, 1 o, 35, en in 't bijzonder 3G, pa
ragraaf 3, 52, en in 't bijzonder 52, para
grafen 1 en 2, a en b, van gezegde wetten. 
samengeschakelcl door het besluit van d~ 
secretaris-generaal van het Ministerie van. 
financH!n van 3 Juni 1941, 3 van de be
sluitwet van 5 Mei 1944 betreffende de be
sluiten genomen en de andere bestuurs
daden verricht, tijclens cle vijandeli.ike 
bezetting, cloor de secretarissen-genera:tl 
en door lten die dezer bevoegdheden ~eb
ben uitgeoefend (Burg. Wetb., art. 1382 e11 
1383), doordat, wijl ltet vnststuat llat aan_ 
legster een netto-inkomen uit onroerende 
goederen heeft genoten van 1.793.451 fr., 
som welke met meer dan 15 t. h. llet ka
clastraal inkomen van het goed overtreft 
en dat de administratie verzuimd heeft' 
binnen . cJe bij het hierboven aaugedllkl 
artikel 13 voorgescltreven termijn, de be
taling van de bijkomencle grondbelastiug 
betreffende clit excedent te vorderen, het 
bestreden arrest voor aanlegster de bij 
het hierboven gezegcl artikel 52, pata
grafen 1 en 2 voorziene aftrekking Wei
gert en alclus op dat exceclent de aanslag 

(1) Zie de conclusie van de Heer advocaat
generaal Ga11shof van der Meersch in B"ll. en 
PASIC., 1950, I, 518. 
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in de bedrijfsbelasting toelaat om reden 
dat cUt excedent noch aangeslagen, noch 
naar een verlaagd percentage aangeslagen, 
noch wettelijk van belasting vrijgesteld 
werd, en dat de vervallenverklaring van 
!let recht die belasting te vorderen niet 
kan gelijkgesteld worden met een vrijstel
ling van belasting, dan wanneer de aftrek
king « inkomsten van inkomsten Jl, toege
laten bij boven gezegd artikel 52, para
gr:ifen 1 en 2, een algemene clraagwijdte 
lleeft en toegepast wordt zelfs wanneer de 
administratie zou verzuimd hebben te ge
pasten tijde de betaling te vorderen van 
de belasting welke versclmldigd is op het 
af te trekken inkomen : 

Overwegende dat aanlegster staande 
houdt dat van het bedrag van haar voor 
het dienstjaar 1942 belastbare inkomsten 
het excedent op het kadastraal inkomen, 
als reeds aangeslagen, moet worden afge
trokken van het werkelijk netto-inkomen 
van de fabriek te « Pont-Brule ll, Welke 
zij in huur hee.ft gegeven en welke tot be
drijfsdoeleinden gebruikt wordt ; 

Overwegende dat, luidens artikel 13, 
paragraaf 1, alinea 2, van rle samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
s_tenbelastingen, wanneer het werkelijk 
netto-inkomen uit de in huur gegeven en 
tot bedrijfsdoeleinden gebruikte vaste 
goederen de kadastrale opbrengst met ten 
minste 15 t. h. van dat inkomen overtreft, 
een bijkomende aanslag in de gronclbelas
ting zonder verclere formaliteit op de 
gronclslag van dit excedent worclt geves
tigd; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt clat de administratie, binnen de 
wettelijke termijn, geen bijkomende aan
slag in de grondbelasting op grondslag 
van het be twist excedent gevestigd heeft ; 

Overwegende dat aanlegster haar aan
spraak op het recht om van het bedrag 
van haar belastbare inkomsten het be
twist excedent af te trekken steunt op 
alinea b van paragraaf 2 van artikel 52 
van de samengeschakelde wetten ; 

Overwegende dat de wetgever in para
graaf 2 van artikel 52 bepaald heeft welke 
de inkomsten zijn die als reeds aangesla
gen inkomsten aangezien worclen, en die, 
bijgevolg, van het bedrag van de belast
bare inkomsten worden afgetrokken ; 

Dat als reeds aangeslagen inkomsten 
worden aangezien, bniten het kadastraal 
inkomen van de vaste goederen welke 
eigendom zijn van de belastingplichtige, 
de inkomsten nit de andere activabestand
delen, zelfs in geval deze naar een ver
laagd percentage aangeslagen of wette
lijk van alle cedulaii'e belasting vrijge
steld waren ; 

Overwegende dat door « inkomsten nit 
andere activabestanddelen Jl bedoeld in 
alinea b van pa1'agraaf 2 van artikel 52 

van de samengeschakelde wetten, moeten 
verstaan worden de inkomsten andere 
clan de inkomsten uit vaste goederen 
welke wettelijk in de· gronclbelasting be
lastbaar zijn ; 

Dat de bijkomende grondbelasting, ver
sclmlcligcl krachtens alinea 2 van para
graaf 1 van artikel 13 van de samenge
schakelcle wetten, begrepen is onder de 
bij alinea n van paragraaf 2 van arti
kel 52 bedoelde inkomsten en niet onder 
deze bij alinea b bedoeld ; 

Dat reeds van de inwerkingtl'ediug af 
van het beslult van 27 September 1935, 
waarvan artikel 4 in de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen de huidige tekst van artikel 52 heeft 

_ ingelast, de woorden « kadastraal inko
men ll voorkomende in alinea n van para
graaf 2 van artikel 52, de- zin hadden van 
<< inkomen dat wettelijk in de grondbe
lasting belastbaar is ll, · dit wil zeggen van 
kadastraal inkomen of gebeurlijk van 
het kadastraal inkomen, in de bij arti
kel 13, paragraaf 1, alinea 1, van de sa
mengeschakelde wetten voorziene voor
waarden verminclerd met het verschil tus
seil het kadastraal inkomen en het werke
lijk netto verkregen inkomen; 

Overwegende dat de bijkomende grond
belasting verschuldigd, in de voorwaar
den welke artikel 13, paragraaf 1, ali
nea 2, van de samengeschakelde wetten be
paalt, voor het excellent van, het werke
lijk inkomen op het kadastraal inkomen, 
slechts voorzien werd bij artikel 3 van cle 
wet van 28 Juli 1938; 

Overwegende dat, dit artikel, para
graaf 1 van artikel 13 van de samenge
schakelde wetten door een alinea 2 aange
vuld hebbende en alzo, in sollllllige geval
len, een bijkomende grondbelasting inge
voerd hebbende, de woorden ci kadastraal 
inkomen ll, welke voorkomen in de niet ge
wijzigde paragraaf 2, littera n, van arti
kel 52, volgens het geval, de zin hebben 
van kadastraal inkomen, of van kadas
traal inkomen, hetzij verminderd in de 
voorwaarden van artikel 13, paragraaf l, 
alinea 1, hetzij verhoogd in de voorwaar
den van alinea 2 van dezelfde paragraaf; 

Overwegende dat alinea n van para
graaf 2 van artikel 52 geen vooni·aanle 
voorziet opdat het alclaar voorzien inko
men zou aangezien worden nJs reeds aan
geslagen en, namelijk, niet vereist dat het 
inkomen het voorwerp van een aanslag in 
de belasting is geweest ; 

Overwegende dat door aan aanlegster 
het recht · te weigeren om van het be
drag van ·haar belastbare inkomsten het 
excedent af te trekken van het werkelijk 
netto-inkomen van de fabriek te « Pont
Brflle ll op het kadastraal inkomen, voor 
het tijdperk dat het arrest aanduidt, dit 
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laatste de in het middel aangeduide wets- · 
bepalingen geschonden heeft; · 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 2, 3, 13, en in 't bijzonder 13, 
paragraaf 1, alinea 2, 25, en in 't bijzon
der 25, paragraaf 1, 1 o, 35, en in 't bij
zonder 35, paragraaf 3, 52, en in 't bij
zonder 52, paragrafen 1 en 2, a en b .• van 
<le. wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld door het besluit 
van de secretaris-generaal van het Minis
terie van financien van 31 Jnli 1943, voor 
zoveel nodig, van artikelen 2, 3, 13, en in 
't bijzonder 13, paragraaf 1, alinea 2, 25, 
en in 't bijzonder 25, paragraaf 1, 1 o; 35, 
en in 't bijzonder 35, paragraaf 3, 52, en 
in 't bijzonder 52, paragrafen 1 en 2, a 
en b, van gezegde wetten, samengeschakeld 
door het beslnit van de secretaris-generaal 
van het l\iinisterie van financten van 
3 Jnni 1941, 3 van de beslnitwet van 5 Mei 
1.944. betreffenrle de beslniten genomen en 
de andere bestunrsdaden verricht, tijdens 
de vijandelijke bezetting, door de secre
tarissen-generaal en door hen die dezer 
bevoegdheden hebben nitgeoefend, door
clat het bestreden arrest voor aanlegster, 
betreffende het bijkomend inkomen uit 
vaste goederen, dat het kadastraal in
komen betreffende de verhuring van niet
nijverheidsom·oerende goederen, gelegen 
te Grimbergen en Eppegem, met 3.680 fr. 
overtreft, de bij het hierboven gezegd 
artikel 52, paragrafen 1 en 2, voorziene 
aftrekking weigert en, alzo, de aanslag 
van dat inkomen in de bedrijfsbelasting 
toelaat om reden dat het excedent, 
waarover het gaat, mincler bedragende 
dan 15 t. h. van het kadastraal inkomen, 
niet belastbaar is in een bijkomende 
grondbelasting en het gebrek. aan belast
baarheid niet kan gelijkgesteld worden 
met de bij het hierboven aangednid arti
kel 52 voorziene vrijstelling, dan wan
neer de wet al de inkomsten nit onroe
rende goederen belast (art. 2 en 3 hierbo
ven aangecluid) en van de grondbelasting 
nochtans vrijstelt de werkelijke netto-in" 
komsten in de maat waarin deze het ka
dastraal inkomen met minder dan 15 t. h. 
overtreffen (hierboven gezegd artikel 13, 
paragraaf 1) ; waaruit volgt clat derge
lijke inkomsten van alle cednlaire belas
tingen vrijgesteld zijn en, als zodanig, bij 
het hierboven aangeduid artikel 52, para
graaf 2, littera b, bedoeld zijn: 

Overwegende dat artikel13, paragraaf 1, 
.alinea 2, van de samengeschakelde wetten 
het werkelijk netto-inkomen nit in lmur 
gegeven en tot bedrijfsdoeleinden ge
bruikte vaste goederen slechts in een bij
komende gronclbelasting belast in de maat 
waarin dat inkomen het kadastraal in
komen met ten minste 15 t. h. overtreft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het excedent van het werke-

lijk netto-inkomen nit de in het middel 
aangecluide vaste goederen minder be
draag't dan 15 t. h. van het kadastraal 
inkomen; 

Overwegende dat dus van het bedrag 
van de belastbare inkomsten van aan
legster, als reeds belaste inkomsten·, 
slechts mag afgetrokken worden, krach
tens paragrafen 1 en 2, alinea a, van arti
kel 52 van de samengeschakelde wetten, 
het kadastraal inkomen van die vaste goe
deren en niet het kadastraal inkomen ver
hoogd met het verschil tussen dat kadas
traal inkomen en het werkelijk netto-in
komen van die vaste goederen, verschil 
dat minder bedraagt dan 15 t. h. van lret 
kadastraal inkomen; 

Overwegende dat het midclel naar recht 
faalt; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, doch in zover sleclrts het van het 
bedrag van de belastbare inkomsten van 
aanlegster de aftrekking weigert van het 
excedent van het werkelijk netto-inkomen 
van de fabriek te rr Pont-Brflle >> ; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt aanlegster tot de helft der kosten; 
verwijst de zaak, alzo omschreven, naar 
het Hof van beroep te Gent. 

21 Maart 1950. - 2e kamer. - Voo1·z-it
te•1', H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bm·eel. - Gelijlclniclencle con
cl~tsie, H. W.-J. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

1e KAMER.- 23 Maart 1950. 

BEVOEGDHEID EN A.A.NLEG. - Bun
GERLIJKE ZAKEN. - KINDERTOESLAGEN. -
EIS TOT BETALING VAN ACH'l'ERSTALLIGE BIJ
DRAGEN.- SAMENVOEGING VAN DE GEVORDERDE 
BIJJ)]l.AGEN 'J'EN EINDE DE AANLEG TE BEPALEN. 

1V ann-eer een- onclerlinge leas voo1· lcincle·r
toeslagen 1 tegen een aangeslotene een 
vorcle1'ing instelt tot betaling van achter
stallige halfjaadijlcse bijclmgen, moeten 
clie bijflragen wm·clen samengevoegcl ten 
e·incle de ftanleg te bepalen-. (Wet van 
25 Maart 1876, art. 23; kon. besl. van 
22 December 1938, art. -264.) 

(MUTUELLE VERVIETOISE D' ALLOCATIONS 
FA!>ITLIALES, T_. LESOIN.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 Jnli 1948 door de Vrederech
ter van het kanton Verviers gewezen; 
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Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder :iangevoerd en hier
uit afgeleid clat het bestreden vonnis in 
eerste aanleg gewezen is : 

Overwegende dat de door aanlegster bij 
exploot van 17 Juni 1948 ingestelde vor
dering· strekte tot het betalen, door · ver
weerder, van achterstallige bijdragen, voor 
een totaal bedrag van 2.425 frank, ach
teraf vermimlerd tot 1.629 frank, bedrag 
van de sommen welke hij, in zijn hoeda
nig·heid van aangeslotene bij de << Mu
tuelle vervietoise d'allocations familiales 
pour employeurs et non-salaries )), voor 
de twee semesters van 1947 en de eerste 
semester van 1948 verschuldigd was; 

Overwegencle dat artikel 264 van het 
organiek koninklijk besluit van 22 Decem
ber 1938, genomen in uitvoering van de 
wet van 10 Juni 1937, houclende uitbrei
cling van de kinclertoe8lagen tot de werk
gevers en tot de niet-loontrekkende arbei
ders, gewijzigcl door het besluit van 1 Fe
bruari 1941, voorziet clat de vrederechter 
bevoegd is voor de geschillen, welke op
rijzen tussen een onderlinge kail en een 
aangeslotene, in laatste aanleg tot de 
waarde van 1.000 frank en, in eerste aan
leg, tot welke waarde ook, waarover de 
aanvraag lopen kan ; 

Overwegeiide dat verweerder staande 
houdt dat de verschillende halfjaarlijkse 
bijdragen welke het gevordercl totaal uit
maken uit dezelfde oorzaak zijn ontstaan 
en bijgevolg dienen samengevoegd om de 
bevoegdheid en de aaiileg te bepalen; 
_ Overwegende dat, in onclerhavige zaak 

die oorzaak bestaat in het mandaat vm; 
beheerder van de naamloze vennootschap 
« Verrerie de la Vesclre )) in zover het de 
aansluiting van ambtsweg·e van verweer
cler medebrengt; 

Dat die oorzaak tot grondslag dient 
voor de drie punten van de eis; dat deze 
dus moeten samengevoegd worden om de 
aanleg te bepalen; 

Overwegende dat nit die beschouwin
gen volgt dat de voorziening ingesteld is 
tegen een in eerste aanleg gewezen beslis
sing en, bijgevolg, niet ontvankelijk is 
(wet van 4 April 1832, art. 15, 25 Maart 
1876, art. 19, 1o); . 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster ·tot de kosten 
e].l tot de vergoecling van 150 frank jegens 
verweerder. 

23 Maart 1950. - 1e kamer. - VoorzU
ter, B. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Bayot. - GcUjlcl1t'idende 
conclus'ie, B. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat- generaal. ~ Pleite1·s, 
HH. Van Ryn en Delacroix. 

te KAMER.- 23 Maart 1950. 

WERKREOBTERSRA.AD. - BESLISSING 
IN HOGER BEROEP. - DIE DE BEKNOPTE SA
MENVATTING VAN DE EIS EN VAN DE YERDEDI
GING NIET BEVAT. - 0NWET'l'ELI.TKHEID. 

Is onwetteUjlc, cle besUssing gewezen doo·r 
de werlcrechters1·aacl in hoge1· beToe11, 
wellce de belcnopte samenvatting van cle 
e·is en van cle veTcleclig·ing niet be
vctt (1). (Wet van 9 J uli 1926, art. 77 
en 123). 

(N. Y. « CHARBONNAGE DU CARABINIER )) 
T. DEDONDER.) . ' 

ARREST. 

BE'l' BOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 Juli 1948 door de Werk
rechtersraacl van beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 77 en 123, in 't bijzonder 77, pa
ragraaf 2, en 123, voorlaatste paragraaf, 
van de wet van 9 Juli 1926 op de werk
rechtersraden, doorclat de bestreden be
slissing geen beknopte samenvatting van 
de eis, noch de grieven welke door ver
weerder, appellant, tegen de beroepen be
slissing worden aangevoerd, noch de door 
aanlegster in verbreking opgeworpen ver
decliging bevat en,. alzo, in de vorm niet 
beantwoordt aan de wettelijke voorschrif
ten waarvan de schending worclt aangeg·e
ven: 

Overwegencle clat, luidens artikel 77 vnn 
de wet van 9 Juli 1926 op de werkrech
tersraden, door artikel 123 van dezelfde 
wet van toepassing gemaakt op de beslis
singen in hoger beroep, de tekst van het 
vonnis de beknopte samenvatting· van de 
eis en van cle verdecliging moet behelzen; 

Overwegende dat de bestreclen beslissing 
zich beperkt bij de vaststelling dat de 
partijen, door hun raadslieden vertegen
woorcligd, gehoord werclen op de terecht
zitting van 10 Juni 1948, dat het hoger be
roep regelmatig· is in de vorm en dat geen 
grond van niet-ontvankelijkheid er tegen 
wordt aangevoerd, en bij het onderzoek of 
appellant (thans verweerder) al clan niet 
werd cloorgezonclen op 22 November 1945; 
dat zij verzuimt de respectieve aanspra
ken en beweringen van de partijen v66r 
het gerecht in beroep te doen kennen; dat 
dergelijk opstel niet beantwoordt aan de 
gebiedende voorschriften van de hierboven 
aangeduide artikelen 77 en 123; 

(1) Verbr., 21 Mei en 1 October 1931 (Bull. 
en PAsrc., 1931, I, 172 en 237); 17 October 1935, 
25 Juni en 22 October 1936 (ibid., 1936, I, 9, 
319, 392 en 393); 10 October 1946 (ibid., 1946, 
I, 358); 22 September 1949 (zie hoger, blz. 14; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 13). 
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Dat het middel dus gegrond is; 
Om cUe redenen, verbreekt de bestreden 

beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de W erkrechtersraad van beroep te 
Brussel en dat melding er van zal worden 
gemaakt op c1e kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt .verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Werk
I'echtersraad van beroep te Namen. 

23 Maart 1950. - 1e kamer. - Voorzit
tm·, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·
slaggevm·, H. Smetrijns. - Geli.jkvnidende 
concvusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Dela
croix en de Harven. 

1e KAMER.- 23 Maart 1950. 

HUUR VAN DIENSTEN. - ARBEIDScoN
TRACT. - REGELING VAN DE UITBETALING VAN 
HET LOON. - VERDELING YAN DE FOOIEN ON
DER DE LEDEN YAN RET PERSONEEL YAN EEN 
SPIJSRUIS. - PRINCIPE GERULDIGD DOOR DE 
WET VAN 22 MAAR'!' 1940. - VERDELING GE
DAAN VOOR RET IN WERKING TREDEN VAN RET 
llESLUIT \'AN DE REGENT DD. 27 JANUARI 1948 
DAT DE MODALITEITEN YAN DE YERDELING 
REEFT llEPAALD. - KON HET WANllEDRIJF 
NIET UITJIIAKEN Sl'ORTINGEN OP TE LEGGEN OF 
AFROUDINGEN l'E DOEN ANDERE DAN DIE \'OOR
ZIEN BIJ DE WET. 

De wet van 22 Maa1·t 1940 tot wijziging 
Bn aa.wmtlling de;· wet van 16 Augustns 
1887 tot regeUng van de ttitbetaUng van 
het loon der a1·beide1·s heett het pdn
C'ipe gehttldigcl van de venleling der 
_tooien ondm· de leden van het pe1·soneel 
·van cle spijshttizen. Zo het besltlit, dat 
(le modaliteUen moest bepalen wam·aan 
die venleling moet wonlen onderworpen, 
eerst op 27 Januari 1948 dom· de Regent 
we;·d genmnen, leon de verdeling ge
daan door een 1verlcgeve;·, v66r het in 
tvm·lcingt1·eclen vcvn cUt besluit, het wan
bedrijf niet ttitmalcen ande1·e stm·tingen 
te hebben opgele,qd aan de leden van 
het personeel of andm·e afhottdingen te 
hebben gedaan op de bed·ragen te httn
nen behoeve overhandigcl dan die voor" 
zien bij de wet. (Wet van 16 Augustus 
1887 tot regeling van de uitbetaling van 
het loon der arbeiders, art. 7/Jis en 7te;· 
[wet van 22 l\'Iaart 1940, art. 1].) 

(YERBUSTEL, 1'. VANDERLINDEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden be
slissing, op 21 October 1948 op tegen
spraak gewezen door deW erkrechtersraad 
van beroep te Brussel; 

Over het tweede middel : schending. van 
artikelen 7bis en 7ter van de wet van 16 Au
gustus 1887 tot regeling van de uitbeta
ling van het loon der arbeiders, gezegde 
artikelen 7bis en 7ter in de wet van 16 Au
gustus 1887 ingelast door artikel 1 van de 
wet van 22 l\faart 1940 tot wijziging en 
aanvulling van gezegde wet van 16 Augus
tus 1887, 2, en in 't bijzonder 2, littera B, 
alinea 1, van het besluit van de Regent 
van 27 Jmmari 1948 tot vaststelling van 
de wijze va1r verdeling van de gemeen
schappelijk verzamelde fooien, 2 en 100 
van het Strafwetboek, doordat de bestre
den beslissing, om aanlegger te veroorde
len tot de terugbetaling van de betwiste 
stortingen, beslist dat een der twee hel
pers van het spijshuis van aanlegger 
door het « busstelsel >> mocht bezoldigd 
worden omdat hij een werk verrichtte dat 
normaal op de kellners woog, doch dat de 
andere helper niet op die wijze mocbt be
zoldigd worden omdat zijn werk niet nor
maal op de spijshuiskellners woog, dan 
wnnneer het << busstelsel » impliciet werd 
aangenomen door nrtikel 1te1· van de wet 
van 16 Augustus 1887, wat de spijshuis
kellners betreft, en uitdrukkelijk werd 
gehuldigd, of althans geldig gemaakt voor 
het verleden, door artikel 1 van het be
sluit van de Regent van 27 Januari 1948, 
zonder onderscheid tussen de door de hel-
pers verrichte taken : -

Overwegende dat de bestreden beslissing 
de betwiste veroordeling hierop steunt dat 
aanlegger, gedurende de jaren 1942 tot 
1947, verweerc1er stortingen zou opgelegd 
hebben welke verboclen wnren door arti
kel 1 van de wet van 22 l\'Iaart 1940, 
hetwelk artikel 7bis van de wet van 16 Au
gustus 1887 uitmaakt; dat zij het bestaan 
van dat wanbedrijf nfieidt uit het feit dat 
nanlegger twee helpers van zijn spijshuis 
tot het voordeel van de verdeling van de 
fooien onder -de leden van het personeel 
heeft toegelaten, dan wanneer deze beur
telings nit de verdeling moesten gesloten 
worden gedurende cle tijc1, dat, belnst met 
de liftdienst, zij zich tot het behnndelen 
van vaatwerk beperkten ; 

Overwegende dat het principe van de 
verdeling der fooien onder de leden van 
het personeel van een spijshuis afgeleicl 
wordt nit artikelen 7bis en 1te1·, welke 
door de wet van 22 lVlaart 1940 in de wet 
van 16 Augustus 1887 werden ingelast; 
dat artikel 7ter voorziet dat een konink
lijk besluit de wijze zal bepalen waarop 
de werkgever de verdeling van de bij arti
kel 7bis bedoelde bedragen zal verant
woorden, en de categorien der leden van 
het personeel zal bepalen die aan de ver
deling nioeten deel hebben, alsook de mo
daliteiten daarvan; 

Dat, aldus, de verdeling van de fooien 
onder de leden van het personeel van een 
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spijshuis geoorloofd is in zover zij over
eenstemt met ·de voorschriften van het 
koninklijk besluit voorzien bij artikel 7tm·; 

Overwegende dat · clit besluit door de 
Regent slechts genom en wercl op 27 J a
nuari 1948; 

Dat, v66r het inwerkingtreden van clit 
besluit, de verdeling van de fooien onder 
de leden van het personeel van een spijs
huis het bij het hiervoren aangeduid arti
kel 7bis voorzien wanbedrijf niet kon uit
maken; 

Dat, derhalve, met als een inbreuk op 
dat artikel 7bis te beschouwen het enkel 
feit dat gedurende de jaren 1942 tot 1947 
helpers, die van het personeel van het 
spijshuis deeluitmaakten, tot (le verdeling 
van de ·fooien werden toegelaten, de be
streden beslissing de in het middel inge
roepen wetsbepalingen heeft geschonden; 

Om die redenen, en zonder dat het eerste 
middel dient onderzocht, verbreekt de be
streden beslissing in zover zij, uitspraak 
doende ove1; het viet·de punt van de 
eis, tegen aanlegger veroordelingen uit
spreekt; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven .in de registers 
van de Werkrechtersraad van beroep te 
Brussel en dat melding ervan zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; · veroordeelt ver
weerder tot de kosten ; verwijst de alzo 
beperkt zaak naar de Werkrechtersraad 
van beroep te N amen. > 

23 Maart 1950. - 1° kamer. - Voo,·zit
tm·, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ver
slaggeve,·, H. Giroul. - Gelijklitidendl1 
conclusie, H. Oolard, advocaat-generaal. 
- PleUer, H. Simont. 

28 KAMER.- 27 Maart 1950. 

1" VERJARING IN STRAFZAKEN. 
STUITING. - UITWERKING OP DE VERKJ."o/OCHTE 
MISDRIJVEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -Mrs
DRIJF BEHOREND TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE 
CQRRECTIONELE RECHTBANK, VERKNOCHT MET 
EEN MISDRIJF BEHOREND TOT DE BEVOEGDHEID 
VAN DE POLITIERECHTBANK. - BEI'OEGDHEID 
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK YOOR DE 
TWEE MISDRIJVEN. 

1" Een daad van vervolging, die de ve·r
jaring van de p·ubUelce vo1·dering st1tit, 
heeft dezelfde -u-itwerking ten opzichte 
van al de verknochte miscl1"ijven die te
gelijlcertijd wo1·den berecht (1). 

(1) Verbr., 6 Maart 1950 (zie hoger, biz. 439; 
Bull. en PASIC., 1950, I, 467). 

(2) Verbr., 24 April 1939 (A•·•·· Verb~'., 1939, 

2° De correctionele 1·echtbwn1.~, liij wellr:e 
een wanbedrijf dat tot. haar bevoegdheia 
behoort wo1·dt ·aanhwngig gemaalct, is 
bevoegd om lcennis te nemen van een 
verlcnocht misdt·ijf, aanhangi{J gemaalct 
clo01· een t·echtstreelcse dagvaa·rd·ing, al
hoewel het tweecle misd,·ijf, op Z'ich zelf 
beschouwd, tot de bevoegclheicl van de 
politie1·echtbanlv behoort (2). (Wetb. 
strafvord., art. 226 en 227.) · 

(TANGHE, T. ROSSI.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 October 1949 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

I. In zover de voorziening is gericht te-· 
gen de beslissing over de publieke vorde
ring: 

Overwegende dat het liestreden arrest 
de publieke vordering vervallen verklaart 
door verjaring; dat, bij gebrek aan be
lang, aanleggers voorziening teg·en die be-
slissing niet ontvankelijk is ; . 

II. In zover de voorziening is gericht 
tegen de beslissing . over de burgerlijke 
vordering, ingesteld tegen aanlegger door 
de burgerlijke partij Meyfroodt : 

Overwegende clat het bestreden arrest 
de vordering van de burgerlijke partij 
Meyfroodt niet ontvankelijk heeft ver
klaard en die partij tot de kosten van 
haar vordering heeft veroordeeld; dat aan
legger er geen belang bij heeft die schik
kingeu van het arrest te bestrijden, en 
dat zijn voorziening, derhalve, niet ont
vankelijk is ; 

III. In zover de voorziening is gericht 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering, ingesteld tegen aanlegger door 
de burgerlijke partij Constant Rossi : 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 1 en 14 van de wet van 14 No
vember 1939, 3, 4, 21 en 23 van de- wet van 
17 April 1878, 182 van het Wetboek van 
strafvordering, 137 en volgende, 226 en 
227 van hetzelfcle wetboek, 97 van cle 
Gronclwet, en 7 van de samengeordende 
wetten van 1 Augustus 1899, 1 Augustus 
1924 en 16 December 1935, - in zover het 
hof van beroep de burgerlijke eis der par
tij Rossi, ingeleid bij exploot van 22 April 
1948 v66r de Oorrectionele Rechtbank te 
Brugge (rechtstreekse dagvaarding), ont
vankelijk en gegrond verklaarde als zijnde 
gesteund op inbreuken voorzien bij de 
artikelen 22 en 27 van het verkeersregle
ment, - dan wanneer die burgerlijke eis 
enkel ingeleid werd meer dan een jaar na 
cle feiten, en die burgerlijke eis ingeleid 

blz. 142; Bull. en PAsrc., 1939, I, 205); 13 Fe
bruari 1950 (zie l1oger, biz. 383; Bull. en PASIC., 
1950,- I, 412). 
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werd voor de Correctionele Rechtbank 
te Brugge, - clan wanneer het hof van 
beroep geen enkele claacl van stuiting van 
de verjaring vermeldt, en ook niet ver
klaart tlat de zaak Rossi tegen '.ranghe 
verknocht is met de zaak van het open-
1l:~tn· ministerie tegen Abiven, welke laat
stc zaak clefinitief bij vonnis van 3 Juni 
1948 berecht wercl, - en clan wanneer 
bet hof van beroep uitdrukkelijk ver
klaart dat partij Rossi enkel stoffelijke 
schade leed, en clat aanlegg·er enkel te
rechtstaat uit hoofde van verkeersover
tredingen, en niet uit hoofcle van wanbe
drijven voorzien bij artikelen 418 en 420 
vnn het Strafwetboek; 

Over het eerste onclercleel van het mid
del : 

Overwegende clat, in strijd met clatgene 
wat in het middel wordt beweercl, het be
streden arrest .vaststelt dat de misclrijven, 
welke aanlegger door de burgerlijke par
tij Rossi worden ten laste gelegd, ver
knocht zijn met clie welke tot de vervol
ging ingestelcl door het openbaar minis
terie tegen de medebeklaagde Abiven aan
leiding hebben gegeven; 

Overwegende dat, daar deze laatste mis
drijven tot de bevoegclheid van de cor
rectionele rechtbank behor·en, cle burger
lijke partij terecht aanlegger, gedurende 
<le loop van het geding, voor dezelfde 
n•(·htbank heeft gedaagd, alhoewel de 
mh<lrijven welke zij hem ten laste legde, 
nfzonderlijk en op zichzelf beschouwd, tot 
d!! bevoegdheid van de politierechtbank 
behoorclen ; 

01rerwegende dat een daatl, welke de 
verjaring van de publieke vordering stuit, 
voor uitwerksel heeft de verjaring te stui
t<•n ten opzichte van al de verknochte mis
drijven welke gezamenlijk worden be
rt!eht; dat, derhalve, de dagvaarcling, aan 
~umleggers medebeklaagde Abiven bete
kt>ncl op 13 Februari 1948, behoorlijk de 
verjaring van de publieke vordering heeft 
gestuit ten opzichte van de verknochte in
lmmken op de bepalingen van de Wegcode, 
w;•gens welke aanlegger voor hetzelfde 
rP<:htscollege door de burgerlijke partij 
Hossi werd geclaagd, en welke op 4 Anril 
J!H7 werden gepleegd (wet van 17 April 
1H 18, art. 26; wet van 1 Augustus 1899, 
nrt. 7) ; 

Overwegende aldus dat het eerste on
derdeel van het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede onderdeel van het mid
dd.: 

Overwegende dat, · vermits cle vordering 
van de burgerlijke partij Rossi te be
k warner tijd werd ingesteld v66r de be
voegde rechtbank, de beslissing, dat de 
vordering ontvankelijk en gegrond is, de 
wetsbepalingen niet heeft geschonden clie 
in het middel worden aangeduid; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie-

ning; veroordeelt aaulegger tot de kosten. 

27 Maart 1950. - 2" kamer. - Voo1·zU
te1·, H. de Cocqueau dt>s Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve!·sla.gge1'er, 
H. Vandermersch. - Gelijlcl·uiclencle con
clns·ie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt, 
eerste aclvocaat-generaal. 

2° KAMER.- 27 Maart 1950. 

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TE
GEN DE UITWENDIGE VEILIGIIEID 
VAN DE STAAT. - VRIJWILLIGE HULP-
VERSOHAFFING AAN DE VIJAND. HULP 
WELKE DE YIJAND YERMOOHT OP TE EISEN 
KRAOHTENS RET VERDRAG VAN DEN HAAG 
VAN 18 OCTOBER 1907. - GEEN OPEmiNG. 
STRAFBARE HULPYERSCHAFFING. 

Opclat een v!"ijwUlige ve1·schM]ing vcw 
cliensten acm cle vijancl st?·afbaa!· weze, 
·volstcu~t het niet clctt z·ij clOO'I" cle vijand 
lc!·achtens het Venl1·ag vctn Den Haag 
vcm 18 Octobe1· 1907 hcul lc·unnen · wonlen 
opgeiHst,· e'r .wo·rclt vere·ist clat cle h!tlp
·ve!·schaffing in 1titvoe1·ing vwn een op
eiS'iJng clOO!' cle vi:iancl geschi.ecl is (1). 

(VAN BEGGELAER, T. BELGISOHE STAAT.) 

ARRES'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 November 1949 gewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel; 

I. In zover de voorziening is g·ericht te
gen cle beslissing over de pnblieke vonle
ring: 

Over de eerste twee middelen, afgeleid : 
het eerste, nit de schending van de arti
kelen 115, 115, lid 2, meer bepaaldelijk .2° 
en 3°, van het Strafwetboek, artikel "52 
van het Verdrag van Den Haag van 18 Oc
tober 1907, nopens de wetten en gebruikeu 
van de oorlog te lancle, goedgekeurcl door 
de Belgische wet van 25 lVIei 1910, nit de 
schencling ook van het enig artikel van die 
wet, - doorclat het bestreclen arrest als 
vallencle onder de bepalingen van 1 o en 2° 
van artikel 115, lid· 2, aanziet het clekken 
van barakken en het inricllten van sani
taire instellingen in die barakken, alhoe
wel het aanneemt dat die werken, overi
gens betaald door de Belgische gemeenten, 
verricht werden in het kader van de ver
plichtingen voorzien door artikel 52 van 
het Verdrag van Den Haag, en zulks ten 
onrechte beslist omdat aaulegger clie wer
ken zou verricllt hebben ten gevolge van 
een vrijwillige overeenkomst met de bezet-

(1) Raadpleeg verbr., 24 Januari en 7 Fe
bruari 1949 (A1·r. Ye•·b•·., 1949, blz. 55 en 97; 
Bull. en PASIC., 1949, I, 64 en 108). 
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ter; het tweede, nit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet, - onduidelijk
heid in de motieven welke met een gebrek 
aan motivering client gelijkgesteld, -
doordat het bestreden arrest, in alle ge
val, het punt onzeker laat of de rechters 
over de grond aanlegger veroordeeld heb
ben omdat zij van mening waren dat de 
werken door hem uitgevoerd niet onder 
toepassing vielen van artikel 52 van bet 
Verdrag van Den Haag, of integendeel van 
mening waren dat die werken onder toe
passing van die bepaling vielen en noch
tans strafbaar waren : 

Overwegende, enerzijds, dat, in strijd 
met datgene wat in het tweede middel 
wordt beweerd, bet bestreden arrest on
dubbelzinnig beslist dat aanlegger geen 
door de wet strafbare daad zou hebben 
gesteld indien hij, tengevolge van opeising 
door de vijand, de betwiste werken zou 
hebben uitgevoerd, maar dat hij werke
lijk niet bet voorwerp ener opeising is ge
weest noch vanwege de vijancl noch van
wege de gemeentelijke overheid; 

Overwegende, anderzijds, dat, waar het 
bestreden arrest beslist dat opdat het ver
schaffen aan de vijand van persoonlijke 
diensten, bepaald bij het reglement ge
becht aan het Verdrag van Den Haag van 
18 October 1907, goedgekeurd door de Bel
giselle wet van 25 Mei 1910, niet onder 
toepassing valle van artikel 115, lid 2, 
van het Strafwetboek, vereist wordt dat 
bet worde gedaan tengevolge van een op
eising bedoeld door betzelfde reglement, 
bet bestreden arrest enkel nauwkeurig de 
wetsbepalingen hee.l't toegepast welke in 
het eerste middel worden aangeduid; 

Overwegende, derhalve, dat het eerste 
middel naar recht faalt en dat het tweede 
in feite niet opgaat; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 1 en 3 van de besluitwet van 
9 Januari 1945, tot wijziging van de be
sluitwet van 26 Mei 1944 betreffende de be
voegdheid en de rechtspleging inzake mis
daden en wanbedrijven tegen de veiligheicl 
van de Staat, alsook de besluitwet van 
27 Mei 1944 tot uitbreiding van de bevoegd
heicl van de krijgsraden en tot verkorting 
van de rechtspleging voor bepaalde over
tredingen, - doorclat de bestreden beslis
sing de valsheicl in geschriften en het ge
b'ruik er van heeft aangenomen, alhoewel 
bet militair gerechtshof over deze feiten 
alleen kon beslissen in de mate waarin de 
hulp aan de vijand voor bewezen werd ge
houden, wat niet het geval was, zodat bet 
zicb onbevoegd moest verklaren om over 
boven:vermelde misclrijven uitspraak te 
doen; 
Over~regeude dat, zoals hierboven wordt 

uiteengezet in antwoord op de eerste twee 
middelen, het militair gerechtshof wette
Iijk aanlegger veroordeeld heeft wegens 

inbreuk op artikel 115 van het Strafwet
boek; dat het middel van alle grond out
bloat is; 

Overwegende dat de substauWolle of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en de uitgespro
ken beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

Overwegende dat geen bijzondere midde
len worden aangevoerd en het Hof er 
ambtshalve geen opwerpt; · 

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

27 Maart 1950. - 2" kamer. - Voo1·zU
te1·, H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggevm·, 
H. Vandermersch. - GeUjlcl·ltidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. ·- Ple'iters, 
HH. Van Leynseele en della Faille 
d'Huysse. 

28 KAMER. - 27 Maart 1950. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- EEDAFLEGGING VAN DE GETUI· 
GEN. - VASTSTELLING IN HET ZITTINGBLAD. 
- PLAATS VAN DE VASTSTELLING. - NIET 
AANGEDUID DOOR DE WET. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VERSOHILLENDE GETUIGEN 
IN DE LOOP VAN EEN ZELFDE TEREOHTZITTING. 
- V ASTSTELLING IN HE.T ZITTINGBLAD DAT DE 
GETUIGE DE EED IN DE BEWOORDINGEN VAN DE 
WET HEEFT AFGELEGD. - VERBAND DAT 
AANWIJST DAT DIE VASTSTELLING VOOR lEDER 
VAN DE GEHOORDE GETUIGEN GELDT. - WET
TELIJKE BESLISSING. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
MILITAIRE REOHTBANKEN. - GETUIGE DIE 
DE EED IN DE BEWOORDINGEN VAN ARTIKEL 317 
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDEHING AF
LEGT. - GELDIGHEID. 

1 o De wet (luidt de plaats van het proces
ve,·baal van de te1·echtzittin.q niet aan 
waa1· de eedaflegg·ing van de getuigen, 
gehoord op d·ie tereohtzitUng, moet wo1·
den vastgesteld (1)." 

2° Het is mogelijlc (lat ~tit het verband 
van het prooes-verbaal blijlct dat de vm·
melding van dit p·rooes-verbaal « de ge
htige legt die bepaalde eed af >> van toe
passing is vom· iede1· van de getuigen 

(1), Verbr., 16 Februari en 2 September 194S. 
(An·. Ve•·b1·., 1948, biz. 89 en 412; Bull. en 
P ASIC., 1948, I, 103 en 483), alsmede de nota 
onder verbr., 25 November 1946 (A1·1·. Yerb1·., 
1946, blz. 404; Bull. en PASIC., 1946, I, 446). 
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wellce op clie terechtzUth![/ 1oe·rden ge
hoorcl (1). 

:3° De eedaflegging van de getu(qen, ge
hoo1·d cloor de 1niUtai-re 1'echtbanlceu, in 
de bewoonlin{fen voor,qesch1·even clo01· 
a.1·Ulcel 317 van het WetboeTc van st?·af
vonle'l'ing en floor het besluU van 4 No
·vembe1' 1814. voo1· de {fCt1d{fen die v661· 
Jwt hof ·van nssisen wonlen gehoorcl 
brengt de nieti{fheicl van cle besli.sshl{/ 
n:iet mecle (2). 

(DE BLOCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 December 1949 gewezen door 
11et Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel: 

Over het eerste middel : schending van 
·de artikelen ]"55, 189 en 317 van !Jet Wet
boek van strafvordering, doordat uit het 
proces- verbaal. der zitting, welke de 
Juijgsraad op 18 Maart 1940 heeft gehou
den, niet blijkt dat de gedurende die zit
ting; gehoorde getuigen de op straf van 
nietigheicl voorgeschreven eed hebben af
·geleg·d : 

Overwegende clat het bedoeld proces
verbaal vaststelt dat de getuigen op hun 
1Jeurt verschenen en dat, vooraleer zijn 
verklaring te doen, cJe getuige in handen 
van de voorzitter navolgende eed heeft af
:gelegd : « Ik zweer te spreken zonder 
haat en zonder vrees, de ganse waarheid 
te zeggen, niets dan de waarheid, zo helpe 
mij God ll ; 

Overwegende dat in strijd met aanleg
·gers bewering, de vermeldingen van het 
]Jroces-verbaal dnidelijk en ondubbelzin
nig aantonen dat ieder van de gehoorde 
getuigen, onder aanroeping van Gods 
naam, de eed in de bewoordingen van ar
tikel 317 van het vVetboek van stntfvor
<lering !Jeeft afgelegd; 

Overwegencle dat noch !Jet feit dat die 
vermelding gedrnkt is en zich bevindt 
tussen de aantekeningen omtrent de ver
klaringen welke aanlegger heeft geclaan 
gednrende zijn ondervraging ter terecht
zitting van de krijgsraad en afgeschei
den is van de overige vermeldingen door 
twee met inkt getrokken lijnen, noch 
llet feit dat de tekst van dit proces-ver
baal nu. eens het meervoncl en daarna het 
-enkelvoucl bezigt, enige twijfel doen ont
staan omtrent cle werkelijkheid en de re
gelmatigheid van de eedaflegging door 
iedere getuige; 

Dat de wet noch de plaats, noch de 

(1) Verbr., 24 Januari 1949, motieven (A,.,.. 
Ve1•bi·., 1949, biz. 55; Bull. en PASIC., 19·19, 
1, 64). 

WIJZe aanduidt waarop llet vervullen van 
kwestieuze pleegvorm client vastgesteld; 

Dat een niet geschrapte of niet doorge
haalde vermelcling niet kan beschouwd 
worden als onbestaancl of als beroofd van 
alle clraagwijclte; 

Dat het gebruik van llet enkelvoud, na
clp vermelcling << de getnigen versc!Jijnen 
op hun beurt ll, cluiclelijk en onbetwijfel
baar aanduiclt clat iedere getuige, afzon
clerlijk geroepen in de ge!Joorzaal, voOI'
aleer hij gehoonl werd, de eed heeft afge
legd in cle bewoorclingen van artikel 317 
van het Wetboek van strafvorclering en 
onder aanroeping van Gods naam; 

Overwegende clat cle alzo afgelegcle et>d 
volcloet aan de voorschriften van de artl
kelen 155 en 189 van bovenbecloelcl wet
hoek en van artikel 1 van het besluit van 
4 November 1814 van de Souvereine Vorst 
welke, luiclens de bepalingen van cle arti
kelen 10() en 173 van het W etboek van 
rechtspleging· voor het leger te laude, 101 
en 103 van cle wet van 15 Juni 18!}9, van 
toepassing zijn up de proC'eclure v66r cle 
krijgsraacl of v66r het militair gerechts
lwf; 

Overwegencle clat het feit clat cle getui
gen de eecl hebben ufgelegcl in de bewoor
clingen van artikel 317 van het Wetboek 
van strafvorclering geen nietigheid mecle
brengt claar de meer plechtige formule 
voorgeschreven door die wetsbepaling aile 
en clezelfcle verplichtingen oplegt als de 
bewoorclingen van cle artikelen 155 en 189 
van het Wetboek van strafvorclering; 

Dat, derhalve, het miclclel, zowel in 
rechte als in feite, niet opgaat; 

Over het tweede middel : schencling van 
artikel 97 van de Gronclwet, doordat het 
bestreclen arrest cle conclusies welke 
aanlegger moncleling voor het militair 
gerechtshof nam en herhaalde in een aan 
clit hof meclegedeelcle pleitnota, onbeant
woorcl laat of althans niet behoorlijk 
beantwoord lweft : 

Overwegende clat het miclclel het ar
rest verwijt niet geantwoorcl te hebben op 
aanleggers bewering volgens welke twee 
cler personen, welke hij beticht werd aan 
de vijancl te hebben verklikt, geclurende 
mincler clan een maancl van hun vrijheid 
beroofd waren geweest; 

Overwegende desbetreffend clat aanleg
ger vervolgcl wercl wegens inbreuk op arti
kel 115 van het Strafwetboek, misdaacl 
strafbaar met de doocl en wegens de mis
claad voorzien bij de tweede alinea van 
artikel 121/J·is van het Strafwetboek, - zo
als het is gewijzigd door de besluitwet 
van 8 April 1917, artikel 1, misclaad straf
baar met opsluiting; 

(2) Yerbr., 16 Pebrul)l'i 1948 (Arr, Yerb>-., 
1948, biz, 89; Bu.ll. en PAsrc., 1948, I, 103, eu 
de nota 1, blz, 104). 
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Dat het bestreden arrest hem sclmldig 
l1eeft verklaard ann beide misdaden, ech
ter zoncler fle verzwarende omstancligheid 
<lat de bij artikel 115 van het Strafwet
boel> -voorziene misclaad uit winstbejag 
werd gepleegd; 

Dat het militair gerechtslwf verklaart 
dat, wegens de samenloop van rilisclaclen, 
slechts de zwaarste straf client toegepast, 
te weten deze waarmecle artikel 115 van 
het Strafwetboek dreigt en, wegens de ver
zachtende omstandigheid welke het aan
neemt ten gunste van aanlegger, deze tot 
vijf jaar gewone hechtenis veroordeelt; 

Overwegende dat het middel uitsluitend 
de aanlegger ten laste gelegde inbreuken 
op alinea 2 van artikel 121bis van het 
Strafwetboek, gewijzigd door artikel 1 
van de besluitwet van 8 April 1917, be
{loelt; 

Dat, zo het gegrond bevonden werd, de 
11itgesproken straf desniettemin door de 
bewezen verklaarde inbreuk op artikel 115 
van het Strafwetboek zou · gerechtvaar
digd blijven ; 

Dat aanlegger dus geen belang l1eeft 
bij zijn middel; dat dit middel men
volgens niet ontvankelijk is; 

Overwegende, bovendien, dat de sub
stantiele of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de uitgesproken beslissing 
overeenkomstig de wet is; 

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

27 Maart 1950. - 2" kamer. - T'oo1·zit
te1·, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemencl voorzitt.er. - Verslagge·ve1·, 
H. Simon. - OeUjkluidencle concl-tts·ie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 27 Maart 1950. 

1 o HOGER BEROEP. - STR.\FZAKEN. 
EENPAHIGHEID. - l'tECHTBANKEN DIE ONDER 
'J'OEPASSING VAN ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 
4 SEPTEMBER 1891 VALLEN. 

2° EPURATIE INZAKE BUHGER
THOUW.- BESLISSING VAN DE RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG. -ARREST VAN HE'l' HOF 
VAN BEROEP MIN GUNSTIG VOOR DE VERVALLEN 
VERKLAARDE PEHSOON. - GEEN EENPAlUG
HEID VEREIST. 

1 o De bepaUng VM~ a1·t·ikel ~ vnn de wet 
vm~ 4 Septembe1· 1891, naar l11id wnn1'
van zeke1·e besUssingen van het hot vnn 
beroep slechts met eenpa1·igheid van 
stemmen mogen wo1·den uitgespmlcen, is 
maar van toepassing op de an·esten die 
door een correctionele Ieamer of doo1· de 
Jca.me·r van inbeschuldigingstelling van 

het hof van bemep wm·den H•itgespro
ken (1). 

2° Wanneer het hof vcm beroep, bi:i het
·wellc a0;nhangig wenl gemaalct het ho
ge1' be·roep van het openbnar ministe1·ie 
tegen de beslissing (Jewezen, ovm·een
kmnsUg a·rt'ikel 15 van de ~vet va.n 
1.5 Juni 1948, doo,r de rechtlmnk van 
ee1·ste aanleg, een m'i.n gt~nstig a.1·rest 
velt voo1· de persoon tegen wie cle 
vervallenverlclal'ing werd tt.it_qesproTcen, 
moet dit arrest n·iet met eenpa.1·igheid· 
van stemm.en vctn zijn leclen tvonlen ge
statu.eercl. 

(VAN I.OO.) 

ARRES~'. 

HE'J' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 November 1949 door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig micldel : schending van 
artikelen 140 van de wet op de rechter
lijke inrichting, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreclen arrest het beroepen 
vonnis te niet heeft gedaan, waarbij c1e 
schrapping van de. naam van aanlegger 
uit de lijsten inzake burgertrouw werd 
bevolen, en beslist heeft, dat « de ontzet
ting, welke lastens belanghebbende be
houden wordt, zich toepassen zal op de 
rechten van te stemmen, te- kiezen en 
verkozen te worden, voor een termijn 
van tien jaar, ingang nemende op 24 Au
gustus 1946 )), zonder echter te vermel
den dat die beslissing met eenparigheicl 
van stemmen genomen was, wanneer vol
gens artikel 140 van de wet op de rechter
lijke inrichting al de arresten van het 
hof van beroep; die de toestand van de 
veroorcleelde verzwaren, met eenparigheid 
van stemmen moeten gewezen worden, 
en wanneer, bij gebreke van uitclrukke
lijke vermelcling van die eenparigheid, de 
motivering van het bestreden arrest aan 
het Hof van verbreking niet toelaat zijn 
contriJlerecht op zijn wettelijkheid uit te 
oefenen, wanneer aldus het arrest niet 
volcloencle gemotiveerd is : 

Overwegencle dat, bij een in kracht van 
gewijscle gegaan vonnis, gewezen op 24 Au
gustus 1946, de Krijgsraacl te Brussel 

· aanlegger heeft veroordeelcl tot achttien 
maanclen gevangenisstraf en tot een geld
boete van 3.500.000 frank wegens inbreuk 
op cle artikelen 115 en 117 van het Straf
wetboek; 

Overwegende dat, krachtens arti-
kel123sewies van het Strafwetboek, gewij
zigcl door de besluitwet van 19 september 
1945 betreffende cle epuratie inzake bur
gertrouw, die veroordeling van rechtswege 
ontzetting van de rechten vermelcl in bo-

(1) Zie het verslag van de Commissie. eVan 
justitie van de Senaat (Pasin., 1891, blz. 390iJ). 

,_._-
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venbedoelde wetsbepaling heeft medege
bracht; 

Overwegende dat, gebruik makende van 
het hem door artikel 15 van de wet van 
14 Juni 1948 toegestaan recht, aanlegger 
om afschaffing of ten minste om beper-. 
king van de ontzetting heeft verzocht 
welke hij, tengevolge de tegen .hem uit
gesproken veroordeling, van rechtswege 
opgelopen had ; 

Dat de Burgerlijke Rechtbauk te Leu
ven dit verzoek heeft ingewilligd en de 
ontzetting heeft afgeschaft; 

Dat echter, op hoger beroep ingesteld 
door het openbaar ministerie, het hof van 
beroep, burgerlijke kamer, bij het bestre
den arrest de ontzetting heeft behouden 
wat betreft de << rechten van te stemmen, 
te kiezen en verkozen te worden voor een 
termijn van tien jaar, ingang nemende 
op 24 Augustus 1946 ll; 

Overwegeude dat aanlegger staande 
houdt dat zodanige beslissing, naar luid 
van artikel 2 van de wet van 4 Septem
ber 1891, slechts met eenparigheid van 
stemmen der leden van het hof van be
roep kon uitgesproken worden; 

Overwegende dat aanleggers bewering 
generlei steun vindt, noch in de . tekst, 
noch in de strekking van voorbedoelde 
wetsbepaling; 

Dat inderdaad, enerzijds, de bewoordin
gen van voormeld artikel 2 aantonen dat 
dit laatste slechts van toepassing is wan
neer het hof van beroep uitspraak doet 
op het hoger beroep aangezegd tegen een 
vonnis gewezen door de rechtbank van 
eerste aanleg in strafzaken of inzake voorc 
lopige hechtenis en, anderzijds, blijkens 
de voorbereidende werken, bewuste wets
bepaling uitsluitend een waarborg is die 
aan de beklaagde gegeven werd om dena
delen te verhelpen die voor hem zouden 
kunnen voortvloeien uit de door clitzelfde 
artikel 2 gevestigde vermindering der le
den der correctionele kamers en van de 
kamer van inbeschulcligingstelling van de 
hoven van beroep; 

Overwegende dat in onderhavig geval 
het hof van beroep, noch op een boger be
roep in correctionele zaken, noch op ·een 
beroep inzake voorlopige hechtenis uit
spraak heeft gedaan, en, dientengevolge, 
artikel 2 van de wet van 4 September 1891 
niet van toepassing is; 

Waaruit volgt dat het middel naar recht 
faalt; 

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

27 Maart 1950. - 2• kl~mer. - Voorzit
ter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 

(1) Verbr., 8 Maart 1948 (A.r:r. Ve•·b1·., 1948, 
blz. 133; Bull. en PASIC., 1948, I, 150). Dezelfde 
regel geldt voor de voorzieniug van de burger-

waarnemend voorzitter. - Verslctggever, 
H. Simon. - GeHjlcltddende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste ad
vocaat-generaal. - Pleitm·, H. Struye. 

2° KAMER.- 27 Maart 1950. 

VOORZIEJNING IN YERBREKING. 
BURGERLIJKE PARTIJ, AANLEGSTER. - \TER
PLICHTING EEN UITGIFTE VAN HET BESTREDEN 
ARREST BI.J DE STUKKEN TE YOEGEN. -KEN
NIS VAN HET BEROEPEN YONNIS YEREIS1' OM DE 
AANGEVOERDE l\IIDDELEN TE BEANTWOORDEN. 
- \TERPLICHTING OOK EEN UITGIFTE VAN HET 
VONNIS BIJ D:E Sl'UKKEN TE VOEGEN. 

Is n·iet ontvanlceUjlv, de vom·z·iening van 
de b·urgerlijlce pa1·Uj die, alhoewel zij 
een atttlwntielce ttitgifte van het bestre
den arrest bij de stuklcen voegt, e1· geen 
authentielce· ttitgifte van het beroepen 
vonnis b-ijvoegt niettegenstaande de lcen
nis van d'it laatste vemist is opdat het 
Hot cle door de voorziening aangevoerde 
nviddelen zou lmnnen beantwoo1·den (1). 
(Wetb. strafvord., art. 419.) 

(VAN DE SANDE, T. SCHMIDT.) 

ARR-EST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 December 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening: 

Overwegende dat de voorziening van 
aanlegger, burgerlijke partij, enkel ge
steund is op een gebrek aan redenen van 
het bestreden arrest ; 

Overwegende dat dit laatste in uitdruk
kelijke bewoordingen naar de redenen van 
het beroepen vonnis verwijst ; 

Overwegende, bijgevolg, dat aanlegger 
bij zijn voorziening een authentieke uit
gifte van dit vonnis moest voegen; 

Dat, daar hij zulks niet heeft gedaan, 
zijn voorziening niet ontvankelijk is 
(Wetb. van strafvordering, art. 419); 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerder. 

27 Maart 1950. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Bayot. - GeUjlcluidende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste ad-

lijk verantwoordelijke partij : verbr., 7 Maart 
1949 (Ar1·. Verb•·., 1949, blz. 162; Bull. en 
PASIO., 1949, I, 183). 
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vocaat - generaal. 
Leynseele. 

Ple'ite1·, H. Van 

2e KAME~.- 27 Maart 1950, 

VEJRKEER. - WEGGEBRUIKER DIE LINKS 
AFDRAAIT. - VERBOD DE DOORGANG AF. TE 
SNIJDEN <<VAN DEGENE DIE ZIJN WEG VER
VOLGT ll. - BETEKENIS VAN DIE LAATS'fE 

WOORDEN. 

De wegge1wzdlce-r, ~vcta•·va:n ae cloo•·r1cmg 
niet mag wonlen afgesneclen cloo•- cle
gene clie Unlcs wiL afcl?'aaien,. onve•·m·im
aercl cle bepalin[Jen van tJa?·ag?·aaf 2 va:n 
artilcel 31 van cle Wegcocle, is cle wegge
bntilwr cUe ::djn weg vervolgt overeen
komstig het reglement. Kan niet be
schouwcl wo·rclen als regelmaUg z·ijn wer1 
vervolgencl, cle weggebn£iker clie bij het 
nacle1·en van een ctansMtUin.g of van een 

· Jcrui.sing links wil voDTbijstelcen (1). 
(Kon; besl. van 1 Februari 1934, art. 57, 
2", en 36, 4°, gewijzigcl cloor besluit van 
de Regent clcl. 18 October 1946, art. 8 
en 5.) 

(DEVOLDERE, T. DOOLAEGE.) 

ARREST. 

HE'£ HOF ; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 30 Juni 1949 door de Oorrectio
nele Rechtbank te Brugge gewezen; 

I. Aangaancle de voorzieningen, inge
steld door Oyriel Devolclere en Marcel 
Lust als bm'gerlijke partijen, tegen cle be
slissingen over hun burgerlijke vorclerin
gen tegen Doolaege en Maes : 

Overwegende clat nit geen enkel der aan 
het imclerzoek van het Hof onclerworpen 
processtukken blijkt dat aanleggers hun 
voorzieningen hebben cloen betekenen aan 
cle partijen tegen welke zij gericht zijn; 

Dat, clienvolgens, becloelcle eisen tot ver
breking niet ontvankelijk zijn (Wetboek 
van strnfvordering, art. 418) ; 

II. Aangaancle de voorzieningen inge
steld door Devolclere als betichte : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 36 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 op het verkeer, gewijzigcl 
cloor het besluit van cle Regent van 18 Oc
tober 1946, artikel 5, van artikelen 42, 
57, 2° (gewijzigcl door het besluit van de 
Regent van 18 October 1946, art. 8), van 
voormelcl koninklijk besluit en van arti
ll;el 97 van de Grondwet, doordat het be
·streden vonnis, na vastgestelcl te hebben 

(1) Verbr., 1 Maart en 20 December 1948 
(Arr. Ye•·b•·., 1948, blz. 119 en 645; Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 136 en 731); 25 April 1949 (A>·r. 
Yerbr., 1949, blz. 268; Bull. en PAsrc., 1949, I, 

dat de door aanlegger .bestuurde wag(m 
cloor Doolaege gevolgd was en dat aanleg
ger een zijstraat ingeslagen was en, a lzo, 
de cloorgang had afgesneden voor de wa
gen die hem volgde, en dat Doolaege de 
wagen van aanlegger van kortbij volgde 
en, derhalve, niet bij tijd zijn wagen tot 
stilstancl had kunnen breng·en, desniette
min aanlegger 'wegens inbreuk op arti
kel 57, 2°, van bovenvermeld koninklijk 
besluit, gewijzigd zoals reeds is gezegd, 
heeft veroorcleeld tot de bij de wet voor
ziene straf en tot herstelling van de 
schade aan verweerders Maes en naamloze 
vennootschap << Vereniging der Verz('ke
raars >l berokkend door het bewezen ver
klaard misdrijf, clan wanneer aanlegger 
niet verl)licht was te wachten totdat 
Doolaege's voertuig voorbijgereclen was 
daar, luiclens voormeld artikel 36, gezt'v;ole 
verweerder, clie een splftsing, aansluitiug 
of kruising naclercle, de auto van aanlo·g
ger niet mocht voorbijsteken en d:•nr, 
bovendien, de wijze waarop Doolaege ~.i,in 
weg vervolgde een inbreuk uitmaakt ov 1le 
voorschriften van artikel 42 van het Al
gemeen Reglement (kon. besl. van 25 l\loi 
1936, art. 2) ; 

Overwegende dat de correctio.nele rel'ht
bank de veroorclelingen, welke zij tegl'n 
aanlegger uitspreekt, hierop steunt flat 
cleze, zich bevindencle op de grote .bn:m 
Tielt-Pittem, links een zijstraat ingp..:ln
gen is en, zocloende, de doorgang a fv;o~
sneclen heeft voor degene die zijn w•·g 
vervolgde; dat hij in zijn achteruitkijk
spiegel de vrachtwagen, die hem op korle 
afstancl volgde, bemerkt had en, voor
aleer in te slaan, had moeten wachten llat 
clit voertuig· voorbijgereden was; 

Dat het bestreclen vonnis er bovenolil'n 
op wijst clat, blijkens de verklaringen Vfln 
verweercler Doolaege, cleze bemerkt lind 
dat de auto van Devoldere links zou in
slaan; 

Overwegende clat nit het vorenstaat11le 
volgt dat Doolaege aanlegger links llN'ft 
willen voorbijsteken bij het naderen vnn 
een aansluiting of van een kruising, wnnr
van hij het bestaan kencle of ten minst:e 
kon en moest voorzien; 

Overwegencle dnt cle in HJ;tikel 57, 2o, 
van het Algemeen Reg'lement (gewijzi!l;d 
(loor het besluit van de Regent van 18 ( >e
tober 1946, art. 8) voorkomende bewoor
{lingen «van clegene die zijn weg Vi?l.'
volgt l>, de weggebruiker die zijn weg re
gelmatig· vervolgt alleen becloelen; 

Dat niet als zoclanig· kan worden be
schouwd degene die, zoals -Doolaege, in 
overtreding van artikel 36, 4°, van Jwt 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, ge-

303); 6 Maa.rt 1950 (zie hoger, blz. 447; Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 475), alsmede het hierna
volgend arrest. 
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wijzigcl door artikel 5 van l1et besluit 
van de Regent van 16 October 1946 heeft 
willen voorbijsteken; ' 

Dat daaruit volgt dat het middel ge
grond is; 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vorclering de 
verbreking medebrengt van de beslissing 
over de vorderingen van de burgerlijke 
partijen Maes en naamloze vennootschap 
« Vereniging der verzekeraars ll; 

III. Aangaande de eis tot verbreking in
gesteld door Marcel Lust als burgerlijk 
verantwoordelijke partij voor Devoldere 
zijn aangestelde ; - ' 

Overwegende dat de voorziening, bij ge
brek aan betekening aan de partijen 
waartegen zij gericht is, niet ontvankelijk 
is (Wetb. van strafv., art 418) en dat Lust, 
derhalve, in de kosten er van client ver
wezen; 

Overwegende echter dat, naar aanlei
ding van de hierna uitgesproken verbre
king van de veroordelingen van beklaagde 
Devoldere, de beslissing, luidens welke 
Lust burgerlijk verantwoordelijk is voor 
die veroordelingen, geen voorwerp meer -
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis in zover het aanlegger Devoldere 
veroordeelt op de publieke vordering en 
op de vorderingen van de burgerlijke 
partijen l\faes en naamloze vennootschap 
« Vereniging der Verzekeraars ll de be
slissing, die Lust burgerlijk ver~ntwoor
delijk voor die veroordeling verklaart, al
dus zonder voorwerp zijnde; verwerpt voor 
het overige de voorziening van Devoldere 
alsook die van Lust; beveelt dat onder~ 
havig arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge en dat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt aanlegger Lust tot de kosten 
gevallen op zijn voorziening; veroordeelt 
aanlegger Devoldere en verweerders l\faes 
en naamloze vennootschap « Vereniging 
der verzekeraars ll ieder tot een derde der 
overige kosten; verwijst de zaak, alzo be
perkt, naar de Correctionele Rechtbank 
te Gent. 

27 Maart 1950. - 2" kamer. - Vool·zit
ter, H. de Cocqueau des l\IIottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Simon. - GeUjlcl·uidende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. -Pleiters, HH. Bayart 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Veldekens. 

(1) Oontm : verbr., 1 Februari 1937 (A1'1'. 
Verbr., 1937, blz. 7; Bull. en PAsrc., 1937, I, 
41). Omtrent het verband bestaande tussen ar-

2" KAMER. - 27 Maart 1950. 

1° VEJRKEJEJR. - AANSLUITING. - PLAATSEN 
WAAR EEN DWARSVERBINDING TUSSEN DE RIJ
WEGEN VAN EEN ZELFDE OPENBARE WEG TEN 
EINDE LOOPT. - VERBOD VOORBIJ 'l'E STEKil:N. 

2° VERKEEJR. - Voonni.JS'l'EKEN mRBODEN 
O.P EEN AANSLUITING. - YERBOD SLAAT OP 
ELKE :MAN<EUVRE TOT VOO RBIJSTEKEN, 

1° M ake·n aansl·uitingen 1tit naar de zin be
doeld b·ij de Wegcode, de plaatse·n -waar 
ee1~ d-warsvet·bhtding tussen de rijwegen 
van een zelfde openbare weg ten e·inde 
loopt; clienvolgens is het voorb'ijsteken. 
op d·ie plctatsen ve1·boclen door -arti
kel 36, 4°, van cle Wegcode, onve,r-min
derd de bepali.ngen vc~;n artUcel 33, :eo (1). 
(Wegcode, art. 50 en 51, 3°.) 

2° Door het vool·bijsteken te verb'ieden 
beho~tdens in het geval VOO'I'Zien b-ij art-i: 
lcel 33, :2°, va,n de Wegcode, bij het r1a.
de1·en, b·ij het ovet·stelwn en bij het vel·
laten van een aansl1t-iting, bedoelt arti
lcel 36, 4°, ,van de voat·melcle code niet 
alleen een vooTbijstelcen dat geheel vol
tl·okken i~, cloch ellce manwuv1·e van 
voo1·bi.jsteken (2). 

( GOEDSEELS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 October 1949 door de Correc
tionele Rechtbank te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 36, 4°, van het koninklijk besluit 
van 1 Febrnari 1934, gewijzigd door arti
kel 5 van het besluit van cle Regent v:Jn 
18 October 1946, doordat het bestreden von
nis beslist dat de clwarsverbinding tnssen 
de twee rijwegen van de Statiestraat te 
Eeklo, een aansluiting is naar de zin van 
hogervermeld artikel 36, 4°, daar zij de 
verlenging van de Garenstraat uitmaakt : 

Overwegende dat, volgens het _ middel 
door de ontwikkeling er van nacler be
paald, een aansluiting niet kan uitge
maakt worden door een dwarsverbinding 
tussen de rijwegen van eenzelfde openbare 
weg en deze laatste, om reclen dat de 
clwarsverbinding geen onderscheiden weg 
is van de rijwegen Welke zij verbindt ; 

Overwegende, weliswaar, dat geen tekst 
van de Wegcocle uitclrukkelijk bepaalt 
dat de dwarsverbinding tussen de rijwe
gen van eenzelfde openbare weg, zelf een 
open bare weg kan uitmaken; 

Overwegemle dat die interpretatie noch
tans nit artikelen 50 en 51, 3°, van de 
Wegcode voortvloeit; 

tilcel 50 en de artikelen 51 en 52 van de W eg
code; verbr., 6 Maart 1950 (zie hoger, blz. 453); 
HuU. en PA:src., 1950, I, 480). 

(2) Zie het voorgaand arrest. 
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Dat, inderdaad, artikel 51, 3°, aan de 
dwarsverbindingen het karakter van al
tijd secundaire weg geeft, precies met het 
oog op de regeling van het verkeer « op de 
splitsingen, aansluitingen of kruisingen »; 
dat die bepaling geen toepassing zou vin
den inclien de dwarsverbinding en de rij
wegen welke zij verbindt geen aansluiting 
konden uitmaken; 

Overwegende, daarenboven, dat de re, 
den welke het bij artikel 36, 4°, vermeld 
verbod rechtvaardigt, - gevaar voor aan
tijding op splitsing, aansluiting of krui
sing, - niet ophoudt dienend te blijven 
wanneer een van de wegeu het karakter 
van dwarsverbinding heeft; 

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

artikel 4 van de wet van 1 Augustus 1899 
betreffende de verkeerspolitie, daar het 
bestreden vonnis besloten heeft, zonder 
een · tegenbewijs in te roepen, dat aan
legger een voorstekingsmanamvre uitge
voerd heeft, dit in tegenstrijd met het pro
ces-verbaal van de politie van Eeklo dd. 
19 Februari 1949, waaraan geloof tot te
genbewijs moet gehecht worden, volgens 
hetwelk « de camion zwenkte naar links, 
juist op het ogenblik dat de personenwa
gen ging dubbelen, m~t bet gevolg dat de 
personenwagen de camion aan de linker
zijde aanreed Jl : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door te beslissen dat aanlegger een ma
namvre van voorbijsteking uitgevoerd 
heeft, aan het proces-verbaal van de agen
ten van de gemeentelijke politie geen in
terpretatie heeft gegeven welke onverenig
baar is met de woorden << ging dubbelen JJ 

van het proces-verbaal, en dus de bewijs
kracht er van niet heeft miskend; 

Overwegende dat, in strijd met de be
wering van aanlegger in de ontwikkeling 
van het middel, artikel 36, 4°, van de 
W egcode niet aileen, zoals artikel 34, een 
voorbijsteking bedoelt dat geheel voltrok
ken is, doch elke manceuvre van voorbij
steking; dat, inderdaad, de zin van het 
woord « voorbijsteken JJ in artikel 36 na
der bepaald wordt door 9° van dat artikel 
en door artikel 33, 1° ; 

Dat men ten andere niet zou begrijpen 
dat een bestuurder van een voertuig een 
misdrijf zou begaan, wanneer hij op een 
aansluiting het voertuig dat v66r hem 
reed geheel heeft kunnen voorbijsteken 
zonder een aanrijding te veroorzaken, en 
dat hij geen misdrijf zou begaan, wanneer 
zijn manceuvre van voorbijsteking onder-

(1) Verbr., 18 December 1939 (A•·r. Verb,·., 
1939, biz. 232; Bull. en PAsrc., 1939, I, 525). 

(2) Zie. verbr., 28 Juni 1V43 (Arr. Vm·b•·., 

VERBB., 1950 •. - 32 

broken werd omdat het een dergelijke 
aanrijding veroorzaakt had; 

Dat het. middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

27 lVIaart 1950. - 2° kamer. - Voo1·zit
ter, H. de Oocqueau des lVIottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, 
H. Bayot. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2° KAMER.- 27 Maart 1950. 

1° WET EN KONINKLIJK BESLUI'l'. 
- VERSOHIL TUSSEN ~'RANSE EN NEDERLANDSE 
TEKST. - lNTERPRETATIEREGEL. 

2° VERKEER. - BESLUIT VAN 8 JuLI 1941; 
ARTIKEL 10. - FRANSE TEKST DIE DE SAMENr 
'l'REFFING VAN WEGEN VAN GELIJKE BELANG
RIJKHEID VOORZIET. - NEDERLANDSE TEKS'l' 
DIE SLECHTS DE SAMENTREFFING VAN HOOI'D
WEGEN VAN GELIJKE BELANGRIJKHEID VOOH
ZIET. - FRANSE TEKST DIE DE BEDOELING VAN 
DE AUTEUR VAN RET BESLUI'l' UITDRUKT. 
TOEPASSING VAN DE FRANSE TEKST. 

1° In geval van verschil Mtssen de F1·anse 
telcst en de Nederlanclse telcst van een 
besluit van de uitvoerencle macht, heett 
geen enlcele telcst cle voorlceu1· op cle 
ancle1·e, maar de 1·echte1· moet, ·volgens 
cle gewone 1·egelen van 1titlegging, de 
wil van cle autem· van het beslu-it op
spo1·en (1). (Wet van 18 April 1898, 
art. 7.) 

2° Niettegenstawn(le de Nede1'lanclse telcst 
van a1·tilcel.lO van het beslltit van 8 J uli 
19.ft.1 slechts de sament1·ejfing van hoofcl
wegen van gelijlce belang1·ijlche·id voo1·
z·iet, te1·wijl de F1·anse telcst cle samen
trejfing van alle openbare wegen van ue
l-ijlce belan,q1·ijlc7wid voo1·ziet, volgt m·. 
nochtans 1tit de economic van het besl1tit 
en wit cle omstandigheid dat, ten tijcle 
clat het we-rd genomen, alle hoofcl
wegen wegen van gelijlce belangrij7cheid 
wa1·en (2), dat de F-ranse telcst cle wil 
van de auteU1' van het besluit juist uit
clntlct en clat die telcst, bij gevolg, moet 
wo1·clen toegepast. 

1943, biz. 153; Bull. en PASIC., 1943, I, 276) : 
18 October 1943 (A•·•·. Vm·br., 1944, biz. 1: 
Bull. en PASlC., 1944, I, 4). 
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(PAUWELS, T, NUYTTENS.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 17 October 1949 door het Hof 
van beroep te Gent g·ewezen; 

I. Voor zoveel de eis tot verbreking de 
beslissing over de publieke vordering be
<loelt : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 418 en 420 
van het Strafwetboek, 7 van de wet van 
18 April 1898 betreffende het gebruik van 
<le Vlaamse ta11l in officH!le bekendmakin
gen, 10 van het besluit van 8 Juli 1941, 
doorcla t de bestreden beslissing aanlegger 
veroordeeld heeft omdat zij aangenomen 
heeft dat, gelet op de Franse tekst van 
clit laatste artikel en vermits aanleggers 
auto en deze van de burgerlijke partij 
twee wegen van gelijke belangrijkheid be
reden, de prioriteit cliende gegeven aan de 
auto geleid door deze laatste, die van 
rechts kwam, clan wanneer de Neder
landse tekst van dit artikel alleen spreekt 
van (( bij samentreffen van hoofdwegen 
van gelijke belangrijkheid ll zoclat, ten 
slotte, de rechters over de groncl ten on
rechte tegen beklaag(le de minst voorde
lige tekst hebben toegepast, dit in strijd 
met het beperkend karakter van cle straf
wet, en alhoewel er in het besluit geen 
enkele aanwijzing bestond welke toeliet 
de voorkeur aan de Franse tekst van ge
zegd artikel 10 te geven : 

Overwegende dat, luidens artikel 7 van 
de wet van 18 April 1898, ((de betwistin
gen gegroncl op verschil van teksten wor
den opgelost ingevolge de wil van de wet
gever bepaald volgens de gewone regelen 
van <le uitlegging zonder voorrang van de 
ene tekst op de andere ll ; 

Dat men dus moet nagaan welke de be
doeling van de wetgever is geweest, veel
eer clan zich aan de letterlijke betekenis te 
houclen van de woorclen clie hij heeft ge
bruikt· 

Over;vegende dat bet duideli]k is dat de 
bedoeling van de auteurs van bet besluit 
van 8 Juli 1941 was de verkeersvoorrang 
te regelen zowel bij samentreJffing van 
hoofclwegen als bij smnentreJffing van an
dere wegen ; 

Overwegende clat alleen de bewoordin
gen. van de Franse tekst- van artikel 10 
van bet besluit de verwezenlijking van 
llie becloeling toelaten; 

Dat de Neclerlandse tekst, letterlijk uit
gelegcl, bovenclien geen draagwijclte beeft; 

Dat, inderdaad, naar luid van artikel 52 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, hoofdwegen van verschillencle be
langi·ijkheid bestonclen, wat voor gevolg 
had dat artikel 55 van dit besluit de sa
mentreJffing van hoofclwegen van gelijke 
belangrijkheicl becloelde ; 

Dat; volgens artikel 9 van het be_sluit 
van 8 Juli 1941, alle hoofclwegen van ge
lijke belangrijkheid zijn; dat aldus dit 
artikel bovenbecloeld artikel 52 stilzwij-
gencl opheft ; _ 

Dat, clientengevolge, de in de Necler
landse tekst van artikel 10 voorkomende 
woorclen (( bij samentrelffing van hoofclwe
gen van gelijke belangrijkheicl l) geen zin 
meer hebben vermits artikel 9 aan alle 
hoofdwegen gelijke belangrijkheid toe
kent; 

Dat het micldel rechtelijke grondslag 
mist; 

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

II. Voor zoveel de eis tot verbreking de 
beslissing over de vordering van de bur
gerlijke partij becloelt : 

Overwegencle dat cle reenter over. de 
grond aanlegger slecbts tot het betalen 
van een provisionele vergoeding heeft ver
oordeelcl en, alvorens verder uitspraak te 
doen, een cleskundig onclerzoek lleeft be
volen; 

Dat zoclanige beslissing, vreemd aan de 
bevoegclheid, geen eincle stelt aan het ge
schil en, clerllalve, de voorziening niet ont
vankelijk is (Wetb. van strafv., art. 416) ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; verwijst aanlegger in de kosten. 

27 J\llaart 1950. - 2° kamer. - Voon!it
te1·, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
H. Simon. - Gelijkl·uidencle concl~tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 30 Maart 1950. 

1 o VERBREKING. - BEVOEGDHEID. - MA
TERIELE YERGISSING IN DE BESTREDEN BESLIS
.SING. - BEVOEGDHEID OM ZE 'IE HERSTELLEN. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLI.JKE ZAKEN. - MID DEL GESTEUND 
OP EEN VERMELDING VAN DE llESTREL>EN BESLJH
SING WELRE HET GEVOLG VAN EEN MATERIELE 
VERGISSING IS. - MIDDEL MIST IN ~'EITE. 

3° MIDDELEN TO'l' VERBHEKING. -
BURGERLIJKE ZAREN. - MIDDEL AANVOEREND 
DAT DE REOH'fER OVER DE GROND EEN OVER
EENKOMST SLEOHT ZOU HEBBEN TOEGEPAST OF 
GEiNTERPRETEERD. - 0VEREENKOMST NIE'l' 
BIJ DE STUKKEN VAN DE PROCEDURE GEVOEGD. 
- l\1IDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

1° Het Hof van ve1'1J1·e7d·ny is bevoeycl om, 
tot-beoot·c~eling van een ,;oorzien.iny, een, 
matel'ii;ile vm·gissing vcm cle 1Jest1·ecle-n 
beslissing te heTstellen, ve1·giss·ing clie 
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lc.laar blijkt uit de besUssing zelf en 1tU 
de ove1·gelegde st1tkken (1). 

2o M·ist feitelijlce grondslag, het miudel 
gesteund op een vermeld·ing van de be
streden beslissing welke het gevolg van 
een materU!le ve1·gissing is en welke, , 
na te zijn ve1·bete1·d zoals het behoort, 
aan de c·r'it-ielc- van het middel ont
snapt (2). 

3o Is niet ontvanlceUjlc, het middel flat 
aanvoert dat de 1·echter ove1: de. grand 
een overeenkomst slecht zmt hebben toe
gepast en getnte1·preteerd, indien die 
overeenkomst niet bij de stukken van de 
procedure is gevoegd (3). 

(BASTIAENSSENS EN ANDEREN, T. REJ\IES 
EN ANDEREN.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 Juli 1948 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis het middel verwerpt 
waarbij aanleggers de ontvankelijkheid 
van de vordering van verweerster betwist
ten, omdat zij niet gemachtigd was die vor
dering in te stellen en doordat, dienvolgens, 
het bestreden vonnis die vordering . ont
vankelijk en gegrond verklaart, om de en
kele reden dat verweerster « aan de eerste 
rechter de machtiging vroeg om in rech
ten te treden, daar zij uit de echt geschei
den is en de eerste rechter haar terecht 
de machtiging verleende ll, doordat dit mo
tief niet toelaat te onderscheiden of de 
rechter over de grond geoordeeld heeft, 
dat verweerster niet hoefcle gemachtigcl te 
worden om in rechten te verschijnen al
vorens haar vorclering in te spannen, om
dat zij « uit de echt geseheiden ll was,. of
wel omdat de toelating om in rechten te 
verschijnen steeds kan verleend worden 
aan een gehuwde vrouw, in de loop van 
de aanleg, en doordat het bestreden von
nis anderzijds, vaststelt dat verweerster 
niet «nit de echt gescheiden ll, m.aar enkel 
feitelijk gescheiden was van haar rom;, 
doordat bijgevolg, het bestreden vonms 
de gron'cl van niet-ontvankelijkheid ver
worpen heeft die aanleggers inriepen 
tegen de vordering, cUe verweerster tegen 
hen instelde, door dubbelzinnige en tegen
strijdige motieven, gelijkstaande met een 
gebrek aan beweegTedenen; doordat het 
bestreden vonnis dus niet wettelijk gemo
tiveerd is : 

Overwegende dat uit al de voor het Hof 

(1) en (2) Verbr., 4 Maart 1948 (Arr. Verb•·., 
1948, blz. 126; Bull. en PASIC., 1948, I, 142). 

(3) Verbr., 5 Februari 1948 (Bull. en PAsrc., 
1948, I, 79). 

neergelegde stukken der procedure blijkt, 
- namelijk uit het bestreden vonnis zelf 
en uit de stukken van latere dagteke
ning, - dat het alleen door een materWle 
vergissing is dat, in een zinsnede van clit 
vonnis, verweerster Marguerite Remes 
vermeld is als « uit de echt gescheiden ll, 
clan wanneer zij slechts cc in feite geschei
clen ll is van haar echtgenoot; 

Dat het dus terecht is, - en zonder dub
belzinnigheid of tegenstrijcligheid, - dat 
de rechter over de grond heeft kunnen 
vaststellen dat verweerster cc aan de 
eerste rechter de machtiging vroeg om in 
rechten te treden ll en dat deze cc haar te
recht de machtiging verleende ll ; 

Dat cle rechter over de grond alzo sou
verein heeft geoordeeld dat de vrederech
ter, bij toepassing van artikel 3b'is van de 
wet van 25 Maa1t 1876 (wet van 12 Augus
tus 1911), geldig de gehuwde vrouw heeft 
kunnen machtigen om voor hem in rechten 
op te treden, daar zij clie machtiging niet 
bekomen had van haar echtgenoot, ge
hoord of behoorlijk geroepen; 

Dat het middel dus feitelijke grondslag 
mist en niet kan aangenomen :worden ; 

Over het tweecle middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1121, 1134 
en 1165 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden vonnis aanleggers ver
oordeelt << tot het betalen der som van 
6.000 frank, zulks langs de oorspronke
lijke verweerders (de echtgenoten Remes
Gruneblatt, verweerders in verbreking) ll, 

om reden dat cc het uit de bewoordingen 
van het 4° der overeenkomst van 6 Maart 
1944 ondubbelzinnig blijkt dat R.-J. Bas
tiaenssens en Th. Van Son-Bastiaenssens 
(twee van de aanleggers) zich verbonden 
aan hun vader geclurende zijn leven een 
burgershuis ter beschikking te stellen, 
vrij van huur en belasting, om dit te be
trekken met dame Marguerite Remes, 
en met het beding· dat dit huis, even
eens na overlijden van Ludovicus Bas
tiaenssens levenslang ter beschikking zal 
blijven van dame Remes, onder zekere 
bedingen, waarvan de naleving niet be
twist worclt; dat de geregistreerde hum·
overeenkomst, op 25 November 1940 geslo
ten tussen appellante Remes, huurster, 
enerzijds, en geintimeerde Tilmant, ver
huurder, anderzijds, door wijlen Louis 
Bastiaenssens getekend werd cc pour ga
rantie ll; dat daaruit blijkt dat<de erfge
namen Bastiaenssens bij het ondertekenen 
der overeenkomst van 6 Maart 1944 wisten 
tot wat zij zich verbonden, nl. het betalen 
cler huishuur van appellante Remes die 
sinds 1940 het appartement hum·de, en dat 
zij die verplichting op zich namen daar zij 
bepaalde voordelen als tegenprestatie ont
vingen ll; dan wanneer : ~o het feit dat 
twee der aanleggers er z1ch toe verbon
den hebben, bij de overeenkomst waarop 
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de rechter over de grond zich beroept, de 
huur te betalen van het door verweer
ster betrokken appartement, noch logisch
noch juridisch insluit, dat de andere aan
leggers dezelfde verbintenis aangegaan 
bebben; 2° de wettelijk gesloten overeen
komsten enkel gevolg bebben tussen cte 
eontracterende partijen, derwijze dat bet 
bestreden vonnis, vaststellende dat slechts 
twee der aanleggers, hetzij door hen zelf, 
hetzij door lasthebber, de overeenkomst 
van 6 Maart 1944 gesloten hadden, zicb er 
op niet kon steunen om de door ver
weerster gevraagde veroordeling uit te 
spreken ten laste van al de aanleggers 
(schencling van artikelen 1121, 1134 en 
1165 van bet Burgerlijk W etboek), door
dat, in alle geval, de motieven van bet 
bestreden vonnis niet toelaten te onder
sclleiden of al de aanleggers al of niet 
partij waren bij de overeenkomst van 
6 Maart 1944, en dus dubbelzinnig en 
duister zijn; cloordat die motieven llet Hof 
van verbreking niet toelaten zijn toezicht 
uit te oefenen over de wettelijkbeid der 
beslissing van de recl1ter over de grond, 
die _clus niet gemotiveerd is naai· de eis 
cler wet (schending van attikel 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat het middel steunt op 
cle draagwijdte van een akkoord op 
6 Maart 1944, ondertekend door twee van 
de aanleggers, en dat slecht zou toegepast 
of geinterpreteerd geweest zijn door de 
rechter over de grond; 

Overwegende dat cUt akkoord bij de 
stukken der procedure niet· gevoegd is ; 
waarnit volgt dat het omnogelijk is voor 
het Hof na te gaan of llet micldel gegrond 
is; 

Dat bet middel dus niet kan aangeno
men worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens ieder van de verweerders. 

30 Maart 1950. - 1° kamer. - Yoorzit
i:et· en verslagrrever, H. Wouters, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
l·widende concl!!tsie, H. Collard, advocaat
generaaL - Pleiter, H. Van Ryn. 

1e KAMER.- 30 Maart 1950. 

1° ONDEELBAARHEID.- VoRDERING TOT 
HlimSTELLING VAN SCREEPSAVERIJ. - VORDE
RING INGESTELD DOOR DE ONVERDEELDE MEDE
EIGENAARS VAN RET SCRIP. - 0NDEELBARE 
VORDERING. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - ONDEELBAAR GE
SCHIL TUSSEN DE OORSPHONKELI-JI(E AANLEG
GERS. - 0VEHLIJDEN VAN EEN VAN DIG AAN-

LEGGERS IN DE LOOP VAN RET GEDING VOOH DE 
RECHTER OVER DE GROND. - YOOHZIENING 
DOOR DE OORSPHONKELIJKE VERWF~ERDERS. -
NIET BETEKEND AAN DE ERFGEI\'AJ}lEN VAN DE 
OVERLEDEN OORSPHONKELIJKE AANLEGGER. -
VOORZIENING ONONTYANKELIJK TEN AANZIEN 
VAN AL DE OORSPHONKELI.TKE AANLEGGERS. 

1 o Is oncleelbaa1·, de vonlerinu, 'ingestelrl 
cloor de onverdeelde mecleegenaa1·s va:n 
een schip, tot herstelHn_q vcm cle schade 
voo1·tvloe·iencl 11-it a.ve·ri-,i actn dat schip. 

2° lVannee·r een geschil ondeelbaar is en 
dat een van cle oo1'SJJ1"0nkelijke aanleg
r1e1·s ove1·leclen is in- de loop van het ge
d·ing v66r de 1·echter ove1· cle [f1'ond .• is de 
vom·zien·ing, ·ingestelcl cloor cle oorspmn
lceli,ilce venoeerclers, onontvanJcelijk ten 
aanzien van a,l clie aanlegget·s inclien zij 
aan de e1·jgenamen van cle overleden 
awnlegger niet wenl betekencl (1). 

(BRAECKMANS EN CONSOR'l'EN, T. KEGELS 
EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HFJT HOIP; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 Mei 1947 door de Rechtbank 
van koopbandel te Antwerpen gewezen; 

Overwegende clat de voorzieningen, in
gescbreven onder n"" 472 en 517, tegen de
zelfde beslissing gericht zijn; dat zij sa
menhangend zijn en dienen samengevoegd 
te worden ; _ 

I. Over de voorziening ingeschreven 
onder n" 472 : 

Over de gronden van niet-ontvankelijk
hei{I : 

Overwegende clat aanleggers het over
lijclen van verweenler Constant Kegels 
op 6 .Tanuari 1947 niet betwisten ; clat zij 
ook aannemen clat het geschil, clat tot de 
vergoeding strekt van de Rcbade door de 
verscheiclene verweerclers ondergaan door 
averijen aan het schip Albatros waarvan 
zij medeeigenaars zijn, ondeelbaar is; 

Overwegende clat de voorziening slechts 
gericht wercl tegen drie van de verweer
clers en niet betekencl werd aan de erf
genamen van verweercler Constant Kegels ; 

Dat, gezien de ondeelbaarheid van het 
gescllil, de voorziening, die slechts aan 
drie van cle verweerclers betekencl werd, 
niet ontvankelijk is ; 

II. Over de voorziening ingeschreven on
der nr 517 : 

Overwegende dat uit de hierboven aan
gehaalde beschouwingen 'blijkt dat de 
voorziening nr 472 tegen het bestreden 
vonnis del. 6 1\fei 1947 moet verworpen 
worden; 

(1) Verbr., 28 ll'laart 1935 (Bull. en PAsrc., 
1935, I, 205) ; 3 December 1936 (ibid., 1936, I, 
438); Rep. pmt. dr. belge, v' Pou1·voi en ma
tiln·e civile, n" 121 en volgende. 
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Waaruit volgt dat de voorziening in de 
zaak '517, welke slechts tot voorwerp heeft 
de nietige voorziening aan te vullen, we
gens· de ondeelbaarheicl van het geschil 
moet verworpen wonlen; • 

Om die redenen, voegt samen de za
ken 472 en G17, en rechtcloencle door een 
.enlrel en zelfde arrest, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten en tot een schadevergoeding van 
li\0 frank jegens ieder van de verweerders. 

30 Maart 1950. - 1• !ramer. - Vom·zU
.tei· en verslaggeve1·, H. Wouters, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gel·ijlc
lniderule concl!tsie, H. Oolard, advocaat
generaal. -- Pleiters, HR. Van Ryn en 
Veldekens. 

1" KAMEH. - 30 Maart 1950. 

YOORZIENING IN VERBREKING. 
BURGERLIJim ZAKEN. - VOORZIENING INGE
STELD MEER DAN DRIE l\IAANDEN NA DE BETE
J{ENING ·VAN DE llESTHEDEN BESLISSING. 
NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvanlceUjlc, de voo·rz·iening ·in 
bltrgerli;ilce zalcen, ·ingesteld mee·r don 
d1'ie valle mnanden te 1·elcenen van a.t de 
riar1 ·1vanmp de be.~treden beslissing ·cum 
de na.nlegger wenl betclcenrl. (VVet van 
25 Febrnari 1925, art. 1.) 

(SPEClAAL FONDS VOOR DE VERGOEDlNG DER 
SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT ARBEIDRONGE
VALLEN INGEVOLGE OORLOGSFEITEN, T. VRI.J
DAGHS.) 

ARREST. 

IIE'L' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 Augustus 1944 door de Recht
lmnk van eerste aanleg te Brnssel ge
\\rezen; 

Over de gronc1 van niet-ontvankelijkheid 
.nfgeleid nit het feit dat de voorziening 
te laat wenl ingesteld : 

Overwegende dat het bestrellen vonnis 
.nun aanlegger, ann zijn zetel te Brnssel, 
<JP 21 Februari 194G betekend werd; 

Overwegende clat de voorziening, geclag
telrend vim 30 Juni 1948, aan verweer
ster op 14 .Juli 1948 betekencl wercl; 

Overwegende dat, bniten de gevallen, 
waarvoor door de wet een kortere termijn 
wordt voorgescllreven, de termijn om 
voorziening- in verbreking in te stellen drie 
volle maanden bedraagt te rekenen van 
-de <lag waarop de beslissing, waartegen 
wordt opgekomen, aan de persoon of te 
:zijner woonplaats betekend werd (wet van 
25. l!~ebrnari 1925, art. 1) ; 

Dat uit die overwegingen volgt dat de 
voorziening te laat werd ingestelcl; 

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

en tot een vergoecling- van 150 frank je-
g-ens verweerster. · · 

30 Maart 1950. - 1° kamer. - Voorzit
tcr, H. Wouters, raaclslleer wnarnemend 
voorzitter. - Vm·slaggever, H. Vander
mersch. Gelijlcl!tidende concl7tsie, 
I-I. Colarcl, advocaat-generaal. 

1 c KAMEn. - 30 Maart 1950. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGEULIJKE :ZAKEN. -. MEMORIE VAN Ai'iT
WOORD EN AANGEHECHTE STUKKEN. - NEEH
LEGGING NA DE TERMIJN VAN DlUE 1\IAANDEN. 
- HET HOF NEEM'l' ZE NIET IN ACHT. 

2° ARBEIDSONGEVAL. -CONTRACT DA'f 
1'0'1' VOOHWERP HEEFT HET 1.\EZOLDIGD UIT
VOEREN VAN EEN WERK DAT NOHMAAL OP HET 
VIJANDELIJK LEGER RUST. - WETGEVING BE
TREFFENDE DE VERGOEDING Y AN DE SCHADE 
VOORTSPRUI'fENDE Ul'f ARBEIDSONGEVALLEN 
NIET VAN TOEPASSING. 

3° GEREOHTSKOS'l'EN. - BURGEHLIJKE 
ZAKEN. - ARBEIDSONGEVAL. - VOORZIENING 
IN VERBHEKIKG DOOR HET BEDRr.TFSHOOFD 0!' 
DOOR ZIJN VEHZEKERAAR. - lNWILLIGING 
VAN DE VOORZIENING. - KOSTEN TEN LAS'flc 
VAN DE AANLEGGEHS. 

1° In burgc1·Ujke znlcen;, neemt het Hot in 
acht noch cle memo1·ie van nntwoo1·cl, 
noch cle e1· aan gehechtc stu lclren, •wellce 
te1· gr-ijfie we1·den nce1·gelcgcl meer da.n 
ckie mawnclen na cle betokening 1Jnn clc 
voorziening of vnn de annvullenclc me
rnoTie (1). (Wet van 25 Februari 1925, 
art. 16.) 

2° Geeft gcen 1·echt op de vergoeclingc·n 
voorz·ien door clc wetgcving 1Jet1·eftende 
cle .nrbcidiwngevnllcn, cle scharlc onder
gnnn clom· cen werkman ingevolge ccn 
ongcval ovcrlcornen in cle uUvocring vn·n 
een ovcreenkomst wcllce tot voo1·werp 
hecft het bczolcligcl vcr1"ichtcn van een 
wc1·1c rlat normnnl 011 hct vijancleUjlr 
lcge1· of op zi.fn cUensten n1.st, dergelijlce 
overecnlcomst acmgctnst z·i.fncle cloor een 
n-ietigheid vnn openba1·e o·rcle (2). (Sa
mengeordende wetten van 28 September 
1931, art. 1; Burg. Wetb., art. 6, 1131 
en 1133; besluit van 9 Augustus 1941.) 

3° Zelfs wanneer de bcslissing, wanrbi.j 
vc1·goecUngen voorzien c!oo1· cle wet,qe
ving op cle n1·beiclsongcvallen a.an cen 
wc1·kmnn we1·den toe(felccncl op cle voor
zicning cloo1· het bcd1"ijfshoofcl of cloor 
zijn vcrzelceraa1· wo1·dt verbmken, moet 
cle aanlcg(fcr tot de kosten wonlen ve1·
oorcleelcl (2). (Wet van 20 Maart 1948.) 

(1) Verbr., 20 October 1927 (Bull. en PAsrc., 
1927, I, 310). 

(2) Verbr., 9 Juni 1949 (A1·r. Ve!'b1·., 1949, 
blz. '369; Bull. en PASIO., 1949, I, 419). . 
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(SPEOIAAL FONDS VOOR ' DE VERGOEDING DER 
SCHADE VOORTSPUITENDE UIT AR!lEIDSONGEVAL
LEN INGEVOLGE OORLOGSFEITEN, 1'. HENNF;USE.) 

ARRES1.'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op T Augustus 1944 door de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel gewe
zen; 

Overwegende dat de voorziening van 
aanlegger betekend werd aan verweerster 
op 14 Juli 1948; 

Overwegende dat de memorie van ant
woord van verweerster, welke op 16 No
vember 1948 betekend werd, slechts ter 
griffie van het Hof van verbreking werd 
neergelegd op 17 November 1948, dus te 
laat (wet van 25 Februari 1925, art. 16) ; 

Overwegende dat evenmin rekening lmn 
gehouden worden met de aan de memorie 
gehechte stukken, vermits de ueerlegging 
er van ter grilffie te laat geschiedde; 

Waaruit volgt dat noch de memorie, 
noch de er aangehechte stukken in acht 
kunnen g·enomen worden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 6, 1108, 11<31 en 1133 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1 van de wetten be
treffende de vergoeding van de schade 
voortspruitende nit arbeidsongevallen, sa
mengeordend bij koninklijk besluit del. 
28 September 1931, en artikelen 2, 13, 14, 
15 en .20 van liet besluit van de secretaris
sen-generaal bij het Ministerie van arbeid 
en sociale voorzorg en bij het Ministerie 
van financH~n del. 9 Augustus 1941 betref
fende de herstelling der arbeidsongevallen 
in wier oorzaken een oorlogsfeit is tus
sengekomen, doordat het bestreclen vonnis 
beslist dat kwestieus ongeval onder toe
passing valt van voormeld besluit del. 
9 Augustus 1941 en dat eiser gehoudim is 
er de gevolgen van te herstellen, terzelf
dertijd vaststellende dat de echtgenoot van 
verweerster slachtoffer van een ongeval ge
weest was, in de kazerne te Etterbeek, « in 
de loop van de uitvoering van een verbin
tenis als << Zivilkraftfahrer ll, {lie hij bij 
de << Dienststelle Feldpostnummer 04601 ll, 
aangegaan had, en dat hij << arbeider 
in dienst van de Duitse overheid )) was, 
dan wanneer uit die vaststelling voort
vloeit, dat gezegd contract, tot voorwerp 
hebbende vrijwillig dienst te verschaffen 
aan de bedrijvigheid van een met Belgte 
in oorlog zijnde leger en aldus de vijand 
te {lienen met een werk uit te voeren dat 
normaal ten laste van het vijandelijk. le
ger of va:Q zijn diensten vult, een onwet
tige en onzedelijke oorzaak en voorwerp 
had en, aldus, door een nietigheid van 
openbare orde getroffen werd, die de rech
ter over de grond tot plicht had ambts
halve op te werpen en die, - in de ver-

onderstelling dat tlit contract een arbeids
contract was, - verweerders uitsloot 
van het voordeel van het besluit van 9 Au
gustus 1941, en van de wetgeving op de 
arbeidsongevallen, wetgeving die enkel 
van toepassing is in geval het ongeval zich 
voordoet in de loop van de uitvoering van 
een arbeidscontract, geldig of nietig enkel 
wegens schending· van de wetten en beslui
ten betreffende de politie en de reglemen
tering ·van de arbeid : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
hierop wijst « dat niet betwist is dat het 
slachtoffer op 7 September 1943 gedood 
werd door de uitwerking van een lucht
bombarclement in de loop van de uitvoe
ring van een verbintenis, welke het als 
<< Zivilkraftfahrer )) bij de << Dienststelle 
)) Feldpostnummer 04601 )) had aa'nge
gaan ll; 

Overwegende dat die verbintenis tot 
voorwerp had de verrichting van een be
zoldigd werk dat normaal op het vijan
delijk leger of op zijn cliensten rust; dat 
zij nietig was wijl haar voorwerp en oor
zaak ongeoorloofd waren; dat zij geen 
recht kon geven op vergoeding van het in 
de loop van haar uitvoering overgekomen 
ongeval op grond van de wetten, samen
geordend door koninklijk besluit · van 
28 September 1931, betreffende de vergoe
ding der schade voortspruitende nit ar
beidsongevallen en van het besluit van 
de secretarissen-g(meraal van het Ministe
rie van arbeid en sociale voorzorg en van 
het Ministerie van financten van 9 Augus
tus 1941 betreffende de vergoecling van de 
schade voortspruitende uit arbeidsouge
vallen in welker oorzaak een oorlogsfeit 
voorkomt; 

Dat het bestreden vounis, door 'te be
slissen dat het ongeval onder toepassiitg 
van het besluit van 9 Augustus 1941 valt, 
de in het middel aangednicle bepalingen 
heeft geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis ; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overg-eschreven in de registers van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
en dat melding er van zal worden gemaakt 
op -de kant van de vernietigde beslissing ;. 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven, uitspraak doende 
in hoger beroep en, gelet op de wet van 
20 Maart 1948, veroordeelt aanlegger tot 
de kosten. 

30 Maart 1950. - 1e kamer. - Voorzit
te1', H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bail. -
G-elij lclniaende conclusie, H. Ool!ird, ad
vocaat-generaal. - Pleitm·s, HH. Van 
Ryn en Veldekens. -
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2e KAMER. ~ 3 April 1950. 

Jo VOORZIENJNG IN VERBREKING.
STl~AFZAKEi'l. BUHGERLI.TICE PAHTIJ, 
AANLEGSTER. - VOORZIENING GERICHT TEGEN 
HE'l' OPENBAAR MINISTERIE. - 0NTVANKE
LIJKHEID BEPERKT TOT DE VEROORDELING TOT 
DE KOSTEN VAN DE PURLIEKE VORDERING. 

2° lmDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARHES'l'l<JN. - STRAFZAKEN. - VER
KEEH. - VONNIS DA'l' YASTSTELT DAT _DE BE
STUUIWEH VAN EEN YOERTUIG <lEKOMEN IS UIT 
EEN AAN D~; OPENBARE WEG GELEGEN EI(JENDOM 
WANNEER WIELRIJDERS IN AANTOCHT WAREN. 
- VONNIS llAT BESLIST DA'l' HI,J GEEN IN
BRmJK HEE~'T GEPLEEGD OP ARTIKEL 57 1o b 
VAN DE .WEGCODE EN DA'l' HIJ GElcN FOU; HliEF~ 
BEGAAN. - BESLISSIN<l GES'l'EUND OP DE O:r.f
S'l'ANDHlHEDEN VAN DE ZAAK. - GEEN STRIJ
DWHEID. 

1° De voo1·ziening, ingesteld doo1· cle bm·
_qerlijlce parti.i tegen het openb(tar mi
nister·ie, is slechts ontvctnlcelijlc in zo
ver z·ij cle veroo1·del-ing tot de lcosten 
van de P1tblielce vordering bedoelt (1). 

2° Is niet doo·r sh-ijdighe·id aangetast, het 
vom11is cl-at, alhoewel het vct8tstelt dat 
de best7t•unler van een voert·wig 11-it een 
aan de openba1·e weg gelegen eigendom 
is gelcomen en cle openbctre weg is op
gereaen wannee1· e1· wiel-rijclers in awn
tocht ·wnren, nochtnns afleiclt 7t,.it de om
.~tnnd·igheden vnn cle zanlc dnt hij geen 
i.nbre·uk heett f!epleegcl op a1·tilcel 57, 
1°, b, van het koninkl-ijlc besl'ltit van 
1 Feuntn1·i 1934 en dat hij oeen enlcele 
[o1tt heeft begaa.n. 

(MAROON, '1'. IWCHE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
>•onnis, op 13 December 1949 door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik gewezen; 

L In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing gewezen over cle publieke 
vordering : 

Overwegende dat de voorziening van cle 
burgerlijke partij, Bruno Marcon, slechts 
aan het Hof de kennis van private be
langen opclraagt; clat zij tegen bet open
baar min.isterie slechts ontvankelijk is 
voor ~o~oveel zij de veroorcleling tot de kos
ten van de publieke vorclering becloelt; 

Overwegencle clat aanlegger te clien op
zichte geen enkel micldel im·oept en dat 
het. Hof er van ambtswege geen opwerpt; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen cle beslissing, gewezen over de bur
gerlijke vorclering van aanleggei· tegen 
beklaagde Albert Ruche 

(1) Verbr., 16 Januari 1950 (zie hager, 
blz. 299; Bv,ll. e11 PASIC., 1950, I, 320). 

Over het enig micldel : schending vnn 
artikel 97 van de Gronclwet, doorclat er 
strijdigheid bestaat tussen het dispositief 
van het bestreclen vonnis, welke de vor
dering van aanlegger verwerpt, en de be
weegredenen van die beslissing; waaruit 
blijkt clat de betichtingen ten laste gelegd 
van beklaagde Ruche, l1ier verweercler, 
ten genoege van rechte bewezen zijn : 

Overwegende clat verweerder beticht 
was van, bestuurder zijncle van een auto
voertuig en komencle nit een aan de open
bare weg gelegen eigendom, de doorgang 
aan de andere -in beweging zijnde wegge
bruikers niet vrijgelaten te hebben, alsook 
van inbreuken op artikelen 418 en 420 van 
llet Strafwetboek; . 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt « clat Ruche, de binnenplaats 
verlatend, op de weg is gereden en plots 
is blijven staan, clan wanneer zijn voer
tuig zich op 1m30 op de rijweg bevond ... 
dat de twee wielrijders. (waaroncler aan
legger) verklaren .dat zij van op 30-40 me
ter het voertuig hebben zien buiten ·ko
men ll en clat Hnche << zijn beweging heeft 
opgehouden zodra hij de wielrijders zag 
en aan deze een vrije ruimte van 5m70 
heeft gelaten welke een gemakkelijke 
cloorgang toeliet ll ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grand, ·zonder strijdigheid, nit die vast
stellingen heeft kunnen afieiden clat ver
weercler niet verznimd heeft de dom·gang 
vrij te laten aan aanlegger en clat hem 
geen enkele font of onvoorzichtigheid kan 
verweten worden ; 

Waaruit volgt dat het micldel in feite 
niet opgaat; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweercler Huche. 

3 April1950. - 2e kamer. ---'- Yoorz-ittm·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslnggever, 
H. Daubresse.- Gelijlcl·ttidende conclu-sie, 
H. Hoger .Janssens de Bisthoven. advocaat-
generaal. · 

2•' KAMER. ~ 3 April 1950. 

DOUANEN EN ACCIJNZEN.- BEWIJS
KRACH'r VAN DE PROCESSEN·VERBAAL. --,- PRO
CES-VERBAAL VAN DE ACCIJNSBEAMB'l'EN DAT 
ENKEL DE VERKLARING VAN DE RIJKSWACH
TEHS OVERNEEM'r BETREFFENDE HICT ONTDEK
KEN VAN ]:EN STOKERIJTOESTEL EN DAT ENKEL 
HET BESLAG VAN DI'l' TOES'l'EL VASTSTELT. -
ARREST DAT BESLIS'l' DAT DIT TOESTEL NIET 
DIENEN !UN TOT ENIG ONDER 'l'OEPASSING VAN 
DE WET VALLEND WERK. - GEEN SCHJCN
DING VAN HET GELOOF VERSCHULDIGD AAN HICT 
PROCES-VERBAAL, 
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Wannem· een proces-vet·baal, a·pgesteld 
flam· de accijnsbeambten, enkel de ver
klaringen van de rijkswachtet·s over
neemt die bewet·en een stoleer·ijtoestel te 
hebben gevonden, en enlcel het later 
door de accijnsbeambten gedaan beslag 
van dit toestel va-ststelt, schendt het 
a-tTest het a-a-n ll-it pmces-ve•·baa-l vet·
schuldigcl geloot niet clat, zonae.· de per
soonlijk floor de verbaliserende a-genten 
gedane t•a-ststeUingen te mislcennen, be-
8list, op gmncl van de elementen van het 
onclet·zoele en van het onderzoek van het 
in beslag genomen toestel, clat dit toestel 
noch dienen leon noch gecliend heett tot 
enig wer lG va-n sto lcet·ij, gisting, we
lC'ing of beslctgzetting, vaUencl onder toe
passin,q van de wet (1). (Algemene Wet 
van 26 Augtistus 1822, art. 239.) 

(BESTUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
T. CARRIAUX.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het arrest, op 
16 November 1949 door het Hof van beroep 
te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 239 van de wet van 26 Augustus 
1822, doordat, op een enkele bewering van 
het hof, het arrest verweerders heeft 
vrijgesproken in weerwil van het geloof 
dat dient gehecht aan het proces-verbaal, 
op 10 l\IIei 1948 door de agenten van het 
bestuur opgesteld : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het onderzoek van het toe
stel, gevonden bij verweerders en om
schreven door de rijkswachters als « toe
stel om in het geheim te stoken ll, de on
doeltreffendheid er van bewijst; dat de 
sectieoverste van de douanen en accijn
zen, op interpellatie van de Procureur des 
Konings te Neufchilteau, verklaard heeft 
dat de inbeslaggenomen toestellen niet 
konden aangezien worden_ als echte toe
stellen, welke toelaten alcoholische fieg
ma's, die kunnen {1ienen tot het verbruik, 
te bekomen; dat de beslissing daaruit af
leidt dat het litigieus toestel niet in de 
categorie valt van deze bedoeld door de 
wet van 16 April 1896 ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geen enkel der door de _ verbaliserende 
agenten gedane vaststellingen miskent; 
d~t het onder andere niet ontkent dat de 
riJkswachters verklaard hebben bij eerste 
verweerder de toestellen en stoffen, door 
hen beschreven, gevonden te hebben, noch 

(1) Zie verbr., 6 Januari 1943 (A•·r. Verbr., 
1943, blz. 2; Bull. en PAsrc., 1943, I, 5, en de 
nota 1); 23 December 1946 (Ar1·. Vm·br., 1946, 
blz. 448; Bull. en PAsrc., 1946, I, 484). 

dat verweerders verklaringen afgelegd 
hebben welke in het proces-verbaal zijn 
opgetekend, noch dat de accijnsbealilbten 
de in het proces-verbaal opgesomde toe
stellen in beslag hebben genomen; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder het geloof verschuldigd aan die 
vaststellingen van het proces-verbaal van 
10 :M:ei 1948 te schenden, steunende op de 
elementen van het onderzoek welke het 
aanduidt, en in het bijzonder op het on
derzoek van het litigieus toestel, beslist 
dat het toestel noch dienen kon. noch ge
diend had tot enig onder toepassing van 
de wet vallend werk van stokerij noch 
tot een werk van gisting, weking of be
slagzetting ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel, afgeleid hier

uit dat de wet van 15 April 1896 geen en
kele bijzondere bepaling bevat welke toe
stellen bedoelt die als ruc1imentair wor
den beschouwd en dat artikel 124 van die 
wet voorziet dat elk werk van weking, 
gisting of beslagzetting onder toepas
sing valt van de bij artikel 120 bepaalde 
straffen: 

Overwegende dat, in strijd met wat het 
middel onderstelt, het bestreden arrest 
vaststelt dat het in beslag genomen toe
stel geen apparaat is welk door de wet 
van 15 April 1896 verboden is, niet omdat 
het een rudimentair toestel is, maar om
dat het niet kan gebezigd worden voor 
werken van stokerij of voor enig werk 
van gisting, weking of beslagzetting door 
die wet strafbaar gesteld; 

Overwegende dat het midclel in feite 
niet opgaat; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; legt de kosten ten laste van de Staat 
(Bestuur van douanen en accijnzen). 

3 April 1950. - 2° kamer. - Voorzittet·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Fettweis. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 3 April 1950. 

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. - Ho
GER BEROEP DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE 
EN DOOR DE VERDACHTE. - VERZWARING VAN 
DE VEROORDELING IN VOORDEEL VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ.- 0NTWETTEL1JKHEID. 

Op de hoget· beroepen allee-n va--n het open
baat' ministerie en vat~ lle vet·dachte, 
mag lle t·echtm· i-n hager bemep de ver
dachte niet vemorllelen tot het·stellin,q 
va-n geheel de scha-de onllergaa-n door de 
burgerlij lee partij, wanneer het beroe
pen vonnis hem slechts tot herstelling 
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van een deel van die schade vi.woordeeld 
h'ad (1). 

(GODEAU, T. GILLOT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 December 1949 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank. te Charleroi; 

I. In· zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering : 

Overwegende dat de substanW!le of op 
Btraf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de be
slissing wettelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de bur
gerlijke vordering uitgeoefend door aan-
1egger: 

Overwegende dat, bij akte ontvangen 
ter grilffie van dit Hof op 8 Februari 1950, 
aanlegger ·verklaard heeft afstand te 
doen van zijn voorziening in zover zij ge
richt is tegen c1it gedeelte van het bestre
den vonnis; 

III. In zover de voorziening _gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de vor
dering uitgeoefend door de burgerlijke 
partij Gillot : 

Over het middel : schending van de wet, 
doordat, op de boger beroepen aileen van 
beklaagde en van het openbaar minis
terie, het bestreden vonnis de toestand 
van aanlegger jegens de burgerlijke partij 
heeft verzwaard : 

Overwegende dat het vonnis van de po
litierechtbank had aangenomen dat « de 
verantwoordelijkheid voor' het ongeval 
voor de helft ten laste van elke partij 
diende gelegd om reden van hun inbreuk ll, 
en, het door de burgerlijke partij Gillot 
ondergaan nadeel op 7.985 frank schat
tend, aanlegger had veroordeeld om aan 
die partij de helft van die som, hetzij 
3.992 fr. 50 met de gerechtelijke interesten 
en de kosten te betalen; dat tegen die be
slissing door de bnrgerlijke partij Gillot 
geen hoger beroep werd ingesteld, maar 
enkel door aanlegger en door het open
baar ministerie ; 

Overwegende dat, op die beroepen uit
spraak doende, het bestreden vonnis heeft 
beslist dat « Godeau, door zijn eigen daad, 
a an de burgerlijke partij Gillot een schade 
beeft veroorzaakt waarvan hij de gehele 
berstelling verschuldigd is ll en aanlegger 
heeft veroordeeld « om aan de burgerlijke 
partij Gillot de som van 4.683 frank te 
betalen (hetzij het gezamenlijk bedrag 
waarop het de door die partij geleden 

(1) Verbr., 14 Februari 1949 (Arr. Yerbr., 
1949, biz. 116; Bull. en PAsrc., 1949, I, 128). 

schade bepaalde), met de gerechtelijke in
teresteD en de kosten door de burgerlijke 
partij Gillot gedaan om in beide gedingen 
op te treden ll ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
alzo de toestand van aanlegg{!r tegenover 
de burgerlijke partij heeft verzwaard, 
wanneer deze geen hoger beroep had in
gesteld; dat het alzo artikel 202 van het 
Wetboek van strafvordering en het advies 
van de Raad van State van 26 October 
1806, goedgekeurd op 12 November 1806, 
heeft geschonden ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover zij gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering uitgeoefend door aan
legger; verbreekt het bestreden vonnis in 
zover het uitspraak doet op de burgerlijke 
vordering nitgeoefend door de burgerlijke 
partij Gillot; 

V erwerpt de voorziening voor het ove
rige; 

Beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi 
en dat melding er van zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt aanlegger en ver
weerder ieder tot de helft van de kosten ; 
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, uit
spraak doende in hoger beroep. 

3 April1950. - 28 kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzittm'. - Ve1·slaggeve·r, 
H. Daubresse. - Gelijlcluidende concl7tsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 3 April 1950. 

TELEGRAAF EN TELEFOON. - TAXE 
OP DE RADIO-ONTVANGTOESTELLEN. - NIET-BE
TALING OP DE VOORGESCHREVEN 'l'IJD EN WIJZE. 
- TE LAAT GEDANE BETALING. - l\1ISDRIJF. 

De houder van een radio-ontvangtoestel 
overkeedt de wet dom· te hebben vm·
Z7timd de wettelijlce tame te . betalen 
op de vom·geschreven tijd en wijze,· 
een te laat gedane betaling doet het mis
drijf n:iet verdwijnen. (Wet van 20 Juni 
1930, art. 1, 3 en 5; kon. besl. van 
28 Juni 1930, art. 1 tot 4.) 

(PROOUREUR-GENERAAL TE LUIK, T. BAlE.) 

ARREST (2). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 October 1949 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

(2) In die zaak werd een eerste arrest ge
wezen de 20 Juni 1949 (Arr. Yerbr., 1949, 
biz. 400; B-ull. en PASIC., 1949, I, 450). 
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Over het middel van umbtswege : scherr
ding van artikelen 1, 3, 4 en 5 van de wet 
van 20 Juni 1930, 1, 2, 3 en 4 van het ko
ninklijk besluit van 28 _Juni 1930 in uit
voering van gezegde wet genomen, doorclat 
het bestreden arrest verweerster vrij
spreekt van de betichting, te Tertres, · kan
ton Lens, tussen 1 Februari en 31 Augus
tus 1947, en met verknochtheicl te Brussel 
of elders in Belgie, houclster zijnde van 
een ·vast of clraagbaar raclio-electrisch 
ontvangtoestel, welk kan clienen voor het 
opnemen van het woord, de muziek, klan
ken, beelclen en, over het algemeen, van 
alle om het even welke seinen of meclede
lingen buiten de uitzonclerlijke gevallen 
voorzien door de wet van 20 Juni 1930 of 
door de koninklijke besluiten in uitvoe
ring van die wet genomen, de voor het 
jaar 1947 versclmlcligde taxe niet betaald 
te hebben, om reden dat, << inclien de 
schuldenaar van een tuxe wegens gebruik 
of onder zich hebben van een ontvangtoe
stel zich theoretisch in overtreding van de 
wet bevinclt inclien hij niet voorafgaande
lijk de wettelijk voorziene taxe betaalt, 
nit artikel 5 der wet van 20- J uni 1930 
blijkt dat die overtrecling slechts straf
baar is voor zoveel de betaling van clie 
taxe ontdoken wercl ll, en dat « indien be
wezen is clat bekluagcle tot op 31 Augus
tus 1947 niet in regel was, haar toestand 
later geregulariseerd werd, wat haar wet
telijk besclmt tegen een veroorcleling, daar 
de wet het gebrek aan betaling, cloch niet 
de te 'late betaling straft ll, clan wanneer 
het bestreclen arrest het bestaan vaststelt 
van al de bestanclclelen van de betichting' 
ten laste van verweerster gelegd, en clat, 
clienvolgens, de door de wet voorziene 
straf toepasselijk was : 

Overwegencle clat, luiclens het bestre
den arrest, beklaagde (hier verweerster) 
in 1947 een taxe had betaalcl voor een ont
vangtoestel welk zij in haar woning ge
bruikte ; clat op 31 Augustus 1947 vastge
steld werd dat zij een tweecle taxe niet 
betaald had voor een tweede toestel in 
haar automobiel geplaatst en dat zij op 
2 September 1947 op de postcheckrekening 
van Rai:lio-omroeptaxes de som van 144 fr. 
stortte, welke overeenkwam met de gehele 
voor 1947 verschuldigde taxe; 

Overwegende clat artikel 1 van de wet 
van 20 Juni 1930 ten laste van de houclers 
van raclio-ontvangtoestellen een jaarlijkse 
taxe invoert; clat artikel 3, alinea 2, van 
clezelfcle wet bepaalt dat (( de taxe moet 
betaald worden vooraleer de post gebezigd 
wordt; evenwel de houclers van .toestellen 
die, v66r 1 Januari, hun aangifte van 
het vorig jaar niet hebben ingetrokken, 
beschikken over een termijn van een 
maand om de taxe te betalen ll ; 

Overwegende dat nit artikelen 1 en 4 
van_ het koninklijk besluit van 28 Juni 

1930 blijkt dat de betaling van de jaar
lijkse taxe geschiedt door tussenkomst van 
het postcheckambt op een rekening ge
noemcl : Radio-omroeptaxes ; 

Overwegencle dat clie wets- en reglemen
taire bepalingen van het feit van de be
tichting een misdrijf maken; dat de hou
der van een ontvangtoestel op een auto
wagen geplaatst, daar hij er nan onder
worpen is, in overtrecling is door het felt 
clat hij -cle taxe op de voorgeschreven ti.jcl 
en wijze niet betaald heeft; 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van de rechter over de- grond blijkt clat 
clit in onderhavig geval het geval is; ' 

Overwegende dat het misdrijf voltrokken 
is zoclra de wettelijke bestancldelen er van 
verenigd zijn; clat zijn bestaan, dienvol
gens, niet kan afhangen van een latere
gebeurtenis, zoals de te late petaling irar~ 
de taxe, in strijd met wat het bestreclen 
arrest beslist ; -

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
de in het midclel bedoelde wetsbepalingen 
schendt; 

Om clie redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat ondel"havig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroej} 
te Gent. 

3 April1950. - 2" kamer. --,- Voorzitte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slauueve·r, 
H. Daubresse. - GeU:fkl1t:iclende co-nclusie, 
H. Roger .Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal. 

2e KAMEH. - 3 April 1950. 

to MUNT. - WISSELCONTROLE. - VERVOL
GING VAN DE INJlREUKEN. - YERZOEK VAN 
RET BELGISCR-LUXEMBURGS l~STITUUT VOOR 
DE WISSEL. - YERVOLGING lilTGEOEFEND DOOR 
RET PARKE'!' TEN VERZOEKE VAN DE DAAR'l'OE 
AFGEVAARDIGDE AMBTENAAR VAN DI'l' lNSTI
TUUT. - 0N'l'VANKELIJKREID. 

2° AMB'J'EN AAR. - DIE \'EBKLAART TE 
RANDELEN BIJ AFVAARDIGING. - YERKLARING 
DIE WORDT VERMOED JUIST TE ZIJN. 

3° VERBREKING.- BEVOEGDREID.- FEl
TEN WELKE RET HOF IN ACR'l' KAN NEMEN. -,
FElTEN DIE UIT WETrELIJKE EN OPENBARI!l 
DOCUJ\IENTEN BLIJKEN, 

4° JVIIDDELEN TO'l' VERBREKING. -
STR-AFZAKEN. - MIDDEL GESTEUND OP DE: 
BEWEER-DE ONWETTELIJKREID VAN DE MOTIE
VEN. - DISPOSI'l'IE~' GERECRTVAARDIGD DOOR 
DE FElTEN VASTGESTELD DOOR DE HESTUEDEN 
BESLISSING EN DOOR- EEN WETTELIJK EN OPEN
BAAR DOCUMENT. - J\lliDDEI, ZONDEH BELANG. 
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.5° BEJWI.JS. - GELOOF VERSCHULIHGD AAN 
DE AK'l'EN. - GEliiOTIVEERDE IN'l'ERPRETATJE 
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND'. - VERE
NIGDAAR MET DE TERMEN VAN RET GESCHRIFT. 
- GEEN SCHENDING VAN RET GELOOF VER
SCHULDIGD AAN DE AKTEN. 

(jo REDENJJJN VAN DJJJ VONNISSJJJN JJJN 
ARHESTEN. - STRAFZAKEN. - VERJA
RING VAN DE PURLIEKE VORDERING. - GEEN 
CONCLUSIES. - DE RECHTER OVER DE GROND 
IS NIET GEHOUDEN DE DADEN AAN TE DUIDEN 
DIE DE VER,JARING HEDDEN GESTUIT. 

7° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAREN. - BEVOEGDHEID VAN RET HOF 
OM NA TE GAAN OF DE PUDLIEKE VORDERING 
NIET IS VERJAARD. 

1° Is ontvanlcel-ijlc, de ve1·volging wegens 
een inbreulc op ae 1·eglementedng inzalce 
wisselcontr6le, ·nitgeoefencl cloor het pa1·
lcet ten verzoelce van een daa1·toe afge
vaardigde ambtenafw van het Belgisch
Lumemburgs Institmt.t voor de wissel (1). 
(Besluitwet van 6 October 1944 betref
fende de wisselcontrl\le, art. 6.) 

2° De verlclaring, doo·r ee-n ambtenacw, dat 
hij handelt in hoedanigheid van afge
vaarfligde Vftn de administ1·atie waa1·toe 
hij behom·t, wonlt vermoed juist te zijn 
tot wannee1· de valsheid e1· van is bewe
zen (2). 

3° Het Hot van verb1·elcing lean de feiten 
·in acht nemen flie blijlcen ~tit een wette
lijle en openbaar document, zoals het 
Belgisch Staatsblad (3). (Stilzwijgende 
oplossing.) 

4° Het middel gestenn.d op de onwettelijlc
heid van de mot-ieven is onontvanlcelijlc, 
als z·ijnde van belang ontbloot, wannee1· 
het dispositief wettelijlc ge1·echtvaardigd 
is dom· de feiten die doo1· de bestt·eden 
beslissing wonlen vast_qestelcl of die nit 
_een wetteUjlc en openbaar floc~tment 
blijken (4). 

.5° Schendt het na.n de Mcten versch~tldi_qd 
geloof niet, de ·interpretMie _qegeven aan 
een _qesch1"ift doo1· de 1·echte1· over de 
growl, wnnnee1· die interpretatie met 
de termen va.n het _qesch1·itt vereni_q
baar is (5). 

1) 0 De 1·echter over de m·onrl is e1· niet toe 
geho·uden bijzonder ~tit te weiden over 
de verjnrin_q van de publielce vm·derin_q, 
wanneer flienaangaande _qeen conchtsies 
werden genomen (6) . 

(1) Raadpleeg verbr., 4 Juli 1949 (An·. 
T' erbr.,- 1949, blz. 443; Bull. en PAsrc., 1949, 
I, 502). 

(2) Zie verbr., 1 Maart en 30 Mei 1949, )110· 

tieven (Ar1·. Ye1·br., 1949, blz. 155 en 356; Bull. 
en PASIC., 1949, I, 174 en 400, en de nota 1, 
biz. 175); 10 Januari 1950 (zie boger, biz. 281; 
Bull. en PASIC., 1950, I, 302). 

7o. Het Hot vwtt verb1·ekin_q -is bevoegd om 
na te gaan in de procedm·e of fle pu
blielce vorderin_q al dan n.iet is ver

- jaard (7). 
(POUPART.) 

ARREST. 

HET HOF; -- Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 November 1949 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 15 en 16 van de wet van 17 April 
1878 bevattende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken, 1101, 1134, 1165, 1984, 1985, 1988, 
1989 van het Burgerlijk Wetboek, 4, 5 
en 6 van de besluitwet van 6 October 1944 
betreffende de wisselcontriJle, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
erkennende dat de ontvankelijkheid van 
de tegen aanlegger ingespannen vervol
gingen afhangt van de vraag of de heer 
Bronchart, ondertekenaar van de klacht, 
onontbeerlijk voor de ontvankelijkheid van 
de vervolgingen, te dien tijde titularis 
was van een lastgeving, te dien einde van 
de raad van het Belgisch-Luxemburgs In
stitnut voor de wissel gekregen, opdracht 
welke bij conclnsies door aanlegger be
twist was, het bestaan aanneemt van 
die lastgeving, !outer mondeling, zegt het 
arrest, op de enkele bevestiging van de 
heer Ansiaux, directeur van de Nationale 
Bank, gehoord als getuige, en op beraad
slagingen, een jaar na de betwiste klacht 
gehouden, dan wanneer inclien de recht
banken de vragen van burgerlijk recht 
welke hun onderworpen zijn berechten, 
zij niettemin gehouden zijn, om ze te be
slechten, de principes van burgerlijk 
recht toe te passen, en dat de lastgeving, 
burgerlijk contract, dns moest volgens de 
wijzen van het burgerlijk recht bewe
zen worden, cc het bewijs door getuigen 
slechts er van toegelaten zijnde overeen
komstig de titel betreffende de contracten 
of de nit overeenkomst ontstane verbinte
nissen in het algemeen ll : 

Overwegende dat het bezwaar in het 
micldel aangevoerd betrekking heeft op de 

, beslissing "\ran het bestreden arrest mel
dende dat cc op 28 November 1945, Bran
chart, regelmatig bevoegd was om aan het 

(3) Verbr.,' 14 October 1940 (Bull. en PASIC., 
1940, I, 249, en de nota 2, biz. 250). 

(4) Zie verbr., 22 Juni 1944 (Bull. en PASIC., 
1944, I, 401, en de nota 2), alsmede het hierna
volgend. arrest. 

(5} Vaste rechtspraak en o.m. verbr., 12 Ja
nuari 1950 (zie hoger, blz. 292; Bull. en PAsrc., 
1950, I, 313) . , 

(6) en (7), Verbr., 7 Juni 1948 (A•·•·. Yerbr., 
1948, blz. 311; Bull. en PASIO., 1948, I, 359). 
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parket vervolgingen tegen beklaagde aan 
te vragen >> ; 

Dat het middel aldus niet bet bewijs 
van het misdrijf betreft, doch _aileen de 
ontvankelijkheid van de publieke verde
ring; dat, dienvolgens, artikel 16 van de 
wet van 17 April1878 in onderhavig geval 
niet toepasselijk is : 

Overwegende dat het Belgisch-Luxem- . 
burgs Instituut voor de wissel, ingesteld 
bij artikel 1 van de besluitwet van 6 Oc
tober 1944, een openbare inrichting is, het 
is te zeggen een afdeling van de adminis
tratie als rechtspersoon opgericht; dat ar
tikel 6 van dezelfde besluitwet aan de be
heerraad van bet instituut het recht toe
kent het reglement van huishoudelijk be
stuur vast te leggen, leden van het per
soneel te benoemen en af te zetten ; 

Overwegende dat, luidens een bericht · 
in het Belgi8ch Staat8blacl van 16-17 April 
1945 bekendgemaakt, gezegcle beheerraad, 
in zijn vergadering van 12 lVIaart 1945, de 
<< ambtenaren » F. Flamand en Bran
chart heeft aangeduid in de hoedanigheid 
van gemachtigden voor de controle, belast 
met het opsporen en het vaststellen van 
alle inbreuken op de wetten, besluiten en 
reglementen inzake de controle op de wis
sel; dat nit die bekendmaking volgt dat 
Bronchart ambtenaar van het Belgisch
Luxemburgs Instituut voor de wissel is ; 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden arrest vaststelt dat de publieke 
vordering ingespannen werd door schrij
ven van 28 November 1945, waarbij een 
telefonische mededeling bevestigcl werd 
welke door de heer Bronchart aan het 
Parket te Brussel gedaan werd, waarbij 
tegen beklaagde Poupart ven'olgingen 
werden gevorderd en welke << bij afvaar
diging » twee handtekeningen droeg, waar
onder deze van genaamde Bronchart; 

Overwegende dat, wanneer een ambte
naar verklaart te handelen in hoedanig
heid van afgevaardigde van de adminis
tratie waartoe hij behoort, zijn verklaring 
als juist dient aangezien tot wanneer de 
valsheid er van bewezen is ; 

Overwegende dat de feiten, vastgesteld 
door het bestreden arrest en het bewijs 
van de hoedanigheid van ambtenaar in 
hoofcle van Bronchart, het dispositief 
rechtvaardigen, afgezien van de in het 
middel bestreden redenen; dat clit middel, 
dienvolgens, moet verworpen worden als 
van belang ontbloot; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 1161, 1134, 1165, 1315, 1317, 1319, 
1320, 1322, 1985 van het Burgerlijk Wet
boek, 15 en 16 van de wet van 17 April 
1878 bevattende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van rechtspleging in strafza
ken, 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest, na verklaard te hebben dat 
een louter mondellnge machtiging in zake 

kon volstaan om aan de heer Bronchart 
de bevoegdheid te geven ten einde, namens 
de Raad van het Belgisch-Luxemburgs 
Instituut voor de wissel, vervolgingen te 
vorderen, << onder voorwaarde natnurlijk 
dat clie lastgeving aan de re('hterlijke 
overheden, belast met de vervolging, be
tekend werd », het bewijs van die bete
kening beweert te vinden in een medede
ling door de voorzitter van het Institunt 
aan de Minister van jnstitie op 10 J anuari 
1945 gedaan, mededeling lnidende als 
volgt : << Gezien de bestaande dringend
heid opdat de aanvragen tot vervolgingen 
zouden aanhangig gemaakt worden bij . de 
parketten, telkens er aanleiding bestaat 
ten laste van de verdachten een bevel tot 
aanhouding te vorderen, ben ik er mede 
akkoord dat, in geval van noodzakelijk
heid, de parketten zich met mij in tele
fonische verbinding stellen ten einde mon
deling dergelijke aanvraag tot vervolgin
gen te krijgen, welke achteraf bij ge
schrift client bevestigd. Die telefonische 
verbincling zal desgevallend kunnen ge
schieden met de heer Fernand Flamand 
(telefoon 17.40.60) of, bij zijn afwezigheid, 
met de heer Oscar Bronchart »; dan wan
neer die verbinding geenszins berichtge
ving behelst van een lastgeving aan de 
heer Bronchart om vervolgingen aan te 
vragen, integendeel, de voorzitter van de 
Dienst vraagt dat te dien einde <<de par
ketten zich met mij in telefonische ver
binding stellen >> en de namen van de 
heren Flamand en Bronchart slechts ver
meld zijnde voor de telefonische inver
bindingstelling met de voorzitter, dan 
wanneer die verbinding in alle ge,'al uit
drukkelijk voorziet dat de telefonische 
aanvraag tot vervolging « achteraf bij ge
schrift client bevestigd » eri geenszins mel
ding wordt gemaakt, integendeel, van een 
lastgeving aan de heer Bronchart om 
schriftelijk de namens het Instituut aan
gevraagde vervolgingen te bevestigen : 

Overwegende dat, souverein de waarde 
beoordelende van de bewijselementen 
welke aan het hof voorgelegd wareu, het 
bestreden arrest beslist dat het bestaan 
van een lastgeving, verleend aan de heer 
Bronchart sedert het einde van het 
jaar 1944, bewezen" is door de verklaring 
van de directeur van de Nationale Bank 
Ansiaux en door het proceS-Vl~rbaal van 
de vergadering, gehonden door de beheer
raad van het Belgisch-Luxemburgs Insti
tnut voor de wissel, welk vermeldt dat 
«de raad de machtiging bevestigt monde
ling gegeven sedert de toepassing van de 
besluitwet van 6 October 1944, betreffende 
de controle vbor de wissel, aan de !wren 
M. F. Flamand -of aan de heer 0. Bron
chart om samen met een ander- lid van de 
buitendienst, vervolgingen aan te vra
gen»; 
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Overwegende dat het arrest daarna de 
bewoorclingen van een dienstbrief over
neemt, welke de voorzitter van vermeld 
Instituut op 10 Januari 1945 aan de :MI
nister van justitie liet geworden, en waar
bij onder meer wordt verklaard : « ... ben 
ik er mede akkoord dat, in geval van 
noodzakelijkheid, de parketten zich met 
mij in telefonische verbincling stellen ten ' 
einde mondeling een dergelijke aanvraag 
tot vervolgingen te krijgen, welke achteraf 
bij geschrift client bevestigd. Die telefo
nische mededeling zal kunnen geschieden 
met de heer Fernand Flamand of, bij zijn 
afwezigheid, met de heer Oscar Bran
chart>>; 

Overwegende dat, gelet op het vooraf
bestaan van de afvaardiging aan Bran
chart gegeven, de rechter over de grond, 
zonder de inhoud van "die verklaring te
gen te spreken, ze in deze zin heeft kun
nen interpreteren dat het met het oog is 
op de uitvoering van gezegde afvaardiging 
dat de parketten uitgenocligd waren met 
Bronchart de telefonische verbinding aan 
te knopen en, dienvolgens, dat de afvaar
diging van Bronchart alzo cc olfficieel ter 
kennis van de gerechtelijke overheden 
was gebracht >> ; 

Overwegende dat hij, evenmin, het ge
loof verschuldigcl aan vermelcle akte heeft 
kunnen miskennen met Bronchart aan te 
zien als krachtens die dienstbrief bevoegd 
om bij geschrift de mondelinge aanvra
gen tot vervolgingen te bevestigen, ver
mits het eerste deel van cle verklaring 
van 10 Januari 1945, waardoor die macht 
aan de voorzitter van het Belgisch-Luxem
burgs Instituut voor de wissel toegekend 
wordt, moet toegepast worden voor hen 
die deze laatste in het tweede deel aan
duidt als afgevaardigden, te zelfden titel 
als hij, van gezegd Instituut; 

Dat het tweecle middel, dienvolgens, in 
feite niet opgaat; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 22, 26 van 
de wet van 17 April1878, doordat het be
streden arrest, op 24 November 1949, ten 
laste van aanlegger, een veroordeling tot 
een correctionele straf uitspreekt om de 
bepalingen van de besluitwet van 6 Octo
ber 1944 overtreden te hebben, en dit « tus
sen 6 October 1944 en 29 November 1945 >> 
zonder verder aan te duiden noch vast te 
stellen of de verjaring regelmatig gestuit 
werd en niet verworven was, het toezicht 
van het Hof van verbreking alzo onmoge
lijk makende, dan wanneer de publieke 
vordering volgende uit een wanbedrijf na 
volle drie_ jaar verjaart, alleen de daden 
van stuiting binnen de eerste termijn van 
drie jaar gesteld dit uitwerksel kunnen 
hebben, en dat, op het ogenblik van de 
eerste daad van vervolgingen, vermeld 
door het arrest, het vonnis van 22 Novem-

ber 1947, de verjaring reecls verworven 
was, indien de feiten gepleegd werden 
tussel). 6 October en 20 October 1944, wat 
mogelijk is naar de omschrijving van de 
betichting : 

Overwegencle dat de inbreuken ten laste 
van aanlegger aangenomen, krachtens 
artikel 5 van de besluitwet del. 6 Octo
ber 1944, met correctionele straffen wor
den beteugeld; dat de betichting bepaalt 
dat zij tussen 6 October 1944 en 29 No
vember 1945 gepleegd werden ; 

Overwegende dat, bij gebrek aan con
clusies over dit punt, de rechter over de 
grond niet gehouden was de daden van 
onderzoek of van vervolging aan te dui
den welke de verjaring gestuit hebben; 
dat inderdaad, het Hof van verbreking 
bevoegd is om na te gaan of, volgens de 
stukken van de rechtspleging, de publieke 
vordering al dan niet verjaard was op de 
dag waarop de bestreden beslissing werd 
geveld; 

Overwegende dat uit de stukken van de 
rechtspleging aan het Hof voorgelegd 
blijkt dat het openbaar ministerie op 
2 December 1946 hoger beroe}) tegen het 
beroepen vonnis instelde; dat, enerzijds, 
die daad van vervolging plaats had binnen 
de drie jaar te rekenen van 6 October 
1944 af; dat, aanderzijds, het bestreden 
arrest geveld werd vo6r dat drie jaar ver
lo})en waren sedert gezegde daad van stui
ting; 

Overwegende dat de verjaring dus niet 
verworven was; dat de rechter over de 
gro:iJ.d, dienvolgens, deze niet van ambts
wege moest inroepen; 

En overwegende, bovendien, dat de sub
stanttioHe of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing wettelijk is ; 

Om die reclenen, verwerpt cle voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

3 April1950. - 2° kamer. - Voorzittet·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Vet·slaggevm·, 
H. Daubresse. - Gelijlcltlidende concltMie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal. Pleiter, H. della Faille 
d'Huysse. 

2e KAMER. - 3 April 1950. 

1° V ALSHEID. - NIET OVERGESOHREVEN 
VER.KOOP VAN EEN ONROEREND GOED. - VER~ 
MELDING, IN AKTEN BESTEMD VOOR DERDEN, 
DAT HE'r GOED EIGENDOM IS VAN DE PERSOON 
DIE RET HEEL<'T VER.KOOHT.- GEEN VALSHEID. 

2° V ALSHEJID. - VERKOOP VAN EEN ONROE
n.END GOED. - EJIGENDOM DOOR DE VERKOPER 
AAN DE KOPER INGEVOLGE DE OVEREENKOMST 
OVERGEDRAGEN. - LATER VERLIJDEN VAN DE 
AUTHENTIEKE AKTE VAN VERKOOP. - VER-

--~ 
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MELDING, IN DIE AKTE, DAT RET ONROEREND 
GOED EIGENDOM VAN DE VERKOPER IS. 
GEEN VALSREID. 

3° MIDDEJLEN TOT VERBREKING. 
81'RAFZAKEN. - l\1IDDEL GESTEUND OP DE BE
WEERDE ONWETTELIJKHEID VAN DE MOTIEVEN. 
- DISPOSITIEF GERECRTVAARDHlD DOOR DE 
FElTEN VASTGESTELD DOOR DE BERTREDEN BE
SLISSING. - MIDDEL ZONDER BELANG. 

4° MIDDEJLEN TOT VEJRBREKING. -
S'J'RAFZAKEN. - ]\'fiDDEL ZONDER BELANG GE
WORDEN INGEVOLGE DE BESLISSING VAN RET 
HoF OVER EEN ANDER MIDDEL. - VERWER
PING. 

1° Zolctng cle alcte van V61'koop van een on-
1'0e·rencl goed niet werd ove1·.qeschreven 
ten lwnto1·e vcvn de bewaring der hypo
thelcen, lwn de vennelding, in akten be
stemcl voor de denlen, flat flit goecl ei
genclom is vcm cle peTsoon cUe het heett 
vm·lcooht, geen valsheid 1titmalcen (1). 
(Wet van 16 December 1851, art. 1; 
Strafwetb., art. 195 en 196.) 

2° Incz.ien, t·ussen pcwtijen,. de ve1'lcoop van 
een 01u·oerend goed voltrokken is en cle 
eigenclornsovenl·raoht meclebrengt clo01· 
cle enlcele o·veree'nlcomst van cle partijen, 
lcwn de ve1·melcling, late1· geclaan in cle 
a1tthentielce Mete tot vaststelling van die 
ve1'7coop, flat het goefl e·igendom is van 
de ve1·kope1·, rteen vnlsheicl 1titmnlcen. 
(Burg. Wetb., art. 1583; Strafwetb., 
art. 195 en 196.) 

3° Het miclflel, gesteuncl OlJ de onwettelijlc.
he·lcl vnn cle motieven, wo1·clt ve1·worpen 
nls z·ljncle vnn belang ontbloot, .warvneer 
het fl'ispositief wettelij k ge1·echtvna1·cligcl 
·is cloo1: cle feUen vnstgestelcl cloo1· het 
best·reclen nrrest (2). 

4° Wo1·flt vm·worpen, het midclel clnt zon
cle1· belang is gewm·cZen ingevolge de 
besUssing vnn het Hot ove1· een anfle1· 
m·icldel (3) . 

(PROOUREUR-GENERAAL 'fE BRUSSEL, 
T. PEETERS EN KEMPENEERS.) 

ARRES1'. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 14 Juli 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegencle dat nit de vaststellingen 
van het bestreclen arrest blijkt : dat twee 
onroerende goecleren welke aan verweer
der Peeters en aan zijn echtgenote, Mar
guerite Fontainas, toebehoren, op 15 April 
1944 ann Kempeneers, tweecle verweerder, 

(1) Raadpleeg verbr., 12 Mei 1887 (Bull. en 
PASIC., 1887, I, 257); 1 December 1887 (ibid., 
1888, I, 34) ; 11 Februari 1915 (ibid., 1915-1916, 
I, 183) ; 8 December 1921 (ibid., 1922, I, 93) ; 
21 Januari 1932 (ibid., 1932, I, 42). 

tegen de prijs van 1.300.000 frank werden 
verkocht; dat men in het begin van 1945 
eindelijk besloot de authentieke akte van 
verkoop der twee onroerende goederen te 
verlijden; dat men een lastenkohier op
stelde, · gedagtekend 29 Januari 1945, en 
dat men op 29 Januari en 12 Februari 
1945 tot voorlopige toewijzing overging; 
dat, eindelijk, op 17 Februari 1945 het ver
lijden van de authentieke akte, waarin 
de som van 485.000 frank als prijs werd 
aangeduid, geschiedde; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1 van de wet van 16 December 
1851, 196 van het Strafwetboek en 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest de betichtingen I, A, 3°, a, b en a 
(valsheid in het lastenkohier en in de ak
ten van voorlopige toewijzing) niet bewe
zen verklaart om de enkele reden dat, zo
lang een authentieke akte de verkoop van 
de onroerende goederen door Peeters aan 
Kempeneers niet had vastgesteld, Peeters, 
ten opzichte van de derden, eigenaar van 
clie onroerencle goederen bleef, en dat, dien
volgens, met Peeters aan de derden voor 
te stellen als eigenaar van de te koop aan
geboden onroerende goederen, de vals be
weerde akten geen enkele valse vermel
ding bevatten, dan wanneer de vervreem
der, bij onclerhandse akte, van onroerencle 
goederen, tot aan de overschrijving slechts 
aangezien wordt fictief de eigenaar ervan 
te blijven ten opzichte van de derden ai
leen die zonder bedrog zouden gecontrac
teercl hebben en ten einde a1leen wette
lijk beperkte doelen te verwezenlijken 
welke het recht niet behelzen een tweede 
maal over -de verkochte onroerende goe
deren te beschikken : 

Overwegende dat de betichting I, A, 3°, 
verweerders valsheden in geschriften ver
wijt welke in het lastenkohier en in de 
akten van voorlopige toewijzing van 
29 Januari en 12 Februari 1945 werden ge
pleegd en hierin bestaan clat « valselijk 
door betichten beweerd wordt dat die 
onroerende goederen eigendom zijn van 
de echtgenoten Peeters-Fontainas, dan 
wanneer zij sedert April 1944 eigendom 
van tweede beklaagde Kempeneers wa
ren »; 

Overwegende clat de formaliteit van de 
overschrijving, door artikel 1 der wet van 
16 December 1851 opgelegcl voor de onroe
rende overdrachten, nodig is voor de over
dracht van de eigel;ldom ten opzichte van 
de clerden; dat, tot de naleving van die 
formaliteit, de akte van overdracht niet 
aan de derden kan tegengesteld worden, 
zelfs betreffende het feit van l1et bestaan 

(2) Zie het voorgaand arrest en de nota 4. 
(3) Verbr., 26 Januari 1950 (Bull. en PA.src., 

1950, I, 358). 
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van de overeenkomsten welke die akte 
vaststelt > 

Overwegemle dienvolgens dat, in de ak
ten bestemd voor de derden, de vermel
ding dat een onroerend goed eigendom is
van deze die het te voren heeft vervreemd 
geen valsheid _kan uitmaken, wanneer de 
akte, welke de vervreemding vaststelt, 
niet overgeschreven werd ; 

Overwegencle dat het in deze zin is dat 
de beweegreden van het bestreden arrest 
moet geinterpreteerd worden, volgens bet
welk « zolang een authentieke akte de 
verkoop van de onroerencle goederen door 
Peeters_ aau -Kem11eneers niet had 'vastge
steld >> (of meer bepaaldelijk zolang cler
gelijke akte niet overgeschreven werd), 
« Peeters ten opzichte van de derden, de 
eigenaar van cUe onroerende goederen 
bleef >>; 

Dat de rechter over de grond daaruit 
terecht afleidt « dat met Peeters aan de 
derden voor te stellen als eigenaar van de 
te koop aangeboden onroerend<~ goederen, 
het lastenkohier en de akten van voorlo
pige toewijzing geen valse vermelding 
bevatten >> ; 

Dat het midclel, dienvolgens·, naar 
recht faalt; 

Over het tweede middel : schending van 
de wetsbepalingen in het eerste middel 
aangeduid, doordat het bestreden arrest 
verklaart dat niet client aangezien als 
bestanddeel van de betichting I, A, 4° 
(valsheicl in cle authentieke akte van ver
koop van 17 Februari 1945), de vermel
ding clat de bij die akte door de echtge
noten Peeters-Fontainas aan Kempeneers 
verkochte huizen eigendom van gezegde 
echtgenoten waren, clan wanneer die hui
zen sedert April 1944 eigendom van Kem
peneers waren, die ze gekocht en betaald 
had, om de enkele reden dat, bij gebrek 
aan authentieke akte welke clie verkoop 
vaststelt, Peeters ten opzichte van de der
den eigenaar van de onroerende goecleren 
was gebleven, clan wanneer Kempeneers 
geen clerde was, maar de koper bij de 
twee akten van verkoop : 

Overwegende dat het tweede mid del· ge
richt is tegen de beslissing gewezen betref
fende de betichting I, A, 4°, in zover zij 
beslissing inhoudt « dat niet client aange
zien als element van valsheid de vermel
ding >> (welke voorkomt in de authentieke 
akte van verkoop die verweerders op 17 Fe
bruari 194fi doen opstellen hebben) << dat 
de verkochte huizen eigendom waren van 
de echtgenoten Peeters, dan wanneer zij 
door Kempeneers sedert April 1944 ge
kocht werden >> ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de hiervoren aangehaalde vermelding ver
wijdert << om de redenen betreffende de 
betichting I, A, 3°, aangehaalcl >>, het is te 
zeggen om de beweegredenen dnt, tot aan 

de overschrijving van de authentieke akte 
van verkoop, de echtgenoten Peeters-Fon
tainas, ten opzichte van de derden, de 
eigenaars van de verkochte onroerende 
goederen bleven; 

Overwegencle dat, volgens aanlegger, 
die motieven niet Passerid zouden zijn, 
omclat Kempeneers, contracterende partij 
zowel bij de overeenkomst van 15 April 
1944 als bij de authentieke akte van 17 Fe
brnari 1945, geen dercle is ; 

Dat, echter, hoe verkeerd de redenen 
van het bestreden arrest ook mogen we
zen, het middel moet verworpen worden 
als van belang ontbloot indien het bestre
den dispositief door de in gezegd arrest 
vermelde feiten gereehtvaardigd is ; 

Overwegende dat uit de hierboven ver
melde vaststellingen blijkt dat de akte 
van 17 Februari 194;) opgesteld werd in 
uitvoering van de overeenkomst van ver
koop van 15 April 1944 en om haar een 
anthentieke vorm te geven; 

Dat verweerders, dienvolgeus, de be
dingen, verklaringen en feiten niet ver
valst hebben welke gezegde akte tot doel 
had vast te stellen, met zich de hoeclanig
heden toe te kennen waarin zij de verkoop 
hadden gesloten en waaronder zij in de 
oorspronkelijke overeenkomst optraclen ; , 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
vervalsing van de waarheid, materieel be
standdeel van de valsheicl, in onderhavig 
geval niet bestaat, en dat het bestreden 
clispositief wettelijk gerechtvaarcligd is 
door de feiten waarop het bestreden arrest 
wijst; 

Dat het micldel, clienvolgens, niet kan 
aangenomen worden ; 

Over het clerde middel : schending- van 
artikelen 197 van het Strafwetboek en 97 
van· de Grondwet, cloonlat het bestreden 
arrest de betichting I, B, niet bewezen 
verklaart, welke namelijk het gebruik der 
valse stukken bedoelt Welke in de be
tichtingen I, A, 3°, a, b, c, en I, A, 4o, 
worden aangeduicl, om de enkele reden 
dat, wijl die stukken geen strafbare vals
heden uitmaken, naar luid van artike
len 193 en volgende van het Strafwetboek, 
hun gebruik het misdrijf voorzien door 
artikel197 van hetzelfde wetboek niet kan 
uitmaken: 

Overwegende dat het micldel, de vrij
spraak bedoelencl uitgesproken op de be
tichting van gebruik van de zogezegde 
valsheden door c1e eerste twee middelen 
ingeroepen, slechts is opgeworpen voor 
het geval waarin cUe micldelen gegrond 
zouden erkend worden; clat, wijl zij n1et 
aangenomen werclen, zij niet dienen beant
woord te worden; · 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheicl voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefcl en clat cle be
slissing· wettelijk is ; 
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Om die redenen, verwerpt de ·voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

3 .April 1950. - 26 kamer. - Voorzitte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Vel·slaggevet·, 
H. Daubresse.- Gelijklttidende conalusie, 
H. Roger .Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal. 

26 KAMER. - 17 April 195Q_, 

1° FR.ANSE T.A.AL - NEDERL.ANDSE 
T.A.AL (GEBRUIK y .AN DE). - STRAF
ZAKEN. - NIETIGHEID. - LATER ARREST 
GEWEZEN OP TEGENSPRAAIC EN 'ZELF NIET AAN
GE1'AST DOOR NIE'flGHEID. - NIETIGHEID GE
DEKT. 

2° FR.ANSE TA.AL - NEDERL.ANDSE 
T.AAL (GEBRUIK y AN DE). - STRAF
ZAICEN. - AKTEN VAN DE RECH1'SPLEGING 
WAARVAN DE NIETIGHEID DOOR EEN LATER AR
REST WORDT GEDEKT.- BEGRIP.- PLEIDOOI 
VAN DE ADVOCATE!~, 

3° YERJ.ARING IN STRAFZAKEN. -
EEN ENKELE S'l'EAF VOOR FElTEN DIE DE 
OPEENVOLGENDE EN VOORTDURENDE UITVOERING 
UlTMAKEN VAN EEN ZELFDE MlSDADIG OPZET. 
- YERJARlNG BEGlNT TE LOPEN VANAF HET 
LAATSTE FElT, 

4° YERJARING IN STRAFZAKEN. -
HULPVERSCHAFFING AAN DE VlJANDEN VAN DE 
STAAT. - YERJARING GESCHORS1' TUSSEN 
8 MEl 1943 EN 16 FEBRUARI 1945. 

1° Een nietigheid voo1·tvloeiende uit de 
sahending van de wet op het ,qebntilc 
der ta.len in gereahtszaken woTdt gedelct 
.door een late1· niet zttiver voo1·bereidend 
an·est, gewezen op tegensp1·aa.lc ten aan
z·ien van de aanlegger, en dat zelf niet 
·is aangetast dom· een nietigheid vom·t
vloeiende ttit het niet naleven van ,qe
melde wet (1). (Wet van 15 Juni 1935, 
art. 40, al. 2.) 

2° Door « alcten van 1'eahtsplegin,q ll, 1naar
van de nietigheid wegens sahendimg van 
de wet op. het gebntilc de1· talen in ge
t·eahtszaken door een later a!Test ge
dekt is, moeten worclen ve1·staan alle 
handelingen van de reahter of van de 
pa1·Ujen st1·elclcende tot het be1·eahten 
van de zaalc (2), o. m. de pleidooien van 
de advoaaten. (Wet van 15 Juni 1935, 
art. 40, al. 2.) 

3" Wanneer de reahter tot een enlcele straf 
veroo1·deelt omdat de feiten de opeen-

(1) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr., 
5 April 1948 (twee ar:resten) (Arr. Verbr., 
1948, biz. 181; Bull. en PAsrc., 1948, I, 208 en 
211); 7 Maart en 14 Juni 1949 (Ar•·. Verbr., 
1949, biz. 159 en 374; Bull. en PAsrc., 1949, 
I, 180 en 426), 

volgende en vom·tdu1·ende uitvom·ing van 
een zelfde misdadig opzet ttitmalcen, 
begint de verja1·ing van de Jl'ZtbUclce vor
clering eeTst te lopen te 1·elcenen vanaf 
het laatste feit ve1·mits het sleahts op 
dat ogenblilc is dat het ondeelbaar mi.~
dl"ijf vollcomen is voltrolclcen (3). 

4° De ve1·jaTing van de pttblielce 'V01'det"ing 
wegens hulpversahajfing aan de vijan
clen van de Staat werd tttssen 8 Mei 1943 
en 16 Ji'eb1'uari 1945 gesahorst. (Besluit" 
wet van 29 .April 1943, art. 1.) 

(VAN YPER, T. BELGISCHE S'I'AAT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 Juli 1949 door het Militair 
Gerechtshof te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 18, 25, 36, 40 en 64 van 
de wet van 15 Juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken, doordat de 
pleidooien v66r het militair gerechtshof 
in de Franse taal gehouden werden, zo
als blijkt nit het zittingblad van 12 Juli 
1949 dat bij de bundel gevoegd is, 
dan wanneer, bij toe passing 1ran artike
len 18 en 25, alinea 3, van gemelde wet, 
de rechtspleging in de Nederlandse taal 
werd gevoerd, de bunclel op geen der bij 
artikel 36 van gemelcle wet voorziene uit
zonderlijke toestanden wijst, en de ver
meldingen van het hierboven vermeld zit
tingblad het Hof van verbreking geens
zins toelaten na te gaan of het militair 
gerechtshof zich er van heeft vergewist 
dat de pleitende advocaten het diploma 
van doctor in de rechten, al of niet v6et· 
1 Januari 1930 hadclen behaald : 

Overwegende dat het aangeklaagd te
kort aan vermelding in het zittingblad 
van 12 Juli 1949, door aanlegger niet 
werd opgeworpen v66r het militair ge
rechtshof, noch ter terechtzitting van 
12 Juli 1949, noch ter terechtzitting van 
29 Juli 1949 waarnaar de zaak voor uit
spraak werd verwezen; 

Overwegencle dat, in de veronderstelling 
dat het aanleiding geven zou tot nietig
heid van de procedure, wegens schending 
van de wetsbepalingen betreffencle het ge
brnik der talen in gerechtszaken, die nie
tigheid, krachtens artikel 40 van de wet 
van 15 Juni 1935, werd gedekt door het 
arrest van 29 Juli 1949 dat niet zuiver 
voorbereiclend is, gewezen werd op tegen-

(2) Verbr., 28 Februari 1938 (Bull. en PAsrc., 
1938, I, 74). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr., 
, 17 November 1941 (.Arr. Verbr., 1941, biz. 233; 

Bull. en PASIC., 1941, I, 430); 18 November 
1942 (A1·r. Verbr., 1942, biz. 145; Bull, en 
PASIC., 1942, I, 291). 
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spraak en zelf niet wegens schending van 
de bepalingen van voor1nelde wet door nie
tigheid is aangetast; dat, immers, de 

, bewoordingen « akten van rechtspleging '' 
welke voorkomen in artikel 40 van de 
wet van 15 J nni 1935, om het even welke 
handeling nitgaande van de partij zowel 
als van de rechter bedoelen, en strek
l,ende tot beslechting vim het geding en, 
derhalve, ook de pleidooien van de advo
~aten; 

Overwegende dat alclns het middel 
grondslag mist; 

Over het tweede middel schending 
van de artikelen 21, 22, 25, 26, 28 van 
de wet van 17 April 1878, de voor
gaande titel bevattende van het Wetboek 
van rechtspleging in strafzaken, 1 van de 
besluitwet van 29 April 1943, 1 van het be
slnit van de Regent del. 18 September 1945 
en 97 van de Grondwet, doordat op 29 Juli 
1949 bet bestreclen_ arrest aanlegger tot 
·een correctionele straf veroordeeld heeft 
wegens feiten welke, naar beweer<l worclt, 
te Antwerpen begaan Werden tussen 
10 Mei 1940 en 4 September 1944, zonder 
midere bepaling, dan wanneer de feiten 
door de wet als miscladen omschreven na 
drie jaar verjarei}, W1,mneer door bet uit
werksel van verzachtende omstandighe
den, die feiten gecorrectionnaliseercl zijn; 
dat die verjaring ten hoogste met drie 
jaar kan verlengd worden in geval van 
verjaringstuitende daden die te bekwamer 
tijd plaats hebben, en dan wanneer, 
daarenlJoven, het bestreden arrest er niet 
heeft voor gezorgd de datum van de fei
ten te bepalen welke het vaststaand ver
klaart : 

Overwegencle dat, naar lnid van de 
.akte van rechtsingang, aanlegger werd 
vervolgd nit hoofde van hnlp te hebben 
verschaft aan ,de vijanden van de Staat 
gednrende guns het tijdperk vau af 10 Mei 
1940 tot 4 September 1944; dat hij wegens 
die feiten door het bestreden vonnis tot 
een enkele straf werd veroordeeld; 

Overwegencle dat, waar het bestreden 
arrest, nitspraak doende over die telast
legging, een enkele straf heeft toegepast, 
het zocloende sonverein heeft geoordeeld 
dat de feiten van economische collaboratie 
met de vijand, welke aanlegger gednrende 
gans het tijdperk van af 10 Mei 1940 tot 
4 September 1944 had gepleegd, werkelijk 
de opeenvolgende en voortdnrende uitwer
king uitmaakten van eenzelfde misdadig 
voornemen en de vereiste ondeelbaarheid 
vertoonden om een enkel strafbaar feit nit 
te maken; 

Overwegende dat, wanneer verschillencle 
misdadige feiten de nitwerking van een
zelfde misdadig voornemen uitmaken, de 
termijn van verjaring van de publieke vor
dering slechts aanvang neemt van af het 
laatste van de gepleegde feiten, vermits 

VERBR., 1950. - 33 

het enkel is op de dag waarop dit laatste 
feit gepleegd werd dat het ondeelbaar 
misdrijf volkomen is voltrokken ; 

Overwegende dat, derhalve, in onder
havig geval, de termijn van verjaring en
kel aanvang nemen kon van af 4 Septem
ber 1944, en werkelijk slechts aanvang 
heeft genomen op 16 Februari 1945, daar 
de verjaring tussen 8 Mei 1943 en 
16 Februari 1945 bij toepassing van de 
besluitwet van 29 April 1943 is geschorst 
geweest; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de verj a ring werd gestuit op 
22 Januari 1947 door het vonnis van de 
krijgsraad'; 

Overwegende, dientengevolge, dat geen 
verjaring is ingetreden en dat het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat de substantH\le of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de uit
gesproken beslissing overeenkomstig de 
wet is; dat, wat betreft de beslissing over 
de burgerlijke vordering, geen bijzondere 
middelen worden aangevoerd en het Hof 
er ambtshalve geen opwerpt; 

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

17 April1950. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slagge1Je·r, 
H. Vandermersch. - Gelijlcluidende con
clus·ie, H. Oolard, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 20 April 1950. 

1" REDEJNEJN VAN DE VONNISSEJN EN 
ARREJSTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
UITDRUKKING <<RET SOIIIJNT VAST TE 
STAAN ll. - DRAAGWIJDTE. - NIET NOODZA
KELIJK 'l'WIJFELEND. 

2° FABRIEKS- EN HANDELSMEJRKFJN. 
- BENAMING GEGEVEN AAN EEN DRANK BIJ TOE
SPELING OP BESTANDDELEN WELKE RIJ NIET 
OF SLEOHTS IN UITERST GERINGE ROEVEEL
REID INIIOUDT. - BENAMING DIE SLEOHTS EEN 
SUGGESTIE UITDHUKT EN, BIJGEVOLG, LOUTER 
FINGERING IS. - SOUVEUEINE VASTSTELLING 
DOOR- DE REOR'rER OVER DE GROND. -- BESLIS
SING DAT DIE RENAMING RET VOORWERP VAN 
EEN FABRIEKS- OF RANDELS~H;HK KAN ZIJN. 
"\oVETTELIJICE BESLISSING. 

1° De woo1·den « het schijnt vast te 
staan ", waarvan in de motieven van 
een an·est geb1'Uik wordt gemaalct, dnMc
ken niet no·odzalcelijlc, een twijfelende 
men·ing ~tit; het is mogel-ijlc dat 1tit het 
verband blijlct dat (le rechter alzo heett 
bevestigrl rlat jf,it zijn bescho·!twingen 
volgt dat iets a.ls vaststaand voo1·lcomt. 

2° De t·echter over rle grand stelt so1we-



-514-

rein vast, ·in feUe, dat cle benaming ge
geven aan een clranlo tot doel heeft een 
gedachte van tonus en van stm·lcte te 
onderlijnen, bij toespeling op bestand
delen welke clie dranlv niet of slechts 
·i.n ttite·rst ge1·inge hoeveelheid bevat, 
slechts een s·ltggestie ttitclntkt en, b·ijge
volg, lottter fingering ·is; hij le·icU claa·r
van wettelijlc aj, in 1·echte, clat clie be
naming het voorwertJ vcm een fabr-ielcs
oj handelsmerlc zijn kan (Wet van 
1 April1879, art. 1; Unieverdrag goedge
keurcl door de wet van 2 Juni 1939, 
art. 6, B, 2°.) . 

(N. V. «BRASSERIE DE LA MARINE ll EN ANDE-
REN, 'r. «THE COCA-COLA COMPANY ll EN ((THE 
COCA-COLA EXPORT CORPORATION Jl.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op tegenspraak gewezen op 
9 Maart 1949 door het Hof van beroep te 
Brussel; 

Overwegende dat de voorzieningen, ge
richt tegen dezelfde arresten, dezelfde 
middelen aanvoeren welke eenzelfde be
slissing medebrengen; dat zij clus clienen 
samengevoegd; 

Over het eerste micldel : schending van 
artikelen 1315 en 1382 van het Burgerli:ik 
Wetboek, 1 en 8 van de wet van 1 April 
1879 betreffende de fabrieks- en handels
merken, en van artikel 97 van de Grond
wet, doordat, om de namaking van het 
handelsmerk en de inbreuk op de hanclels
naam Coca-Cola, waarop •verweersters 
zich beroepen, als bewezen aan te zien, 
het bestreclen arrest beslist heeft dat 
de woorden << Coca-Cola J>, afgezien van 
hun grafische voorstelling, geldig een 
fabrieksmerk konden uitmaken, met zijn 
generisch of noodzakelijk kenmerk te be
twisten, en met, integendeel, te steunen 
op zijn fingeringskenmerk van aarcl om cle 
producten ener nijverheid of cle voorwer
pen van een koophandel te onderscheiden, 
na, echter in zijn motieven, vastgesteld te 
hebben dat c< het als vast voorkwam dat 
de woorden cc Coca-Cola >> de aard van het 
product niet aanduidden '' en dat cc het 
eerder schijnt te gaan over een sug·gestief 
of zinspelend beeld clan over een gene
rische benaming· ll, dan wanneer het ge
bruik, door de rechters over de grond, 
van die twijfelencle uitclrukkingen in 
strijd is, zowel met andere beweegredenen 
van het arrest volgens welke cc het hier
voren bewezen werd Jl c< dat de woorden 
«coca-cola JJ geen generische benaming 
cloch een gefingeercle benaming zijn >>, als 
met het dispositief van het arrest welk de 
namaking bewezen verklaart, met het merk 
als gelclig te beschouwen in zover het de 
woorden << coca-cola '' becloelt; dat het ge-

bruik van die twijfelende bewoordingen, 
in geen onderstelling, aan het Hof van 
verbreking toelaat met zekerheid de ge
dachte van de rechters over de grond te 
onderscheiden, noch, clienvolgens, zijn toe-' 
zicht op de wettelijkheid van de bestre
den beslissing uit te oefenen; dat het ar
rest aldus niet naar cle zin van artikel 97 
van de Grondwet gemotiveerd is ; dan 
wanneer t:rtikel 1315 vau het Burgerlijk 
vVetboek aan cle rechter de verplichting 
oplegt slechts op een eis recht te cloen in
cHen de eisencle partij bewijst dat hij ge
g·rond is, en dat uit de twij.l'elende be- . 
woordingen van het bestreden arrest 
blijkt dat het die grond als aannemelijk 
of waarschijnlijk, doch .niet als zeker 
heeft beschouwd; dan wanneer, eindelijk, 
de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wet
boek, 1 en 8 van de wet van l April 187~ 
aan de rechters slechts toelaten een partij 
wegens namaking van een fabrieksmerk te 
veroorclelen in eli en bewezen is da t clit 
merk de producten ener nijverheid of de 
voorwerpen van een koophanclel kon on
clerscheiden, en het arrest, zonder die be
palingen te schenden, aanlegsters niet 
mocht veroordelen wegens namaking zon
der vast te stellen dat het zeker was dat 
het zogezegd nagemaakt merk geen ge
nerische benaming was : 

Overwegende dat de. bestreden arresten 
in uitclrukkelijke bewoordingen vaststel
len cc dat in huidig geschil, hoger bewezen 
wercl, dat de woorden C( coca-cola » geen 
generische, onmisbare of noodzakelijke be
naming zijn, doch een gefingeercle bena
ming welke bescherming waarcl is '' ; 

Dat clit besluit, welk met zekerheid 
van de geclachte van de rechter cloet bli.i
ken, niet afgeleid is nit twijfelencle, te
genstrijdige of dubbelzinnige beweegre
denen, maar de logische en noodzakelijke 
gevolgtrekking is van al de beschouwin
gen ingeroepen tot staving van de beslis
singen; dat de bestreden arresten als prin
cipe stellen dat indien in pharmacopee of 
op geneeskunclig gebied de woorden 
c< coca >> en c< cola >> kunnen beschouwd 
worden als noodzakelijke benamingen, zij, 
daarentegen, louter g·efingeerde benamin
gen zijn wanneer zij gebruikt worden om, 
buiten het pharmaceutisch of geneeskun
dig gebied, een verversende en niet alcoho
lische drank a an te duiden; dat zij claarna 
hierop wijzen clat cle bestreclen proclucten 
clranken zijn welke cc indien zij cola be
vatten, het slechts in zeer geringe mate 
is >> ; clat het hier gaat over een c< verver
sende en niet alcoholische drank,- niet ge
bruikt als remedie of als geneesmiddel, 
waarin de cola, inclien ~r in is, in zeer 
kleine mate voorkomt, experimenteel niet 
te o)ltclekken Jl ; dat de bestreden arresten 
uit clie premissen logisch het besluit 
afleiden llat het woord cc cola », gebezigd 
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door verweerster§ en welk aanlegsters 
zicli hebben toegeeigend, een gefingeerde 
benaming is, van aard om een fabrieks
merk nit. te maken; 

Overwegende dat de nitdrukkingen van 
de arresten, welk het middel bestrijdt, 
die redenering niet ontzennwen; 

Dat de recllter, precies bij de beschou
wing, dat de cola nit de drank verwijderd 
werd en dat deze samengesteld is nit ver

:sclleidene bestanddelen, waaronder de- cola, 
indien llij er bevat, zicll slechts in zeer 
gerfnge mate bevindt, verklaart dat 
schijnt vast te staan dat de woorden 
« coca ll en « cola ll de aard van llet pro
{}uct niet aandniden; dat, alzo, nit <le 
tekst blijkt dat de rechter met de woor
{}en « llet scllijnt vast te staan Jl te gebrui
ken geen twijfelende mening heeft nitge
drnkt, doch lleeft beweerd dat de bescllou
wingen waarop hij wijst als vaststaand 
deden voorkomen, het is te zeggen als ze
ker, dat de bestreden benaming de aard 
van het product niet aanduidde ; 

Overwegende, anderzijds, dat cle bestre
den uittlrukking' « het schijnt JJ zicll in een 
gedeelte van de beslissingen bevindt waar 
de rechter zich inspant om ten overvloede 
de redenen op te zoeken die verweerders 
ertoe gebracllt hebben de litigienze gefin
geerde benaming a an te nemen; dat llet 
bezwaar, dienvolgens, zonder be lang is; 

Dat llet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over llet tweede middel : schending van 
artikelen 1 van de wet van 1 April 1879; 
betreffende de fabrieks- en hanclelsmerken, 
6, meer bepaalclelijk B, 2°, van het Unie
verdrag van Parijs del. 20 Maart 1883 tot 
bescherming van de nijverheidseigendom, 
herzien te Brussel op 14 December 1900, 
te Washington op 2 Jnni 1911, te 's-Gra
venhage op 6 November 1925, en te Lou
den op 2 Jnni 1934, goedgekeurd bij arti
kel 1 van de wet van 2 Juni 1939, en 97 
yan <le Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, na impliciet docll op ondubbelzin
nige wijze beslist te hebben dat een fa
brieks- of handelsmerk, om geldig te zijn, 
kenmerkend moet zijn, en dat het aan die 
wettige vereiste niet voldoet indien het 
generlsch of nooclzakelijk is, of nog in-, 
dieil de woorden welke het nitmaken de 
aard van het te beschermen product aan
duiden, en na vastgesteld te hebben, ener
zijds, da t de woorclen « coca ll en « cola ll 

het ene een heester uit Znid-Amerika 
waarvan de bladeren cocaine geven, het 
andere een Afrikaanse boom waarvan de 
noot cafeine bevat, aandu).dende, nood
zakelijke benamingen in pharmacopee of 
op geneesknndig gebied zijn, anderzijds, 
dat de drank beschermd door het merk 
Coca-Cola door verweersters gedeponeerd, 
extracten van coca en van cola bevat of 
eertijds bevatte, en, eindelijk, dat het 

gebruik van die woorclen tot doel had 
door een eigenaarclige benaming, ont
leend aan de naam van uitheemse plan
ten, de gedachte van tonus en van sterkte 
van de vervaarcligde drank te onderlijnen, 
beslist heeft dat die bewoordingen de 
aard niet aandnidden van llet door ver
weersters gefabriceerd of verkocht pro
duct, en dat het voor elk dezer woorden, 
scheen te gaan over een zinspelencl of sug
gestief beeld, dat het voorwerp van e(m 
geldig merk kon uitmaken, eerder dan 
over een generische of nooclzakelijke be
naming, daaruit tot de geldigheid van het 
mer k heeft besloten in zover het samenge
stelcl is nit de woorden << coca ll en « cola Jl 
en voor recht heeft gezegd clat aanlegsters 
zich schulclig hebben gemaakt aan nama
king van clit merk en, om clezelfcle rede
nen, aan in brenk op de handelsnaam van 
verweersters, clan ,wanneer het een te
genstrijdigheicl in de termen was het ge
nerisch of noodzakelijk kenmerk te be
twisten en het fantasiek{mmerk te erken
nen, welk de proclucten van een nijverheid 
of de voorwerpen Vail een koophanclel on
derscheidt, van een merk samengestelcl 
nit woorclen waarvan het arrest erkent 
clat zij de componenten van het product 
aanduiden, gekozen om reclen zelf van de 
geclacllte van tonus welke eigen is aan die 
componenten; dan wanneer, in elke on
derstelling, de aancluiding van een product 
door zijn componenten of door een clezer, 
strijdig is met het voorschrift van arti, 
kel 1 van de wet van 1 April 1879, welke 
de geldigheid van een merk slechts erkent 
indien het de producten van een nijver
heid of van een koophandel onderscheiclt, 
en met artikel 6 van het Unieverdrag, 
welk de merken verbiedt clie uitsluitend 
uit tekens of 'aanwijzingen bestaan welke 
in cle handel kunnen dienen tot aandui
ding van de soort of van de hoedanig
heicl der producten, dan wanneer het ar
rest dus het privatief recht van ver
weersters op het merk Coca-Cola in zover 
het nominaal is, en clienvolgens het ka
rakter van namaking van merk en in
brenk op de naam van Coca-Cola aan het 
gebruik, door aanlegsters, van de aanclui
ding « Cola Jl niet gelclig heeft kunnen er
kennen : 

Overwegende dat de bestreden arresten 
niet erkennen dat de litigieuze clranken 
bestanddelen bevatten waaruit deze dena
men van « coca ll en van « cola ll zouden 
kunnen trekken; dat zij, wat de coca be
treft, verklaren clat, f'eclert 1900, het pro
duct van verweersters nijverheid er geen 
meer bevat, en, wat de cola aangaat, dat 
inclien de litigieuze clranken er bevatten, 
het in zo geringe mate is, dat het niet mo
gelijk is de cola te ontdekken, en dien
volgens met zekerheicl zijn aanwezigheid 
vast te stellen; 
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Dat dienvolgens de bestreden arresten, 
zonder zich tegen te spreken, konden be
slissen dat de benamingen van « coca ll en 
« cola ll niet de aard van het vervaarcligcl 
product aanduidden; 

Overwegende dat de rechter, met te 
oordelen dat de betwiste benamingen tot 
doel hebben een geclachte van tonus en 
van sterkte te onderlijnen, bij toespeling 
op bestanddelen die, volgens hem, de 
drunken niet of slechts in uiterst ge
ringe lloeveelheicl bevatten, ver van te 
erkennen dat die clranken hun naam nit 
de bestanclclelen trekken welke ze samen
stellen, er de nadruk op legt clat de bena
ming, daar zij slechts een suggestie uit
clrukt, louter fingering is; 

Overwegencle dat de bestreden arresten, 
waar zij alclus souverein in feite vastge
steld hebben dat de litigieuze benaming 
de aard van het procluct niet aanduidt en 
waar zij, bovenclien, hierop gewezen heb
ben dat in Belg1e het woord « cola ll geen 
generische drank aanduidt die ni.et-alco
holisch zou zijn, zonder de in het mi.dclel 
becloelde artikelen te schenclen, en name
lijk cleze van de wetten betreffencle cle fa
brieksmerken, hebben kunnen beslissen 
dat verweersters een privatief recllt had
den op het merk Coca-Cola als benaming 
en dat aanlegsters, met het woorcl « coca ll 
te gebruiken zich schulclig aan namaking 
van merk hebben gemaakt en inbreuk 
op de hanclelsnaam van het product van 
verweersters nijverheid hebben gepleegd; 

Dat het midclel in feite niet opgaat; 
Over het derde micldel : schencling van 

artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreclen arrest beslist heeft dat ~ het 
merk Coca-Cola in zover het nominaal is, 
een geldig merk was, en aanlegsters ver
oordeeld heeft wegens namaki.ng van dit 
merk en, om dezelfde redenen, wegens in
brenk op de handelsnaam van verweer
sters, steunende op de beschouwing dat 
« indien de drank Coca-Cola extracten 
van coca en van cola bevat of eertijds 
bevatte, waaruit seclert 1900 de cocaine 
verwijclerd is, het niettemin als vast
staand voorkomt dat die woorden de aarcl 
van het product niet aanduiclen; het 
wordt, inderdaad, niet betwist dat de 
drank Coca-Cola daarenboven nit vijftien 
bestanddelen zou samengesteld zijn en 
dat, anderzijds, zowel de drank van ap
pellanten als deze van de geintimeerclen, 
indien zij cola bevatten, het slechts in een 
zeer geringe mate is, zo gering zelfs dat 
men, naar het schijnt, experimenteel de 
aanwezigheid er van niet kan ontdekken 
en dienvolgens met zekerheid bevesti
gen ll ; dan wanneer de bewoordingen ge
bruikt door de rechters over de grond, 
niet toelaten met zekerheid te bepalen : 
rL) of zij hebben willen besliss.~n dat, oin 
het onderscheidend kenmerk te beoordelen 

en, clienvolgens, cle geldigheid van het 
merk Coca-Cola, in zover het nominaal is, 
er enkel met de- huidige samenstelling van 
het product diende rekening gehouden, 
welk het merk beweert te beschermen, en 
da t men de samenstelling van het product 
op het ogenblik van de neerlegging van 
het merk buiten beschouwing kon Iaten ; 
b) of zij hebben willen beslissen dat het 
kenmerk « onderscheidencl ll was en aldus, 
gelclig, omdat het vaststond clat het pro
duct thans noch coca noch cola inhoudt 
of omclat het niet bewezen was dat het 
er nog bevat, of dat het slechts een zee< 
kleine hoeveelheid bevat, of nog omdat 
het nog andere bestancldeleu bevat, de 
vraag alzo onzeker latende of zij hun be
slissing in feite hebben gesteund op de 
afwezigheicl in het beschermd product van 
de elementen waarvan de woorden (( coca ll 
en (( cola ll de nooclzakelijke aauduiding 
zijn, of, in rechte, op de regel volgens 
welke een benaming de oorsprong van het 
beschermd product zon doen kennen en 
een geldig merk zou uitmaken, zelfs in
cHen zij samengesteld is nit woorclen die 
de noodzakelijke benaming zijn van ze
kere dezer elementen, van het ogenbli.k af 
dat die elementen niet de enige zijn welke 
het product samenstellen of wanneer zij 
er slechts in zeer geringe hoeveelheid in 
voorkomen, wat een tlubbelzinnige moti
vering uitmaakt welke aari !let Hof van 
verbreking niet toelaat zijn toezicht op de 
wettelijkheitl van de bestreden heslissing 
nit te oefenen en gelijkstaat met een ge
brek aan de door artikel 97 van de Grond
wet vereiste motieven; 

Overwegende dat de_ bestreden arres
ten, daar zij te beslissen hudden of de liti
gieuze dranken hun benaming trekken uit 
de aard van het product, de samensteLling· 
van die dranken moesten ·beoordelen en 
bijzoncler hun gehalte ann cola. het woord 
(( cola ll aileen vermeld zijnde in bei.de 
mer ken; dat, na vastgestelcl te hebben dat 
de drank Coca-Cola samengesteld is uit 
talrijke bestanddelen, zij hierop wijzen 
dat het product, te koop gestel!l zowel 
door aanlegsters als door verweersters, 
indien het cola inhoudt, het in zo geringe 
hoeveelheicl is dat het onmog·elijk is het 
te ontdekken en, dienvolgens, lliet zeker
heid de aanwezigheicl er van te bevesti
gen; 

Dat de rechter nit die vasb;tellingen, 
welke noch strijdig noch dubbelzinnig 
zijn, logisch kon afieiden dat het woorcl 
(( cola ll noch de noodzakelijke noch de 
normale benaming .van de drank was nit 
hoofde van zijn aard; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, voegt samen de zaken 

ingeschreven onder nrs 691, 692 en 693 van 
de algemene rol; verwerpt de voorzienin
gen ; veroordeelt aanlegsters tot cle kosten 
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en ieder van hen tot een vergoeding van 
150 frank jegens verweersters. 

20 April1950. - 1° kamer. - Voo1·zitter, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - 1'e1·slag
gever, H. Gil·oul. - Gelijlcltt.iclencle con
clusie, H. Leon Cornil, procureur-gene
raal. - Pleiters, HH. Struye, Simont en 
della Faille d'Hnysse. 

'1° KAMEl\.- 20 April 1950. 

1° WET EN KONINKLIJK BESI,UIT.
WET WAAHBIJ AAN DE REGERING lllllTENGE
WONE MACHTEN WORDEN TOEGEKEND. - WET 
DIE AAN DE REGERING DE MACHT NIET TOEKENT 
MAATREGicLEN TE 1.'REFb'EN DIE NIET OVEREEN
KOMSTIG DE GHONDWET ZOUDEN ZIJN. -BE
SLUITEN DIE NIET OVEHEENKOMSTIG DE GROND
WET ZIJN. - VERPLICHTlNG YOOR DE RECHT
HANKEN DE TOEPASSING ER VAN TE WEIGEREN. 

2° RECH'l'ERLIJKE :MACHT. - VER
PLICHT OP RUST GAAN VAN DE RECHTERS OP 
EEN BEPAALDE LEEFTIJD.- VERENIGBAAR MET 
ARTIKEL 100 VAN DE GRONDWET VOOR ZOVEH 
DE ONAFZETBARE MAGISTHATEN, WELKE DIE 
LEEFTIJD BEHEIKEN OP RET EINDE VAN EEN 
NORMALE LOOPBAAN, DE ZEKERHEID HEBBEN 
DAT ZIJ KUNNEN VOOR'rLEVEN IN DEZELb"'DE MA
TERIELE EN MORELE VOORW AAHDEN WELKE 
HUN WEDDE HUN TOT DAN 'roE VERZEKERDE. 
- EMERITAAT ZOALS HE1.' WERD INGERICHT 
DOOR DE WET VAN 25 JULI .1867. - VOOH
WAARDE VAN DE GHONDWETTELIJKHEID VAN 
RET VERPLICHT OP RUST GAAN VAN DE RECH
TEHS OP EEN BEPAALDE LEEifTIJD. - BEPALING 
WELKE DIE WE1.' WIJZIGT DOOR. VEHMINDEHING 
VAN DE GELDELIJKE TOESTAND VAN DE ONAFZET
BARE MAGISTRATEN WEGENS HUN OVERGANG 
VAN DE ACTIVITEIT NAAR RET EMERI'l'AA'r. -
0NGRONDWETTELIJKE BEPALING. 

3° WET EN KONINKLIJK BESI.UIT. -
KoNINKLIJK BESLUIT VAN 31 MEI 1933 HOU
DENDE VEHMINDEHING VAN DE RIJKSPENSIOE
NEN, AHTIKELEN 2 EN 3. - VEllPLICHTil\'G 
VOOR DE llECHTBANKEN DE TOEPASSING ER VAN 
TE WEIGEREN OP DE EMERITAATSPENSIOENEN 
VAN DE ONAFZETBARE MAGISTHATEN. - BEPA
LINGEN DIE NIET MET DE GRONDWET OVEREEN
KOMICN. - BEPALINGEN DIE DE BUITffiNGEWONE 
MACHTEN OVERSCHRIJDEN DIE ZIJN TOEGE
KEND AAN I)E REGERING DOOR DE WET VAN 
17 MEI 1933 .. 

1° Een wet, cUe awn cle 1·egerin_q b·u.itenge
wone machten toelcent, geeft haar cle 
macht niet maat·regelen te t·reffen cUe 
niet ove·reenkomst-ig cle Gmnclwet zo~t
clen z·ijon. Moest !le rege'fi;ng in schencling 
met de G'I"01ulwet l!CsluUen nernen, zo~t
!len cle 1·echtbanlcen moeten ·we·ige1·en 
cleze toe te passen omdat zij 1viet ove1"
eenkomsUg de Gmndwet zouclen zijn en 

omdat z'ij cle aan cle 1·eger·ing toegekende 
mach ten zouclen ove1·sclwijclen (1). 

2° De wet 'lWeft slechts het vm·pUcht 011 

ntst gaan van cle 1·echters op een be
paalcle leefUjcl lcunnen bevelen, zonder 
claa1·cloo1· a·1·tUcel 100 van cle Gmndwet 
te schenclen, omclat zij aan clie onafzetc 
bcwe magistmten cle zelce1·heicl gaf clat, 
_qelwmen op cl·ie leeftija na, een no·rma!e 
loopbaan, z·ij zo~tclen lmnnen voo1"tle
ven in clezelfde materUile en rno·rele 
voorwaa'rclen wellce ·h~m weclde h~tn tot 
clan toe verzelce1·cle; het e'mer'itaat, zoal~; 
het wercl ingericht doo1· de wet van 
25 Jnli 1867, is de voorwaa,rcle va:n ae 
gmndwettelijloheia van het verpHcht OJ} 

ntst gaan van cle ·rechters op een be
paa,lcle leeftij a; d-ie wet w-ijzi._qen, floor 
ve1·minde11:ng van ae gelaeUj ke toesta111l 
van cle onatzetba,re magistraten b'i.i hun 
overgang van de acUviteU naa·1· hot 
mnerUaat, zan cle O·ronrlwet schen
clen (1). 

3° Inclien a:rtil.;elen 2 ell 3 van het konin7.:
lijlc beslu'it van 31 Mei 1933 houdende 
vennincle'l"ing van cle Rijlcspensioenen, 
volgens wellce zelcere pensioenen, aie ten 
la,ste va1~ cle Staat. vallen, waHl en ver
mincle1·cl met het bearag va,n cle pensioe
nen wellce met de weaae mochten ge
cum~tleercl worden, de emeritaatspen
sioenen van de onatzetba1·e magistTa
ten 1Jedoelde1~, zo~tclen ae rechtbanken 
moeten weigeren· ze toe te passen. 01J aie 
eme'/"'itaatspensioenen omdat zij, wat 
gezegde pensioenen bet'/"eft, niet ove1·
eenkomstig cle GTondwet zo~tclen z·ij-n en, 
bijgevolg, ae door cle wet •/Jan 17 Mei 
1933 aan de 1·ege1"'ing, met het oo.f/ op het 
fina,ncieel heTstel en het verwezenlijlcen 
van het begrotingsevenwicht, toege
kencle rnachten zouden ove1·sclwijden (11. 

(WALEFFE, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het hestreden 
arrest, op 13 Juli 1948 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1 van cle wet van 17 J\llei 1933 
waarbij aan de regering· bevoegdheid 
wordt toegekend om haar toe te laten ze
kere maatregelen te treffen met het oog; 
op het financieel herstel en het verwezen
lijken van het begrotingsevenwicht, 2 en 3 
van het koninklijk besluit houdende ver
mindering van de Rijkspensioenen, be
grepen onder litt. H in de maatregelen 
welke door de regering op 31 Mei 1933 in 
uitvoering van de hiervoren aangetluide 

(1). Zie de conclusie van de Heer procureur
generaal Leon Cm·nil in Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 560. 
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wet van 17 Mei 1933 genomen werden, 
9 van de wet van 25 Juli 1867 betreffende 
de ontslagverlening aan de magistraten, 
78, 100, 102 en 107 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest de bewering ge
grond Iweft verklaard van verweerder, 
om, bij toepassing van de bepnlingen van 
artikelen 2 en 3 van het hierboven aan
geduid koninklijk besluit van 31 Mei 1933, 
de sommen te vermindeyen welke aan aan
Iegger verschuldigcl zijn als << emeritaats
pensioen » en aanlegger van de vordering 
afwijst welke hij tegen verweerder had 
ingestelcl ten einde de onregelmatigheicl 
van cUe afhoudingen te doen vaststellen 
en verweerder te doen veroordelen om de 
betwiste sommen te betalen, clan wan
neer : eerste onclerdeel, artikelen 2 en 3 
van het hierboven aangednid besluit 
-slechts de verminclering betreffen van 
Rijkspensioenen, bij uitsluiting yan het 
emeritaatspensioen becloeld bij artil.:el 9 
van de hierboven aangeduicle wet van 
25 Juli 1867; en in alle geval, tweede on
{!erdeel, artikel 1 van de hierboven aange
{!uide wet van 17 Mei 1933, hoe algemeen 
ook de bewoordingen er van zijn, aan de 
:regering de mach t niet heeft gegeven en 
niet kon geven om de wetgeving betref
fende het statuut van de emerite magis
traten te. wijzigen, zoals m"erigens deze 
betreffende de wedde van de magistraten, 
waaruit volgt dat llet bestreclen arrest 
:zijn besllssing niet kon rechtvaarcligen op 
groncl van de bepalingen van artikelen 2 
en 3 van het hierboven aangeduicl konink
lijk besluit van 31 Mei 1933 en dat, in alle 
geval, in de veronclerstelling clat gezegcl 
besluit werkelijk de vermindering van de 
aan aanlegger ten titel van emeritaats
pensioen betaalde sommen beval, het be
streden arrest dan nog had moe ten wei
geren, zoals aanlegger er om verzocht, 
de bepalingen van gezegcl besluit toe te 
passen, welke, in dergelijke veronclerstel
ling onwettelijk zouclen zijn omdat zij in 
-strijcl zijn met de in het miclclel aange
duicle wetsbepalingen en grondwettelijke 
bel)alingen, waarnit blijkt dat men de wil 
van de wetgever niet mag vermoeden af
breuk te doen aan het statuut van de eme
rite magistraten door, onder andere, de 
Tegering toe te laten de sommen te ver
minderen "welke hun ten titel van emeri
taatspensioen worden uitbetaalcl : 

Overwegencle dat artikelen 2 en 3 van 
het koninklijk besluit van 31 Mei 1933, in 
het midclel aangecluid, de Rijkspensioenen 
verminderen in 't algemeen, zoncler in 
't bijzoncler de emeritaatspensioenen van 
de onafzetbare magistraten te vermelclen; 

Overwegencle dat de toepassing van die 
artikelen op het emeritaatspensioen van 
de rechters tot uitwerksel zou hebben de 
gelclelijke toestand van de onafzetbare 
magistraten te verminderen door het feit 

van hun overgang vai1 de activiteit naar 
het emeritaat, vermits het emeritaatspen
sioen, in plaats van gelijk te zijn aan het 
gemiddeld bedrag van de weclde gedu
rende de Iaatste vijf jaar, zoals artikel 9 
van de wet van 25 Juli 1867 het voor
schrijft, zou verminderd zijn met het be
drag van de pensioeilen welke met de 
weclde gecumuleercl waren; 

Overwegende clat het koninklijk besluit 
van 31 Mei 1933, in zijn aanhef, verwijst 
naar de wet van 17 Mei 1933 « waarbij 
aan de regering bevoegdheid wordt toege
kend om haar toe te Iate_n zelrere maatre
gelen te treffen met het oog op het finan
cieel herstel en het verwezenlijken van 
het begrotingsevenwicht ll, haar onder 
meer toelatende « de wetten betreffende 
de bezolcligingen; snbsidHln, vergoedingen 
en toelagen van alle aard, die ten laste 
vallen van de Staat, te wijzigen of aan te 
vullen ll; 

Overwegende dat, alhoewel de bewoor
clingen van die wet algemeen zijn en geen 
beperkencle interpretatie dulden, het noch
tans vaststaat dat de opstellers er van 
aan de regering de macht niet hebben Wil
len geven maatregelen te treffen in schen
ding met de Grondwet; , 

Overwegende dat noch in de tekst, noch 
in de voorbereidencle werken van de wet 
van 17 Mei 1933, enige zinspeling gemaakt 
worclt op een verininclering van cle gelde
lijke toestand van cle rechters wegens hun 
overgang van de activiteit naar het eme
ritaat; 

Overwegende dat, zo die vermindering 
het grondwettelijk principe van de onaf
zetbaarheid van de rechters miskent, claar
uit blijkt dat de toepassing van artike
len 2 en 3 van het koninklijk be~>luit van 
31 :M:ei 1933 op de emeritaatspensioenen 
van de onafzetbare magistraten door de 
hoven en rechtbanken moet geweigercl 
woraen, omdat de reglemeritaire bepalin
gen waarover het gaat, in zover zij die 
emeritaatspensioenen zouden bedoelen, 
niet overeenkomstig de Grondwet zoucl'en 
zijn, en, bijgevolg, de door de wet van 
17 Mei 1933 aan de regering toegekencle 
mach ten zouden overschrijden; 

Overwegende dat artilrel 100 van de 
Gronclwet verklaart dat de rechters onaf
zetbaar zijn en gecltn·ende hun Ieven, van 
hun plaats niet kunnen ontzet worden clan 
door een vonnis; 

Overwegende dat zo de Kamers, - na 
twee ontwerpen,- welke uitgingen van de 
regering en strekten tot het verplicht op 
rustgaan op een bepaalde Ieeftijd, te heb
ben verworpen als met dat prineipe niet 
verenigbaar zijnde, - einclelijk dergelijke 
regel in de wet van 25 Juli 1867 hebben 
vastgelegd, het dan onder meer is omdat 
die wet, hierin verschillend met de vroe
ger verworpen teksten, ann de rechter, die 
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de leeftijd van het op rustgaan bereikt op 
het eincle van een normale loopbaan, de 
verzekering gaf dat hij zou kunnen voort
leven in dezelfde materiele en morele 
voorwaarden welke zijn wedde hem tot 
clan verzekerde ; 

Overwegende dat de besprekingen, welke 
de aanneming van de wet van 25 Juli 1867 
zijn voorafgegaan,' in het licht hebben ge
stelcl dat de Kamers oordeelclen dat, in
dien de geldelijke toestand van rle rech
ters niet behouclen was niettegeustaancle 
hun overgang van cle activiteit naar cle 
rust, het onmogelijk zou zijn llet ver
plicht op rustgaan van de onafzetbare ma
gistraten op een bepaalde leeftijcl over
een te brengen met de Grondwet; clat het 
emeritaat, zoals llet door de wet van 1867 
is ingericht, de voorwaarcle is van de 
gronclwettelijkheicl van clat verplicht op 
rustgaan; 

Overwegende dat de Minister van jus
titie, Jules Bara, die geclacllte concreti
seerde door er cle nadrnk op te leggen dat 
een wet welke aan de emerite rechter 
slechts een verminderd pensioen zou laten, 
even ongrondwettelijk en even revolution
nair zou zijn als deze die een onteigening 
zorider vergoecling zou inrichten; 

Overwegencle dat een wijziging van de 
wet van 25 Juli 1867, welke de geldelijke 
toestancl van de onafzetbare magistraten 
zon verminderen wegens hun overgang 
van de activiteit naar het emeritaat, de 
Grondwet zou schenclen; 
, Overwegencle, bijgevolg, dat het bestre
den arrest, door op het emeritaatspensioen 
van aanlegger, onafzetbaar magistraat, 
artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit 
van 31 Mei 1933 houclende vermindering 
van de Rijkspensioenen toe te passen, de 
in het micldel aangecluicle bepalingen heeft 
geschonden ; 

Om die reclenen, verbreekt llet bestre
den arrest; beveelt dat onclei·havig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en clat 
melding er van zal worden g·emaakt op de 
kant van de vernietigcle beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

- 20 April1950. ~ 1° kamer.- Voorzitter, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Daubresse. - GeUjkluidende 
conclus·ie, H. Leon Cornil, procureur-gehe
raal. - Pleiters, HH. Simont en Van 
·Leynseele. 

2e KAMER. - 24 April 1950. 

FRANSE 'rAAL-NEDERLANDSE TAAL 
(GEBRUIK vAN DE). - VERDACHTE 

VE!WOLGD VOOR Elc'N EENTALIGE CORRECTlONELE 
RECHTBANK.- VERWIJZING NAAR DE DICHTST
BIJ GELEGEN CORRECTIONELE RECHTBANK MET 
l>E ANDERE LANDSTAAL ALB VOERTAAL. -
DICHTSTBIJ GELEGEN OORRECTIONELE . RECHT~ 
BANK DIE VOOR VOJ!;RTAAL HEEF1' ZOWEL HET 
FRANS ALS HET NEOERLANDS. - VERWIJZING 
NAAR DIE RECHTBANK. 

De omstandigheid dat een correctionelc 
1·echt1Jank, zoals die te Brussel, ·vo6n
voerta.al heett zowel het Frans als het 
Nederlands, belet niet dat, in ae geval~. 
len voorzien bij Mtikel ~3, aUnea. ~. van 
de wet van 15 J~tni 1935 01J het ue1J1·uilc 
aer talen in ge1·echtszaken, een eentaUge 
eon·ectionele !'echtbanlc de venvijzinrt 
yelast van een zaalc, die moct wm·den 
gevonnist in de ande·l'e landstaal, naa1· 
een tweetaUge !"echtbanlc, mits zij de 
rlichtstbij gelegen cm·rectionele l'echt
bank z-ij van de ~·echtbanlc die ae ve1·
wijzing gelast (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL., T. HODY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het beE>treden 
arrest, op 24 November 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig micldel :· schending van 
artikel 23 van de wet van 15 Juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken, 
cloordat het bestreden arrest de onbe
voegclheid van de Correctionele Recht
bank te Nijvel hiercloor motiveert dat de 
Correctionele Rechtbank te Leuven, -
waarvan de beslissing bij arrest van het 
hof van beroep del. 19 Maart 1949 beves
tigcl werd, - de verwijzing van ver
weerders had moeten gelasten niet, ·zoals 
zij het deed, naar de Correctionele Recht
bank te Nijvel, maar naar de Correctio
nele Rechtbank te Brnssel, dichtstbij gele
gen rechtscollege van dezelfcle rang, dat 
!let Frans als voertaal heeft, clan wanneer 
cle Correctionele Rechtbank te Brussel 
geen eentalig rechtscollege maar een 
tweetalig rechtscollege is, welk dienvol
gens niet in de vooruitzichten van de 
clerde alinea van artikel 23 van voormelcle 
wet valt; 

Overwegende dat het vaststaat dat 
de Correctionele Rechtbank te Brussel, 
rechtscollege van clezelfde rang als de 
Correctionele Rechtbank te Leuven, clich
ter bij cle zetel van cleze is gelegen dan 
de Correctionele Rechtbank te Nijvel; 

Overwegende dat uit artikel 16, para
graaf 1 van de wet van 15 Juni 1935 blijkt 
dat de Correctionele Rechtbank te Brussel 
de Franse en de Nederlandse taal als 
voertalen heeft ; 

(1) Zie het hiernavolgend arrest. 
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Overwegende dat de vraag, door de 
voorziening opgeworpen, deze is of, in de 
tekst van artikel 23, alinea 3, van de 
voormelde wet : << gelast de rechtbank 
verwijzing naar het dichtstbij gelegen 
rechtscollege van dezelfde rang, dat voor 
voertaal heeft die door de verdachte ge
vraagd )), de woorden « dat voor voertaal 
heeft >> hun gewone betekenis hebben, of
wei of zij betekenen << dat als enkele voer
taal heeft >> welke door de verdachte 
wordt gevraagd; 

Overwegende dat, door artikel 23, de 
wetgever heeft gewild dat in politie- of in 
eorrectionele zaken de verdachte die 
slechts Frans of Neclerlands kent of die 
zich met meer gemak in een van beide ta
len uitdrukt, zou gevonnist worden door 
1·echters die de door hem gebruikte taal 
kennen; 

Dat die Yoorwaarde altijd vervuld blijft 
wanneer de rechter, benevens de kennis 
van die taal, ook deze bezit van de ·andere 
landstaal ; 

Overwegende dat men niet zou begrij
pen dat de wetgever, enerzijds, een ver
wijzing onnodig zou beschouwd hebben 
wanneer de leden van een eentalige recht-· 
bank, in feite, een toereikende kennis heb
ben van de andere landstaal door de ver
dachte gebruikt (art. 23, in fine) en dat 
hij, anderzijds, de verwijzing lieeft Wil
len verbieden naar de rechters welke niet 
nlleen in feite de taal van de verdachte 
kennen, maar welke zelfs van die lrennis 
blijk moeten geven (art. 43, par. 6) ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

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

24 .April1950. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ver·sla,qgever·, 
H. Connart. - Gelijlcl?tidende conclnsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMEH. - 24 April 1950. 

REGEJLING VAN REJCHTSGEBIED. 
STRAFZAKEN. - .ARREST VAN RET HOF VAN 
BEROEP DAT RET VONNIS BEVESTIGT WAARBIJ 
EEN CORRE_CTIONELE RECHTBANK VERWIJST 
NAAR EEN ANDERE RECRTBANK.- ARREST VAN 
:HETZELFDE ROF DAT RET VONNIS BEVESTIGT 
W AARBI.J DIE TWEEDE RECHTBANK BESLIST 
DAT ZIJ NIET DE BEVOEGDE RECRTBANK VAN 
VERWIJZING IS. - BEIDE ARRESTEN IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. - REGELING 
l'AN RECIITSGEBIED. 

TVannem· een arrest van· het hot varb be
t·oep het vonniil heett bevestigd waarbij 
een correotionele reohtbanlc; bij toepas
sing van artilcel 23 van de wet van 
15 J·uni 1935 op het gebt'uilc de·r talen in 
rtereohtszalcen, zich van een zaalc ant
last heett en deze heett verwezen 
naar· een andere con·ectionele moht
banlc, er~ wanneer een later· an·est va;n 
hetzeltfle hot van beroep het vonnis 
heett bevestigfl waa.r·bi] de cor·rect-ionele 
rechtba.nlc van vm··wijzing zich onbc
voegd heett ve·rlclaa.r·d omda.t zij niet de 
do01· de wet bedoelde r·echtba.nlc van ve·r
wijzing is, en wa.nneer die beide ar·res
ten in kt·a.cht va.n uewijsde z·ijn {fegaan, 
is m· aanleiding tot regeling van rechts
riebied ten einde de bevoegde rechtbank 
van ver·wijzing te bepalen. 

(PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL, T. RODY.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, inge
diencl door de Procureur-Generaal bij het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat, bij bescllikking van 
30 November 1948 de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven 
naar de Correctionele Rechtbank van het
zelfde arrondissement heeft verwezen : 
1° Fernancl Hody, automobielbestuurder, 
geboren te Wegnez op 3 November 1916, en 
er wonende Lambermontstraat, nr 298; 
2° Jules Larose, voerman, geboren te Lam
bermont op 17 Juni 1904 en er wonende 
Strijdersstraat, beiden verdacht van in
brenk op artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek en van verknochte misdrij
ven tegen artikelen 21 en 32 van de Weg
code, feiten gepleegd te Korbeek-Lo in de 
nacht V:an 6 op 7 .April 1948 ; 

Dat benevens de betichten Hody en La
rose, de procureur des Konings de ge
naamde Nestor Thise, geboren te Theux 
op 30 .April 1906, wonende te Wegnez, 
Hodisterstraat, nr 609, deed dagvaarden 
v66r de Correctionele Rechtbank te Leu
ven, ten einde zich te horen burgerlijk 
verantwoordelijk verlrlaren voor de ver
oordeling tot de kosten en voor de veroor
deling tot de geldboeten wegens misdrij
ven tegen de Wegcode welke ten laste van 
betichte Hody, zijn aangestelde, zouden 
uitgesproken worden ; 

Overwegende dat, daar de twee betich
ten verklaard hebben slechts de Franse 
taal machtig te zijn, de correctionele 
rechtbank, bij vonnis van 3 Februari 1949, 
zich bij toepassing van artikel 23 van de 
wet van 15 Juni 1935 van de zaalr ont
lastte en deze uaar de Correctionele Recht
bank te Nijvel verwees ; 

Dat dit vonnis, in elk zijner beschik-
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kingen, bij arrest van bet Hof van beroep 
te Brussel, op 19 Maart 1949 gewezen en 
thans in kracbt van gewijsde gegaan, be
vestigd werd ; 

Overwegende dat, bij vonnis van 22 Juni 
1949, de Oorrectionele Rechtbank te Nij
vel zicb onbevoegd verklaarde om reden 
<lat artikel 23 van de wet van 15 Juni 
1935 baar geen bevoegdheid toekende; dat 
inderdaad, de correctionele rechtbank, 
welke het Frans voor voertaal heeft en 
waarvan de zetel het dichtstbij van die 
van de Oorrectionele Rechtbank te Leu
ven gelegen is, de Oorrectionele Recht
. bank te Brussel is ; 

Overwegende dat, bij arrest van het 
Hof van beroep te Brussel van 24 Novem
ber 1949, dit vonnis bevestigcl werd en dat 
de voorziening, ingestelcl tegen deze laat
ste beslissing, verworpen wercl bij arrest 
heden door bet Hof gewezen; dat bet ar
rest van 24 November 1949 dus ook in 
kracbt van gewijsde is gega,an; 

Overwegende dat, uit de strijdigheid be
staande tussen de vermelde arresten van 
19 Maart en 24 November 1949, aangaande 
de bevoegde recbtbank van verwijzing, 
een negatief geschil van rechtsgebied ont
!'ltaat welk de gang van het gerecht be
lemmert en tot regeling van rechtsgebied 
aanleiding geeft ; 

Overwegende dat nit artikel 16, para
graaf 1 van de wet van 15 Juni 1935 blijkt 
dat de Oorrectionele Recbtbank te Brussel 
bet Frans en bet Nederlands voor voerta
len beeft; dat zij namelijk voor voertaal 
heeft deze door de betichten gevraagd, in 
de zin van die bewoorclingen in artikel 23, 
alinea 3, van voormelde wet; 

Overwegende dat die correctionele 
rechtbank het rechtscollege van zelfde 
rang is welke het Frans voor voertaal 
heeft en waarvan de zetel bet dichtstbij 
gelegen is van die van de Oorrectionele 
Rechtbank te Leuven; 

Dat bet dienvolgens naar die rechtbank 
was dat de verwijzing, voorzien bij ge
zegd artikel 23, alinea 3, diende bevolen; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt het arrest van het Hof 
van beroen te Brussel van 19 Maart 1949 
en het vonnis van de Oorrectionele Recht
bank te Leuven van 3 Februari 1949, in 
zover die beslissingen de Oorrectionele 
Recbtbank te Nijvel als recbtscollege 
van verwijzing aanduiden; 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 het ar
rest en het vonnis welke gedeelteiijk Wf()r
<len vernietigd ; verwijst de zaak naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Brussel. 

24 April1950.- 2e kamer.- Voorzitte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 

H. Oonnart. - Gelijklttidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. · 

2° KAMER.-- 24 April 1950. 

VEHKJ!JER. - AANSLUITING·. ~ VooRRANG 
VAN DE WEGGEBRUIKER VAN DE HOOFDWEG. -
LIGGING DER PLAATSEN. - NOODZAKELIJK
HEID, VOOR HE!! DIE DE VODRRANG VERSCHUL
DIGD IS, EEN WEINIG DE WEG DIE HIJ NADER'J' 
OP TE RIJDEN. - VODRWAARDEN-OPDAT DIE 
RIJBEWEGING GEEN INBREUK OP ARTIKEL" 54, 
PARAGRAAF 1, VAN DE WEGCODE ZOU UITMA
KEN, 

Wan11We1· bij de aansl•ttiting van een hoofd
weg met een semtndai1·e weg, cle wegge
bntilce?· van deze laatste zich, wegens 
de rigg-ing der plaatsen, geen relcenscha-1) 
va-n de uunwezigheid vwn een we.rme
br-uilcer op de hoofdweg geven lea-n zon
cler deze luutste een weinig op te r-ijden, 
pleegt h'ij, door die rijbeweging, geen in
Meulc op a1·tikel 54, pa.Tugmut 1, vctn de 
Wegcode ondeT de dubbele voo1·waurdu 
dut hij de hoofdweg slechts in de st1·ilct 
onontbeerlijlce mnut oprijdt en dut hij 
die rijbeweg-ing met ulle door de omstnn
digheclen gebonden voorzichtiqheid VC1'-

rioht (1). · 

(CONSIDERANT, T. CUISINIER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis, op 
31 December 1949 in boger beroep door de 
Oorrectionele Rechtbank te Nijvel gewe
zen; 

I. Aangaande de beslissing gewezen 
over de publieke vordering : 

Over het enig midclel : schencling van 
artikel 54 van bet koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 houdencle Algemeen He
glement op de verkeerspolitie, doordat 
het bestreden vonnis aanlegger schul
dig verklaart aan inbreuk op clit artikel 
om, weggebruiker zijnde, op een secun
daire weg rijdend, de cloorgang niet 
vrijgelaten te hebben voor de bestuurcler 
die over de hoofdweg rijdt, clan wanneer, 
om reden van de ligging cler plaatsen, hij 
deze laatste slechts kon zien na een wei
nig de hoofdweg opgereden te zijn : 

Overwegemle dat, wanneer, om reden 
van de ligging der plaatsen, de wegge
bruiker van de secundaire weg, die de 
hoofdweg nadert, zich geen rekenschap 
van de aanwezigheid van een weggebrui-

. ker op die weg kan geven 7AJIHler cleze 
een weinig op te rijden, hij geen inbreiik 

(1) Raadpleeg verbr., 6 Maart 1950 (zie bo
ger, biz. 435; B-ull. en PASIC., 1950, I, 462). 
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op artikel 54, paragraaf 1, van de Weg
code pleegt onder d~ dubbele voorwaarde 
dat · hij de hoofdweg slechts in de strikt 
onontbeerlijke maat oprijdt en dat hij die 
rijbeweging met alle door de omstanclig
lwden geboden voorzichtigheid verricht; 

Overwegencle dat het vonnis vaststelt 
dat aanlegger << de vrachtwagen van ver
weerder op zijn rechterkant niet heeft 
zien aankomen omdat zijn aandacht nnar 
links was getrokken ll ; 

Dat die vaststelling, waaruit blijkt dat 
aanlegger zijn beweging niet met de 
vereiste voorzichtiglleid verricllt heeft, 
wettelijk het bestreden clispositief recllt
vaarcligt; 

En overwegende dat de substanHele of 
op straf van nietigheid voorgescllreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de 
beslissing wettelijk is ; 

II. Aangaande de beslissing gewezen 
over de vorclering van de burgerlijke par
tij, Gustave Ouisinier : 

Over het middel : schending van arti
kelen 54 van !let koninklijk beshi.it van 
1 Februari 1934, 1382 en volgencle van !let 
Burgerlijk Wetboek, 4 van de wet van 
17 April 1878, doordat de correctionele 
rech tbank zich onbevoegcl had moeten ver
klaren om kennis te nemen van de eis i;ot 
llerstelling van het nadeel volgend nit een 
1Jetichting die niet bewezen is : · 

Overwegende clat, om op de eis van de 
burgerlijke partij recht te doen, de rechtc 
bank gesteund lleeft op een beticllting die 
zij bewezen heeft verklaard; 

Overwegende clat het midclel in feite 
niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
rring ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
''an zijn voorziening. 

24 April1mO.- 2c kamer.- Voon11Uter·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ver·slaggever·, 
H. Fettweis. - GeUjlcl~tidende concl~tsie, 
H. Raoul Hayoit {le Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Ple'iter, H. Laloux 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2e KAMER. - 24 April 1950. 

VERKEER. - WEGGEBRUIKER DIE LINKS 
WIL AFSLAAN. - VERBOD DE DOORGANG AF TE 
SNIJDEN VAN DEGENE DIE ZIJN WEG VERVOLGT. 
- UITZONDERING lliJ SPLITSINGEN, AANSLUI
•riNGEN OF KRUISINGEN. 

Het verbod, voor cle weggebntilcer· die 

(1) Da verplichting opgelegd bij artikel 29, 
4', van de Wegcode is aan het zelfde voorbe
houd onderworpen; zie verbr., 24 October 1949 
(zie boger, blz. 86; Bull. en PAsrc., 1950, I, 92). 

Hn).:s wil afslcum., de cloo'l'[/an{! at te 
snijden van cle{!C'I/e die :zijn we{! ve·r
volgt, en, cUenvol{!ens, het linker ue
cleelte van lle l'ijwe{! te {Jebntiken, is 
slechts van .toepas8'in[l liij het naclemn 
·l'nn een splits,in{!, a.wnslmi.Un[J of knti-
8·in_q, onder het 'in a1·tncel 57, 2°, van cle 
vVe{!cocle ve,rmeld voo·r1Jeho1td van cle 
bepaUn{!en vctn nrtilcel 31, pamgraa,f 2. 
van :zeltlle Oode (1). 

(BODSON, T. DELCROIX.) 

ARREST. 

HET HOF; Gelet op het bestreden von
nis, op 11 Januari 1950 in hoger beroep 
door de Oorrectionele Heclltbank te Leu
ven gewezen ; 

I. Over de voorziening van aanlegger 
als betichte : 

Over het micldel : schending van artike
len 97 valil de Gronclwet, 31, 2°, en 57, 2°, 
van het kbninklijk besluit van 1 Februari 
1934 op de verkeerspolitie (art. 3, 2°, en 
8, 2°, van llet besluit van de Regent 
cld. 18 October 194t)) en van de rechten 
van de verclerliging, doordat het bestreden 
vonnis de conclusies van aanlegger niet 
beantwoorcl heeft strekkende tot llet doen 
vaststellen dat, claar llij bij llet nacleren 
van een splitsing, aansluiting of kruising 
links wilcle afslaan, hij zoveel mogelijk 
naar links uitgeweken lleeft, aan de weg
gebruiker, die uit de tegenovergestelde 
richting kwam, een voldoende rilimte la
tende, en doorclat de eenvoudige vaststel
ling van het bestreclen vonnis clat aanleg
ger zich op het ogenblik van de aanrijcling 
op het linker gedeelte van de rijweg· 
bevond, in de ricllting van zijn beweging, 
niet toeliet daaruit in recllte af te leiden 
dat llij de doorgang afgesneden had voor 
degene die zijn weg vervolgt : 

Overw<:>gende dat het vonnis de veroor
cleling, welke het uitspreekt ten laste van 
aanlegger, steunt op de beschouwing dat 
deze laatste « zich, op het ogenblik van de 
aanrijding, op het linker gecleelte van de 
rijweg bevoncl, in de richting, van zijn be
weging ll; 

Overwegende dat artikel 57, 2°, van de. 
vV egcode, gewijzigd {loor !let besluit van 
18 October 1.946, artikel 8, kraclltens het
welk aanlegger vervolgd wordt, toepas
selijk is « onverminclerd de bepalingen 
van paragraaf 2 van artikel 31 ll; 

Overwegende dat gezegde paragraaf 
bepaalt dat, bij het nacleren van een split
sing, aansluiting of kruising, de bestuur-

Wat betreft de draagwijdte van artik<ll 31, 
2', van de Wegcode, zie verbr., 16 Mei 1949 
(A1'1'. Ve1·b1·., 1949, blz. 326; Bull. en PAsrc., 
19J9, I, 368). 
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der, die links wil afslaan, nadat hij de 
weggebruikers die hem volgen daarvan 
heeft verwittigd, zoveel mogelijk naar 
links moet uitwijken, zonder evenwel het 
verkeer te hinderen dat uit de tegenover
gestelde richting komt; 

Overwegende dat die beschikking :tliet 
op strenge wijze bepaalt binnen welke 
perken van de gevolgde weg de wegge
bruiker zoveel mogelijk naar links moet 
uitwijken; dat zij enkel er op wijst qat de 
weggebruiker zoveel mogelijk naar links 
moet uitwijken, zonder het verkeer te hin
deren dat nit de tegenovergestelde rich
ting komt; 

Overwegende, dienvolgens, dat met na 
te laten de conclusies van aanlegger te 
beantwoorden aangaande de nabijheid 
van de aansluiting of kruising en betref
fende de ruimte door hem gelaten aan de 
weggebruiker die nit de tegenovergestelde 
richting komt, en met zijn dispositief te 
steunen op de enkele beschouwing dat 
aanlegger op het ogenblik van de aanrij
ding zich op het linker gedeelte van de 
rijweg bevond, in de richting van zijn be
weging, het bestreden vonnis de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen heeft ge
schonden; 

II. Over de voorziening van aanlegger 
in zover hij burgerlijke partij is : 

Overwegende dat de beslissing gewezen 
over de vordering ingesteld door aanleg
ger, burgerlijke partij, een verdeling v.an 
verantwoordelijkheid voorziet gemotiveerd 
door het bestaan van een aan aan
legger zelf te wijten font, om de te zijnen 
Iaste gelegde in brenk te hebben beg a an ; 

Overwegende 'dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vorde
ring, betreffende gezegde inb.reuk, de ver
tn·eking van de beslissing gewezen over de 
burgerlijke vordering van aanlegger mede
brengt; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis in zover, uitspraak doende op de 
publieke vordering, het aanlegger heeft 
veroordeeld en in zover het beslist heeft 
over de vordering ingesteld door aan
legger in hoedanigheid van burgerlijke 
partij; 

Beveelt dat onderhavig arrest zal wor
den overgeschreven in de registers van de 
Correctionele Rechtbank te Luik en dat 
melding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; legt de kosten ten laste van ver
weerders ; verwijst de zaak, alzo beperkt, 
naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
:uitspraak doende in hoger beroep. 

24 April1950. - 26 kamer. - Voorzitte·r, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Anciaux Henry de J.Paveaux. - Gelij'k
luidende conoZ.usie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. ~ '24- April 1950. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BESLISSING W AARTEGEN VOORZIENING MOGE
LIJK IS. - STRAl'ZAKEN. - ARREST WAAR
BIJ BESLIST WORDT DAT HET OPENBAAR BE
LANG DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS VAN DE IlEKLAAGDE YEREIST.- NA
VOLGEND ARREST, IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
GEGAAN, WAARiliJ EEN EINDE AAN DE VOORLO
PIGE HECHTENIS WERp GESTELD. - VOOR
ZIENING TEGEN HET EERSTE. ARREST ..ZONDER 
VOORWERP. 

Wordt zonde1· voorwe1·p, de voo1·zien·ing 
door de beklactgde ingesteld tegen een 
an·est van cle Tcanw1· van inbeschuldi
g·ingstelling verkla.rende dat het open
baar belang cle handhaving van de hech
ten·is vnn de nnnlegger 1Je·reist, wnnneer 
door een navolgend nrrest, in krncht van 
gewijsde gegctnn, de Teamer van inbe
schttldigingstelling aan de voodopige 
hechtenis een einde heeft gesteld (1) . 

(SOHET.) 

ARREST. 

HET HOF; -. Gelet op het bestreden 
arrest, ·op 18 Januari 1950 gewezen door 
de Kamer van Inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Brussel, waarbij 
het handhaven van de voorlopige hechte
nis van aanlegger wordt bevolen; 

Overwegende dat deze voorziening zon
der voorwerp is, daar een arrest op 22 Fe
bruari 1950 door dezelfde Kamer' van In
beschuldigingstelling gewezen en in kracht 
van gewijsde gegaan, aan de voorlopige 
hechtenis van aanlegger een einde heeft 
gesteld; 

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

24 April1950. - 26 kamer. - Voorzittm·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslnggeve1\ 
H. Daubresse.- Gelijlcluidende conclusie, 
H. Raotrl Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. ~ 24 April 1950. 

VERJARING VAN DE PUBLIEKE VOR
DERING.- lNBREUKEN OP DE WETTEN BE
TREFFENDE DE ACCIJNZEN. - PROCES-VERBAAL 
DOOR EEN ENKELE AGENT VAN HET BESTUUR OP
GESTELD. - PROCES-VERilAAL WAARAAN EEN 

(1) Verbr., 10 Februari 1947 (Bull. en PAsrc., 
1947, I, 45); 7 November 1949 (Bull. en PAsrc., 
Wt9, I, 123). . 
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RUBSTANTIELE PU;EGYOHM ON'l'BREEK'l'. 
PROCES-VERBAAL WAAHBI.T DE VERJAHING VAN 
DE PUBLIEKE VOHDERING NIET GES'l'UIT WORD'l'. 

In za1cen van ·inbreulwn. te{len cle w·etten 
bet1·efjende fle accijnzen, wonlt cle ver
ja;rin{l vcm de p1tblielce vonle?"in{l niet 
{lesMtit door een pmces-veTbaal op{le-
8telcl floor een enkele et{lent va:n het be
st·udt1', in {leval het opt1·eden van twee 
4{Jenten een S1tbsta:ntU!le foTmaU.telt u.it
maalc.t (1). (Wet van 26 Augustus 1822, 
.art. '233 ; wet van 18 December 1912, 
.art. 1; wet van 17 April 1878, art. 26.) 

(BES'rUUR VAN FINANCIEN, 'l'. DOLIMONT.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet ov llet bestreden 
:arrest, op 22 November 1949 door het Hof 
Yan beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat op 25 Mnart 1950, 
:Mer Henry Van Leynseele, daartoe regel
mntig gemnchtigd, verklaard Iweft dat het 
Ref'tuur van financien afstand van de 
voorziening doet door dit laatste tegen het 
arrest, wat betreft verweerder Legrancl, 
ingesteld; 

Overweg·encle dat bij clit arrest cle pu
l:Jlieke vordering verjaard wercl verklaard; 
dat de afstand van voorziening dienvol
gens met een afstand van de vordering 
moet gelijkgesteld worden; clat in deze 
·omstandiglleden de afstand van voorzie-
1Jing client geclecreteerd; 

Wat de andere verweerders betreft : 
In zover de voorziening de beslissing ge

wezen over de publieke vordering bedoelt : 
Over het enig midclel : schending van 

nrtikelen B7 van de Grondwet, 190, 213, 
233, 234, 235, 236, 237, 239 van de Alge
mene ·wet van 26 Augustus 1822, 6, 12, 26 
van de wet van 12 December 1912, 22 en 26 
van de wet van 17 April 1878, doordat het 
bestreclen arrest cle onclervraging van be-
1Jeticllte Robert Labitte, wnartoe ov 
RO Maart 1948 werd overgegaan door Louis 
De Corte, ·verificateur. van de douanen en 
.accijnzen in cle centrale clienst van de 
·opzoekingen te Brnssel, geweigercl heeft 
nan te zien als een tlaacl van onderzoek 
<Jf van vervolging welke de verjaring van 
de publieke vorclering stuit : 

Overwegende dat artikel 233 van de wet 
van 26 Augustus 1822 in zake clouanen en 
.accijnzen voorschrijft clat cle processen-

(1) Zie motieven verbr., 15 Februari 1915 
<Bnll. en PASIC., 1915-1916, I, 192); ve1'br., 
21 Maart en 14 Juni 1949 (Arr. Yerbr., 1949, 
biz. 188 en 381; Bull. en PAsrc., 1949, I, 215 en 
4·32). 

Betreffencle een niet.ige claacl waarbij de ver-

verbanl welke de wanberlrijven en in
breuken vaststellen ten minste door twee 
claartoe bevoegde personen zullen opge
maakt worden; dat bij gebrek aan cleze: 
substantH,;le pleegvorm, het proces-verbaal 
van onclervraging van betichte Labitte, op 
30 Maart 1948 door een enkel agent van 
het bestuur opgesteld, de verjaring niet 
stuit; 

Dat llet miclclel naar recht faalt; 
Overwegencle clat de' substantiele of op 

straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

'In zover cle voorziening de beslissing ge
wezen over de burgerlijke vorclering l1c
c1oelt : 

Overwegcnde clat aanlegger geen enkel 
micldel inroept en clnt het Hof er van 
ambtswege geen opwer11t ; 

Om cUe redenen, decreteert cle nfstaml 
van cle voorziening wat Legrand betreft; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
laat de kosten ten laste van de Staat. 

24 April1950.- 2• kmner. - TTom·zitteT, 
H.· Louveaux, voorzitter. - TTe·J'sla.y_qever, 
H. Sohier. -·- GeHikl·widfmde conclus1e, 
H. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. - Ple·iter, H. Depres
seux (van de Bnlie bij llet Hof vnn beroep 
te L~1ik). 

2e KAMEn. - 24 April 1950. 

VERKEER. - ARTIKEL 57, 1°, Ll'l''l'. c, VAN 
HET REGLEMENT OP DE VEUKEERSPOLI'l'IE. -
HIJBEWEGINGEN. - BEGRIP. 

Tn a1·Ukel 57, 1°, Utt. c, vnn het ·re.qlement 
op cle vei·lcee·rspollit'ie, waM·bij awn de 
~vey{lebntilcm·, die 1'ijbe-weg·inyen u.it
voert, voo1·yesch1·even wordt de door
{IU'It{/' VTij te lftten V001' de vn beWe{l'i'IL{I 
zijnde we{lyebnt'llce·rs, wordt floaT het 
be{l1'ip « 1·-ijbeweyin{len ll nlle beweyi·n
{!Bn bedoeld, dooT een WC{I{!Bbntike1· aan 
zijn voertu.iy yeyeven en die van aaTd 
zijn het normaaL ve1·1ceer van de vom·
WJ{Ien nf t'e snijclen (2). 

(.JAQMIN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op llet bestredeu 
vonnis, op 24 Januari 1950 in hoger beroep 

jaring van de publieke vordering niet gestuit 
wordt, zie verbr., 13 October 1930 (Bull. en 
PASrc., 1930, I, 319, 2") en verbr. Fr., 3 De
cember 1949 (Da.ll. ltebrl., 1950, blz. 108). 

(2) Raadpl. LEs NoYELLES, Corle cle Ia, route, 
n' 2203. 
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gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te · L'nik; 

Over het middel, genomen hieruit clat. 
het bestreden vonnis aanlegger heeft ver
oordeeld om, gebruiker zijnde van de 
openhare •'l·eg, de doorgang niet vrijgela
ten te hebben voor een in beweging zijncle 
w~~ggebruiker, wanneer aanlegger rijbe
wegingen uitvoerde, inbreuk voorzien bij 
artikel· 57, 1°, litt. c, van de Wegcode, 
dan wanneer men slechts een reeks bewe
gingen, onderbroken door een of meer stil
standen, als rijbeweglng kan beschouwen 
en dat het feit de richting van zijn voer
tuig ineens te wijzigen, zonder er van 
de gang te onderbreken, geen rijbeweging 
11itmaakt : 

Overwegemle dat de Wegcocle het woorcl 
<< rijbewegingen Jl 1iiet bepaalt, maar clat 
namelijk uit cle artikelen 33, 1 o, en 36, 9°, 
van dezelfcle code blijkt dat clit woord 
niet de beperkte zin heeft dat het middel 
er aan toekent ; 

Overwegencle dat de rijbewegingen be
doeld bij artikel 57, 1°, litt. c, van de Weg
c·otle, alle bewegingen zijn, door een weg
gebT·uiker ann zijn voeruig· gegeven, en 
die van nard zijn het gewoon verkeer van 
cle voertuigen af te snijden; 

Overwegemle dat het vonnis vaststelt 
dat aanlegger, om een openbare weg in 
te rijden clie rechts van de door hem ge
volgde weg rlitkwam, om reclen van de 
aanzienlijke afmetingen van de auto
vrachtwagen die hij bestuurde, « begon
nen is met naar de uiterste linkerkant 
van de straat welke hij volgde af te zwen
ken Jl om dam·na een zwenking naar rechts 
uit te voeren; 

Dat, met «de door aanlegger alzo uitge
voerde rondrit ll als rijbeweging te om
schrijven, het bestreden vonnis artikel 57, 
1 o, van de Wegcode niet heeft gescholiden, 
en dat het mitldel naar recht faalt: 

Overwegencle dat '(le substantHHe of op 
straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werllen nageleefcl en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanleg·ger tot de kosten. 

24 April1950. - 2° kamer. - Voo1·zitte1', 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Connart. ~ GeUjklu:idende concl1tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 April 1950. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING 1\IOGE
LI.JK IS. - STRAFZAKEN. -ARREST VAN DE 
KAMER VAN INRESCHULDIGINGS'l'ELLING. 

DAT EEN HOGER BEROEP \'AN DE BEKLAAGDE 
NIET ONTV ANKELI.TK VERKLAART. - HOGER 
BEROEP GERICH'l' TEGEN DE AANDUIDING VAN GE
NEESHEREN-DESKUNDIGEN DOOR DE ONDER
ZOEKSRECHTER. - VOORZIENING TEGEN HET 
ARRES'l' V•0.6R DE EINDRESL1SSING. - NIET
ONTYANKELIJKHEID. 

Is 'il'iet ontvnnkeUjk, de voorz·ieniny v66r 
cle einclbe~lissiny -i.nyestelc~ teyen een a·r
·rest dat het hoge·r bemep niet ontvan
kez.ijlc verlr.laart door de belclaa.gde te
rJen. het bevel vnn cle on1lerz·oeks1·echte1· 
yericht waarbi.j _qeneesheren-deslcundi
yen, in 1titvoe'l"'iny vnn een beschilr.ldng 
tot inobse1'Vlttieste!Ung door fle 1'aallka.
mer veJ"leenll, worden lU/Jn_qesteld .. (Wet
boek van strafvordering, art. 416.) 

(DELCOIGNE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 Februari 1950 gewezen door 
de Kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er zich toe beperkt het hoger beroep niet 
ontvankelijk te verklaren dat door aan
legger ingesteld wercl tegen de aanduiding 
van geneesheren in hoeclanigheid van des
kundigen door de onderzoeksrechter, ter 
uitvoering van de beschikking tot inobser
vatiestelling van aanlegger, door de Raad
lmmer der Rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel op 22 December 1949 verleend; 

Overwegencle dat dit arrest slechts be
trekking heeft op een voorbereiclencle en 
onderzoekende maatregel en niet op eeu 
geschil van bevoegclheid is gewezen; 

Dat, dienvolgens, de voorziening, tegen 
dit arrest ingesteld voor de eindbeslissing, 
niet ontvankelijk is (Wetb. van strafv., 
art. 416); 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

24 .April1950. - 2• kamer. - Voo1·zittm·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslagge11e1·, 
H. Connart. ---' Gelijkhtidende concht.sie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 April 1950. 

VERKEER. - VooRSTEKEN AAN DE LINKER
ZIJDE VAN' EEN VOERTUIG OP RAILS. - VoOR
WAARDEN. 

Het is aan een weggebnt.ike1· niet toegela
ten, zelfs om 1·eden van lle engheid of 

, •.. · 
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cle belemme·rin.g ·van tle czoorgangsru-lmte 
aan cle 1·echterzijde van een voe1·tuig op 
rails, tleze rtan de linkerzijcle vom·bij te 
stelcen, tenzij hij zich e·r vctn vergewist 
heeft dat deze beweging zoncle·r gevaa·r 
vom· ongevctllen lean uit.qevoerd wor
rlen (1). (Algemeen Reglement op de ver-
keerspolitie, art. 37, 2°.) ' 

(DEGAND.) 

ARREST. 

HE'l' HOJJ' ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 Februari 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 37, 1° en 2°, van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934 houdende Al
gemeen Reglement op de verkeerspolitie, 
97 van de Grondwet, doordat ·het bestre
den vonnis, om de betichting voor bewe
zen te l1onden, verklaart dat het voor
steken aan de linkerzijde" van een in 
beweging zijnde voertuig op rails altijd 
verboden en gevaarlijk is, wanneer aan 
de rechterzijcle van het voertuig op rails, 
zich verscheiclene in beweging zijnde voer
tuigen bevinclen, daar de aanwezigheid 
van deze voertuigen de belennnering niet 
kan uitmaken door artikel 37, 2° becloeld; 
clan wanneer noch de tekst noch de geest 
van deze bepaling dergelijke beperking 
van zijn toepassing toelaten : 

Overwegende dat het bestreden vonni,; 
niet enkel beslist dat de in beweging 
zijnde voertuigen nooit een belemmering 
kunnen uitmaken, maar dat uit zijn vast
stellingen blijkt dat aanlegger zich er van 
niet had vergewist dat de rijbeweging om 
aan de linkerzijde voor te steken geen ge
vaar bood; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
wettelijk het bestreden dispositief recht
vaarcligen, naar luid waarvan de voor
waarden voorzien bij artikel 37, 2°, van 
de Wegcode in onderhavig geval niet ver
enigd waren; dat het micldel slechts over
bodige beweegredenen van het vonnis be
strijdt en, bij gebrek aan belang, niet ont
vankelijk is; 

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

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

(1) Betreffende de toepassing van artikel 37, 
2', van het Algemeen Reglement op de ver
keerspolitie, raadpl. verbr., 25 November 1935 
en 17 April 1936 (Bull. en PASIC., 1936, I, 66 
en 223). 

24 Aprill950. - 28 kamer.- Voorzitte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve·rslaggever, 
H. Sohier. - GeUjkluidende conclusie, 
H. Haoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Simont. 

2e KAMER.- 24 April 1950, 

YERKEER. - WEG DIE NIET VERDER DAN ·Df!: 

AANSLUITING L<JOPT. - KARAK'l'ER Ul'l'SLUI
TEND AFGELEID Ul'l' DE OMSTANDIGHEID DAT DJ!'. 
MIDDELLIJNEN DER TWEE WEGEN NIET 'oooR
LOPEN. - 0NWETTELIJKE A~'LEIDING. 

UU cle enige omstctndigheicl dat cle mid
delUjnen van twee openba1·e wegen, ge
legen aan de ene en aan cle andere 
zijde van een nansl~titing, niet cloodopen, 
lean cle 1·echter niet wettelijlc rtfteiden 
clat een dezm· wegen niet de vm·lenging 
vwn de andere is (2). (Algem. Regl. op de 
verkeerspolitie, art. 51, 2o.) 

(GRANDGELET, T. NANGIEN.) 

ARREST. 

HET_ HOF; - Gelet op .het bestreden 
vonnis, op 21 Februari 1950 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Dinant; 

Over het middel : schending ,;an artike
len 97 van de Gronclwet en 51 van bet 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
houclencle Algemeen Reglement op de ver
keerspolitie, doordat het vonnis beslist 
dat de openbare weg, door aanlegger ge
volgd, het karakter van een secundaire 
weg heeft om reden dat een weg waacvan 
de middellijn niet met de midclellijn van 
de tegenovergestelde weg samenvalt, niet 
kan uangezien worden als verder lopen(le 
dan de aansluiting, alhoewel de twee we
gen, in feite, rechtover elkaar uitkomen : 

Overwegencle dat, om te beslissen dat 
de Desgrangesstraat te Florennes, door 
aanlegger gevolgd, langs de Cent Luuis
straat niet vercler loopt dan de aanslui
ting met de weg door verweercler gevolgd, 
het vonnis uitsluitend op de vaststelling 

(2) Over het wettelijk begrip van de open
bare weg die verder dan een aansluiting loopt 
en over het beoordelingsvermogen van de rech
ter over de grond, zie verbr ., 10 Mei 1938 
(Arr. Ve.·ln·., 1938, biz. 93; Bull. en PASIC., 
1938, I, 161); 5 Maart 1940 (A1'1', Vm·b1·., 1940, 
biz. 26; Bull. en PAsrc., 1940, I, 71); 21 No
vember 1949 en 6 Maart 1950 (zie boger, 
biz. 154 en 449; Bull. en PAsrc., 1950, I, 171 en 
476). 
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steunt « clat bet nit bet kadastraal vlan 
der vlaats blijkt dat de middellijn van rle 
Desgrangesstraat g·eenszins deze van de 
Cent Lonisstraat verlengt >> ; 

Overwegencle <lat cle recbter over <le 
grond zodoemle als regel aanziet clat het 
niet · samenvallen <ler miclclellijnen· van 
twee openbare wegen, aan beicler kant van 
een ilanslniting gelegen, voor gevolg heeft 
clat deze wegen niet kunnen bescbouwd 
worden als verder lopencle clan de aanslni
ting; 

Waaruit volgt clat de motieven van bet 
vonnis het bestreden dispositief niet recht
vaarcligen en clat clit de in het miclclel be
<loelde wetsbepalingen schenclt; 

Overwegende clat de verbreking van de 
beslissing van veroorcleling over de pu
blieke vordering· tegen aanlegger ingesteld 
de vernietiging met zicb brengt van <le 
veroorcleling over de vorclering van de 
burgerlijke partij Magnien uitgesproken; 

Om die redenen, verbreekt llet vonnis in 
zover bet de veroorcleling van aanlegger 
uitspreekt op cle pnblieke vorderhig· en 
op (le vonlering· van de b1irgerlijke par
tij; beveelt clat onderhavig arrest zal over
g·eschreven worden in de registers van de 
Hechtbank van eerste aanleg te Dinant 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van cle gedeeltelijk ver
nietigcle beslissing·; veroordeelt verweer
der tot cle kosten; verwijst de zaak, alrlus 
beperkt, naar de Correctionele Recbtbank 
te Namen, nitspraak doemle in hoger be
roep. 

24 April1950.- 2° kamer.- Vo01'z·ittfl!', 
H. Lonveaux, voorzitter. - Ve1'slaggever, 
H. Fettweis. - GeM.jlclu:i.dencle conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Ple'ite1·, H. Lefevre
Valentin (van de Balie bij het Hof van 
lleroep te Brussel.) 

2° KAMEn. - 24 April 1950. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEli. 
VONNIS VAN VRIJSPHAAK DOOR DE CORHEC
TIONELE RECHTBANK. - HOGER BEROEP DOOR 
HET OPENBAAR MINISTER IE. - ARREST VAN 
VEROORDELING. - NIET V.~STGESTELDE EEN
PARIGHEID VAN STE.IIIMEN. - 0NWETTELIJKE 
VEROORDELING. 

2° STRAF. - SAMENLOOP VAN MISDRIJVE:-1. -
VEROORDELING · TOT ONDERSCHEIDEN HOO!i'D
STRAFFEN WEGENS TWEE MISDRJ,JVEN.- MIS
DRIJVEN BOVENDIEN STRAFBAAR, HET EERSTE 
OP FAOULTATIEVE, HE'l' ANDERE OP VERPLlCH'l'E 
WIJ'ZE, MET EEN BI.JKOMENDE STRAF. - AR
REST W AARBIJ SLECHTS EEN BIJKOMENDE 
S'fHAF WORDT UITGESI'ROKEN ZONDER BEPA-

LING VAN HET MISDRIJF. - STRA~' BEOREPEN 
IN DE VEROORDELING \YEGENS HE'l' TWEEDE 
MISDRIJF. 

3° VERBREKING. - UITGES'rREK'l'HEID.
STRAFZAKEN.- BEHOEPEN VONNIS DAT DE BE
KLAAGDE WEGENS EEN .llliSDRI.JF VEROORDEEL'l', 
DOOH EEN VEUZWARENDE OMSTANDIGHEID VAN 
DE HAND WIJST. - VRIJSPRAAK WEGENS EEN 
'l'WEEDE MISDHIJF. - HOGER BEROEI' DOOR 
HET OPENBAAR MINISTERIE. - HOF VAN BE
ROEP DAT DE STRAF WEGENS HET EERSTE MIS
DRIJF NIET VERZWAART MAAR ,DAT DE VER
ZW ARENDE O.IIISTANDIOHETD AANNEEMT EN TOT 
EEN 'l'WEEDE STRAF WEGENS HET TWEEDE MIS
DHIJ~' VEROORDEELT. - ARREST DAT m; ON
DEELBAARHEID VASTS'l'ELT TUSSEN DE BESLIS
SING OVER DE AANWEZIGHEID VAN DE VER
ZW ARENDE OMSTANDIGHEID EN DE BESLISSING 
T01' VEROORDI~LING WEGENS HET TWEEDE MIS
DRIJF. - VERBREKING VAN LAATS'l'VERMELDE 
BESLISSING. - HEEFT DE ''ERBREKING YOOR 
GEVOLG VAN DE BESLISSING TOT VEROORDELING 
WEGENB DAT EERSTE MISDRIJF. 

1° Het hof vwn beroep kan n-iet, zoncle-r 
met eenpcwi[Jheicl vwn ste1n1nen uit
sp·mctiG te rloen en zttlk:s i-n zi.jon cwrest 
vast te stell!ln, op het hooe·r bm·oe1J clOO'I' 
het openbanr ministe'l'ie, de belvl(Ut[Jrle 
te veroonlelen 1.oegens een st1·ajba.ar jeit 
wegens hetwellc hij cloO'I' cle eer·ste 1·ech
te·r v1·ijgesprolwn 1.oenl (1). (Wet van 
18 Juni 1869, art. 140; wet van 4 Sep
teQJ.ber 1891, art. 2.) 

2° 1Va1wwer· een be7vlnagcle tot onderschei
clen hoojclstrafjen wegens twee misd1'ij
ven verom·cleelcl' wordt, terwijl cleze te
vens, het eerste op ja(mltatieve, het 
tweecle op ve1·plichte wijze, .rnet een Mj
lcornende stTaj, z·oals cle ontzettin[J van 
het rech t om ee-n q;oe'/'ttr:if! te bestm·en, 
st·rajbcuw zijn, en clat cle 1·echte1' slechts 
een stra.j vcm (lie acwd u.itgesprolcen 
heejt zmuler cleze cle·r be·ide misa1·ijven 
nacle1· te bejJ(t/.en W(Ut1'01J hi.j haar toe-
1J(tste, (lient het nn·est of het vonn is .1Je
·inte1·p1·etee-nl in (Ue zi:n clnt deze bijlco
memle skat 1titgesvro7cen wm·dt tvegens 
het mis(kijf dat cle toepassing e1· van 
voo·r noodzalcelijlo ,qevolg heejt (2)'. 

3° Wan.neer de eerste rechter, cUe de be
lvlnagde wegens een mi.sd1"ijf veroo·r
(leelt, et;enwel een ve1·zwarencle omsta:n
cUg he-icl van flit nvi.sclr."i.jf en een tweecle 
m·is(l1'ljf wiet bewezen ve·rlclaard heejt en 
wanneer· cle rechter ·in hogeT beroep, ov 
hogei· be1·oe1J cloo·r het openbacw rninis
te1··ie, niet nlleen het eeTste rnisd1·ijj be
wezen ve·rlclaa1·t, maa1· tevens cle ve1·-

(1) Verbr., 25 Augustus 1943 (Bull. en PAsrc., 
1943, I, 331); 26 September 1949 (Arr. Yerbr., 
1949, biz. 25; Bull. en PASIC., 1950, I, 24). 

(2) Verbr., 16 Juni 1947 (A•·r. Ve•·br., 1947, 
blz. 214; Bull. en PAsrc., 1947, I, 283). 
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zwa1·ende omstancllgheld alsmede het 
tweede m'isczrijf, en een onde1·scheiden 
strat wegens iede1· cler twee misdrijven 
'Uitspteelct, heeft de ve1·b,relc-ing van het 
rlispositief vll!n vemo1·deUng, dat betrek
king heeft tot het tweede misdrijf, deze 
'Van het rlisposUief van vem01-deling 
wegens het eerste misdrijf voor gevolg, 
zo de 1·echter in hoge'r bemep heett 'Vast
gestelcl clctt er ondeelbaarheid bestaat 
t,ussen Z'iHt besUss1ng ove1· de verzwa
rende omstctndigheid vctn het eerste mis
dr'ljf en zljn besUssing ove,r het t~veede 
misdrljf, zelfs zo de rechter in hager 
beroep de stmt ~tit[Jesprolcen wegens het 
ee1·ste misclrijf nlet heeft ve1'zwaa,1·d. 

(VANDERl'AELEN.) 

ARREST. 

HET HO.IJ'; -:---- Gelet op het arrest, op 
21 Februari 1950 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Over het middel van ambtswege opge
worpen : schencling van artikel 2 van de 
wet van 4 September 1891 dat artikel 140 
van de wet van 18 Juni 1869 wijzigt : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
was : A) wegens inbreuk op artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek, met de om
standigheid dat, dader zijnde van een ver
keersongeval, hi.i op het ogenblik van het 
misdrijf in staat van dronkenschap ver
keerde; B) om, in staat van dronken
schap, op de openbare weg een motwvoer
tuig bestuurd te hebben (besluitwet van 
14 November 1939, art. 3) ; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
aanlegger van de betichting B vrijspreekt 
en, na de verzwarende omstandigheid van 
dronkenschap niet bewezen te hebben 
verklaard, hem, voor het overige, wegens 
de betichting A veroordeelt tot een geld
boete van 500 frank, vermeerderd met 
90 opdeciem, of een vervangende gevang·e
nisstraf van drie maanden en tot de ont
zetting gedurende een maand van het 
recht om een motorvoertnig te bestnren; 

Overwegende dat, zonder vast te stel
len dat een enkele dezer beschikklngen 
bij eenparigheid van stemmen door zijn le
den genomen werd, het hof van beroep, 
waarbij de zaak door het hoger beroep 
van 11et openbaar ministerie werd aan
llangig gemaakt, de betichting A zoals zij 
in de dagvaarding omschreven was, het 
is te zeggen met de verzwarende omstan
digheid van dronkenschap, alsook de be
tichting B bewezen verklaart; 

Dat het wegens de betichting A een 
geldboete van 500 frank, vermeerderd met 
90 opdeciem, of een vervangende gevan
genisstraf van drie maanclen, en wegens 

de betichting B een gevangenisstraf van 
vijftien dagen met schorsing gedurende 
vijf jaar en een geldboete van 100 frank 
uitspreekt ; dat het bovendien aanlegger 
veroordeelt tot de ontzetting van het r~cht 
om gedurende drie maanden een motor
voertuig te besturen; dat llet arrest, al
hoewel het de inbreuk waarvoor die ont
zetting uitgesproken werd niet nader be
paalt, moet gei:nterpreteerd worden als 
zijnde uitgesproken wegens cle betich
ting· B vermits de straf van ontzetting oni 
een voertuig te besturen facultatief is in 
geval van ireroordeling wegens feit A (wet 
van 1 Aug'ustus 1924), terwijl deze straf 
een noodzakelijk gevolg is van de wegens 
feit B opgelopen hoofdstraf (beslultwet 
van 14 November 1939, art. 10) ; 

Overwegende dat indien het arrest, in 
zover het aanlegger wegens de betich
ting A veroordeelt, niet met eenparigheid 
moest gewezen worden, vermits het de 
straf voor die inbreuk, door de eerste 
rechter uitgesproken, niet verzwaart, het 
integendeel artikel 2 van de wet van 
4 September 1891 schendt met aanlegger, 
zonder de eenparigheid van stemmen van 
de leden van het hof van beroep vast te 
stellen, tot een onderscheiden straf te ver
oordelen, wegens de inbreuk B die door 
h et beroepen vonnis niet bewezen ver
klaard werd ; 

En overwegende dat uit de beweegrede
nen van het arrest blijkt dat er ondeel
baarheicl bestaat tussen de beslissing· dat 
de verzwarende omstandiglleid van cle be
tichting A bewezen is en de wegens de 
betichting B uitgesproken veroordeling; 
dat clienvolgens de verbreking van deze 
laatste veroordeling de verbreking moet 
medebrengen van het geheel dispositief 
van het arrest ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers van 
het Hof van beroep te Brussel en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van llet vernietigd arrest; legt de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst cle 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

24 April1950. - 2° kamer. - Vogrzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Fettweis. - Gelijkluiclende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER.-~ 25 April 1950. 

1° OPENINGS'l'AXE DER SLIJTERI.TJDN 
VAN GEGISTE DRANKEN. - BEPA· 
LING VAN RET BEDRAG VAN DE TAXE. - WIJZE 
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VAN BEPALING VAN DE VERMOEDE HUURWAARDE (ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN, T. NAAMLOZI!; 
DER LOKALEN DIENENDE TOT SLIJTERIJ. VENNOOTSCHAP «THE EXCELSIOR WINE CY ».) 

2° OPENINGS'l'AXE DER SLIJTERIJEN 
VAN GEGISTE DRANKEN. - BEPA- ARREST. 
LING VAN HET BEDRAG VAN DE TAXE. -VAST
STELLING VAN DE VERMOEDE HUURWAARDE 
DOOR DE CONTROLEUR DER BELASTINGEN VAN 
HET GEBIED, MET DE MEDEWERKING VAN 
EEN DESKUNDIGE AANGEWEZEN DOOR HET 
GEMEENTEBESTUUR. - SUBSTANTIELE PLEEG
VORM. 

3° OPENINGS'l'AXE DER SLIJTERIJEN 
VAN GEGIS'l'E DRANKEN. - BEPA
LING VAN HET BEDRAG VAN DE TAXE. -VAST
STELLING VAN DE VERMOEDE HUURWAARDE 
DOOR DE CONTROLEUR DER BELASTINGEN VAN 
HET GEBIED, MET DE MEDEWERKING VAN 
EEN DESKUNDIGE AANGEWEZEN DOOR HET 
GEMEENTEBESTUUR. - GEEN VERPLICHTING 
BIJ DE RECHTSPLEGING v66R HET HOF VAN BE
ROEP HET ORIGINEEL VAN EEN DESKUNDIGEN
VERSLAG TE VOEGEN. 

1° Voor het bepalen van het bedt·ag der 
openingstame van een slijterij van ge
giste dranlcen, wot·dt de vermoede huur
waarde det· lolcalen dienende tot slij
terij vastgesteld door de controle~w der 
belastingen van het gebied, met de mede
werlcing van een deslcundige aangewe
zen door het gemeentebest~t~tt·. (Wet 
van 29 Augustus 1919, art. 3, para
graaf 1, gewijzigd door art. 57 van de 
wet van 31 December 1925.) 

2° De vm·pl'ichting, voot· de cont·role·ur der 
belas#nuen van het gebied, te zijn bijge
staan doot· een deslcundige aangewezen 
door het gemeent'ebestmw, ten einde 
de vermoede huurwaat·de d'et· lolcalen 
vast te stollen dienende tot slijterij van 
gegiste dTanlcen, met het oog op het be
palen van het bedt·ag der openingstame, 
is een sttbstantiele pleegvorm, zijnde 
voor de belastingplichtige een waat·bol'g 
tegen een willelceurige schatting ·van 
de administratie. (Wet van 29 Augustus 
1919, art. 3, paragraaf 1, gewijzigd door 
art. 57 van de wet van 31 December 
1925.) 

3° Het bewijs, waaruit blijM dat de ver
moede htt~wwaarde de·r lolcalen die
nende tot slijterij van geg·iste d·ranlcen 
vastgesteld werd door de controleu·r de·r 
belastingen van het gebied, met de me
dewerlcing van een deslMtndige aange
wezen door het gemeentebestmw, met 
het oog op het bepalen van het bedrag 
der openingstame, moet regelmatig bij
gebracht worden, doch de wet vereist 
niet dat het ot·igineel van een deslc·nn
digenverslag bij de t•eohtspleging v66r 
het hot van beroep ZOlt gevoegd wot·
den. (Wet ·van 29 Augustus 1919, art. 3, 
paragraaf 1, gewijzigd door art. 57 van 
(fe wet van 31 Dece111ber 1925.) 

VERBR .• 1960. - 34 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Februari 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van ar~ 
tikelen 97 en 112 van de Grondwet, 1317 
tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek en 
3 van de wet van 29 Augustus 1919, be
treffende de slijterijen van gegiste drun
ken; 

Overwegende dat, krachtens artikel 3, 
paragraaf 1, van de wet van 29 Augustus 
1919, betreffende de slijterijen van gegiste 
dranken, gewijzigd door artikel 57 van de 
wet van 31 December 1925, de huur
waarde der lokalen dienende tot de slij
terij wettelijk vastgesteld wordt door de 
controleur der belastingen van het gebied 
met de medewerking van een deskundige 
aangewezen door hef gem.eentebestuur; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het origineel .van het proces
verbaal van het deskundigenonderzoek, 
waartoe de administratie van financH:\n, 
luidens haar conclusies, beweert regelma
tig te zijn overgegaan, niet bij de bundel 
werd gevoegd en beslist dat, bij gebrek 
aan dit stuk, het hof van beroep zich in de 
onmogelijkheid heeft bevonden na te gaan 
of gezegde substantillle pleegvorm ovei·
eenkomstig de voorschriften van de wet 
vervuld werd ; 

Overwegende dat aanlegstei: in haar 
voorziening aanvoert dat van dat proces
verbaal een gelijkluidend afschrift voor
kwam in de aari de rechter over de grontl 
Yoorgelegde bundel ; 

Overwegencle, wel is waar, dat de wet 
niet vereist da t het origineel van een des
kundigenverslag bij de rechtspleging ge
voegd wordt, doch dat nit geen element, 
waarop het Hof acht vermag te slaan, 
blijkt dat het stuk, dat de voorziening 
voorstelt als zijnde het gelijkluidend af
schrift van het proces-verbaal vari een 
deskundigenverslag, dit karakter heeft; 

Overwegencle dat het bescheid, dat in 
de bundel van de administratie, ten tijde 
van de debatten voor het hof van beroep 
voorkwam, en dat bij de rechtspleging 
voor het Hof werd ·gevoegd, de elementen 
niet behe!st welke het hof van beroep toe
lieten het te aanzien als het bewijs leve
rende van de naleving van de door de wet 
vereiste substantH:\le pleegvorm en als 
zijnde voor de belastingplichtige een waar
borg tegen de willekeurige schatting van 
de administratie; 

Dat, inderdaad, uit clit bescheid niet 
blijkt dat de controleur der belastingen 
van het gebied, om de vermoede huur· 
waarde vast te stellen van de lokalen 
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dieriende tot de slijterij, bijgestaan wercl 
door een deskundige, noch, a fort-iori, 
door een deskundige aangewezen door het 
gemeentebestuur, zoals door de wet vereist 
wor<lt; 

Overwegende dat het middel in feite 
niet opgaat; 

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

25 April 1950. ~ 2" kamer. - Voor
zittm·, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende 
conclttsie, H. W.-J. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Plciter, 
H. Van Leynseele. 

2• KAMER.- 25 April 1950. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - INLICHTINGEN 
DOOR DE ADMINISTRATIE GEVRAAGD BIJ RET 
ONDER'ZOEK DER AANGIFTE VAN DE BELASTING
PLICR1.'1GE. - IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE 
BELASTINGPLICRTIGE ZONDER WETI'IGE REDE
NEN DE VRAAG TE BEANTWOORDEN. 

zo INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VQOR RET ROF VAN BEROEP. - BE
SCREIDEN AAN DE ADMINISTRATIE NIET OVER
GELEGD.- l\'[OGEN v66R RET ROF VAN BEROEP 
AANGEWEND WORDEN INDIEN ZI.J RET BEZWAAU 
NIET WIJZIGEN OF ONTAARDEN EN ER DUS GEEN 
NIEUWE EIS IS. 

3° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
DIRECTE BELASTINGEN. - BEWIJSKRACR'l' 
DER ~'EITELIJKE GEGEVENS. - SoUVEREINE 
IJEOORDEUNG. 

4° INKOMSTENBELAS'.riNGEN. 
BEDRIJFSBELAS'l'ING. A~'TREKBARE BE
DRIJFSVEllLIEZEN. - DIEFS1.'AL VAN TARWE 
EN VAN GELD BlJ EEN LANDBOUWEll. 

1 o Wannee·r cle belastingplichtige in ge
brelce is te be·wl.jzen dat h'ij tengevolge 
vnn 1vettige 1·eaenen belet werrl binnen 
ae tennijn van t'winUg dagen rle inlich
Ungen te verst1·elcken door rle admi
nistmtie gevmagd bij -het onclerzoelc 
van zijn aangifte, lean rle 7Mminist1·atie 
de belasting van ambstwege vesti
gen (1). (Samengeschakelcle wetten be-

(1) Raadpl. de nota onder verbr., 13 Juli 
1948 (A1-r. T'm·b1·., 1948, blz. 396; Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 457); verbr., 27 September 1949 
(zie hoger, blz. 32; Bull. en PAsrc., 1950, I, 35). 

(2). Zie verbr., 19 Februari en 23 December 
1947 (An·. T'e1"b1·., 1947, blz. 47 en 431; Bull. 
en PAsrc., 1947, I, 63 en 560). Zie de conclusie 
van de Heer advocaat-generaal W.-J. Ganshof 

_treffende de inkomstenbelastiJigen, · ar
tfi~eien 55 en 56.) 

2° De belast-ingplichtige, clie va.n ambts
wege belast wo1·dt, lean tot stav·i!ng van 
zij·it bemep met het oog op het bewijs 
van het juiste bca1·ag van zijn belast
ba1·e inlcomsten, v66r het hot van be
roep op bescheiden stmtnen die in de 
loop rler adm'in·ist-ratieve pha.se van de 
·vestiging am· belast-ing niet ove·rgelegrl 
wet·clen, voor zoveel deze bescheiden de 
aarcl van het bezwaa;· noch w·ijzigen 
noch verclnutien en alclus v66r het hof 
van bemep geen -andere eis ingestelrl 
wo;·dt clan cleze rl·ie aan de directem· 
df31' "belastingen V001'gelegd Wf31'd (2). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenN~lastingen, art. 56 en 67 ; 
wet van 6 September 1895, art. 9 en 
10.) -

3° De bepal-ing ·van rle bewi.isk1·acht rlet· 
feitelijlce gegevens beho01't tot rle so·u
ve1·eine beoordeling va;n de ;·echte1· 
over de g·rond (3) . 

4° De cliefstal van een zelcer aantal zak
lcen gedo;·sen tm·we en van een zelce;·e 
geldsom. bij een landb01/.We;· lean een 
·ue1·lies ·uUmah~en in verband met-het be
cl1'i.if van cle landbouwe;· en, bijgevolg, 
voo1· het berekenen van de beclt'ijfsbelas
Ung, a.ls berlrijfsve1'l·ies, van (le inlcom
sten V(tn het belastbaa;· :iaar of boek
jaa·r afgetrolclcen woTden (4). (Samenge
schakelde wetten betreffende cle inkom
stenbelastingen, art. 32, paragraaf l, 
al. 2.) 

(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN, T. MARY.) 

ARllEST. 

RET HOF ; - Gelet op het arrest op 
30 Maart 1949 cloor het Hof van beroep 
te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schencling van 
artikelen 61 paragraaf 3, 65, 66, 67 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld door het besluit 
van 31 Juli 1943, en van artikel 9, ali;nea 2, 
van de wet van G September 1895, cloordat 
het bestreden arrest zijn beslissing l:ieeft 
gesteuncl op nieuwe stukken (in onclerha
vig geval een strafbunclel), die cloor ver
weerder, .tegeli:ik ·met zijn verzoekschrift 
werden neergelegcl, dan wanneer die stuk
ken over~elegcl werclen tot staving van 

van der Meersch onder het arrest in Bull. en 
PAsrc., 1950, I; 588. 

(3) Zie, betreffende de belastingen, verbr., 
21 Maart 195(} (zie hoger, blz. 482; B1tli. en 
PASIC., 1950, !, 516). 

(4) Raadpl. verbr., 12 Januari en 15 Juni 
1948 (An·. T'erbr., 1948, blz. 20 en 335; Bull. 
en PASIC., 1948, I, 23 en 390). 
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een nieuw middel dat voor de eerste maal 
v06r het hof van beroep werd aangevoerd; 

Overwegende dat de directeur van de 
directe belastingen van Henegouwen 
(Oost) de reclamatie heeft verworpen die 
door verweerder op 27 Maart 1946 werd 
ingediend tegen zijn aanslagen in de be
drijfsbelastlng, in de nationale crisisbe
lasting en in de aanvullende personele be
lasting welke voorkomen onder arti
kel 14, B,. van de rol van dienstjaar ·1946, 
navordering over 1944; 

Overwegende dat de beslissing hierop 
steunt dat verweerder iri gebreke is aan 
te tonen dat wettige redenen hem belet 
hebben binnen de twintig dagen de inlich
tingen over te leggen welke gevraagd 
werden ten tijde van het onderzoek van 
de aangifte waaruit voor het jaar 1943 een 
verlies bleek van 5.122 frank, en het be
wijs te leveren van het juiste bedrag van 
zijn belastbare inkomsten ; • 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, verweer
der, tegelijk met zijn verzoekschrift het 
afschrift van een strafbundel heeft neer
g~legd waaruit blijkt dat hij op 16 De
cember 1943 het slachtoffer van een ge
wapenderhand diefstal is geweest en hij 
een som van 23.000 frank aan rovers heeft 
moeten afgeven die daarenboven 87 zak
ken van 100 kg. gedorsen tarwe hebben 
medegenomen; 

Overwegende dat het overleggen van 
die bundel door verweerder v66r het hof 
van beroep gedaan werd om het bewijs 
te leveren, dat op hem rust, van het juiste 
b'edrag van zijn belastbare inkomsten; 
dat die overlegging de reclamatie niet 
heeft kunnen wijzigen of ontaarden ; 

Overwegende. dat dus v66r het hof van 
beroep geen aanvraag werd ingediend ver
schillende van deze aan de directeur van 
de belastingen voorgelegd ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel : schending van 

artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 32, 
paragraaf 1, alinea 2, en 56 der wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakelcl door het besluit van 
31 Juli 1943, doordat het bestreden arrest 
ten belope van een som van 75.000 frank 
de inkomsten heeft verminderd welke 
door de controleur-zetter van ambstwege 
waren vastgesteld, om reden dat deze som 
de uitslag der door verweerder bewezen 
verliezen is, dan wanneer het hof niet 
vaststelt dat die verliezen met het bedrijf 
van belanghebbende enig verband hebben, 
noch dat een som van 23.000 frank, door 
belanghebbende aan de rovers afgegeven, 
van de inkomsten en niet van het kapitaal 
voortkomt; 

Overwegende dat, bij gebrek aan alle 
betwisting omtrent het karakter van be
drijfsverlies, hetwelk volgens artikel 32, 

paragraaf 1, alinea 2, van de samenge-. 
schakelde wetten, aftrekbaar is, dat zou 
volgen uit het nadeel voortvloeiend nit 
de diefstal van 87 zakken van 100 kg. 
gedorsen tarwe en uit de diefstal van 
de som van 23.000 frank, het hof van 
beroep zijn beslissing wettelijk heeft ge
motiveerd door. de souvereine vaststelling 
dat verweerder een voldoend bewijs van 
het juiste bedrag van zijn inkomsten le
vert door van het bedrag der door de 
controleur bepaalde inkomsten de som 
van 75.000 frank af te trekken welke 
het uit die diefstallen voortvloeiend 
nadeel vertegenwoordigt; dat aldus op 
een impliciete, doch zekere wijze vastge
steld wordt dat dit verlies van 75.000 fr. 
met het door verweerder uitgeoefend be
drijf van landbouwer in verband staat en 
dat het hof van beroep' het karakter van 
bedrijfsverlies heeft toegekend aan het 
nadeel voortvloeiend zowel uit de dief
stal van tarwe als uit de diefstal van 
geld; 

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

ning ; legt de kosten ten laste van de 
.Staat. 

25 April 1950. - ze kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzittei·. - Verslag
gever, H. Fettweis. - Gelij7c/;ztidende con
clusie, H. W. - J. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pieiter, 
H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 27 April 1950. 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- 0EVERBEWONERS VAN EEN ONBEVAARBARE 
EN ONVLOTBARE W A'l'ERLOOP. - RECHT OP 
VERGOEDING DER SCHADE. DIE DE NORMALE 
LASTEN VAN RET NABUURSCHAP OVERTREFT. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- GEMEENTE WELKE WERKEN DOET Ul'fVOE
REN DIE ONBEVAARBARE EN ONVLOTBARE WA
TERLOPEN VERON'l'REINIGEN. - Is NIET GE
RECH'l'IGD ZICH OP ENIG POLITIERECHT T!ol 
BEROEPEN OM ZICH TE ONTTREKKEN AAN DE 
VERGOEDING DEE SCHADE, DIE DE NORMALE 
LASTEN VAN DE NABUURSCHAP OVERTREFT, AL
DUS AAN DE ANDERE OEVERBEWONERS VEROO'R
ZAAKT. 

1 o De oeverbewoner van een o-nbevaar
bare en onvlotbare watedoop heeft 
1·echt op ve·rgoeding der door een an
det· veroorzaalcte schade, die de normale 
lasten van het nabwztrschap ovet·trett (1). 

(1) Zie verbr., 7 April 1949 (Arr. T'e,-b,·., 
1949, blz. 242; Bull. en PASIC., 1949, I, 273). 



-532-

2° Geen enlcel poUUerecht 'laat aan een ge
meente, gelegen lanus een onbevaa1·ba1·e 
en onvlotbare wnterloop toe op Z1tUcda
n·i.ge wijze werlcen nit te voeren clat 
cleze cle wateren vnn cl·ie waterloop ve;·
ont;·einigen, en nan rle mule;·c oeverbe
wone;-s een schnde · tc ve;·oorzalcen clie 
de nonnale la.sten de·r nabmwschap ave;·. 
treft. 

(GEMEEN'l'EN ~IORTSEL, WILRIJK EN EDEGEM, 
~·. SHEID EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestrellen 
arrest, 011 18 Februari 1939 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste rniclclel : schencling van 
artikelen 97 van de· Gronclwet, 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek betref
fencle het aan de akten verschulcligcl ge
loof, 644, 714, 1382 en 1383 van hetzelfcle 
wetboek, cloorclat het bestreclen ar1;est, na 
vastgestelcl te hebben clat aanlegsters een 
font begaan haclclen met de wateren van 
de Struisbeek te besrnetten, onbevaarbare 
en onvlotbare waterloop, waaraan het 
eigendorn van verweerders paalt, het 
recht van deze laatsten erkencl heeft op · 
herstelling van cle schade bestaande in de 
ornnogelijkheicl de wateren van gezegcle 
Struisbeek te gebruiken, zoncler na te 
gaan, zoals aanlegsters het in conclusies 
vorclerden, of verweerclers op de !open
de wnteren iets rneer bezaten clan een 
« tijclelijke inbezitnerning JJ, of een pre
cair bezit, eenvoudig verrnogen om van 
een 1'es null!hts, op de door de politiewet
ten geregelcle wijze te genieten, clan wan
neer, indien het zo geweest was, de be
smetting van de wateren der Struisbeek 
tengevolge van een aclministratieve maat
regel, verweerders niet zou toegelaten 
hebben een vergoeding tot herstelling 
van die beroving van dit vermogen te 
eisen, doordat ten minste, het bestreden 
arrest, .met op geen gepaste wijze de con
clusies van aanlegsters te beantwoorden, 
aan het. Hof van verbreking niet toelaat 
de wettelijkheid van de door de rechters 
over de grond gehulcligde oplossing na te 
gaan: 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na uitdrukkelijk het middel overgeno
men te hebben, door de gemeenten, hier 
aanlegsters, voorgesteld, verklaart dat de 
foutieve daad, waarop de oorspronkelijke 
eisers hun vordering steunen, niet de 
overheidsdaad is welke appellanten heb
ben gesteld wanneer zij beslist hebben 
riolen aan te leggen welke in kwestieuze 
waterloop uitmonclen, doch slechts de ge
brekkige wijze waarop cle werken inge
volge bewuste beslissing werden uitge
voerd ; dat iedere gemeente, clie een rio
lennet aanlegt om de huiswateren in een 

waterloop te storten, de nodige voorzor
gen moet nemen opdat gezegcle wateren 
door decantatie of op enige andere wijze 
gezuiverd worden clerwijze dat de aan de 
lagerliggencle eigendommen geen andere 
schade wordt veroorzaakt dan die welke 
volgt nit de normale lasten van nabuur
schap ; clat het arrest eraan toevoegt dat 
nit de overgelegde bescheiclen voldoende 
blijkt clat de bezoedel~ng der Struisbeek 
aan de consorten Sheid een schade heeft 
berokkend die, in brede mate, gezegde 
lasten overtreft; · 

0'\'erwegende dat het arrest klaar heeft 
aangeduid dat, welk ook het politierecht 
weze wa~n·op de gemeenten zich beriepen, 
trouwens zonder enige reglementaire tekst 
aan te halen, dit recht hun niet toeliet 
werlren op gebrekkige wijze nit te voeren, 
en derwijze een waterloop te bezoedelen 
en aan de aanpalende eigenaars een schade 
te berokkenen welke de .normale lasten 
van nabuurschap overtreft; 

Overwegende dat het ari·est aldus l1eeft 
doen uitschijnen dat aanlegsters, welke de 
aard van het recht van de oevereigenaars 
op het water van de Struisbeek ook weze, 
er toe geliouden waren verweerders te 
vergoeden wegens de schacle die de nor
male lasten van het nabuurschap over
treffen; dat llet, zodoencle, de in het mid
del aangeduicle wetsbepalingen juist heeft. 
toegepast, en de conclusies beantwoord 
l1eeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweecle midclel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1302 en 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, 1319 en 1320, 
van hetzelfde wetboek betreffende het aan 
de akten verschuldigde geloof, doordat het 
bestreden arrest niet nagegaan heeft, zo
als aanlegsters in hun voor het hof van 
beroep genornen conclusies staande hiel
den, of de schade waarvan verweerders 
de vergoeding vervolgden, niet voor oor
zaak had de font van zekere derden, in 
onderhavig geval het storten door zekere 
gebruikers van schadelijke stoffen in de · 
riolen, in. overtreding met de reglementaire 
voorschriften; doordat zulkdanige bewe
ring van aard zijnde, indien zij gerecbt
vaardigd was, om aanlegsters ten minste 
gedeeltelijk van hun verantwoordelijkbeid 
te ontlasten, een verdedigingsmiddel uit
maakte dat het hof van beroep gehouden 
was te onderzoeken : 

Overwegende dat verweerders geenszins 
het hierboven aangebaald stelsel van de 
gemeenten bij conclusies haclclen betwist; 
dat zij onderlijnd hadden « clat, in strijcl 
met hun beweringen, deze gemeenten niet 
aansprakelijk werden gesteld voor cle mis
bruiken lmnner inwoners, vermits deze, 
wanneer zij · een misbruik pleegden (ven
nootschap- Minerva) persoonlijk aanspra-
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kelijk werden gesteld voor het gedeelte 
dat zij bij de bezoedeling bijbrengen ll ; 

Overwegende dat het arrest dit punt 
niet betwist heeft; dat zulks blijkt voor
{~erst him·uit dat het lwf de verantwoor
delijkheid van de gemeenten steunt op 
het storten, in de waterloop, van de huis
waters welke nit de gebrekkige riolen !o
pen, en vervolgens hieruit dat het hof, 
alvorens zich nit te spreken over de ge-
1Jeurlijke aansprakelijkheid van de ven
nootschap « :Minerva Motors n en van dP 
« Vereniging der Zusters der Heilige Har
ten van .J ezus en :Marin ll deskundigen 
heeft gelast ten einde te onderzoeken of 
deze partijen, in het geding" geroepen, al 
dan niet de beek hebben bezoedeld, der
wijze dat de rechter over de grond, om de 
·omvang der verantwoordelijkheid van de 
dsemle gemeenten te bepalen, en om reke-
1ling te houden met de aansprakelijkheid 
welke zij aan derden wijten, beslist ten 
laste van aanlegsters geen aandeel in de 
1Jezoedeling der waters te leggen waartoe 
deze niet bijgedragen hebben; dat het ar
rest zich er zelfs om bekommert nader te 
bepalen, in de aan de deskundigen gege
ven opdracht, dat zij moeten aanduiden of, 
en, gebeurlijk, in welke maat iedere par
tij, de vennootschap « Minerva Motors >> 

en de « Vereniging der Zusters der Hei
lige Harten van .Jezus en Maria ll daarin 
1Jegrepen, tot de bezoedeling van de beek 
1Jijgedragen heeft; 

Waaruit blijkt dat het bestreden arrest 
nidus, ver van het middel van aanlegsters 
zonder antwoord te hebben gelaten, het 
heeft aangenomen met een onderzoeks
maatregel te bevelen welke van aard is 
om, enerzijds, de omvang van de verant
woordelijkheid van iedere aanlegster, en 
anderzijds, de uitgestrektheid van de ge
beurlijke aansprakelijkheid van derden te 
·doen bepalen, derden voor wie aanlegsters 
het verwijt richten tot de bezoedeling van 
de Struisbeek bijgedragen te hebben; 

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

ning; veroordeelt aanlegsters tot de kos
ten en tot een vergoecling van 150 frank 
jegens verweerders. 

27 April 1950. - l" kamer. - Voo1·zit
ter en vm·slaggever, H. Wouters, raads
lwer waarnemend voorzitter. -· GelijTc
luidende conclusie, H. W.-J. Ganshof van 
·der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, BB. Van Ryn en Simont. 

1" KAMER.- 27 April 1950. 

1° VOORZIENING IN VJJJRBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN.- VERPLICHTING VOOR 
DE AANLEGGER DE REGEL'!ofATIGHEID VAN ZI,JN 
VOORZIENING TE RECHTVAARDIGEN. 

2d VOORZIENING IN VERBREKING. -

'Bi:JRGERLIJKE ZAKEN. - A'uREilT DOOR EEN 
HOF VAN BEROEP NA VERBREKING GEWEZEN. 
- VOORZIENING TEGEN DIT ARREST. - VEH· 
PLICHTING JIIJ DE VOORZJENJNO EEN UITGIFTE 
Y AN RET ARRES'I' VAN VERBREKING TE VOEGEi'i. 

3° VERBREKING. - BEVOEODHEID. -
GRONDEN VAN NIET·ONTVANKELIJKHEID AL DAN, 
NIET VAN AMBTSWEGE AAN TE VOEREN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. ;._ GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID DOORDAT EEN UITGIFTE 
VAN IIET. ARREST VAN VERBREKING BI.J DJ•: 
VOOR:ZJENINO TEOEN HET NA VERWIJZING mt
WEZEN ARREST NIET GEVOEOD IS. - J\'IOET YA'i 

AMBTSWEOE OPOEWORPEN WORDEN. 
4° VOORZIENING IN VERBHEKING. -

BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENINO MOGEc 
LIJK IS. - BURGEHLIJKE ZAKEN. -' AR
REST DOOR EEN HOF VAN BEROEP NA VERBREc 
KINO OEWEZEN. - ARREST OELIJKLUIDEND 
MET RET ARREST VAN . VERBREKINO. --'- An
REST NIET VATBAAR VOOR VOORZIENING IN 
VERBREKINil. 

l o H et behoo1·t a an cle tJart-ij, die zich voo1'
ziet tegen een in lmrgm·lij lee zalcen rJe
wezen a.1-rest, de regelmaUgheid van 
hacw voo1·zieniny te rechtvaardigen (1). 

2° In burgerlijlce zaTcen t;J,ient een nitgifte 
van het arrest vcm ve1·breTcing ·regelma
tiy samen met het verzoeTcschrift ter 
g1·ijJi.e nee1·gelegcl door de partij die zich 
voorziet tegen een na ven.vi.izing gewe
zen a1··rest (2). 

3° In b7trgm·lijlce zaTcen client van ambts
weoe opgewo1·pen de gmncl van niet-arit
vanlceU.flcheicl atgeleicl 11it de omstan
cl·ighe·id dat een 7titgifte van het a1·c 
rest van ve1·brelcing niet bij de voorzie
ning tegen het na ve1·wijzing gewezen 
arrest gevoegcl wenl (3). (Stilzwijgende 
oplossing.) 

4° Geen voorziening in verbreTcing wordt 
awrvvaa1·d tegen een na vm·b1·eTfling ge
wezen an·est, voor zoveel clit tweecle 
ar1·est met het eerste an·est van het 
Hot van ve1'b1·elcing geUjlcluidend is (4). 
(Wet van 7 Juli 1865, art. l, alinea 2.) 

( « SOCIIETE COMMERCIALE MARITIME VLOE
BERGHS ll, T. << ARMEMENT ET AGENCE MARI
TIME HOOPER, ROECKENS ET ale ll.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bei3treden 
arrest, op 25 Maart 1948 geweze:ti door 

(1) Raadpl. verbr., 6 December 1949. (zie bo
ger, blz. 207; Bull. en PAsrc., 1950, I, 227). 

(2) Zie verbr., 5 Mei 1941 (Bull. en PAsrc., 
1941, I, 180). 

(3) Raadpl. verbr., 6 December 1949 (zie bo
ger, biz. 207; Bull. en PAsrc., 1950, I, 227, en de 
nota 5, biz. 228). 

(4) Zie verbr., 6 December 1949 (zie hogllr, 
blz. 207; Bull: en PASIC., 1950, I, 227). 
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het Hof van beroep te Gent, verenigde 
kamers; 

Over de ambtshalve aangevoerde grond 
van niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat aanlegster van de re
gelmatigheid van haar voorziening moet 
doen blijken, bewijs dat slechts uit de 
stukken kan voortvloeien die met het ver
zo~kschrift ter griffie werden neergelegd; 

Qverwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat dit gewezen werd tenge
volge van een arrest van verbreking dd. 
3 October 1946 waarbij de zaak naar het 
Hof van beroep te Gent verwezen werd ; 

Overwegende dat dit arrest niet voor
komt onder de neergelegde stukken, en 
dat dit verzuim het Hof in de onmogelijk
heid stelt de ontvankelijkheid van de 
voorziening na te gaan ; 

Dat, inderdaad, volgens artikel 1, ali
nea 2, :van de wet van 7 Juli 1865, geen 
voorziening in verbreking tegen een na 
verbreking gewezen arrest aanvaard 
wordt wanneer dit tweede arrest met het 
eerste arrest van verbreking gelijklui
dend is; 

Overwegende dat, bij gebreke dit op 
3 October 1946 gewezen arrest regelmatig 
over te leggen, het onmogelijk is na te 
gaan of het bestreden arrest al dan niet 
er mede gelijkluidend is, en, bijgevolg, 
of onderhavige voorziening kan aanvaard 
worden; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerders. 

27 April 1950. - 1° kamer. - Voon<:it
ter en verslagge~e1·, H. Wouters, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
l1~idende concl1tsie, H. W.-J. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH; van Ryn en Veldekens. 

2e KAMER. - 27 April 1950. 

1o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - MILITAIR GERECHTSHOF. 
- VE~DACHTE DIE WEIGERT ZICH AAN DE ON-
DERVRAGING 'l'E ONDERWERPEN EN DIE VER
KLAAiiT VERSTEK TE LATEN GAAN. - VERDE
DIGING WAARGENOMEN DOOR EEN VAN AMBTS
WEGE,,,AANGEDUID ADVOCAAT. - GEEN BOHEN
DING DER RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

zo VERAN'J'WOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING, 
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN, WAARBIJ 

•'DE VERDACHTEN ALS MEDEDADERS WORDEN 
VEROORDEELD. - NAVOLGENDE BESLISSING 

OVER DE BURGERLIJKE VORDERING. -'- HOOF
DELIJKE VEROORDEL!NG TOT SCHADEVERGOE
DING. - V ASTSTELLING DAT DE DEELNEMING 
AAN DE FElTEN DE SCHADE VEROORZAAKTE. -
WETTELIJKHEID. 

3° BINDENDE BEOORDEI"ING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAREN. - GEBREK AAN NAUWKEURIGE 
GEGEVENS TOT SCHATTING VAN DE SCHADE. -
ScHATTING « EX Ai:QUO. ET BONO ll. - WET
TELIJKHEID. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKK VORDERING. 
- MIDDEL AFGELEID UIT. DE OMSTANDIGHEID 
OAT DE INBREUK AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
GEEN SCHADE VAN BURGERLIJKE AARD KON 
VEROORZAKEN. - VOOR DE EERSTE MAAL 
v66R HET HOF VAN VERBREKING VOORGESTELD. 
,- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

5° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
'J'EN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDE· 
RING. - VERSCHILLENDE BETICHTEN. - ENIGE 
TELASTLEGGING BEHELZENDE FElTEN IN DEEL
NEMING ({EPLEEGD EN ALLEENSTAANDE FElTEN 
BUITEN OM HET EVEN WELKE DEELNEMING GE
PLEEGD. - HOOFDELIJKHEID BEPERKT TOT DE 
SCHADEVERGOEDING TOEGEWEZEN UIT HOOFDE 
VAN DE IN DEELNEMING GEPLEEGDE FElTEN. 

6o BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
DRAAGWIJDTE VAN EEN ARREST. - SaUVE
REINE BEOORDELING. - PERKEN. 

7° VERWIJZING NA VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- VERBREKING OP DE VOORZIENING DOOR DE 
BURGERL!JKE PARTIJ. VERBREKING 
SLECHTS VOOR ZOVEEL HFJT 'ARREST 'zrCH ONT
HIELD DE HOOFDELIJKHEID OP DE VEROOR
DELING DER VERDACHTEN ~ ToT SCHADEVERGOE
DING TOE TE PASSEN. - DRAAGWIJDTE VAN DE 
VERWIJZING. 

go RECHTERLIJKE INRICHTING. -
MILITAIR GERECHTSHOF. -DOOR DE TERRI
TORIALE COMMANDANT OVERGEMAARTE LIJST 
WAAROP GEEN ENKELE OPPEROFFICIER WERD 
VERMELD. - VERMOEDEN DAT DE NOOD
WENDIGHEDEN VAN DE DIENST VERHINDERDEN 
ER EEN AAN TE WIJZEN. - MILITAIR GE
RECHTSHOF, BENEVENS DE BURGERLIJKE MA
GISTRATEN, SAMENGESTELD UIT EEN LUITE
NANT-KOLONEL EN UIT TWEE MAJOORS. -c 

WETTEL!JKHEID. 

9° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- 00RZAKELIJK VERBANO TUSSEN DE IN
BREUK EN DE SCHA!)E. - SOUVEREINE BEOOR
DELING. 

10° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- S'l'RAFZAREN.- BuR
GERLIJKE VORDERING. - GEEN VERPLICHTING 
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:vOOR DE llECHTER AL DE IN CONCLUSIES AAN
GEVOERDE AllGUMENTEN TE ONDERZOEKEN. 

1° Daa1· het mi!ita-i1· gerechtshof op stuk
lcen beslist, is er geen schending de1· 
rechten van de verdediging wannem· de 
verdnchten, op de tm·echtzUting aanwe
z(q, weigerden zich aan de onclm·vrnging 
door de voo1·zitte1· te onde1·wm·pen, te
vens ve1·klna·rden verstek te laten gaan, 
en h·un vm·flecliging flOOT een van ambts
weue aangednifle 1·aaclsman wm·cl waa1·
genomen. 

2° W anneer de ve·rdachtelt, door een in 
klracht van gew'ijsde gegaan an·est (1), 
op de publieke vordering, als mecleda
ders weuens het plegen van een inb1'ettk 
ve1·oo1·deeld wm·clen, 1·echtvaarcligt de 
rechtm· over de g1·oncl, die naderhand 
over de bu1·ger!ijlce vo1·dering beslist, op 
wettige wijze httn hoofdelij lee ve1'001'de
Un,q tot schadevergoeding, zo hij vast
stelt flat hun deelneming aan de feiten 
de schade .vm·oo1·zaakte. (Sttafwetboek, 
art. 50.) 

3° Bij geb1·ek awn ·IU.tnwlcetwige gegevens 
tot schatting, kan de t·echtel· over de 
g·ronrl ex requo et bono de schade 1·amen 
1loor rle inbreuk aan rle burgerUjlce 1Ja1·
Uj ·ver001'Zaakt (2). 

4o Mag niet voo1· de ee·rste mftal v66'1' het 
Hof opgeworpen wo1·rlen, het miclclel af
ueleirl ttit de omstanrligheicl dat de in
b1'euk- in onrle1·havig geval de misrlaad 
voo1·zien floor aTtilcel 118bis van het 
Strafwetboeli; - aan de bm·gerlijlce 
pa·rUj - te·r zalce rle Staat - geen 
scharle van burgerlijke aard kon verocw
zaken (3). 

5° Wanneer verschUlenrle venlachten ver
oorrleelrl wonle·n wegens een enlcele te
lastlegging, behelzenrle teueUjlc feUen in 
rleelneming gepleegd en alleenstaande 
feiten gepleegd bttiten om het even wellce 
deelneming, gnat rle t·echte1· ove·r de 
IJI"Ond, tot het vnststellen dC'I' awn fle b·ur
uerUjke pn·rf'ij ve1·schulrligde ve1·goerUng, 
ove1· tot een ondencheirl tu.ssen de feiten 
en past hij slechts de hoofdeUjkheid toe 
op · de schadever,qoedilng toegewezen uit 
hoofde van de fin deelneming gepleegde 
teit'en (Strafwetboek, art. 50.) 

6° Ten aanz·ien van het gewijscle beo01·
rleelt rle 1·ech te1· ove1· rle g1·ond, op sott
vere-i-ne wijze de rlmar1wijflte van een 

(1) Betreffende de voorziening tegen dit ar
rest, zie verbr., 22 December 1947 (Ar1·. 1'e1'b1·., 
1947, biz. 425; Bull. en PASIC., 1947, l, 555). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
25 October 1948 (Ar1·. 1'erb1·., 1948, biz. 52; 
Bull. en PAsrc., 1948, I, 600). 

(3) Betreffende de schade door de Staat gele
den uit hoofde van een iribreuk tegen zijn uit
wendige veiligheid, zie verbr., 9 Februari en 

m·rest, mits hij de 1clare en 1W'll1vkeu
rige bewoo1·clingen e·r van niet te{len
spl·eekt. 

7° Wannem·, op de vo01·z·ien·ing van de b!tr
{ferUjke pa1·tij, een an·est ve1·b·ro1cen 
wercl, doch slechts voor zovee.l het zich 
onthielcl de hoofdelijlcheirl op de veroor
rleU;ng fler ve1·dachten. tot schacleve·rgoe
rl'in{f toe te passen, hoeft rle rechte·r o1J 
ve·rwijzing, rl-ie een onclerscheicl mnakt 
tussen fle voor bewezen ve1·klaa1·rle fei
ten en slechts de hoofrlelijkheid ttU
spreelct ttit hoofcle der in deeln.emin{l ge
pleegrlc feiten, niet mee1· rle sommen te 
bepalen tot beloop man1·vnn de overige 
feiten, buiten om het even welke deelne
ming gepleeua, aan de bm·ge1·lijlce pn1·tij 
schnrle ve1'0omaakten. 

8° Wannee1· het blijlct wit het proces-ver 
baal vwn lotinii cl€1' militai1'e leclen vwn 
het militai1· gerechtshof dat de lijst 
ovm·uemankt doo1· de terTitoriale com
manrlant ueen enlcel opperojficier be
vatte, ~noet hien1.it worden afgeleid dat 
(le nooclwenrligheclen van de clienst niet 
toelieten er een aan te rlttirlen; clien
volgens was het mUita·ir gerechtshof, be
neve/is de bwrgeTlij ke ma,qistl'aten, 1'e
gelmatig samengestelrl uif een lttitenant
lcolonel en twee majoors (4). (Besluit
wet van 26 Mei 1944, art. 7, aangevuld 
door de besluitwet vim 30 J anuari 1946.) 

9° De 1·echtm· over de g1'0nd beoorcleelt op 
sonveTeine wijze het al cl·an niet be
stann ·in feite van een oo1·zakelijlc ver
bancl Mtssen de inbTmtk en rle schade 
waa1·vnn de bu1·ge1·lijke pm·tij vergoe
ding eist (5) • 

10° De veTplichUng de vonn·issen en ar-
1'esten te motiveren sluit deze niet in de 
in conclt~sies aan{fevoercle <M'{I!tmenten te 
beantwoorden (6). (Grondwet, art. 97.) 

(BACQ, STAD BRUSSEL EN BELGISCHE STAAT, 
T. STAD !!RUSSEL, BRUNET EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 Mei 1949 gewezen door het 
:Militair Gerechtshof, zetelende te Luik; 

I. Aangaande de voorzieningen inge-

20 December 1948 (Ar1·. 1' m·br., 1948, biz. 77 
en 653; Bull. en PAsrc., 1948, I, 88 en 735). 

(4) Verbr., 27 Febrnari 1950 (zie hoger, 
biz. 419; Bull. en PAsrc., 1950, I, 447). 

(5) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
28 Maart 1949 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 231). 

(6} Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
2 Februa1·i 1948 (Arr. Ve1'b1·., 1948, biz. 68; 
Bull. en PASIC., 1948, I, 76). 
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steld door aanleggers Arthur Bacq en 
Jules Bottemanne : 

Over het eerste middel door beide aan
leggers voorgesteld : schending van de 
rechten van de verclecliging doordat het be
streclen arrest niet vermeldt clat beklaag
den door de heer voor)l;itter van het mili
tair gerechtshof werden ondervraagd en 
dat de afwezigheid in het arrest van om 
het even welke vermelding omtrent de ver
dediging aantoont clat aanleggers v66r het 
militair gerechtshof verstek hebben laten 
gaan: 

Overwegencle dat het proces-verbaal der 
terechtzitting van 22 Maart 1949 vermeldt 
dat aanleggers, die beiden in de gehoorzaal 
van het hof aanwezig waren, verklaard 
hebben verstek te willen laten gaan; 

Overwegende dat wanneer, zoals in on
derhavig geval, het militair gerechtshof 
een zaak in tweede aanleg behandelt, de 
procedure in principe op bescheiden ge
schiedt. (Wetboek van 1814, art. 234; be
sluitwet van 27 Januari 1916, art. 6); 

Dat aanleggers, die, zoals uit het pro
ces-verbaal van de terechtzitting blijkt, 
geweigercl hebben zich aan de ondervra
ging te onderwerpen en wisten, of althans 
moesten weten, welk het gevolg van die 
weigering zou zij'u, de afwezigheicl van 
ondervraging niet als een schending van 
hun recht van verclediging kunnen inroe
pen; 

Overwegende, bovenclien, clat het pro
ces-verbaal van de terechtzitting van 
5 April 1949 vaststelt dat JHer Beyaert van 
de Balie te Luik de verclediging van Bot
temanne, alsook cUe van de andere niet 
verschijnende beklaagden heeft voorge
dragen; 

Dat alclus het midclel feitelijke groncl
slag mist ; 

Over het tweecle middel voorgesteld 
evenals het eerste door beicle aanleggers : 
schending van artikel 50 van het Straf
wetboek, doordat het bestreden arrest 
ten onrechte de hoofdelijkheid aanvaardt 
ten aanzien van een gedeelte van de ge
eiste en toegekende schaclevergoeding, 
wanneer iedere aanlegger een individuele, 
afzonderlijk en op zichzelf staande << actie 
heeft uitgevoercl Jl en een « individuele 
inbreuk heeft gepleegd op artikel ll8b'is 
van het Strafwetboek, inbreuk die indi
viduele en afzonderlijke burgerlijke ge
volgen moet hebben JJ : 

Overwegende dat, bij arrest dd. 24 April 
1946, waarvan de beslissingen over de pu
blieke vordering kracht van gewijsde heb
ben verkregen, het militair gerechtshof 
aa:i:tleggers schuldig heeft verklaard aan 
de misdaden voorzien bij artikel 118bis 
van het Strafwetboek, gewijzigd door 
artikel 1 van de wet van 19 Juli 1934 
en door artikel 3 van de besluitwet van 
17 December 1942 om deze, samen met 

al hun meclebeklaagden, te hebben ge
pleegd of aan het plegen er van recht
streeks medegewerkt te hebben of, door 
welke {laacl ook, tot de uitvoering er van 
zodanige hulp verleend te hebben dat zon
der hun bijstand' de misclaacl niet kon ge
pleegcl worden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat aanleggers, door hun deelne
ming aan bedoelde misdaden, de Bel
giselle Staat, burgerlijke partij, een-zede
lijke schade van 100.000 frank en een 
stoffelijke schade, die 200.000 frank be
Joopt, hebben veroorzaakt; 

Dat aldus de rechter over de grond de 
toepassing, welke hij van de bepalingen 
van artikel 50 van het Strafwetboek ge
daan heeft, wettelijk gerechtvaardigd 
heeft: 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, aangevoerd 
door Bacq en door Bottemanne : schen
ding van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboe4:, doordat het bestreden arrest 
aanleggers tot het betalen van een schade
vergoeding aan de burgerlijke partij, de 
Belgische Staat, heeft veroordeeld, alhoe
wel deze niet heeft aangetooncl dat de toe
passingsvoorwaarden van bovenbedoelcle 
wetsbepalingen in onderhavig geval voor, 
handen waren, namelijk : 1 o de schending 

- van een burgerlijk recht; 2° de mogelijk
heid het juiste bedrag van de veroorzaakte 
schade te bepalen; 3° het oorzakelijk ver-. 
band met de voor vaststaand bewezen mis
drijven : 

Overwegende dat het bestreden arrest,. 
bij verwijzing naar het niet verbroken ge
deelte van het arrest cld. 24 April 1947 ,' 
verklaart dat aanleggers samen met de· 
medebeklaagden, welke het opsomt, door 
hun misdadige handelingen de duur van 
de oorlog verlengd en de kosten van de 
weerstand verhoogd hebben; dat het b.e
drag zowel van de zedelijke als stoffe
lijke schade aldus veroorzaakt aan de 
burgerlijke partij niet kan gerechtvaar
digd worden door bescheiden en slechts 
ex aequo et bono kan worden geraamd; 

Dat door die beweegredenen het mili
tair gerechtshof aan de burgerlijke ver
oordelingen, die het tegen aanleggers uit
spreekt, een wettelijke grondslag heeft ge
geven; 

Overwegende dat aanleggers, bij het 
tweede onderdeel van hun derde middel, 
aanvoeren dat de misdaden, waaraan zij' 
schuldig werden bevonden, de Belgische _ 
Staat geen schade van burgerrechtelijke 
aard hebben berokkend en dat alleeu 
soortgelijke schade, ter uitsluiting van 
alle andere, onder meer deze volgende uit 
de verhoging van de uitgaven gedaan om 
het grondgebied van BelgHl te bevrijden, 
op herstelling recht geeft ; 
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Overwegende desaangaande, dat bewust 
onderdeel vreemd is aan de bevoegdheid; 
dat het noch v66r de eerste rechter noch 
in hoger beroep werd voorgesteld en niet 
voor de eerste maal in verbreking kan in
geroepen worden ; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel feitelijke grondslag mist 
en dat het tweede nieuw is en, derhalve, 
niet ontvankelijk ; 

II. Aangaande de voorziening ingesteld 
door de burgerlijke partij, de Belgische 
Staat: 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1315, 1317, 
1319, 1320, 1322, 1350, 1351, 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest, om het uitspreken van de 
hoofdelijkheid tussen de veroordeelde 
betichten tot slechts een gedeelte van 
de aan de Belgische Staat veroorzaakte 
schade te beperken, verklaart dat de ver
oordeelclen wegens verschillende feiten 
veroorcleeld werden, tenzij wat een feit 
aangaat, -(de deelneming aan de Grote 
Agglomeraties), en besluit dat cc de hoof
delijkheid slechts client toegepast in de 
mate waarin dit gemeeJi misdrijf de sella
de veroorzaakt heeft waarvan het totaal 
bedrag definitief vastgesteld is ll, clan 
wanneer het arrest del. 24 April 1947 vast
stelt in zijn niet verbroken gedeelte, ge
deelte dat kracht van gewijsde bekomen 
lJeeft, dat de misdadige bedrijvigheid van 
de veroordeelden cc en namelijk hun deel
lleming aan de uitvoering van de Grote Ag
glomeraties van aard is geweest het gezag 
van de Duitsers te vermeerderen op de 
opgeslorpte gemeenten en toegelaten heeft 
verdachte elementen in de vernieuwde 
schepencolleges in te schakelen ll ; dat zij 
(de veroordeelden) aldus cc aan hun mede
burgers het slechte voorbeeld hebben ge
geven en dat alles wat van aarcl was dr 
vijand stoffelijk of zedelijk te begunsti
gen en de weerstand te ontzenuwen ook 
zijn invloed op de duur van de oorlog 
en op de kosten van de weerstancl heeft 
gehad )), waaruit volgt clat dit arrest al
clus als oorzaak van cle vastgestelde sella
de slechts de deelneming aan de Grote Ag
glomeraties aangenomen heeft (met als 
gevolg het slechte voorbeelcl aan de mede
bnrgers en het voordeel voor de vijancl) 
en dat het bestreden arrest alclus niet, 
zonder de kracht van het gewijsde te 
schenden, dat aan het arrest dd. 24 April 
1947 gehecht is, verklaren kon dat de deel
neming aan de Grote Agglomeraties, te
gen de veroordeelden aangenomen, slechts 
een gedeelte van de schade veroorzaakt 
had: 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, het oorzakelijk verband tussen de 
aan de Belgische Staat berokkende schacle 
en de schuldige handelingen van de ver-

oordeelden souverein beoordelende, vast
stelt dat er tussen die strafrechtelijke da' 
den sommige zijn die in gemeen overleg, 
met het oog op de oprichting van << Groot
Brussel ll gepleegd zijnde geweest, aan 
allen gemeen zijn; dat hij er op wijst dat 
andere daden afzonderlijk en zoncler deel
neming van andere veroordeelden werden 
verricht · 
Overw~gende dat de omstandigheid dat 

afgezonderde feiten in een zelfde betich
ting omvat zijn, niet aan de rechter over 
de grond het recht ontzegt na te gaan of 
er een enig misdrijf bestaat dat aan de 
burgerlijke partij toelaat de hoofclelijke 
herstelling na te streven van een nadeel 
dat voortvloeit ten dele uit de gemeen
schappelijke gedragingen van al cle ver
oordeelden, ten dele uit hun afgezonderde 
handelingen ; 

Overwegende, wat betreft het gezag van 
het gewijsde, dat de rechter over de grond 
souverein de draagwijclte van een arrest 
bepaalt op voorwaarde dat hij de duide
lijke en nauwkeurige bewoordingen ervan 
niet tegenspreekt ; 

Dat in strijd met datgene wat het mid
del staande houdt, het arrest van 24 April 
1947 niet duiclelijk en nauwkeurig beslist 
dat de geheelheid van de schade aan de 
Belgische Staat veroorzaakt als enige oor
zaak heeft de in overleg gepleegde han
delingen van de wegens de oprichting 
van « Groot-Brussel ll veroordeelde be
klaagden; 

Dat _het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 1101, 1102, 1134, 1317, 1319, 1320, 
1322, 1382 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest om het uitspreken van de hoof
delijkheid tussen verweerders tot een ge
deelte van de definitief vastgestelde schade 
te beperken verklaart « dat het gedeelte 
van de schade voortkomende van hun deel
neming aan de Grote Agglo:tneraties kan 
vastgesteld worden voor de zedelijke 
schade op 100.000 frank en voor de stof
felijke schade op 200.000 frank ll zonder 
aan te duiden welke andere misdadige 
bedrijvigheid van elk van de veroordeel
den de oorzaak van het overschot van 
de schade was geweest, dan wanneer de 
door aanlegger genomen · conclusies de
d(m gelden dat het arrest van het militair 
gerechtshof te Brnssel dd. 24 April 1947 
vastgesteld had dat het de deelneming 
van verweerders aan de Grote Agglome
raties en zijn gevolgen waren die aan de 
Belgische Staat de -gehele schade veroor
zaakt hadden, verklaring van het arrest 
dd. 24 April 1947, die, overigens, door het 
arrest van het Hof van verbreking dd. 
22 December 1947 aangenomen wordt : 

Overwegende dat het arrest van 24 April 
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1947 .de schade door ieder van de zes ver
weerders · aan de Belgische Staat, burger
lijke partij, berokkend, op 5 millioen fr., 
(voor zedelijke schade) .eh 1 millioen fr. 
(voor materiele schade) heeft bepaald; 

Dat het bestreden arrest, uitspraak 
doende binnen de perken van de verwij
zing, beslist dat de oprichting van de 
Grote .Agglomeraties aan de Belgische 
Staat een zedelijke en een stoffelijke 
schade heeft veroorzaakt die het heeft ge
raamd op 100.000 frank en 200.000 frank 
en dientengevolge de zes verweerders 
tot betaling van die sommen hoofdelijk 
gehouden heeft verklaard; 

Dat, gelet- op voormeld bep<~rkt uit
werksel van de verwijzing, het bestreden 
arrest de sommen niet moest bepalen tot 
beloop waarvan ieder van de overige be
wezen verklaarde feiten aan de Belgische 
Staat schade heeft veroor;.makt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

III. Aangaande de voorziening ingesteld 
door de Stad Brussel, burgerlijke partij ; 

Over het eerste micldel : schending van 
artikelen 1, 2, 7, 8 en 11 van de besluit
wet del. 26 Mei 1944 betreffende de be
voegdheid en de rechtspleging in zake mis
daden en wanbedrijven tegen de veiligheid 
van de Staat, 1 en 2 van de besluitwet del. 
30 Januari 1946 tot aanvulling van arti
kel 7 van de hierboven aangeduide be
sluitwet dd. 26 Mei 1944, 4 en 5 van· 
de besluitwet del. 4 Mei 1945, tot wijzi
gin~ en aanvuJling, wat betreft de inrich
ting, van de militaire rechtsmachten, van 
de hierboven · aangeduide besluitwet del. 
26 Mei 1944 en van de besluitwet del. 
27 Mei 1944 tot uitbreiding van de be
voegdheid van de krijgsraden en tot ver
korting van de rechtspleging voor be
paalde misdrijven, en 97 van (le Grond
wet, doordat het bestreden arrest ge
wezen werd door het militair gerechts
hof, samengesteld, benevens de voor
zitter en de tweede burgerlijke magis
traat, uit een luitenant-kolonel en twee 
majoors, en dat uit geen enkele vaststel
ling van het arrest of uit andere stukken 
van de rechtspleging blijkt dat de be
voegde territoriale commandant, wegens 
de noodwendigheden van de dienst, voor 
de dienst van het militair gerechtshof, 
geen opperoflicier, noch een kolonel, noch 
een luitenant-kolonel, heeft kunnen aan
duiden, zodat het bestreden arrest gewe
zen werd door een kamer van het militair 
gerechtshof welke onregelmatig was sa
mengesteld of waarvan, althans, de re
gelmatigheid van de samenstelJing 'niet 
kan worden nagegaan : 

Overwegende dat, luidens . het proces
verbaal del. 23 Februari 1949, waarvan de 
vermeldingen niet wegens valsheid worden 
::tangeklaagd, de militaire leden, geroe-

pen om deel uit te maken van het mili
tair gerechtshof (Vlaainse kamer) . zete
lende te Luik gedurende de maand Maart 
1949, door de voorzitter van die kamer,_ 
.bijgestaan door een adjunct-grifliei' 'van 
dit hof, we1·den uitgeloot bij middel van 
de lijst, die aan die magistraat, regel
matig door de territoriale commandant 
van·de provincie Luik werd overgemaalrt, 
lijst die omvatte : een kolonel, een lui
tenant-kolonel en vijf majoors; 

Overwegende dat, wanneer dienstnood
wendigheden de territoriale commandant 
verhinderen hetzij een generaal, hetzij 
een kolonel, hetzij een luitenant-kolonel 
aan te duiden voor de dienst van het mi
litair gerechtshof, dit rechtscollege Iran 
worden samengesteld, .benevens de voor
zitter en de tweede burgerlijke magis
traat, uit drie hoofdolflicieren zonder · on
derscheid van graad (artikel 7 van de be
sluitwet van 26 Mei 1944, aangevuld door 
de besluitwet van 30 Januari 1946); _ 

Overwegendc dat de onmogelijkheid 
waarin de territoriale commandant zich 
bevonden heeft, wegens dienstnoodwen
digheden, de naam van een opperoflicier 
op de lijst te brengen welke hij aan de 
voorzitter van het militair gerechtshof 
heeft overgemaakt, ten genoege van rech
te blijkt nit het feit dat alleen de namen 
van een kolonel, van een luitenant-kolo
nel en van vijf majoors op bedoelde Iijst 
voorkomen; 

Dat dientengevolge het middel feite-
lijke g·rondslag mist; . 

Over het tweede middel : schendihg van 
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek 3 en 4 van de wet van 17 April 
1878 be~attende de voorafgaande titel 
van' het Wetboek van rechtspleging in 
strafzaken, 33 van de wet . van 15 Juni 
1899, bevattende de eerste titel van: het 
Wetboek van militaire strafrechtspleging, 
en 97 van de Grondwet, doordat, eer
ste onderdeel, het bestreden arrest de 
burgerlijke partij, aanlegster, van haar 
eisen tot schadeloosstelling van het na
deel waarvan de elementen v66r het mi
litair gerechtshof in betwisting waren 
gebleven, heeft afgewezen onder voor
wendsel dat deze administratieve uitga
ven vertegenwoordigen die gedaan werden 
krachtens een door de bestendige depu
tatie goedgekeurde begroting; dat de v_er
nietiging van die posten van de begrotmg 
nooit nagestreefd werd, noch door de wet 
ambtshalve werd opgelegd; dat deze admi
nistratieve uitgaven dan ook noch aan de 
Stad Brussel noch aan de andere gemeen
ten van het voormalige << Groot-Brussel >> 
schade hebben . berokkend die het gevolg 
van het onrechtmatig optreden van de 
veroordeelden zou zijn; en doordat, tweede 
onderdeel, het bestreden arrest aldus be
twist heeft dat de aangevoerde schade 
het gevolg van de strafbare handelingen 
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van·· de veroordeelden zou zijn; om re
'denen 'die niet dienend zijn eli ~lie de 
beslissing op dat punt onmogeHjk kun
neli rechtvaardigen en die, in alle geval, 
de middelen van de conclusies van aan
legster zonder antwoord laten, welke 
inroepen : a) wat het eerste punt van 
haar eis betreft, dat het volstaat dat 
de betwiste schade « een gevolg is ge
weest van de strafbare eenmaking van 
<< Groot-Brussel », in dien zin dat de schade 
gel eden... niet zou tot stand gekomen zijn 
indien het misdrijf ... niet was gepleegd » 
en << dat dit ontegensprekelijk het geval 
is, daar deze eenmaking een vereffening 
der wed den... noodzakelijk maakte ... ll ; 
b) wat het tweede punt van haar eis be
treft, dat de veroordeelden de schadelijke 
maatregelen gedwee hebben uitgevoerd 
« wanneer de wettige schepenen steeds 
alles hadden in het werk gesteld om 
zulks te verhinderen ll en « dat indien de 
strafbare daad van de administratieve 
meerderen van betichten een van de be
standdelen is geweest die de besproken 
schade heeft veroorzaakt, het niettemin 
vaststaat dat de fout... beg a an door be
tichten een onmisbare schakel is geweest 
in de reeks van oorzaken die aan de oor
sprong liggen van de SChade ll, en dat 
dus het bestreden arrest niet wettelijk 
gemotiveerd is : 

Overwegende, met betrekking tot het 
eerste onderdeel van het middel, dat de 
bewoordingeu waarin de bestreden beslis
sing is vervat aantonen dat het militair 
gerechtshof zich tot de gedeeltelijke ont
zegging van de eis van aanlegster heeft 
laten overhalen, geenszins door de rechts
opvatting dat door de bevoegde overheid 
goedgekeurde administratieve uitgaven in 
geen geval kunnen voortvloeien uit een 
misdrijf,- maar wel door deze beschou
wing dat, om de redenen welke het aan
geeft, de verhoging der wedden en ver
goe.dingen van ambtenaren en bedienden, 
de kosten in zake onderwijs en in zake 
politie niet het gevolg zijn van de mis
drijven waaraan de veroordeelden schul
dig werden verklaard door het arrest van 
24 April 1947; 

Dat deze beoordeling souverein is; 
o'verwegende dat, bij het tweede onder

dee! van haar tweede middel, aanlegster 
het bestreden arrest verwijt de argumen
ten niet te hebben bean:twoord waaruit 
zij meende te mogen afleiden dat er een 
verband van oorzaak tot gevolg bestaat 
tussen de misdrijven wegens welke Ver
weerders werden veroordeeld en de ver
hoging van bovenbedoelde uitgaven ; 

Overwegende dat geen wetsbepaling de 
rechMr over de grond, op straf van nie
tigheid van zijn uitspraak, tot beantwoor
ding verplicht van de argumenten welke 
een der gedingvoerende partijen doet gel-

!,len tot staving der middelen welke zij 
aanvoert; 

Dat uit het vorenstaande blijkt dat het 
arrest op de conclusies van aanlegster een 
passend antwoord heeft gegeven; 

Dat aldus het tweede middel niet kan 
aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie-

~~:;~: v::~ij~~sf::~e;::~~r~:~f{ J: b~:. 
gerlijke partijen, Belgische Staat en Stad 
Brussel ieder tot een schadevergoeding 
van 150 frank jegens ieder van verweer
ders. 

27 April 1950. - 2<' kamer. ___: Voon~:it
ter, H. de Oocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gevet·, H. Simon. - Gelijkluidende con
clusie, H. Oolard, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Delacroix, della Faille 
WHuysse en Van Ryn. 

1" KAMER.- 28 April 1950. 

1° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSOHULDIGD 
GELOOF. - REOHTER IN HOGER BEROEP 
VAS1'STELLENDE DAT EEN PARTIJ IN HOGER BE
ROEP GEEN ENKEL MlDDEL AANVOERT DAT NIET 
DOOR DE EERSTE RECHTER ONDERZOCHT WERD. 
- MIDDEL VOOR DE RECHTER IN HOGER BE
ROEP IN OONOLUSIES- AANGEVOERD. - NIET 
BEOORDEELD DOOR HET BEROEPEN VONNIS. -
SCHENDING VAN RET AAN HET VONNIS EN AAN 
DE OONOLUSIES VERSCHULDIGD GELOOF. 

2o REDENEN DEJR VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
VONNIS DAT UIT DE BEDOELING DER PAR
TIJEN RET BESTAAN VAN EEN OVEREENKOMST 
VAN BEWONING AFLEIDT EN NIET VAN EEN 
HUUROVEREENKOMST. - 00NOLUSIES BEWE
RENDE DATER NOODZAKELIJK VERHURING !S, 
VAN ZODRA ER AKKOORD BESTAAT OVER EEN 
PRIJS VOOR RET GENOT VAN EEN ZAAK GEDU
RENDE EEN BEPAALDE TERMIJN. - NIET BEANT
WOORDE OONOLUSIES. - SOHENDING VAN AR
TIKEL 97 VAN DE GRONDWET. 

1 o Schendt het geloot aan het be·roepen 
vonnis en aan de concl~Ulies verschu.l
fligd, de besliss'i11g van -ae 'f'Cchter in ho
ger beroep die vaststezt dat een pat·tij 
voor hern geen enlcel middel aanvoert 
dat n·iet dom· de eerste rechter onder
zocht wet·d, en diens vonnis bevestigt 
onclet· de enkele verwijzing naar cle mo
tieven van clit vonnis, dan wanneer deze 
partij' in t•egelmatige conClusies' voor 
cle rechtet· in hoger beroep een middel 
aanvoercle dat clo01· cle eet·ste rechter 
niet beantwo.ord werd (1). 

(1) Verbr., 18 Juni 1948 (Arr. Verbr., 1948, 
blz. 342; B~tll. en PAsrc., 1948, I, 399); 24 Fe
bruari 1949 (A1r. Verb1·., 1949, blz. 145; Bull. 
en PAsrc., 1949, I, 162). 
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:l 0 Is niet gemotiveerd, he~ vonnis beslis
sende dat, wegenl! de lJedoelin.g de1· par
tijen, een ove1·eenlc.omst sleohts een over
eenlcomst ·van bewon;ing van een onroe
rencl go eel uitrnaa1ct, zoncler cle bewe
ring te beantwoorclen, ·in regelrnatige 
oonol-ltsies voorgeb1·aoht, flat er noodza
lcelijk h·uw·ove1·eenkomst is van zodra, 
zoals in onde1·havig geval, ovm· een prijs 
overeengelcornen we1·a voo1· het genot 
·van een. zaalc geclurende een bepaalde 
tennijn (1). (Grondwet, art. 97; Burg. 
Wetb., art. 1709.) 

(LEQUE'l', 'l'. NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP 
GRANDS MAGASINS «AU BON MAROJIE ».) 

ARRES'l', 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 4 December 1947 in boger be
roep gewezen door de Recbtbank van eer
ste aanleg te Luik.; 

Over de eerste twee middelen samen, 
bet eerste : scbending van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat bet bestreden von
nis aanlegger van zijn vordering tot huur
verlenging afwijst en zijn uitzetting uit 
het litigieus onroerend goed beveelt om 
reden dat hij dit niet kracbtens een huur
contract betrok, zonder de middelen te 
beantwoorden waarbij aanlegger in zijn 
conclusies in boger beroep staande hield : 
1° « dat in het licht van de recbtsprinci
pes, waarop de eerste recbter gemeend 
heeft geen acht te moeten slaan, bet voor
kotnt dat appellant wel huurder was, 
vermits hij een huurgeld (prijs) betaalde 
voor het genot van een zaak (buis), ge
durende een bepaalde tijd (drie maan
den), drie voorwaarden sine qua non, 
doch voldoende, luidens artikel 1709 van 
het Burgerlijk Wetboek, voor het bestaan 
van een buurcontract, wat, bijgevolg, de 
uitzetting van de titularis belet Jl; 2° clat 
verweerster aan aanlegger vier en veertig 
kwijtschriften heeft afgeleverd met de 
vermelding « voor huurgeld Jl of << voor 
J:mur ll, en dat zij alzo aan aanlegger 
<< vier en veertig maal, en clit gedurende 
bijna vier jaar, heeft bevestigd dat hij 
huurder was vermits hij een buurgelcl be
taalde ll ; 3° dat verweerster aan aanleg
ger een opzegging heeft betekend waarin 
de bij artikel 4 van de besluitwet van 
12 Maart 1945 voorgescbreven tekst voor
komt, << wat ongetwijfeld het bestaan van 
de rechtsbanden tussen eigenaar en \mur
der betekent ll ; doordat, bijgevolg, het 

. bestreden vonnis beslist dat aanlegger het 

(1) Betreffende het onderscheid tussen de 
huurovereenkomst en de overeenkomst van be
waning, raadpl. verbr .. Fr., 20 December 1949 
(Sirey, 1950, 1, 64) en de nota onderaan dit 
arrest. 

litigieus onroerend goed niet betrok: 
krachtens een huurcontract, zonder de 
middelen te beantwoorden waarbij aan
legger precies het bestaan van bet huur
contract wilde bewijzen dat hij im;iep; 
doordat bet bestreden vonnis dus niet wet
telijk gemotiveerd is; het tweede : scherr
cling van artikelen 1134, 1319 en 1320 van 
het Burgerlijk Wetbo.ek, doordat het be, 
streden vonnis aanlegger zijn vordering 
tot huurverlenging heeft ontzegd en hem 
bevolen beeft het litigieus onroerend goed 
te ontruimen, om reden dat aanlegger, «in 
hoger beroep geen argument aangevoerd of 
geen opmerking gemaakt heeft welke .niet 
reeds werden onderzocht en geinterpre
teerd door de eerste rechter ll dan wan

·ueer aanlegger in zijn conclusies drie mid
delen had aangevoerd welke de eerste 
rechter niet had beantwoord, te weten : 
1° << dat in bet licht van de rechtsprin
cipes, waarop de eerste recbter gemeend 
heeft geen acht te moeten slaan, het voor
komt dat de appellant wel huurder was 
vermits hij een huurgeld (prijs) betaalde 
voor het genot van een zaak (hu_is), ge
durende een bepaalde tijd (drie maanden), 
drie voorwaarden s·ine qua non, doch vol
doende, luiclens artikel 1709 van het Burc 
gerlijk W etboek, voor het bestaan van een 
huurcontract, wat, bijgevolg, de uitzet
ting van de titularis belet ll ; 2° dat vero 
weerster « opzegging heeft betekend en 
daarin de door de buishuurwet voorge
schreven tekst heeft doen voorkomen : 
<< U beschikt over vijftien dagen om 
ll aan de bevoegde rechter de verlenging 
ll van huur te vragen ll, wat ongetwijfeld 
het bestaan van de rechtsbanden tussen 
eigenaar en huurder betekent ll ; 3° dat ver
weerster, elke maand, tot in Februari 
1947, steeds van aanlegger betaling van 
het huurgeld lweft ontvangen, hem kwijt
schrift afieverende « voor huurgeld ll of 
<< voor buur ll, dat aanlegger vier en veer
tig kwijtschriften bezit welke in die be
woordingen door verweerster werden op
gesteld en dat deze alzo vier en veertig 
maal bevestigd beeft, en dit gedurende 
bijna vier jaar, dat hij huurder was, ver
mits hij een buurgeld betaalde ll ; doordat, 
bijgevolg, het bestreden vonnis aan de 
door aanlegger v66r de Rechtbank van 
eerste aanleg genomen conclusies, alsmede 
aan de redenen van de beslissing van de 
eerste rechter een draagwijdte heeft ge
geven welke met de woorden er van niet 
verenigbaar is, en dus het geloof beeft 
geschonden dat aan de akten client ge
hecht : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na verklaar\l te hebben dat aanlegger in 
hoger beroep geen argument aangevoerd 
of geen opmerking gemaakt had die niet 
reeds door de eerste rechter onderzocht 
of geinterpreteerd werden, naar de re-
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denen van de eerste rechter verwijst en 
zijn beslissing _ bevestigt ; 

Overwegende echter dat aanlegger, in 
zijn conclusies v66r de rechter in hoger 
beroep·, onder meer, staande hield dat de 
eerste rechter, die zijn beslissing steumle 
op dB bedoeling der partijen, het in arti
kel1709 van het Burg·erlijk Wetboek ver
meld rechtsprincipe 'had miskend; dat vol
gens g~zegde conclusies, er noodzakelijk 
huurcontract is zodra er een overeenge
komen prijs is voor het genot van een 
zaak gedurende een bepaalde tijd; 

Overwegende dat die bewering in rechte 
door de eerste rechter niet was weerlegd 
geweest; dat de rechter in hoger beroep 
er dus moest op antwoorden; 

Dat het vonnis artikelen .1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek en tevens 
artikel 97 van de Grondwet, in het mid<lel 
aangeduid, schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve voor zover het het 
hoger beroep van aanlegger ontvangt; 
beveelt dat onderhavig arrest zal wor
den overgeschreven in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik en 
dat melding er van zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerster tot de 
kosten; verwijst de alclus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste iianleg te 
Hoei, uitspraak doencle in hoger beroep. 

28 April 1950. - 1e kamer. - Voorzit
ter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ver·
slaggever, H. Bareel. - Gelijkluidende 
oonolttsie, H. Raoul Hayoit de Termi· 
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Ryn. 

1 e KAMER. - 28 April 1950. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING MOGE
LIJK IS. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VONNIS 
OP TEGENSPRAAK IN LAATSTE AANLEG DAT EEN 
VERWEERMIDDEL TEGEN EEN VORDERING AF
WIJST. - EIND!lESLISSING. 

2° 'REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
VONNIS DAT EEN VERWEERMIDDEL TEGEN EEN 
INGESTELDE VORDER-ING AFWIJST. ---;- GEEN RE
DENEN TO'J' S'l'AVING VAN DE AFWIJZING. -
SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE GROND
WE'r, 

1° Is een eindbesli8sing, naar· de zin van 
dit woord in artikel 14 van het deor·eet 
van 2 Brumaire jaar IV, de beslissing 
in laatste aanleg gewezen die een ver·-

weermiddel tegen de vorde-l"'i-nr1 vam. de 
aanlegger· afwijst (1). 

2° Sohendt ar·tikel 97 van de G-rondwet, het 
vonnis dat, wanneer· de verweerdm· tweo 
ver·weer·middelen tegen de vorder·ing van 
de. aanlegger tegenwie·rp, zonde-r opgavo 
van e·f!.iue r·eden, een iter· middelen af
wijst na een onderzoelcsmaatregel om
tr·ent het ee1·ste middel te hebben bevo
len (2). 

(ANSPACH, T. NYSTHOVEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 April 1949 op tegenspraak in 
hoger beroep gewezen door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel; -

Over de grond -van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder aangevoerd en h~er
uit afgeleid dat de voorziening gericht is 
tegen een vonnis dat geen eindbeslissing 
is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
uitspraak doende -over de intrekking van 
de verlenging van het tussen partijen 
overeengekomen huurcontract, een tegen 
die vordering door aanleggers aange
voerd verweermiddel verwerpt; dat het 
vonnis, voor zoveel het die betwisting be
slecht, een eindvonnis is naar de zin die 
dit woord heeft in artikel 24 van het de
creet van 2 Brumaire jaar IV; dat, aldus, 
de grond van niet-ontvankelijkheid niet 
kan aangenomen worden; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat de 
Rechtbank te Brussel, zonder enige reden 
te geven, in het bestreden vonnis de excep
tie van de hand wijst door aanleggers 
opgeworpen om de vordering tot ontrui
ming· te doen mislukken en afgeleid uit 
het feit dat verweerder « een te Sint
Gillis, Sint-Bernardstraat, 98, ge1egen tm
roerend goed in huur heeft genomen waar 
hij niet betwist dat hij een woning heeft 
gevonden welke aan zijn wensen volko
men beantwoordt )), dan wanneer de rech
ter zijn beslissing moet motiveren op elk 
punt van de eis of van de exceptie : 

Overwegende dat, zowel uit de vast
stellingen van het bestreden vonnis als uit 
de door aanleggers in hoger beroep gena
men conclusies blijkt dat aanleggers, ·om 
de vordering tot intrekking van verlen
ging, welke tegen hen was ingestelcl, te 

(1) Verbr., 22 Maart 1945 (A1T. T'e1·b1"., 1945, 
blz. 124; Bull. en PASIC., 1945, I, 137); 30 Ja
nuari 1947 (A1·r. T' e1·b1·., 1947, blz. 22; Bull. en 
PASIC.; 1947, I, 29), 

(2) Verbr., 3 Juni 1942 (Bull. en PAsrc., 1942, 
I, 138); 14 Juli 1949 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 
549). 

\~-~-
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doeil verwerpen, stuancle hielden, niet ai
leen dat het bewijs niet geleverd wercl dat 
de door verweercler te Elsene, Generaal 
Puttonstraat, 28, betrokken woning niet 
volstond, doch ook dat verweerder te Sint
Gillis, Sint-Bernardstraat, 98, een woning 
had gehuurd welke naur zijn gliding was 
en welke hij als clusdanig erkende; 

Overwegende dat, indien het bestreden 
vonnis, na het eerste verweermiddel te 
hebben beantwoorcl, een cleskundig onder
zoek beveelt ten einde na te gaan of de te 
Elsene, Generaal Pattonstraat, gelegen 
woning dermate ongezond is dat het ver
trek van verweerder er door gerecht
vaarcligd is, het nalaat het tweede ver
weermiddel te onclerzoeken gegroncl op 
het feit dat verweerder over een woning 
beschikt welke naar zijn gading is en ge
legen is te Sint-Gillis, Sint-Bernard
straat; dat het, wel is waar, clat verweer
middel van de hand wijst, door in het be
schikkencl gedeelte te verklaren clat « het 
alle andere conclusies verwerpt )}, doch 
dat het tot staving van die beslissing geen 
reden geeft; dat de bestreden beslissing 
aldus niet gemotiveerd is en artikel 97 
van de Grondwet schendt; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
clen vonnis behalve in zover het to vast
stelt dat het bewijs geleverd is dat ver
weerder oorlogsinvalied is voor 60 t. h. ; 
2° de ingediencle eis tot verhoging van het 
huurgeld niet gegrond verklaart; beveelt 
dat onclerhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel en dat mel
cling er van zal worden gemaakt op de 
kant van de gecleeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Nijvel, uitspraak doende in hoger beroep. 

28 Aprilt950. -to kamer. - Voon::itter, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslag-

(1) Het request civiel is inderdaad slecbts 
ontvankelijk tegen een vonnis of een arrest in 
boogste aanleg gewezen (Wetb. van burgerlijke 
rechtspl., art. 480) ; ten gevolge van de verbre
king bestaat er, evenwel, geen beslissing meer 
in boogste aanleg. 

De vraag kan wellicht gesteld worden welk 
belang de verweerder op request civiel er bij 
heeft zich tegen de beslissing te voorzien die, 
wanneer de bestreden beschikking reeds ver
broken werd, het request gegrond verklaart 
in plaats van het niet ontvankelijk te .verkla
ren wegens gebrek aan voorwerp. 

In de zaak waarover het aangetekend arrest 
beslist, was het belang van de aanlegger in ver
breking zeker. De aanlegger werd, inderdaad, 
tot· al de kosteu van het request civiel veroor
deeld. 

Tevens dient aangestipt dat de aanneming 

gever, H. Giroul. - Gelijkluidende cori
clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. - Plei.ters, 
HH. Demeur en Struye. 

1e KAMER.- 28 April 1950. 

to REQUEST OIVIEL. - BESCHIKKEND 
GEDEELTE VERBROKEN DOOR EEN ARREST VAN 
RET HOF \'AN VERBREKING. - KAN NIET MEER 
OP REQUEST CIVIEL HERROEPEN WORDEN. 

2° REQUEST OIVIEL. - MIDDEL NIET OP
GEGEVEN IN DE RAADPLEGING VAN DRIE ADVO-
CATEN. NIET- ONTVANKELIJKHEID. 
NIEUWE BEWIJSELEMENTEN TOT STAVING VAN 
EEN MIDDEL IN DE RAADPLEGING OPGEGEVEN. -
0NTVANKELIJKHEID. 

3° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MATERIELE VERGIS
SING IN DE BESTREDEN BESLISSING. - VER
MOGEN VOOR RET HOF DEZE TE HERSTELLEN. 

4° TUSSENKOMS'l'. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - AANLEG IN VERBREKING. - 0NDEEL
BAAR GESCHIL, - 0PROEPING IN GEDWONGEN 
TUSSENKOMST. - 0NTVANKELIJKHEID. 

toE-en besch-ilckend gedeelte, dat door een 
a1-rest van het Hot van ve1'b1·eking ve1·
bmken werd, lean niet me-e1· het voor
wm-p vam cen hm·roeping clom· middcl 
van request mvicl uitmaken. (t). 

2° De aanlegger op 1·equest civ·iel mag v661· 
de rechte1· geen nieuwe gronden tot re· 
quest C'iv·iel V001'd1'agen, 't is te zeggen 
cen middel dat niet in de ractclpleging 
voo1·zien bij a1·tilcel 495 van het W etboelc 
van b1t1'g01·lijlce 1·echtspleging opgegeven 
werd ,· manr hij mag zich beroepen op 
nieuwe bewijselementen tot staving 
van een middel in de 1'ctctdpleg·ing opge
geven (t). (Wetb. van burgeri. rechts
pleging, art. 499.) 

van bet request civiel de beoordeling · over de 
.grand van bet geschil (vonnis van herroeping) 
aan de recbtbank onderwerpt die over het re
quest civiel en over het verzoek tot herroeping 
uitspraak verleende (toelating tot herroepiug) 
(Wetb. van burg. rechtspl., art. 502). 

De aanlegger in· verbreking zou zich aldus, 
in betzelfde geschil, moeten verdedigd bebben 
en v66r de Rechtbank van eerste aanle.g te 
Nijvel, naar welke bet Hof van· ve1'breking 
door zijn voorgaand arrest de zaak had ver
wezen, en v66r de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel, die bet request civiel aangeno
men had. 

Het Hof hoefde echter de kwestie niet te 
beoordelen ·of deze beschouwing aaulegger 
Laskar er toe ontvankelijk kon doen verklaren 
zich tegen het vonnis over de toela ting tot ber
roeping in verbrekin.g te voorzien of zo zij hem 
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3" Het Hot van vm·breking heett, tot het 
beoonielen van een voo1·ziening, het ve1·
rnogen ·in de best·reden. beslissing. een 
materiiile vergissing te hm·stellen waar
van de Tclaarblijkelijkheid uit het ve1· .. 
ba.nd van de beslissing duidelijk 
·volgt (2). 

4° W annee1· het geschil ondeelbaa1· is tus
sen de aanlegge1· in ve1·b·relcing en een 
11a·rtij v66r de rechter ove1· de g1·ond die 
zich niet in verb1·eTcing voo1·zag en te· 
gen welke geen enlcele vom·ziening wenZ 
·ingesteld, is de oproeping dam· de aan
legger in gedwongen tussenlcomst van 
deze pa1·tij v661· het Hot ontp(l(nke
lifk (3). 

(LASKAR, T •• NOISE'J'TE EN CONSORTEN.) 

ARRES'J' (4). 

HET HOF ; - Gelet op het bestredeu 
vonnis, op 21 Februari 1949 op tegen
spraak gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Overwegeude dat de onder n1"8 703 en 704 
van de algemene rol ingeschreven zakeu 
verknocht zijn en dienen samengevoegd; 

I. Over de zaak nr 703 : 
Over het eerste middel : schending van 

artikeleu 480 en 483 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, 17 en 30 van de 
wet van 4 Augustus 1832 tot inrichtiug 
van de rechterlijke orde, doordat het be
streden vonnis het request civiel outvan
kelijk en gegrond verklaart en, bijgevolg. 
het vonnis intrekt dat op 13 Juni 1946 cloor 
de ne kamer bis van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel gewezeu ,werd, 
dan wanneer clitzelfde arrest was verbro
keu geweest door een arrest van 27 Fe
bruari 1948 jegeus Elie en Albert Laskar, 
verweerders in persoonlijke naam op het 
request civiel, en aldus van die datum af, 
niet 'meer door middel van request civiel, 

slecbts veroorloofde zich gebeurlijk tegen bet 
navolgend vonnis van herroeping te voorzien. 

Zoals hager gezegd, rechtvaardigde reeds de 
veroordeling van ·aanlegger Laskar tot a! de 
kosten van het request civiel de ontvankelijk
heid van een voorziening tegen bet vonnis over 
de toela ting tot herroeping. 

(1) FuzrER-HERMAN, Rep., v' Requete civile, 
n' 667; GARSONNET en CEizAR-BRu, 'bd. VI, 
n' 2381, blz. 497, nota 10. 

(2) Verbr., 4 Maart 1948 (A1·r. Verb1·., 1948, 
blz. 126 ; Bull. en .P ASIC., 1948, I, 142) ; 31 J a
nuari 1949 (1b·r. Yerbr., 1949, blz. 79; Bull. 
en PAsiC., 1949, I, 87); 30 Maart 1950 (zie ha
ger, blz. 498; Bull. en PAsiC., 1950, I, 537). 

jegens diezelfde partijen, kon ingetrok· 
ken worden : 

Overwegende dat de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel, bij een in hoger 
beroep op 13 Juui 1946 gewezen vonnis en 
bij toepassing van de besluitwet van 
12 Maart 1945, aan A.·ugustine Benamou, 
weduwe Laskar, Ellie Laskar en Albert 
Laskar, allen eisers in die aanleg, het 
herstel in het bezit van het onroerend 
goed verleende dat door verweerster ce~ 
cile Sadee, weduwe Germeau, aan cle echt
genoten Laskar-Beuamou in huur werd 
gegeven en dat Renee Noisette, weduwe 
Roeben, als nieuwe huurster betrok; 

Overwegende dat verweerster Renee 
Noisette tegen deze beslissing : 1° op 4 Oc
tober 1946 een voorziening in verbreking 
instelde gericht tegen Ellie Laskar en 
Albert Laskar, in cle zaak betrokken als 
rechthebbenden van hun overleden vader; 
2° op 2 J anuari 1947 aan Albert Laskar 
en aan Ellie Laskar een request civiel be
tekende, strekkende tot de herroeping van 
gezegd vonnis ; 

Overweg·ende dat het Hof van verbre
king·, bij op 27 Februari 1948 gewezen ar
rest, het vonnis van 13 Juni 1946 heeft 
verbroken in zover het de eis van Ellie 
Laskar en Albert Laskar had ingewilligd, 
en de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Nijvel heeft verwezen; 

Overwegende dat op 21 Februari 1949 
uitspraak doende over het request civiel, 
het bestreden vonnis, na te hebben vastge
steld clat Albert en Ellie Laskar zich heb
ben schulclig gemaakt aan persoonlijk be
drog, besliste dat gezegd request outvan
kelijk en gegrond was en, bijgevolg, !let 
tussen partijen op 13 Juni 1946 uitgespro
ken vonnis herriep en partijen Laskar tot 
al de kosten veroordeelde; 

Overwegende clat het blijkt uit de rede
nen van _het bes~reclen vonnis, aangaande 
« de besllssende mvloecl JJ van llet bedrog 
zoals dit laatste is bewezen door de be: 
slissing van 13 Juni 1946, dat de herroe
ping onder meer het beschikkend gedeelte 

(3} Deze oproeping in gedwongen tussen
komst is zelfs, in geval van ondeelbaar geschil, 
een voorwaarde tot ontvankelijkheid van de 
'voorziening (zie de beslissingen vermeld in de 
nota's onderaan verbr., 18 September 1947, 
An·. Yerbr., 1947, blz. 275; Bull- en PAsrc., 
1947, I, 359). 

Over het onderscheid tussen het in zake 
roepen en de dagvaarding om het vonnis ge
meen te boren verklaren, zie nota 2 onderaan 
verbr., 10 Juni 1948 (An·. Yerb?"., 1948, biz. 320; 
Bun. en PAsrc., 1948, I, 370). 

(4) Het vorig in deze recbtspleging op 27 Fe
bruari 1948 gewezen arrest werd gepu bliceerd 
in Arr. Verbr., 1948, blz. 113; ·Bull. en PASIC., 
1948, I, 128. 
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van de beslissing betreft in zover deze 
een persoonlijk recht tot herstel in het 
bezit aan .Albert en· Elie Laskar toekende ; 

Overwegende dat, wijl het vonnis dd. 
13 Juni 1946 op dat punt verbroken werd 
door het arrest van het Hof van verbre
king van 27 Februari 1948, het bestreden 
vonnis, in zover het dit vernietigd be
schikkend gedeelte herroept, de in het 
micldel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Overwegende, wat het overige van de 
· bestreden beslissing betreft, dat, in strijd 
met de bewering van het middel, het be
streden vonnis, door in algemene bewoor
dingen de herroeping van de tussen par
tijen op 13 Juni 1946 gewezen beslissing 
uit te spreken, eveneens het beschikkend 
gedeelte heeft herroepen waarbij aan me
vrouw Benamou, weduwe Laskar, herstel 
in het bezit werd verleend; dat het mid
del, echter, met dat gedeelte van het be
streden vonnis geen verband houdt; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 1134, 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis het request 
civiel ontvankelijk en gegrond verklaart 
wegens bedrog en, bijgevolg, het vonnis 
herroept dat op 13 Juni 1946 tnssen par
tijen door de 11• kamer bis van de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel werd 
gewezen om reden dat verweerders op 
request civiel << die dubbelzinnige houding 
gedurende de rechtspleging verzwaard 
hebben door te doen geloven, ten tijde 
van de betekening van de akte van hoger 
beroep, dat hun moeder van woonplaats 
was veranderd ll, dan wanneer : 1° dat 
feit door aanlegster op request civiel tot 
staving van haar eis tot herroeping niet 
was ingeroepen geweest, zodat het bestre
den vonnis, door zijn beslissing op dat 
feit te steunen, het gerechtelijk contract 
en het geloof dat aan de conclusies der 
partijen dient gehecht geschonden heeft; 
2° de in het bestreden vonnis aangeduide 
akte van hoger beroep min de moeder van 
verweerders op request civiel dezelfde 
woonplaats toekent als het exploot van 
rechtsingang dat vroeger betekend werd; 
doordat, bijgevolg, het bestreden vonnis 
het geloof dat aan de akten client gehecht 
geschonden heeft door ten onrechte te be
weren dat die akte van beroep deed gelo
ven aan een verandering van woonplaats 
van de moeder van verweerders op request 
civiel : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het feit waarop in de 

bestreden reden wordt gewezen geen 
nieuw middel uitmaakt dat door verweer
ster niet in het request zou aangevoerd 
zijn, doch een element voorgesteld als be
wijs van het in het request ingeroepen 
bedrog; 

·nat het middel naar techte faalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, in strijd met de be

wering van het middel, het bestreden von
nis er niet op wijst dat de akte van hoger 
beroep aan mevrouw Benamou een andere 
woonplaats toekent dan deze aangeduid in 
het exploot van de reclltsingang van de 
zaak v66r de eerste rechter, doch hierop 
dat aanlegger, in de loop van de rechtsple
ging, aan een verandei"ing van woonst van 
zijn moeder heeft doen geloven, wat niet 
betekent dat die verandering slechts in de 
loop van de rechtspleging zou geschied 
zijn; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

Over het vierde middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis het reqtiest civiel ont
vankelijk en gegrond verklaart wegens 
bedrog en, bijgevolg, het vonnis herroept 
dat op 13 Juni 1946 tussen partijen door 
de 11e kamer bis van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel werd gewezen, 
om reden « dat het geenszins twijfelachtig 
is dat verweerders op request civiel, op 
de datum waarop het vonnis in hoger be
roep gewezen werd (13 Juni 1946) en 
waarop het betekend werd (5 Juli 1946), 
de morele zekerheid hadden dat hun moe
der overleden was, vermits zij hun ver
zoekschrift tot verklaring van vermoede
lijk overlijden op 2 Juli 1945 hebben neer
gelegd ll, terwijl het, anderzijds, vaststelt 
dat gezegd verzoekschrift de datum 
van 2 Juli 1946 draagt en dat het wer
kelijk op die datum werd opgesteld, 't is 
te zeggen na de uitspraak van het vonnis 
waarvan de herroeping vervolgd werd en 
na de betekening er van, doordat de be
slissing van de rechter over de grond dus 
op tegenstrijdige redenen gesteund is, ge
lijkstaande met een gebrek aan redenen 
en niet wettelijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat de datum van 2 Juli 
1945, in de bestreden reden gegeven aan 
het verzoekschrift tot verklaring van ver
moedelijk overlijden, te wijten is aan een 
mater1ele vergissing; dat, inderdaad. 
enerzijds, uit de zinsnede. welke er op 
volgt blijkt dat het verzenden van gezegd 
verzoekschrift na 26 Januari 1946 ge
schiedde, en, anderzijds; dat het bestre
den vonnis de verkeerde datum in een vol
gende overweging verbetert, door vast te 
stellen dat het verzoekschrift van 2 Juli 
1946 is; 

Overwegende, ten andere, dat de be
streden reden niet gegrond is op het feit 
dat het verzoekschrift v66r het vonnis van 
13 Juni 1946 werdneergelegd, doch hierop 
dat gezegd verzoekschrift verzonden werd 
op een ogenblik dat samenviel met het 
vonnis en met de betekening er van; dat 
de rechter, uit die vaststelling alsmede nit 
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deze welke hij er aan toevoegt, te weten 
dat van 26 Januari 1946 af aanlegger op 
het bureel van de weggevoerden en poli
tieke geinterneerden opzoekingen was be
gonnen, het bewijs afleidt dat aanlegger 
toen de overtuiging had dat zijn moeder 
overleden was; 

Dat aldus het vonnis geen tegenstrijdig
heid bevat; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel : schending van 

urtikeleri 1984 van het Burgerlijk Wet
boek, 61 en 480 van het W etboek van bur
gerlijke rechtspleging en 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis het re
quest civiel wegens beclrog ontvankelijk 
en gegrond verklaart en, bijgevolg, het 
vonnis herroept dat op 13 J.uni 1946 tussen 
partijen door cle 11• kamer bis van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
gewezen werd, om reden dat, zo Elie en 
Albert Laskar gehandeld hebben krach; 
tens een mondelinge of stilzwijgende last
geving wanneer zij, in de dagvaarding tot 
herstel in het bezit aan verweersters be
tekend, hun moeder als verzoekster ver; 
meld hebben, «hun hoedanigheid van last· 
hebber moesten aanduiden en zeggen van 
wie zij de lastgeving hadden gekregen ; 
dat de dagvaarding, om regelmatig te zijn, 
had moeten gegeven worden op verzoek 
van mevrouw Benamou, vervolging en be
naarstiging van haar zonen, handelende 
uls lasthebbers ; dat verweerders met de 
elementaire regels van de rechtspleging op 
zulke blijkbare wijze te overtreclen, duide
lijk hun inzicht hebben te kennen gegeven 
de tegenpartij te bedriegen, door voor deze 
te verbergen dat hun moeder afweiig 
was ll, dan wanneer : 1° de dagvaarding 
tot herstel in het bezit betekend was, niet 
ulleen op het verzoek van Elie en Albert 
Laskar, handelende als erfgenamen van 
hun overleden vader, doch eveneens op 
verzoek van hun moeder, wat, ten andere, 
llet bestreden vonnis vaststelt door daar
aan toe te voegen dat deze « dus scheen 
te handelen in haar persoonlijke naam )} ; 
2° een persoon die last geeft om tijdens 
zijn afwezigheid een vordering in te stel
len, daarom niettemin in zijn persoonlijke 
naam handelt, en alleen als verzoeker moet 
voorkomen in het exploot waarbij die 
vordering wordt ingeleid; 3° geen regel 
van rechtspleging de lasthebber, belaRt 
met het instellen van een rechtsvorderhig, 
verplicht llet bestaan van zijn lastgeving 
bekend te maken in de exploten welke hij 
op vfirzoek van zijn lastgever doet bete
kenen, doordat, bijgevolg, het bestreden 
vonnis, met het bedrog af te leiden nit het 
feit dat verweerders op request civiel een 
zogezegde regel van rechtspleging hebben 
overtreden, volgens welke de lasthebber, 
belast met het instellen van een rechtsvor
deri:ilg in naam van de lasthebber, de last-

VERBR., 1950. - 35 

geving in de akten van rechtspleging moet 
bekend maken, zijn beslissing niet wet-
telijk heeft gemotiveerd : . 

Overwegende dat, ware het middel ge
grond, dan nog de vaststellingen van het 
vonnis, welke het voorwerp uitmaken van 
het derde en het vierde middel, volstaan 
om het dispositief te rechtvaardigen waar
bij, wat mevrouw Benamou, weduwe Las
kar, betreft, de herroeping wordt aange
nomen van het vonnis van 13 Juni 1946; 

Dat aldus het middel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

II. Over de zaak nr 704 : 

Overwegende dat Albert en Elie Laskar 
door hun vordering tot herstel in het be~ 
zit, in hun hoedanigheid van rechthebben
den van hun vader, de erkenning van een 
recllt op de gemeenschappelijke bezetting 
van het onroerend goed vorderden; datal' 
dus het geschil tussen Albert en Elie Las-
·kar ondeelbaar was ; · 

Dat, dienvolgens, de vordering tot ge
dwongen tussenkomst en tot bindendver
klaring van het arrest, ingesteld door 
Albert Laskar tegen Elie Laskar, dient 
aangenomen; 

Om die redenen, voegt de onder nr• 703 
en 704 van de algemene rol ingeschreven 
zaken samen; verbreekt het bestreden von
nis doch slechts in zover het de beslissing 
van het vonnis van 13 Juni 1946 herroept 
dat het herstel in het bezit aan Albert en 
Elie Laskar toekende en in zover het over 
de kosten uitspraak doet; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den 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 verweersters tot de helft der kos
ten van de zaak nr 703 en aanlegger tot de 
andere helft; verklaart onderhavig arrest 
bindend voor verweerder Elie Laskar · 
veroordeelt deze tot de kosten van d~ 
zaak nr 704; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleo
te Nijvel. "' 

28 April1950. -16 kamer. - Voorzittfw, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Giroul. - Gelijklnidende con
chtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. - Pleite1· : 
H. VanRyn. 

2e KAMER. - 2 Mel 1950. 

VERKEER. - VERKEERSVOOHRANG. - SA
MENTREFFEN VAN OPENBARE WEGEN WAARVAN 
EEN ENKELE ALS HOOFDWEG GERANOSCHI"K'l' 
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WORDT. 
HOOFDWEG. 

VER~EERSVOORRANG VAN DE 

Waar het aan zelcere wegen het karalcter 
van hoofclweg toekent, verklaa1·t a1·ti-
7cel 52 van cle Wegcocle al cle anclere 
wegen aan cleze onclergeschikt, behalt:e 
clegene (lie wettelijk zelf hoofclwegen 
z·ljn (1). (Kon. besl. van 1 Februari 1934 
gewijzigd door het besluit van de Re: 
gent van 16 October 1947, art. 50, 52 
en 54.) 

(DUCHESNE, T. ERZEEL.) 

ARREST. 

HE'.r HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 Mei 1949 door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel gewezen; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de publieke vorde
ring: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikelen 97 van de G.i.'onrl
wet, 3 van het besluit van de Regent dcl. 
16 October 1947 tot wijziging van artike
len 50, 51, 52 en 55 van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934 op de ver
keerspolitie, doordat het vonnis verklaard 
heeft dat « de eerste rechter ten onrechte 
beslist heeft dat de twee wegen, vanaf 
de Sermonlaan en de Emile Bossaert
laan in de richting van de Karel V laan, 
een weg met verschillende rijwegen uit
maken >>, dan wanneer het nieuw arti-

-kel 52 van de W egcode bepaalt dat << in de 
bebouwde kommen worden als hoofdwe-. 
gen beschouwd -met gelijke belangrijk
heid : 1° de openbare wegen met meer 
clan een rijweg », en wijl het karakter 
van een weg, gebruikt door een wegge
bruiker, in verbaml met de weg, gebruikt 
door een andere weggebruiker, moet be
oordeeld worden op het ogenblik waarop 
elke weggebruiker het kruispunt, gevormcl 
door de gevolgde wegen, gaat oprijden, 
de bestreden beslissing, om het hoofd- of 
secundair karakter van de door aanlegger 
gebruikte w~g te beoordelen, niet hierop 
mocht steunen dat op een gegeven ogen
blik, na het kruispunt, de twee rijwegen, 
welke die openbare weg uitmaken, de 
ene zich van de andere verwijdert, om 
daaruit af te leiden dat zij onderscheiden 
wegen zouden uitmaken : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
om te beslissen dat de door aanlegger ge
volgde weg geen openbare weg met meer 
dan een rijweg was, er op wfjst dat op 
het kruispunt van deze weg met de door 
verweerder gevolgde weg, de twee rijwe-

(1} Verbr., 6 Maar!; 1950 (zie boger, blz. 452; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 480, en de nota). 

gen zich de ene van de andere verwijderen, 
zodanig dat zij op een gegeven ogenblik 
verschillende honderde meter van elkan-/ 
der verwijderd zi.in en dat er tussen hen 
een monumentaal gebouw staat; 

Overwegende dat nit het vonnis blijkt 
dat die vaststelling van toepassing is op
het deel van de weg dat aanlegger volgde 
vanaf de Karel V laan tot op de hoek ge~ 
vormd door de openbare wegen welke res
pectievelijk door aanlegger en verweercier 
gevolgd werden ; · 

Waaruit volgt dat, in strijd met de be
wering van het middel, het karakter van 
de door aanlegger gevolgde weg naar de
toestand bestaande op de plaats waar hif 
het kruispunt opreed, door het bestreden 
vonnis beoordeeld werd ; 

Dat het eerste middel in feite niet op
gaat; 

Over het tweede middel, afgeleid nit ur
tikelen 97 van de Grondwet, 50, 54, 55 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934. 
houdende Algemeen Reglement _ op de ver- · 
keerspolitie, doordat het bestreden vonnis 
beslist heeft dat de inbreuk op artikel 54 
van het hiervoren gemeld koninklijk be
sluit van 1 Febrnari 1934, in hoofde van 
Duchesne bewezen was, dan wanneer uit 
de vaststellingen van het vonnis blijkt 
dat de door Erzeel gevolgde weg als de
hoofdweg moet aangezien worden, wan
neer uit de vaststellingen van de bestre
den beslissing niet blijkt dat de door Du· 
chesne gevolgde weg de kentekens ver
toonde van een altijd secundaire weg, en 
dan wanneer Duchesne, in regelmatig 
neergelegde conclnsies, er op wees dat, 
zelfs indien men kon aannemen dat de 
door hemzelf en door Erzeel gevolgde we
gen van gelijke belangrijkheid waren, hi.i, 
krachtens artikel 55 van het hiervoren 
gemeld koninklijk besluit. van 1 Februari · 
1934, de voorrang van rechts genoot, en 
dus, aanlegger, ver van artikel 54 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 

· houdende Algemeen Reglement op de ver
keerspolitie 'te hebben geschonden, de 
voorrang van rechts genoot toegekend aan 
de weggebruiker van een weg die de ken
tekens niet vertoont van een altijd se
cundaire weg vergeleken met deze van 
een hoofdweg : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle dat, blijkens de vaststel

lingen van het vonnis verweerder een 
hoofdweg volgde; 

Overwegende dat artikel 52 van de Weg
code, waarvan de draagwi.idte algemeen 
is, door aan zekere wegen, in de bebouwde 
kommen, het karakter van hoofdweg toe 
te kennen, ten opzichte van deze wegen al 
de andere secundair heeft willen verklac 
ren behalve deze die wettelijk zelf hoofd
wegen zijn ; 

Overwegende, bijgevolg, dat het bestre-
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den -vonnis, om de verkeersvoorrang te 
rechtvaardigen die verweerder genoot, 
niet moest vaststellen dat de door aanleg
ger gevolgde weg het karakter van een al
tijd secundaire weg vertoonde; 

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

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het tweede onderdeel 

van het middel het vonnis verwijt geen 
antwoord verstrekt te hebben op de 
beweegreden van aanleggers conclusies, 
luidens welke de wegen die onderschei
denlijk door belanghebbenden werden ge
volgd, beide hoofdwegen zijnde, aanlegger 
de verkeersvoorrang· moest genieten die 
door artikel 55 van de Wegcode wordt toe
gekend aan de weggebruiker die van 
rechts komt; 

Overwegende dat het karakter van 
hoofdweg, waarop aanlegger aanspraak 
maakt voor de door hem gevolgde weg, af
geleid werd uit de bevestiging dat die weg 
uit meer dan een rijweg bestond ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
bij feitelijk souvereine besehouwingen, 
die bewering uitdrukkelijk heeft verwor
pen; 

Overwegencle dat, bijgevolg, het bestre
den vonni!J op gepaste wijze de conclnsles 
van aanlegger heeft beantwoord, en dat 
llet tweede onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

En overwegende dat de substanti1He of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; ' 

II. In zover de voorziening gericbt is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering: 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel middel in
roept en dat het Hof er ambtshalve geen 
opwerpt; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerder. 

2 Mei 1950. - 26 kamer. - Voo1·zitter, 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslaggever, H. Bayot. - Gelijlt:
lt~iaende conclttsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleite1:. 
H. ·Simont. 

2e KAMER. - 2 Mei 1950. 

1° VERKEER. MOTORLOOS RIJWIEL 
W AAROP NOCH DE REGLEMENTAIRE PROVIN
ClALE PLAAT, NOCH DE AANDUIDING VAN NAAM, 
VOORNAMEN EN WOONPLAATS VAN DE EIGENAAR 

AANGEBRACHT ZIJN. -. 0NDERSCHEIDEN IN~ 

BREUKEN. 

2° PUBLIEKE VORDERING. - VERVAi., 
MITS BETALING VAN DE GELDSOM VASTGESTELD 
DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE, VAN DE PU
BLIEKE VORDERING MET BETREKKING TOT RET 
FElT OP EEN MOTOHLOOS RIJWIEL NIET DE AAN
DUIDINGEN, VOORGESCHREVEN DOOR- ARTI

·KEL 108 VAN DE WEGCODE, TE HERREN AANGE
BRACHT. - VERVOLGING UIT HOOFDE VAN EEN 
MOTORLOOS RIJWIEL, NIET VOORZIEN VAN DE 
REGLEMENTAIRE PROVINCIALE PLAAT, TE REB
BEN BEHEDEN. - 0NTVANKELIJKHEID. 

1• Het feit op een moto1·loos rijwiel, niet 
voorzien van de 1·eglementai1·e p1·ovin
ciale plaat, de aanduid·ing van naam, 
voornamen en woonplaats van de eige: 
nawr niet te hebben aangebracht, is ver
schiUend en maalct een onderscheiden in
breulc 1tit van het teit een motorloos 
rijwiel niet voorz·ien vnn de p~aat voo1'
gesvh1-even door een p·rovinoiale verorde
ning te hebben bereden (1). (Kon. besl. 
van 1 Februari 1934, art. 108, I, 3°.) 

2• Het verval, mits betaling van een geld
sam vastgesteld door het openbaar mi
niste·rie, van de publielce vo1·de1'ing met 
betrelcTcVng tot het feit op een motorloos 
1'ijwiel, niet voo1·zien van de reglemen
tai1·e pmvinciale plaat, niet de aand1ti
dingen van de naam, voo1'namen en 
woonplaats van de eigenaa1· te hebben 
aangebravht, belet het uitoetenen niet 
van een st1·atvervolging uit hoofde van 
een moto1·loos 1·ijwiel niet voorzien van 
de plaat voorgeschreven door een pro
vinoiale vem1·aening te hebben bereden. 
(Wetboek vah strafvordering, nieuw 
art. 166.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT, 
T. C. VANDEKERCKHOVE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 December 1949 in hoger be~. 
roep gewezen door de Correctionele Reclit
bank te Gent; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 4 van de. provinciale verordening 
van Oost-Vlaandereri op de motorloze rij
wielen, van artikelen 66, 85, 86 en 88 van 
de provinciale wet en van het beginsel Non 
bis in idem, doordat de bestreden beslis
sing, bij bevestiging van het beroepen von
nis waarvan zij de beweegreclenen over
neemt, eerste verweerder, die vervolgd 

(1) Raadpl. verbr., 24 October 1898 (Bull. 
en PAsic., 1898, I, 314); 28 November 1898 

- (ibid., 1899, I, 35); 16 December 1929 (ibid., 
1930, I, 49) ; 2{) September 1943 (ibid., 1943, 
I, 350). 
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was wegens inbreuk op de bovenvermelde 
provinciale verordening, vrijspreekt en 
tweede verweerder, die voor hem burger
lijk verantwoordelijk is, buiten zaak stelt, 
steunend op bet beginsel Non b-is -in idem 
daar de publieke vordering wegens in
brenk op artikel 108, I, 3°, van de Weg
code door minnelijke schikking vervallen 
was, dan wanneer de minnelijke schik
king en de naderhand ingestelde publieke 
vordering afzonderlijke feiten tot grond
slag haclden : 

Overwegende dat eerste verweerder ver
volgd was, en tweede verweerder met hem 
gedagvaarcl als zijnde voor hem burger
lijk verantwoordelijk, wegens het mis
drijf van : een motorloos rijwiel te heb
ben bereden niet voorzien van de taks
plaat voorgeschreven bij artikel 4 van de 
provinciale verordening van Oost-Vlaan
deren op de rijwielen ; 

Dat het bestreden vonnis eerste ver
weercler vrijspreekt en tweede verweerder 
buiten zaak stelt bij overneming van de 
beweegredenen van de eerste rechter; dat 
die beweegredenen vaststellen clat bet mis
drijf, eerst omschreven overeenkomstig 
artikel 108, I, 3°, van de Wegcode, reeds 
bet voorwerp van een minnelijke schik
king uitgemaakt heeft door beklaagde 
aanvaard en gevolgcl door betaling; 

Dat de rechter over de grond er nit af
leidt dat, alhoewel bet feit een tweede 
Ihaal volgen.s een verschillende wetsbepa
ling, van zuiver fiscale aard, is gequalifi
ceerd, het beginsel Non bis in iclern toe
passelijk is ; 

Overwegende dat dergelijke motivering 
nit bet oog verliest clat de door minnelijke 
schikking vervallen publieke vordering 
gesteund was op bet feit : dat eerste ver
weerder, bij inbreuk op artikel 108, 1, 3°, 
van de Wegcode, op een zichtbare wijze, 
aan de linkerkant van voren, van zijn mo
torloos rijwiel, dat niet voorzien was van 
een provinciale taksplaat, de aanduicling 
van naam, enz., van de eigenaar niet ver
meld had, wetsbepaling die als politie
maatregel het miskennen beteugelt van de 
verplichting de identificatie van de cate
gorie cler voertuigen en van hun eigenaars 
te verzekeren; 

Overwegende clat, daarentegen, de v6ur 
de rechter aanhangig gemaakte publieke 
vordering gegrond was op clit gans ver
schillend feit: bet berijden van een motor

·loos rijwiel onvoorzien van de taksplant 
voorgeschreven bij de provinciale verorde
ning van Oost-Vlaanderen dcl. 19 Decem
ber 1919 op de rijwielen, gewijzigd of aan
gevuld door clie van 7 Juli 1920 en 19 Oc
tober 1933, bepalingen die het miskennen 
beteugelen van deze andere verplichting : 
op het rijwiel de taksplaat te vestigen als 
bewijs en kenmerk van de betaling der 
provinciale belasting; 

Overwegende, derhah•e, uat bet bestre
den vonnis, door het beginsel Non bis in · 
·idem op te werpen tegen een plibiieke vor
dering gesteund op een feit gans verschil
lend van clit waarop de publieke vordering 
gegroncl was die vervallen was door min
nelijke schikking, de in bet middel aange
cluide wetsbepalingen heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreveil worden in de registers · · 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Gent en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde be
slissing ; veroordeelt verweerders tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Correc
tionele Rechtbnnk te Oudenaarde, uit
spraak doende in hoger beroep __ 

2 Mei 1950. --,-- 2" kamer. - Voorz·ittm·, 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslaggeve1-, H. de Clippele. -
GeUjlcl-uidende conclusie, H. Roger Jansc 
sens de Bisthoven, advocaat-ge_neraal. 

28 KA!VIER. - 2 Mei 1950. 

1° VERJARING (IN STRAFZAKEN). 
VERSCHILLENDE FElTEN D1E RET UI'fWEIUl:SEL 
VAN EENZELFDE MISDADIG OPZET UITMAKEN. ----c 

VERTREKPUNT VAN DE VERJAHING.- LAATSTE 
FElT. 

2° ONDERZOEK (IN S'l'RAFZAKEN). 
- MILITAIRE STRAFRECH'l'SPLEGING. - 0N
DERZOEK GEDAAN DOOR DE KRIJGSAUDITEUR. 
- NIETIGE RETICHTING. - REGELMATIGE 
DAGVAAHDING VOOR DE KHIJGSRAAD. - AAN
HANGIGMAKING VOOH DE KRIJGSRAAD. 

3° ONDERZOEK (IN STRAFZAKJilN). 
- NIETIGE VOORREREIDENDE ONDERZOEKS
DADEN. - HERREN NIET DE NIETIGHEID VAN 
DE DAGVAARDING VOOR GEVOLG. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STHAFZAKEN. - RECHTEN DER VERDEDIGlNG. 
- MinDEL GESTEUND OP DE NIETIGREID VAN 
DE BETICHTING BIJ RET SLUITEN VAN RET ON
DEHZOEK DOOR DE KRIJGSAUDITEUR. -MID
DEL NIET VOOR DE RECHTER OVER DE GRON[} 
INGEROEPEN. 

5° FRANSE TAAL - NEDEHLANDS.Iil 
TAAL (GEBRUIK). - NIETIGHJ<:lD VAN 
EEN AKTE VAN HECHTSPLEGING. - LATER Ot> 
TEGENSPRAAK GEWEZEN EN NIET ZUII'ER VOOR
BEREIDEND ARREST. - NIETIGHEID GEDEK'I'. 

1 o Wan.nee'/' ve,rschillende fe-iten het uit
weTlcsel van een-zelfde rnisdadig opzet 
zijn en ald'lts slechts een- enkele in-brettlG 
witmalcen, begint, ten opz·ichte va.-n, elk 
dezer feiten, cle verja.r'ing van de P'zt-
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blieke vordedng slechts te lopen van at 
de datu in v<i'n het la-atste feit (1). 

·2° Wa.nneer· de Twijgsaudite~tr, na een 
door· hem ingestela onder·zoek, oz; reyel
matige wijze v66r de krijgsmafl flag
·vaardt, is de zaalc v66r dat rechts
colleye aanhanyig gernaakt, nietteyen
staande de nieUyheid van de betichting 
waar·bij het onderzoek gesloten wenl (2). 

:Jo De nieUgheid van akten van de voorbe
reiderule r·echtspleging heett r~iet de nie
tighe·id vwn de dagvaarding v66r de 
rechtsmfwht van wijzen voor· gevolg. 

4° Mag niet voor· de eerste maal v66r· het 
Hot van ver·br·ek·ing wonlen voor·ge
bmcht, het middel afgeleid 1tit de schen
ding van de r·echten der ver·dediging en 
geste1md op de omstand·igheid dnt het 
onderzoek door de Tcrij,qsauditeur niet 
gesloten werd do01· een geldige betich
ting (3). 

5o' De niet-igheid van een nkte vnn r·echts
pleging, 1vegens het schenden der wet 
op het gebruik der talen in ger·echtsza
ken, is door· een lnter· op te,qenspraak 
gewezen en niet zuiver· voorber·eidend 
arrest gedekt (4). (Wet van 15 Juni 1935, 
art. 40.) 

(SCHROYERS, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest,.op 4 Januari 1950 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de publieke vorde
ring: 

Over het eerste middel : schending .van 
artikelen 22 en 26 van de wet van 17 April 
1878 bevattende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken, 3 van de besluitwet van 26 Mei 
1944, 133 van de wet van 15 Juni 1899 en 
128 van het Wetboek van strafvordering, 
1317 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest aanlegger tot een 
gevangenisstraf van drie jaar veroor
deelt wegens misdrijven voorzien bij arti
kelen 115 en 123ter van het Strafwetboek, 
dan wanneer de verjaringstermijn van drie 
jaar verlopen was ten aanzien van de feiten 
ter kennis van de krijgsauditeur gebracht 
door de opdracht van 18 Februari 1948 van 

(1) Verbr., 18 November 1942 (Arr. Yer·br·., 
1942, blz. 145; Bull. en PAsrc., 194.2, I, 291, en 
de nota 1). 

(2) en (3) Verbr., 26 September-194.9 (zie ha
ger, blz. 28; Bull. en PASIC., 1950, I, 29, en de 
nota's 1 en 2, blz. 30). 

(4) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
10 Januari 1949 (Arr. Ver·br., 1949, blz. 12; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 15). 

de onderzoeksrechter te Parijs, na de be
schikkingen van . buitenvervolgingstelli:og 
van 4 November 1946 en van 3 Maart 1947. 
zodat het vorig onderzoek, wegens ander<:
feiten, geslqten door beschikkingen van 
buitenvervolgingstelling, de verjaring niet 
heeft kunnen stuiten ten aanzien van de 
feiten bedoeld in de opdracht van 18 Fe
bruari 1948, akte verricht meer dan driP· 
jaar na 15 Februari 1945, datum waarop 
de besluitwet van 29 April 1943 betreffende 
de schorsing der verjaring ophield iu 
voege te blijven, dan' wanneer het bestre
den arrest ten onrechte yerklaart dat de 
verjaring gestuit werd door de onder
zoeksplicht voorgeschreven door de krijgs
auditeur op 22 November 1947 (stuk 97 
van de bundel) vermits cUt stuk geen ge
wag maakt van de feiten bedoeld in de 
opdracht van de Franse onderzoeksrech
ter dd. 18 Februari 1948, zodat het arreo;t 
het geloof verschuldigd aan dit stuk 97 
geschonden heeft ;. 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt dat ten voordele van aanlegger 
. door de krijgsauditeur beschikkingen van 
buitenvervolgingstelling gewezen werden, 
eerst op 4 November 1946 en op 3 Junl 
1947, doch dat nadien te zijnen laste 
nieuwe bezwaren opgerezen zijn; 

Dat het beslist dat de verjaring, eerst 
geschorst door de besluitwet van 29 April 
1943, claarna gestuit werd; 

Dat het arrest steunt niet op enige on
derzoeksdaad verricht v66r de beschikkin
gen van buitenvervolgingstelling van 4 No
vember 1946 of van 3 Juni 1947, noch op 
de ambtsplichten vervuld ingevolge van de 
opdracht van de onderzoeksrechter te 
Parijs del. 18 Februari 1948, door het ar
rest enkel ingeroepen om aan te wijzen · 
dat nieuwe bezwaren opgerezen waren, 
maar wel op de onderzoeksplicht door de 
krijgsaucliteur op 22 November 1947 voor
geschreven ; 

Overwegende dat het arrest, de misda
dige handelingen bepalende, onder meer 
er op wijst dat aanlegger begin 1942 het 
bestuur van een sigarettenfabriek overge
nomen heeft, opgericht door de vijande
lijke organisatie Todt en er gedurende 
zestien maanden als bestuurder we~;kzaam 
is gebleven; dat het verder verklaart dnt 
de verschillende feiten het uitwerksel zijn 
geweest van een en hetzelfde misdadig op
zet naar de zin van artikel 65 van het 
Strafwetboek ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat cle 
misdadige bedrijvigheid van a an legger 
gecluurd heeft ten minste tot einde April 
1953, waarop het misdrijf ten vroegste 
voltrokken werd; 

Dat dienvolgens de verjaring der pn
blieke vordering, krachtens de besluitwet 
van 29 April 1943 geschorst vanaf 8 Mei 
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1943 tot 15 Februari 1945, voor het begin 
van Februari 1948 k<Jn gestuit worden; 

Overwegende derhalve dat het bestreden 
arrest terecht beslist heeft dat de onder
zoeksplicht van 22 November 1947 de ver
jaring van de publieke vordering gestuit 
heeft; 

Overwegende dat de stuiting van de ver
jaring uitwerksel heeft gehad ten opzichte 
van al de haudelingeu die het misdrijf 
uitmaken, zonder onderscheid tussen de
gene die in de stuiti:pgsakte uitdrukkelijk 
vermeld waren en de andere ; 

Dat het middel niet kan anngenomen 
worden; 

Over het tweede . onderdeel : 
Overwegende dat het arrest er op wijst 

dat de verjaring gestuit werd door de on
derzoeksplicht, voorgeschreven door de 
krijgsauditeur op 22 November 1947, en 
vaststelt dat de nieuwe feiten te~; kennis 
_gebracht werden van __ de krijgsanditeur 
op 18 November 1948 bij het uitvoeren van 
een opdracht van de onderzoeksrechter te 
Parijs; 

Overwegende derhalve dnt deze feiten, 
ontdekt na het verrichten van een nieuwe 
Dnderzoeksdaad, door het bevel van bui
tenvervolgingstelli;ng van 3 Juni 1947 niet 
gedekt waren ; 

Waaruit volgt dat het tweede onderdeel 
van het middel niet kan aangenomen wor
den· 

O~rer het tweede middel : schending van 
artikelen 3 van de besluitwet van 26 Mei 
1944, 133 van de wet van 15 Juni 1899 en 
128 van het Wetboek van strafvordering, 
d<Jordat, na{lat aanlegger op 3 .Juni 1947 
buiten vervolging was gesteld;· de krijgs
auditeur te Brussel hem opnieuw in be
tichting heeft gesteld in .Juni 1948 op een 
wijze die <Jnwettelijk was wegens schen
ding van de wet op het gebruik van de 
talen in gerechtszaken, zoals het arrest 
l1et zelf vaststelt, dan wanneer door de 
nietigverklaring van de betichtiug tussen 
de buitenvervolgingstelling en de dagvaar
ding van 12 November 1948 geen juridische 
grond tot vervolging bestaat, dan wanneer 
het bestreden arrest evenwel cle dagvaar
<ling ontvankelijk verklaart omdat zij-re
gelmatig in het Nederlands opgesteld is, 
en aldus het gewijsde van de beschikking 
van buitenvervolgingstelling miskent; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger uit de nie

tigverklaring van de betichting afleidt dat 
de publieke vordering niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan regelmatige aanhanging-
making; ' 

Maar overwegende dat noch het Wet
boek van rechtspleging van 20 Juli 1814 
voor het leger te laude, noch de wet van 
15 Juni 1899, inhoudende het Wet)x>ek van 
strafrechtspleging voor het leger, de wijze 

bepalen waarop een ·zaak ter · kennis van 
de militaii·e rechtsmachten zal gebracht 
worden en dat .geen enkele wetsbepaling 
uitsluitend aan de betichting de kracht 
toekent deze aanhangigmaking te verwek
ken; 

Dat ter zake, nadat het voorafgaand 
onderzoek voltrokken werd, de krijgs
auditenr, door aanlegger voor de krijgs
raad te dagvaarden, zich van het vooraf
gaand onderzoek outlast heeft, het uit
drukkelijk gesloten heeft en de zaak op 
geldige wijze bij de krijgsraad aanhangig 
maakte door de dagvaarding waarin de 
feiten der telastlegging omschreven zijn; 

Dat het eerste onderdeel niet kan aan
genomen worden ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest het gezag 

van een beschikking van buitenvervolging
.. stelling niet geschonden heeft ; 

Overwegende immers dat het arrest 
vaststelt dat, nadat beschikkingen van 
buitenvervolgingstelling gewezen werden 
op 5 November 1946 en op 5 Juni 1947, 
nieuwe bezwaren opgerezen zijn die het 
arrest opsomt en ontleedt; 
· Waaruit volgt dat het tweede onderdeel 
niet kan aangenomen worden; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 215 van het Wetboek van strafvor
dering en van de rechten der verdediging, 
doordat het bestreden arrest• de dagvaar
cling van 12 November 1948 ten onrechte 
geldig verklaart, dan wanneer deze dagc 
vaarding eveneens nietig is, vermits zij 
steunt op nietig verklaarde voorafgaande 
handelingen van de eerste substituut 
krijgsauditeur Grosemans, dan wanneer 
de zaak nooit op geldige wijze v66r de 
eerste rechter aanhangig werd gemaakt, 
vermits alleen een geldige betichting de 
zaak voor de krijgsraad kan aanhangig 
maken en in onderhavig geval het arrest 
zelf de betichting nietig verklaart : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

na sommige stukken van het onderzoek 
ingesteld door de heer Grosemans nietig 
te hebben verklaard wegens miskenning. 
van de wet op het gebruik der talen iil ge
rechtszaken, de dagvaarding van 12 No
vember 1948 geldig verklaart na vastge
steld te hebben tlat zij regelmatig iil het 
Nederlands opgesteld is; . 

Overwegende dat de nietigverklariilg 
van stukken van het vooronderzoek de 
nietigheid van de dagvaarding zelf niet 
medebrengt, akte vreemd aan dit onder
zoek; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel naar recht fault; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het middel, waar het 

aanvoert dat alleen een geldige betichting 
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de zaak voor de militaire rechtsmachten 
aanhangig krm . maken, niet kan aange
nomen worden zoals hiel:boven uiteeli.ge
zet 'in antwoord op het tweede middel, 
eerste onderdeel ; 

Overwegende anderzijds dat, waar het 
aanvoert dat het gebrek aan geldige be
tichting zijn rechten van verdediging ge
schonden heeft, het middel nieuw is ; 

Overwegende immers dat aanlegger dit 
middel niet voor <le rechter over de grond 
had voorgesteld; 

Over het vierde middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 22 van de 
wet van 15 Juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken en van de rechten 
van de verdediging : 1° doordat het be
streden arrest enerzijds alle voorafgaan
delijke handelingen van de eerste sub_
stituut krijgsauditeur Grosemans nietig 
verklaart en uit de debatten schali'elt, 
dan wanneer het arrest anderzijds in 
zijn beweegredenen · · aangaande het verc 
eiste van nieuwe bezwaren alleen op dit 
nietig verklaard onderzoek van voor
melde magistraat, steunt, vermits de be
weegredenen luiden : « Overwegende dat 
op deze gegevens... de krijgsauditeur te 
Brussel het onderzoek te recht her
opende 11 ; 2° doordat het bestreden arrest 
de veroordeling uitsluitend steunt op twee 
afschriften van het onderhoor door de 
onderzoeksrechter te Parijs van de getui
gen Lupesco en Geringer die hun verlda
ring in het Frans afgelegd hadden, dan 
wanneer geen enkele vertaling van deze .. 
stukken bij de btmdel gevoegd werd ; 
3° doordat deze stukken tegen aanlegger 
als bewijs gebruikt werden, dan wanneer 
zij te zijner kennis niet gebracht wer
den, noch zijn aandacht gevestigd werd op 
him belangrijkheid voor het militair ge
rechtshof; 4° doordat het bestreden ar
rest de wettelijke bepaling·en betreffende 
de bewijskracht der akten geschonden 
heeft door uit de inhoud van deze stuk
ken het bewijs van de schuld van aanleg
ger aan de misdrijven van artikel 115 van 
het Strafwetboek af te leiden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest nietig ver

klaart wegens schending van de wet op 
het gebruik der talen in gerechtszaken 
sommige stukken van het nieuw onder
zoek alsook de rechtspleging v66r de 
eerste rechter die er op steunt, doch geens
zins de rogatoire opdracht van de onder
zoeksrechter te Parijs, noch de andere 

· stukken van het nieuw onderzoek; 
Dat het bestreden arrest vaststelt dat 

bij het overmaken 'van de rogatoire op
dracht afschriften van het onderhoor van 
Lupesco en Geringer gevoegd waren, on
derhoor waaruit nieuwe bezwaren tegeu 
aanlegger opgerezen ziji1 en dat het op 

deze gegevens is dat de krijgsauditeur 
een nieuw . onderzoek instelde ; 

Overwegende clEii·halve dat het arrest 
niet steunt op nietig verklaarde stukken ;. 

Dat het eerste onderdeel van het middei. 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat noch nit om het even 

welk stuk der rechtspleging, noch nit de 
melclingen van het arrest blijkt dat aan
legger ooit gebruik zou gemaakt hebben 
van het recht, hem toegekend bij artikel22 
van de .wet van 15 Juni 1935, een Neder
landse vertaling van de in het Frans opge
nomen getuigenissen bij de bundel te doen 
voegen; dat wel integendeel het proces
verbaal der terechtzitting van 14 Decem
ber 1949 voor het militair gerechtslwf 
vaststelt dat aanlegger bi.i monde van zijn 
raadsman verklaart de vertaling van som
mige in het Frans opgestelde bescheiden 
van de bundel te verzaken ; 

Overwegende, derhalve, dat de beweerde 
nietigheid zou gedekt zijn door het be
streden arrest, dat, gewezen op tegen
spraak en niet zuiver voorbereidend, zelf 
niet door enige nietigheid wegens schen
cling van cle wet op het gebruik der talen 
aangetast is ; 

Waaruit volgt dat, krachtens artikel 40, 
alinea 2, van de wet van 15 Juni 1935, het 
tweede onderdeel van het middel niet ont
vankelijk is ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger, blijkens de 

meldingen van het bestreden arrest en de 
stnkken van de rechtspleging, ve'rre. van 
geen kennis van het onderhoor van 
Lupesco en Geringer te hebben, dit onder
boor bij conclusies 'besproken heeft; 

Dat het derde onclerdeel feitelijke 
gronclslag mist ; 

Over het vierde onderdeel : 
· Overwegende dat het middel niet be
paalt hoe het arrest de bewijskracht ver
schuldigd aan het proces-verbaal van het 
onderhoor van cle getuigen te Parijs zou 
geschonden hebberi; 

Waarnit volgt dat het vierde onderdeel 
onduidelijk en, derhalve, niet ontvanke
lijk is; 

En overwegencle dat de substantU\le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

' II. In zover cle voorzienil1g gericht is 
tegen de beslissing over de vordering van 
de burgerlijke partij : 

Overyvegende dat aanlegger geen enkel 
middel inroept en dat het Hof er ambts
halve geen opwerpt; 

Om die redenen ; verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 
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2 Mei 1950. - 2• kamer. '-- Voon:itte1·, 
H. Bail. raadsheer waarnemend voorzit
ter. - ·verslaggever, H. de Olippe1e. .:___ 
GeUjlcluidende conO!usie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER .. - 2 Mei 1950. 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - EEN ENKELE STRA~' WEGENS 
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROKEN.
MIDDEL GES'l'EUND OP DE ONBEVOEGDHEID VAN 
DE MILITAIRE RECHTSMACHT VOOR EEN DEEL 
DER MISDRIJVEN. - EEN •ENKELE STRAF GE· 
RECH'fV AARDIGD DOOR EEN MISDRIJF TEN OP· 
ZICHTE VAN HETWELK DE MILI'l'AIRE RECHTS· 
1\IACHT BEVOEGD WAS. - MIDDEL NIET ON'l'· 
VANKELIJK. 

Wannee1· een enlcele st1"af 'Wegens ve1"SChil
lende misd1·ijven uitgesprolcen we1·d, is 
niet ontvctnkeUjlc de eis tot verbre
lcing van cle beslissing over de publielce 
vonlel"ing gesteund op de omstandigheid 
flat een deel der miscl!-ijven ten on
rechte als « oorlogsmisdctden >> we1·d om
schreven, en bijgevolg niet binnen de be
voegdheid vctn de militaire rechtsmctcht 
zou vallen, wannee1· deze 1·echtsmacht 
in alle geval ten opzichte vctn een der 
misdrijven bevoegd was, oolc zo dit mis
drijf door geen enlcele band van ver
lcnochtheid met em·stve1·melde vm·bonden 
wets, en wanneer de ~titgesproken st1·af 
wegens dit miscll"ijf ge1·echtvactnligcl 
is (1). 

(VAN DE VELDE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Januari 1950 gewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel; 

Over het eerste middel : schending van 
de wet van 20 Juni 1947 op de oorlogs
misdaden, doordat het bestreden arrest 
aanlegger, die Belg is, wegens oorlogsmis
daden veroordeelt, dan wanneer de wet op 
de oorlogsmisdaden enkel de vreemdelin
gen beoogt: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger niet aileen schuldig verklaart 
aan feit II b, I (om als medeplichtige in 
dienst van de vijand en in overtreding met 
de oorlogswetten op een aantal personen 
doding te hebben gepleegd met het oog
merk om te doden; 

(1) Zie verbr., 20 Februari 1950 (Bull. en 
PASIC., 1950, I, 439). 

Dat het arrest hem · ook nog scliuldig 
verklaart aan de feiten I, A, B en 0 (met 
kwaad opzet de wapens te hebben gena
men tegen Belgte, en daarna wetens 
's vijands politiek te hebben gediend) ; 
misdaden die krachtens artikelen 113 en 
llSbis van het Strafwetboek, gewijzigd bij 
besluitwet van 17 December 1942, straf
baar zijn met de doodstraf en hem om 
reden van samenloop van misdaden ver
oordeelt tot een enkele straf, de zwaarste, 
te weten de doodstraf ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op geen enkel verband van verknochtheid 
wijst tussen de misdaad van als Belg de 
wapens te hebben genomen tegen Belgie, 
(telastlegging I, A), en de dodingen ver
volgd als oorlogsmisdaden (telastleg
ging II); 

Overwegende dat het middel, ware het 
ook gegrond, de verbreking van de uitge
sproken veroordeling niet zou medebren
gen daar de militaire rechtsmachten in 
alle geval wat betreft telastlegging I, A, 
bevoegd waren en daar de enige uitge
sproken straf door de schuldigverklaring 
aan het feit I, A, zou gerechtvaardigd 
blijven; 

Waaruit volgt dat het middel niet ont
vankelijk is ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 62, 65, 79 tot 85 van het Straf
wetboek: 

Overwegende dat het middel niet be
paalt hoe het bestreden arrest deze wets
bepalingen zou geschonden hebben; 

Waaruit volgt dat het onduidelijk is 
en, derhalve, niet ontvankelijk; 

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

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

2 Mei 1950. - 2• kamer. - Voorzitter. 
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslctggevm·, H. de Olippele. -
GeUjlcluidende conclnsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 2 Mei 1950. 

MILITIE. - UITZONDERINGSUITSTEL VOOR· 
ZIEN BIJ ARTIKEL 12, a, VAN DE SAMENGEOR·· 
DENDE WE'l''l'EN. - VERLENING AAN EEN MILl· 
CIEN BEHORENDE TOT EEN DER VIJF JONGSTE 
LICHTINGEN. - 0NWETTELIJKHEID. 

De u.itzondm"'ingsu.itste/.len V001"Zien bij 
artilcel 12, a, van de wetten op de mi
litie, samengeordend op 15 Feb1·u.m·i 
1937, lcunnen niet door een milioien be-
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komen worden die, wegens zijn leejtijd, 
tot een der vijf jongste lichtingen lle
hom·t. 

(MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
T. JONCKERS.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op de voorziening 
ingesteld. \[oor de heer Minister van bin
nenlandse zaken tegen de beslissing van 
20 Mei 1949, waarbij de Hoge Militieraad 
aan Joseph Jonckers, milicien van Helen 
Bos lichting 1950, een uitzonderingsuitstel 
heeft verleend op grond van artikel 12, a, 
van de wet op de militie, als reden van 
zijn beslissing aangevende dat « de wette
lijke. voorwaarden » vervuld zijn; 

Overwegende dat, blijkens regelmatig 
a an het Hof overgelegde stukken, Joseph 
.J onckers, geboren in 1926 achtereenvol
gens aan de lichtingen 1947, 1948, 1949, 
1950 werd verbonden; 

Dat volkomen gelijkgesteld met de mi
liciens van deze laatste lichting, hij, we· 
gens zijn leeftijd, tot een der jongste vijf 
lichtingen behoort (kon. besl. van 15 Fe
bruari 1937, art. 12) ; 

Overwegende dat de drie uitzonderings-· 
uitstellen voorzien bij artikel 12, a, 
slechts kunnen bekon;ten worden door een 
milicien die, wegens zijn leeftijd, niet 
meer tot een van bovenbedoelde lichtingen 
behoort; 

Dat, met het verlenen van het uitzon
deringsuitstel onder voormelde omstan
digheden, de Hoge Militieraad artikel 12, 
a, van de samengeordende wetten op de 
militie, de werving en dienstverplichtin
gen heeft geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt de bestreclen 
beslissing; beveelt clat onclerhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de Hoge Militieraacl en dat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigcle beslissing; verwijst de 
zaak naar de Hoge Militieraad, anders sa
mengesteld. 

2 Mei 1950. - 2° kamer. - Voorzitte1·, 
H. Bail raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslaggevm·, H. Simon. - Geliflc
luidende conclusie, H. Roger .Janssens de 
Bisthoven, a<lvocaat-generaal. 

1e KAMER.- 4 Mei 1950. 

10 AANNEMING. - VONNIS TOT BEKRACH
TIGING. - J\IIAAKT EEN GEHEEL UIT MET DE 
AKTE VAN AANNEMING. 

20 AANNEMING. - AKTE VAN AANNEMING 
DIE DE IDENTITEIT VAN DE LASTHEBBER VAN 

DE AANNEMENDE PERSOON VASTSTELT. - VON
NIB TOT BEKRACHTIGING VASTSTELLENDE DAT 
DE LASTHEBBER IN DE RAADKAMER VERSCHE
NEN IS. - GENOEGZAME ·VASTSTELLING VAN DE 
IDENTITEIT VAN DE LASTIIEBBER. 

1o De besUssing d·ie de aanneming be
Je~·achtigt maakt een geheel ttit met· de 
ctkte van aanneming. (Burg. Wetb .. 
art. 355, 356, 357 en 359.) 

2o De vaststelling, in de beslissing die een 
aanneming belwachtigt, dat « de last
hebber van.de aannemende persoon in de 
ractdlcamer verscheen ll volstaat, wan
neer de identiteit van ·deze lasthebber 
volgt uit de vm·meldingen van het con
t?·act van aanneming dat een geheel uit
maalct met de beslissing tot bekracht-i
g·ing. 

(BARON DE CARTIER DE MARCHIENNE, 
T. LOUIS DE CARTIER.) 

ARREST. 

HE'r HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 J uli 1948 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig midclel : schencling van 
artikelen 141 en 142 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, 343, 355 ' 
en 357 van het Burgerlijk W etboek, cloor
dat het bestreden arrest de conclusies van 
aanleggers, toen appellanten, verworpen 
heeft, er toe strekkencle de nietigheid te 
cloen erkennen van de aanneming van ver
weerder wegens gebreken in de gevoerde 
rechtspleging, gebreken inzonderheid be
staancle in de nietigheid van het vonnis 
tot bekrachtiging del. 14 Maart 1946, bij 
gebrek aan iclentificatie van cle per
soon die in de raaclkamer verscheen in 
hoeclanigheid van lasthebber van de aan
nemende persoon, en dit om reclen clat 
de identiteit van die lasthebber uit de 
·aan het verzoekschrift tot aanneming ge
hechte stukken bleek en dat het vonnis 
onafscheidbaar was van dat verzoek
schrift en van de andere aan het vonnis 
zelf gehechte stukken, clan wanneer de 
elementen van iclentificatie cler partijen, 
claarin begrepen de lasthebbers, althans 
hun naam, moeten blijken niet uit de 
aan cle beslissing gehechte stukken, <loch 
uit het vonnis zelf, waarvan zij een es
sentieel bestanddeel uitmaken, bij gebrek 
waaraan het vonnis van bewijskracht en, 
bijgevolg, van uitwerking ontbloot is; 

Overwegencle dat uit artikelen 355, ali
nea's 4 en 5, 356, alinea's 4 en 5, 357 en 359 
van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat de 
beslissing, welke een aanneming bekrach
tigt, met cle akte van aanneming een ge 
heel uitmaakt; dat, dus, de uitgifte van 
die beslissing noodzakelijk vergezeld gmrt 
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van de uitgifte van de akte van aanne
ming; 

Overwegende dat, in onderhavig geval, 
volgens de uitgifte van de akte van aan' 
neming, de aannemende persoon in de 
aanneming van verweerder heeft toege
stemd door een bijzondere lasthebber de 
H. Marcel de Vigneron, doctor in de rech
ten, wonencle te Brussel, Wetstraat, 235; 

Dat, bijgevolg, de uitgifte van het von
nis van aanneming de iclentiteit vaststelt 
van de lasthebber van de aannemende per
soon, die in de raadkamer verschenen is ; 

Dat het midclel niet gegroncl is ; 
Om -die reclenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanleggers tot de kosten 
en tot een vergoecling van t50 frank je
gens de verweerder. 

4 Mei t950. - te kamer. - Voonz'itter, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·8lag
geve1·, H. Demoulin. :_ Gelijlchtidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaatcgeneraal. Pleiters, 
HH. Veldekens en Simont. 

1e KAMER.- 4 Mei 1950. 

to OORLOG. - BESLUITEN VAN DE SECRETA
RISSEN-GENERAAL TIJDENS DE VIJANDELIJKE 
BEZETTING. - NIETIGHEDEN BEPAALD DOOU 
DE BESLUITWET VAN 5 J\!IEI 1944. - KARAK
TER. 

2° OORLOG. - BESLUITEN VAN DE SECRETA
RISSEN-GENERAAL TIJDENS DE VIJANDELIJKE 
BEZETTING. - TUCHTSTRAFFEN EN TERBE
SCHIKKINGSTELLINGEN. - NIETIGHEID VAST
GESTELD DOOR DE BESLUITWET VAN 5 1\IIEI 
t!J44. - GESTEUND OP HET VERMOEDEN VAN 
MACHTSAFWENDING. 

3o 00RL0G. - BESLUITEN VAN DE SECRETA· 
RISSEN-GENERAAL TIJDENS DE VIJANDELIJKE 
BEZETTING. - TUCHTSTRAFFEN EN TEiRBE
SCHIKKINGSTELLINGEN. - NIETIGHEID VAST
GESTELD DOOR DE BESLUITWET VAN 5 J\!IEI 
t944. - J\!IAATREGELEN DIE EVENWEL DOOR 
DE BEVOEGDE OVERHEID KUNNEN BEKRACHTIGD 

(1) Nu eens heeft de nietigheid een volstrekt 
karakter (besluitwet van 5 Mei 1944, art. 1) ; 
dan wordt de nietig verklaarde daad van af de · 
dag van haar inwerkingtreding voor tijdelijk 
g'eldig gehouden (art. 3) ; dan nog kan een 
nietige reglementering tijdelijk door de Koning 
in werking worden gebracht (art. 4); er zijn 
nietige daden die de Koning kan geldig ver
klaren of waaraan hij zekere gevolgen mag 
behouden (art. 5); bet verslag aan de Minister
•·aad overweegt tevens de geldigverklaring van 
zekere nietige daden, inzonderheid van zekere 
daden bedoeld door artikel 2. Niets hoeft, in 
deze kwestie, verw~ndering te verwekken (zie 

WORDEN NA VERVULLING VAN DE WETTELIJKE 
PLEEGVORMEN. 

to De nietigheden van de besl1ti.ten tijdens 
de vijanflige .bezetting .. genomen door de 
sem·etarissen-genm·aal van de ministe-
1"ies, vastgesteld do01· de besluitwet van 
5 Mei 1944, zijn van 'l(e·rschillende aa1·d 
en worden door uitzonderlijlce 1·egels 
beheercl (1). 

2° l)e n·ietigheid, vastgesteld doo1· a1·ti
lcel 2 van de beshtitwet van .5 Mei 1944. 
van de besl·uiten tijdens de vijandige 
bezetting ge·1wmen doo1· de secretaris
sen-generaal van de min·isteries, waar
bij een tuchtstmf of een tet·beschilc
kingstell-ing wo1·dt ~t'ityesprolcen, ·i.s .r;e
steund op het vermoeden van machts
nfwenfling; d'it vennoeden heeN even
wel geen volstrelct lcamkte·r (2). 

3° De Koning of de ot•e1·heid wie1· macht 
we1·d aangematigfl, lcfvn, na verv~i·lling 
van de wettelijlce pleegvonnen, de t~wht
stt·aiffen en de terbeschi7clcingsteningen 
bevestigen flie tijdens de vijandelij7ce 
bezetting door de secretar·issen-generaal 
getroffen we1·den e·n die bij at·ti7cel 2 
van fle beshtitwet van 5 Me·i 1944 wer
den nietig ve1"1claa1·d, wanneer cleze ·van 
oonleel z-ijn dat _qeen machtsafwendin{l 
plaats vond en dat de getroffen mao.t
n3gel gerechtvaa1·digd was,· do01· het be
slwit van be'fc!rachtiging neemt de beves
Ugde maatt·egel aanvang op fle datum 
waarop hij getroffen werd (3) . · 

(BELGISCHE STAAT, T. ESCHWEILER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 Februari t948 door het Hof 
van beroep . te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 25, 29, 66, 67, 78, 97 en t07 van 
de Grondwet, 13, 63, 67, 68, 77, 78, 79, 80, 
8t, t01, 102, t03 en 117 van het koninklijk 
besluit van 2 October t937 houdende het 
statuut van het Rijkspersoneel, t, . in 
't bijzoncler t, to, 2°, in 't bijzonder 2, 

verbr., 11 December 1944, Arr. Ve•·b,·., 1945, 
blz. 63; Bull. en PAsrc., 1945, I, 67, en de 
nota 2, blz. 68; 18 December 1944, Ar1·. Yerbr., 
1945, blz. 65; Bull. en PAsrc., 1945, I, 70, en de 
nota 2, blz. 72; 5 en 12 Februari 1945, Ar1·. 
Ye1·br., 1945, blz. 97 en 106; Bull. en PAsrc., 
1945, I, 108 en 117; 28 Mei 1945, A1·r. Yerb1·., 
1945, blz. 174; Bull. en PASIC., 1945, I, 174; 
27 Mei en 24 Juni 1946, A1-r. Yerb1·., 1946, 
blz. 204 en 235; Bull. en PASIC., 1946, I, 222 
en 255): 

(2) en (3) Verslag aan de Ministerraad dat 
de besluitwet van 5 Mei 1944, voorafgaat, Pasi. 
nomie, 1944, blz. 26. 
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litt. a; 5, 13, 14 en 32 van het koninklijk 
besluit van 30 Maart 1939 betreffende de 
terbeschikkingstelling van het Rijksper
soneel, 1, 5, 6, 20, 21 en 25 van het minis
terieel besluit van 15 Juni 1939 houdende 
instelling van de interdepartementale 
Raad van beroep, 2 van de besluitwet van 
5 Mei 1944 betreffende de besluiten geno
men en de andere bestuursdaden, tijdens 
de vijandelijke bezetting verricht, door 
de secretarissen-generaal en door hen die 
hun bevoegdlleden hebben uitgeoefend, 1, 
2, 3 en 4 van llet besluit van de Regent 
dd. 25 Februari 1946 waarbij aan de -
H. L.-F.-J. Eschweiler, landbouwkundig 
ingenieur, wn. Rijkslandbouwkundige, de 
bij artikel 77 van llet statuut van het 
Rijkspersoneel voorziene disciplinaire 
schorsing wordt opgelegd voor een tijd
perk gaande van 1 Maart 1940 tot 31 Juli 
1941 en waarbij llij, wegens ambtsont
lleffing in het belang van de dienst, ter 
beschikking wordt gesteld met ingang van 
1 Augustus 1941; en van artikelen 1101, 
1107, 1134, 1135, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat llet bestreden 
arrest beslist heeft dat verweerder, wn. 
hoofdrijkslandbouwkundige, die bij be
sluit van de Regent dd. 25 Februari , 
1946, enerzijds, het voorwerp was ge
weest van de bij artikel 77 van het 
statuut van het Rijkspersoneel voorziene 
disciplinaire schorsingstraf, voor het tijd
perk gaande van 1 Maart 1940 tot 31 .Juli 
1941, en, anderzijds, wegens ambtsonthef
fing in het belang van de dienst, ter be
schikking werd gesteld met ingang van 
1 Augustus 1941, toch recllt zou hebben op 
zijn wedde en op de andere aan zijn func
ties verbonden voordelen voor het tijd
perk gaande van 1 Maart 1940 tot 1 Maart 
1941 en voor llet tijdperk gaande van 
1 Augustus 1941 tot 25 Februari 1946 en 
dat de Staat zou verplicht zijn het nadeel 
te herstellen dat hij, naar hij beweert, 
zou ondergaan hebben door het feit dat 
hij van zijn dienst verwijderd werd en 
o:Jat hij voor de hierboven aangeduide tijd
perken van zijn_ambtenaarswedde beroofd 
werd, en, om er aldus over te beslissen : 
1 o a:an verweerder een beweerd verwor
ven recht heeft toegekend op zijn wedde 
en op de andere aan zijn functies verbon
den voordelen welke voor de besproken
tijdperken in zijnen llciofde niet beston
den; 2° geweigerd heeft, voor het verle
den, de bindende kracht en de wettelijke 
uitwerksels te erkennen van het besluit 
van de Regent dd. 25 Februari 1946 dat, 
volgens de vormen en voorwaarden van 
het statuut van het Rijkspersoneel, ver
weerder de disciplinaire schorsingstraf 
oplegde voor het tijdperk gaande van 
1 Maart 1940 tot 31 Juli 1941 en hem, 
wegens ambtsontheffing in het belang 
van de dienst, _ ter beschikking stelde 

met ingang van 1 Augustus 1941; 3° en, 
eindelijk, het vermogen heeft ontkend dat 
de administratie heeft, enerzijds, de toe
stand te regelen van een beambte die het 
voorwerp was van een voorstel tot disci
plinaire straf van ontslag van ambtsweg~ 
in 1939 door de bevoegde overheid inge
diend, en, anderzijds, door een regehna
tig, overeenkomstig het statuut van het 
Rijkspersoneel, genomen besluit, indien 
nodig, de orde- en diseiplinab·e :maatrege
len te bekrachtigen die jegens heme tijdens 
de bezetting genomen werden bfj door de 
besluitwet van 5 -Mei 1944 vernietigde 
besluiten: 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt : 1 o dat. 
verweerder in 1939 het voorwefp geweest 
zijnde van zekere beschuldigingen, een 
onderzoek te zijnen laste bevolen werd en 
dat een gerechtelijk onderzoek op vorde
ring van de Procureur des Konings bij de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik werd 
geopend ; 2° dat een koninklijk besluit 
van 28 Februari 1940 hem als ordemaat
regel en voor een duur van zes maanden 
de preventieve schorsing oplegde, maat
regel welke voor dezelfde duur verlengd 
werd door een besluit van de secretaris
generaal van het Ministerie van land
bouw, genomen op 30 Augustus 1940; 
3° dat, alhoewel verweerder zich bin
nen de reglementaire termijnen voorzien 
had, aan zijn beroep geen gevolg werd 
gegeven; 4° dat de preventieve schor
sing, eerst voor Q.rie maanden en dan 
voor twee maanden, verlengd werd door 

· twee besluiten welke achtereenvolgens 
door gezegde secretaris-generaal genomen 
werden op· 28 Februari en 31 Mei 1941, 
besluiten die voor geen reglementair be
roep vatbaar waren; 5° dat, op 28 Juli 
1941, door dezelfde secretaris-generaal 
twee besluiten werden genomen, hebbende 
als voorwerp, het ene de buitendienst
stelling zonder wedde van verweerder van 
1 Maart 1940 tot 31 Juli 1941, duur van 
de preventieve schorsing, het andere de 
terbeschikkingstelling wegens ambtsont
heffing in het belang van de dienst met in
gang van 1 Augustus 1941, met vaststel
ling van een wachtwedde; 6° dat, na de 
bevrijding, een besluit van de Regent aan 
verweerder een disciplinaire scllorsing op
legde, wat de beroving medebracht van 
wedde voor het tijdperk gaande van 
1 Maart 1940 tot 31 Juli 1941, en hem, we
gens ambtsontheffing in het belang van de 
dienst, ter beschikking stelde met ingang 
van 1 Augustus 1941 met vaststelling van 
een wachtgeld; 

Overwegende dat het betwist arrest niet 
bestreden wordt : 1 o waar het wijst op de 
onregelmatigheid van de administratieve 
rechtspleging betreffende de door de be
sluiten van 28 Februari en 30 Augustus 

-- I 
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1940 genomen maatregelen; 2° waar het 
de gekligheid aanneemt van de door de 
besluiten van 28 Februari en 31 Mei 1941 
genomen maatregelen; 3° waar het er
kent dat de besluiten van 28 Juli 1941 
krachtens. artikel 2 van de besluitwet van 
5 Mei 1944' nietig zijn ; 

Overwegende, enerzijds, dat de beslui
ten van 28 .Juli 1941 de in 1939 tegen ver
weerder aangevangen disciplinaire vervol
gingen hadden gesloten; 

Overwegende dat hun nietigheW de re
gelmatig ingestelde vervolgingen niet de
den wegvallen, die, ten andere, de beslui
ten van 28 Februari en 31 Mei 1941 han
gend hielden, besluiten, welke zoals hier
boven gezegd, definitief geldig werden ver-
1daard; dat zij, in werkelijkheid, voor ge
volg heeft gehad dat, overeenkomstig de 
vigerende wetten en reglementen, een 
nieuwe administratieve beslissing nodig 
was; 

Overwegende dat het besluit van de Re· 
gent van 25 Februari 1946, die nienwe be
slissing uitmaakt; dat het, inderdaad, vol
gens zijn aanhef, genomen werd op het 
voorstel tot clisciplinaire straf van ontslag 
-van ambtswege, voorstel dat in 1939 door 
·de bevoegde overheid werd ingediend; 

Overwegende, anderzijds, dat de bij de 
besluitwet van 5 Mei 1944 ingevoerde nie
tigheden van verschillende aard zijn en 
door uitzonderlijke regelen beheerst wor-
den; · 

Overwegende dat het nit het verslag 
aan de ministerraad blijkt, dat de besluit· 
wet, akte van de wetgevende macht, voor
:afgaat, dat de nietigheid van de maatre
gelen tot terbeschikkingstelling en van de 
disciplinaire straffen, nietigheid vastge
steld door artikel 2, hoofdzakelijk ge
steund is op het vermoeden van een 
machtsafwending; dat clit vermoeden niet 
volstrekt is en geen beletsel uitmaakt na
melijk, voor de Koning of de overheid 
wier macht men zich aangematigd heeft, 
·om « de terbeschikkingstellingen of de op
gelopen tuchtstraffen te bevestigen een en 
ander overeenkomstig de wetten en regle
menten »; 

Dat het aldus blijkt dat de Koning de 
macht had, na de vervulling van de wet
telijke pleegvormen, de maatregelen van 
disciplinaire schorsing en van terbeschik
kingstelling te bekrachtigen welke jegens 
verweerder, op 31 Augustus 1941 genomen 
werden bij de beslissingen van de secrec 
taris-generaal van het Ministerie van 
1andbouw en, dienvolgens, de bekrach
tigde maatregelen te doen aanvangen op 
de datum waarop zij werden toegepast; 

Dat het arrest, om anders te hebben be
.slist, de in het middel aangeduide bepa
lingen geschonden heeft ; 

Om die red en en, · verbreekt het bestre
den arrest, behalve in zover het beslist 

dat de bij de besluiten van 28 Februi.tri 
en 31 Mei 1941 genomen maatregelen wet
telijk zijn, en dat de besluiten van 28 Juli 
1941 krachtens artikel 2 van de besluitwet 
van 5 Mei 1944 nietig zijn; beveelt dat 
onderllavig arrest zal overgeschreven 
worden ii1 de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding erv:m 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder tot de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

4 Mei 1950. - Jc lmmer. - Vooni!itte·r. 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Vet·slag
gevet·, H. Daubresse. - Gelijlcl!uidenlle 
conolnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. PZeUm·s, 
HH. Delacroix en Simont. 

1e KAMEii.- 4 Mei 1950. 

1° VERBINTEJNIS. - BESTAAN. - NIET 
AFHANKELIJK VAN HAAR ERJ(ENNING IN 
REOH1.'E DOOR PARTJ,JEN. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLI.TKE ZAKEN. - MIDDEL GESTEUND 
OP EEN ONJUISTE INERPRETATIE VAN DE RE· 
STREDEN BESLISSING. - MIDDEL IlAT FEITE· 
LIJKE GRONDSLAG MIST. 

1 o H et bestaan van een vet·bintenis is n·iet 
afhankeli:ik van haa1" e1"1cenning in 
1·echte cloo1" 1J(Wti.jen. (Stilzwijgende O]}

lossing.) 
2° Mist teitelijke g1·onllslctg, het m'i(lflel 

clat op een onjuiste intet·preta:Ue van de 
bestreden beslissing steu.nt (1). 

(MONCHART, T. LEROUGE.) 

ARREST. 

HET HOF; Gelet op het bestreclen von
nis, op 24 November 1947 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen; 

Over het middel : schending van arti
kelen 1101, 1108, 1126, 1129, 1131, 1582, 
1591 en 1709 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden vonnis aan
legger zijn vordering tot ontruiming 
van de zonder titel noch recht bezette 
plaatsen afwijst om reclen dat verweerder 
de plaatsen waarover het geschil loopt be
zette krachtens een ttissen partijen geslo
ten overeenkon1st welke « als voorwerp 
heeft de overname door verweerder van 
het landbouwbeclrijf van aanlegger, 
claarin begrepen, enerzijds, verkoop van 

(1) Zie namelijk verbr., 26 September 19,19 
(B,ll. en PA.src., 1950, I, 18). 
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materieel, van een veestapel, van ver
sehillencle teeltwaarden, en, anderzijds, 
verhuring van de hoevegebouwen, gron·
den en weilanden Jl, en dat aanlegger de 
verplichting van levering, welke voor hem 
11it het contract voortvloeit, heeft uitge
voer<l door verweerder toe te laten de 
Jweve, voorwerp van de betwisting, te be
zetten, terwijl het vaststelt dat partijen, 
« pral,tisch over het principe van de ver
richting akkoord, zekere elementen er 
vnn betwisten : cle juiste samenstelling 
van de verkochte of verhuurcle goecleren, 
-de prijs van sommige er van JJ, wat bete
lrent clat partijen akkoorcl gaan nocll 
-over de door aanlegger te verkopen of te 
verhuren zaken, noch over de door ver
weerder voor die verkoop of die verhuring 
te betalen prijs, en dat, bijgevolg, het con
tract van voorwerp en van oorzaak ont
bloot was, dan wanneer : 1° het bestaan 
van een bepaald voorwerp en van een be
)Jaalbare prijs voor de geldigheicl van 
<Ie betwiste overeenkomst vereist was 
welke ook de rechtskundige aard er van 
weze (overdracht van een lanclbouwbe
.clrijf of verkoop van materieel en vee
stupe!, gepaarcl met verhuring van hoeve 
en van gronden) ; 2° bij gebrek aan een 
bepaald voorwerp en van een bepaal
bare prijs, en bij gebrek aan oorzaak, de 
besproken overeenkomst volstrekt nietig 
was, of althans, van wettelijk besta::m 
{)ntbloot en· clus geen rechtsgevolg kon 
11ebben; 3° het volstrekt nietig of van wet
telijk bestaan ontbloot contract noch cloor 
een bevestiging noch door de vrijwillige 
11itvoering rechtsgeldig kan gemaakt wor
den: 

Overwegencle clat, in strijcl met wat llet 
midclel beweert, het vonnis nocll uitdruk
kelijk nocll impliciet beslist clat er tussen 
)Jartijen geen akkoord ov;er de verkochte 
Df verhuurde zaken of over de te betnlen 
)Jrijs bestond; dat llet vaststelt dat de 
bezetting van cle plaatsen na een overeen
komst tussen partijen geschiecl is, clocll 
dat deze v66r het gerecht over zekere be
standdelen van de gesloten overeenkomst 
twisten; 

Dat het middel, dat op een onjuiste in
terpretatie van het bestreden vonnis 
steunt; in feite niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt cle voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
.en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerder. 

4 Mei 1950. - 1• kamer. - Voon:;itte1·, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Bail. - GelijkT!nidende concln
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
-eet·ste aclvocaat-generaal. Pleitm·s, 
HR. Van Ryn en Van Leynseele. 

'1 e KAMER. - 4 Mei 1950. 

1° VERBREKING. - llEVOEGDHEID. 
FElT WAARVAN. DE REGELMATIGHEID VAN Dl'. 
RECHTSPLEGING IN VERBREKING AFHANGT. 
VERGISSING IN DE AANDUIDING VAN DE WOON· 
PtAATS VAN DE VERWEERDER.- HEBBENDE DE 
NIETIGHEID VAN DE BETEKENING VAN DE VOOR
ZIENING VOOR GEVOLG. - BEVOEGDHEID VAN 
RET HOF OM RIEROVER TE BESLISSEN. 

2° OPENBARE ORDE. - WET'l'ELIJKE BE
PALING VAN INNERLIJKE OPENBARE ORDE. -
BEPALING VAN INTERNATIONALE OPENilARE 
ORDE. - 0NDERSCHEID. 

3° AFSTAMMING. - ONDERZOEK NAAR 
RET NATUURLI-JK MOEDERSCRAP. - TERMI.JN 
BEPAALD DOOR ARTIKEL 341b, ALINEA 2, VAN 
RET BURGERLIJK WETBOEK. - BEPALING 
VAN INNERLIJKE OPENBARE ORDE. 

' 4° AFSTAMMING.- ONDERZOEK NAAR RET 
NATUURLIJK MOEDERSCHAP. - TERMIJN BE
PAALD DOOR ARTIKEL 341b, ALINEA 2, VAN 
RET BURGERLIJK WETBOEK. - BEPALING 
NIET VAN INTERNATIONALE OPENBARE ORD~~- -
DIE DE TOEPASSING VAN EEN VREEMDE WE'r 
NIET UITSLUIT DIE DE VORDERING VOOR ON
VERJAARBAAR VERKLAART. 

1° Het Hot van ve1·brelcing is bevoegd om 
de feiten te beoordele1.l waarvan de 
1·egelmaUgheid de1· ingestelde 1·echts
p!eging (])jhangt en, n(bmeUjlc, om te 
beslissen of een ve1·gissing in de aan
d~dding van de woonplaats van de 
verwee1·de1· de oorzaalc is van het niet 
afgeven aan hem van het afschrift van 
het exploot van betelcenin_q van de voo1·
z·iening en of deze vergissing dienvol
gens cle niet-igheid van cle betelwniny 
voo1· gevolu heeft (1). 

2° Een wet vnn 1:nne1·l·ijlce openba1·e o1·de 
is slechts van i.nternationale openbare 
orde dan wannee·r 1le wetgeve1·, door de 
bepaUngen van dice wet, op het oog 
had een principe te huldigen dat hij 
nls essent'iel bescho·nwt voor lle_in Belgi.c 
gevesti[Jcle zeflelijlre, politielcc of eco·no
m·isahe orcle (2) . 

3° Artikel 341b, aUnea 2, van het Bttrge·r
lijk :Wetboelo, flat een te1·mijn bepaalt 
voo1· het ~titoefenen van de vo1·dering tot 
onderzoelr, naa1· het 1tat~HJ.1"lijlc moecle1'
schap, is een bepltling van innm·Ujlce 
openbare orde. ' 

4o A1·tikel 341b, nUnea 2, van het Btwger
lijk Wetboek, dat een te1·mijn bepaalt 

(1) Verbr., 30 April 1945 (An·. T'erln·., 1945, 
blz. 139; Bull. en PAsrc., 1945, I, 150; 22 De
cember 1947, Ar1·. T'e1'b1·., 1947, blz. 425; Bull. 
en PASIC., 1947, l, 555). 

(2) Zie nota 2, g€tekend R. H., onderaan 
onderhavig arrest in Bull. en PASIC., 1950, I, 
624. 
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vom· het ttitoetenen van de vm'der-ing tot 
onderzoelc naar het natuurlijk moeder
schap, -is geen bepaling van inte·rna
Honale openba1'e orde en sl·uit de toe
passing niet u-it op een vt·eemdeling van 
zijn nationale wet, die de vot·det·ing on
verjaarbaar vet•klaart. 

(VIGOUROUX, T. VIGOUROUX.) 

ARREST. 

HET HO:B'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 Maart 1949 op tegenspraak 
door het Hof van beroep te Brussel ge
wezen; 

Over de grond van niet-ontvankelijlr
heid, door verweerster tegen de voorzie
ning aangevoerd en afgeleid uit het ge
brek aan regelmatige betekening aan de 
verwerende partij van het verzoekschrift 
tot verbreking al vorens ter grilffie te wor~ 
den neergelegd : 

Overwegende dat, overeenkomstig arti
kel 69bis, § 1, 2°, van het Wetboek van 
burgerlijke- rechtspleging, de voorziening 
op 8 J uli 1949 bij aangetekende brief be
tekend werd aan verweerster, die in 
Frankrijk gehuisvest is; 

Dat verweerster, bij memorie van ant
woord, op 3 Januari 1950 ter grilffie neer
gelegd en op 29 December 1949 betekend, 
de geldigheid van de akte van betekening 
van de voorziening betwist; 

Overwegende dat niet aileen de regel
inatigheid van d_e door aanleggers ge
voerde rechtspleging van deze geldigheid 
afhangt, doch ook nog de regelmatigheid 
van de memorie van antwoord; clat inder
daad, verweerster, wier memorie van 
antwoorcl ter gri'ffie werd afgegeven meer 
dan drie maanclen na de betekening van 
het inleidend verzoekschrift, als enige re
den om de vertraging bij het neerleggen 
en ~an te rechtvaardigen, de nietigheid 
van de akte van betekening· van de voor-
ziening inroept ; -

Overwegencle dat nit de v66r het Hof 
neergelegde stukken blijkt dat het aange
tekend schrijven, clat een afschrift van 
het inleidend exploot bevatte, aan ver-_ 
weerster door het Frans bestuur der pos
terijen niet werd afgegeven maar naar de 
afzender werd· teruggezonden ; 

Overwegende dat verweerster staancle 
houdt dat dit feit aan aanleggers te wij
ten is, omclat het op de brief aangeduid 
adres verkeerd was : 

Overwegende dat uit de stukken, aan 
het Hof overgelegd, blijkt dat de enige 
onnauwkeurigheid in het feit bestond 
« Bedouillereplaats » voor « Badouillere
plaats » geschreven te hebben, maar dat 
deze vergissing, beperkt tot een alphabe
tische letter, de naam van de plaats der
wijze niet had verdraaid om een verwar-

ring te doen ontstaan, en dat deze on
nauwkeurigheid, dienvolgens, de oorzaak 
niet is geweest van !let niet afgeven van 
de brief aan de geadresseerde ; 

Dat het gebrek aan overhandiging van 
llet aangetekend schrijven aan verweer
ster, dienvolgens, aan aanleggers niet te 
wijten is; dat de akte van betekening van 
de voorziening gelclig is daar al de rechts
vormen, welke deze betroffen nageleefd 
werden; dat, dienvolgens, bet afg~ven 01> 
de grilffie van de memorie van antwoord 
te laat gedaan zijnde, deze memorie en, 
dienvolgens, de opgeworpen exceptie, niet 
ontvankelijk zijn; 

Over llet enig middel : schending van 
artikelen 3, 6 en 341b, van het Burgerlijk 
Wetboek, en, voor zoveel noclig, 97 van 
de Grondwet; 

Overwegende dat het middel het be
streden arrest verwijt te hebben beslist 
dat de besproken vordering, die er toe 
strekt aan verweerster de hoeclanigheid 
van natuurlijk kind van aanlegster te 
doen toekennen, ontvankelijk is, dan 
wanneer deze vordering ingesteld werd 
na het verstrijken van de termijn van ver
val voorzien bij artikel 34lb, alinea 2, van 
het Burgerlijk Wetboek, welke termijn, 
van privaat internationale openbare orde 
zijnde, de toepassing van de Franse wet 
zou beletten die het persoonlijk statuut 
der partijen in zake bepaalt ; 

Overwegende dat een wet van innerlijke 
openbare orde slechts van privaat inter
nationale openbare orde is voor zoveel de 
wetgever door de bepalingen van die wet 
een principe heeft willen huldigen dat 
hij als hoofdzakelijk voor de gevestigde 
zedelijke, politieke of economisclle orde 
beschouwt en om deze reclen, naar zijn 
mening, noodzakelijk in Belgie de toepas
sing van elke regel moet uitsluiten die er 
mede in strijd is of ervan verschilt en die 
in het persoonlijk statuut van de vreem
deling begrepen is ; 

Overwegende dat de termijn van verval, 
waarover hier getwist wordt, in de Bel
gische wetgeving slechts werd ingevoerd 
door de wet van 6 April 1908; dat v66r 
deze wet, het principe van artikel 328 van 
het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk 
de vordering tot inroeping van staat ten 
opzichte van het kind niet kan verjaren, 
toegepast werd op de vordering tot onder
zoek naar het moederschap, door het na
tuurlijk kind uitgeoefend ; 

dverwegende dat, artikel 328 van het 
Burgerlijk -W etboek in voege gebleven 
zijnde, daaruit blijkt dat de termijn van 
verval, bepaald bij artikel 34lb, alinea 2, 
van het Burgerlijk Wetboek; in de Bel
gische wetgeving in haar geheel genomen. 
het karakter van een uitzonderlijke be
paling vertoont en niet dit van een prin
cipe; 
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Overwegende dat, zelfs beschouwd alR 
bepaling eigen aan het onderzoek naar 
het natuurlijk moederschap, de duur van 
-de termijn vastgesteld door tfl'tikel 34lb, 
verandert naar gelang men zich in bet ge
val van toepassing van alinea's 2 of 3 van 
.evenvermeld artiker bevindt dat, dienvol
gens, de bedoeling van de wetgever W!lS, 
door redenen van gepastheid, en niet van 
lJrincipe, het belang van bet natuurlijk 
kind met het belang van het gezin over
·een te brengen ; 

Overwegende dat nit deze . beschouwin
gen blijkt dat de wetgever aan de bepa
ling, welke de termijn waarover het gaat 
bepaalt, niet de waarde van een principe 
heeft gehecht, essentieel tot de vrijwaring 
van de zeclelijke, politieke of economische 
orde, noch, dieuvolgens, de waarde van 
een principe dat de toepassing van het 
persoonlijk statuut van de vreemde · plei
ter uitsluit voor zoveel clit statuut de re
gel van de onverjaarbaarheid van de vor
dering tot onderzoek naar het · nattnwlijk 
moederschap bevat; 

Dat claaruit volgt, dat het bestreden 
arrest, met aldus te beslissen, de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen niet 
he~ft geschonden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten, andere dan deze van de memorie van 
antwoord, alsook tot een vergoecling van 
150 frank jegens verweerster. 

4 Mei 1950. ~ 1° kamer. - Voorzitte1·, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Giroul. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. - Pleiters, 

"' BH. Van Ryn en clella Faille cl'Huysse. 

te KAMER.- 4 Mei 1950. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
-'--- BURGERLIJKE ZAKEN. - AANDUIDING VAN 
DE GESCHONDEN WETTEN. - MIDDEL GESTEUND 
OP DE MISKENNING VAN DE BINDENDE KRACHT 
VAN EEN OVEREENKOMST OF OP DE SCHENDING 
VAN RET GELOOF VERSCHULDIGD AAN DE AKTE 
DIE DEZEVASTSTELT.- VOORZIENINGDIE NOCH 
ARTIKEL 1134 NOCH DE ARTIKELEN 1319 EN 
1322 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK ALS 
GE$CHONDEN AANDUIDT. - MIDDEL NIET ONT
VANKELIJK. 

2• MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. -
BURGERLlJKE ZAKEN. - MIDDEL GERICifT 
TEGEN EEN V ASTSTELLING VAN RET ARREST. -
VASTSTELLING MET BETREKKING ·TOT EEN ON
DERSTELLING VAN DE RECHTER, DOCH VER
VOLGENS DOOR HEM VAN DE HAND GEWEZEN. -
MIDDEL 'ZONDER BELANG. 

1 • Is niet ontvankelijk, het middel ge
stettnd op de mislwnning van de bin-

clende kt·acht van een overeenkomst ·tus
sen 1la1·tijen of op de schending van het 
geloof vm·schttldigd aan de alcte die deze 
ove1·eenJcomst vaststelt, inclien de voor
zieniny noch a·rtilcelen 1319 en 13~~ van 
het Bwrgerlijlc Wetboek als geschonden 
aancltticU (1). 

2• Is zonde1· belang, het micldel · gericht 
teyen een vaststellimg clie slechts bett·ek
Jciny heett tot een onrle1·stelling door 
ae rechte1· geclaan maa1· ve1·volgens 
dom· hem van ae hand gewezen, zonder 
elM laatstvm·melcle besliss·ing door cle 
voorzieni;ng gem·itiseerd worat (2). 

(DELGUSTE, T. DELHOUGNE.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet; 142 en 470 
van het w etboek van burgerlijke rechts
pleging, 231 van het Burgerlijk Wetboelt, 
doordat het bestreden arrest, na te heb
ben erkend dat verweerster op 9. Decem~ 
ber 1942, jegens aarilegger, de verbintenis 
had aangegaan met de heer E ... F ... vrij
willig geen betrekking te hebben, en na te 
hebben aangenomen dat verweerster, na 
die verbintenis, de genaamde F ... terug 
ontmoet heeft, aanlegger van zijn vorde
ring tot echtscheiding heeft afgewezen om 
redim dat nit dat feit geen argument 
kan afgeleid worden, omdat het twijfel
achtig is dat een onmiddellijke tekort
koming aan die loutere verbintenis, zon
cler enig bclecligend element, zelf als grond 
tot echtscheiding had kunnen ingeroepen 
worden en clat het aldus zeker is, wan
neer de man, door de echtelijke woning 
opnieuw te verlaten en door een vordering 
tot echtscheiding in te stellen, daardoor 
zelf zijn vrouw van haar belofte heeft 
ontbonden, dan wanneer het verweerster 
niet met meer redenen toegelaten was de
gene terug te ontmoeten die aanlegger ..als 
haar minnaar aanzag, nadat gezegde aan
legger zijn verzoekschrift tot echtschei
ding had neergelegd, evenmin als tevoren, 
wanneer de echtgenoten samenwoouden, 
en doordat het arrest niet wettelijk gemo
tiveerd is omclat het cle op de cohclusies 
van aanlegger, die als een ·beledi
ging van erge aarcl het feit beschouwde 
dat verweerster, niettegenstaande haar 
verbintenis, terug met E ... F ... betrek-

(1) Verbr., 2 Juli 1948 (An·. Ferbr., 1948, 
biz. 366; Bull. en PASIC., 1948, I, 425, en de 
nota 3). 

(2) Verbr., 16 Januari 1947 (Bull. en PAsrc., 
1947, I, 17); 23 Mei 1949 (Arr. Jl erbr., 1949, 
blz. 433; Bull. en PASIC., 1949, I, 392). 
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kingen aanknoopte, slechts antwoordt dat 
het twijfelachtig is dat een onmiddel
lijke tekortkoming aan die loutere verbin
tenis, zonder enig beledigend element, zelf 
als grond tot echtscheiding had kunnen 
ingeroepen worden, dan wanneer het be
streden arrest beslist moest antwoorden 
of die tekOIJkoming al clan niet een grove 
belecliging was : 

Overwegende clat het eerste onclercleel 
van het midclel, in zover het het arrest 
verwijt dat het ofwel cle binclencle kracht, 
tussen partijen, van cle cloor verweerster 
aangegane verbintenis heeft miskencl, of
wei het geloof heeft geschonclen dat aan 
de akte client gehecht waarbij clie ver
bintenis worclt vastgesteld, niet ontvan
kelijk is, doorclat het middel nocl1 arti
kel 1134, noch artikelen 1319 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek als geschonden 
wetsbepalingen aanduidt; 

Overwegende clat het midclel, in zover 
het staande houdt clat verweerster, afge
zien van de door haar aangenomen ver
bintenis, door de genaamde F ... terug te 
ontmoeten, een claad heeft begaan clie de 
door aanlegger ingestelde vordering tot 
echtschekling rechtvaardigt, in strijd is 
met de souvereine vaststelling van het ar
rest dat de betrekkingen van verweerster 
met F ... geenszins eei:t beledigend karak
ter had den; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het middel slechts een overbodige re
den van het arrest bestrijdt; 

Dat die reden, inclerdaad, enkel de on
clerstelling betreft waarin verweerster F ... 
terug zou ontmoet hebben onmiddellijk na 
de door haar aangenomen verbintenis, 
en toen aanlegger de echtelijke woning 
nog niet verlaten had; 

Dat, cleze onderstelling van de hand ge
wezen zijnde door een feitelijke en niet 
bestreden vaststelling van het arrest, de 
door llet middel aangeklaagde onwette
lijkheid, in de onderstelling dat zij vast
staand is, geen invloed heeft op de wette
lijkheid van het beschikkend gedeelte; dat 
geen van cle onderdelen van het midclel 
kan aangenomen worden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 270, 282, 
288, 284 en 291 van het W etboek van bur
gerlijke rechtspleging, 1318, 1319, 1320 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest, na de wraking tegen cle 
getuige F ... te hebben aangenomen, om de 
weigeriug van de aanneming van de echt
scheiding ten voordele van aanlegger te 
rechtvaardigen toch gesteund heeft op het 
getuigenis van gezegde F ... ; dat inder
daad, het arrest hierop wijst « dat uit de 
opgenomen verklaringen van geen vol
doende bewezen ongepaste houding van 
de genaamde F ... is gebleken, daar som
mige getuigen zelfs bevestigen dat F ... 

met Delguste over de vriendschap, het 
-huwelijk en de plichten van de man ge
durende het huwelijk iets bijzonders heeft 
gezegcl dat men moet beamen; dat door 
getuigen, van wie de Fechtzinnigheid niet 
twijfelachtig voorkomt, verhaald wordt 
clat althans Delguste zijn vrouw en de ge
naamde F ... dikwijls en vrijwillig in el
kanders tegenwoordigheid stelde », dan 
wanneer uit cle processen-verbaal der ge
tuigenverhoren blijkt dat alleen twee ge
tuigen over die feiten verklaringen heb
ben afgelegd, de gena am de F... en de ge
naamde D ... , en dat deze laatste slechts. 
de woorden heeft aangehaalcl welke F ... 
hem gezegd heeft, dat alclus het arrest de 
bepalingen van artikel 291 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging heeft 
geschondeti en het geloof verschuldigd aan 
cle authentieke akten, zijnde de processen
verbaal der getuigenverhoren : 

Overwegende dat cle gecritiseerde reden 
van het bestreden arrest drie vaststellin
gen inhoudt : 1 o dat uit de opgenomen ver
klaringen van geen voldoende bewezeu on
gepaste houding van de genaamde 1!' ... 
blijkt; 2° dat sommige getuigen zelfs be
vestigen dat F... aan Delguste over de 
vriendschap, het huwelijk en de plichten 
van de man gedurende het huwelijk iets. 
bijzonders heeft gezegd dat men moet 
beamen ; 8° dat door getuigen, van wie de 
rechtzinnigheid niet twijfelachtig· voor
komt, verhaald wordt dat althans Del
guste zijn vrouw en de genaamde F ... 
dikwijls en vrijwillig in elkanders ·tegen7 
woordlgheid stelde; 

Overwegende dat de eerste vaststelling 
niet uitdrukkelijk door het middel gecri
tiseerd wordt; dat, moest het impliciet zo 
zijn, cleze uit de samenhang van de opge
nomen verklaringen afgeleide vaststellmg 
een souvereine beoordeling is van de ele
menten der zaak door de rechter over de 
grond; 

Overwegende, wat de tweede vaststel
ling betreft, dat uit de gebruikte woor
den, en in 't bijzonder uit het woord 
« zelfs >> blijkt dat zij een reden is welke 
ten overvloede aan de eerste vaststelling 
is gevoegd; 

Overwegende, wat de derde vaststelling 
betreft, dat uit de processen-verbaal der 
getuigenverhoren, regelmatig bij de voor
ziening· gevoegd, blijkt dat dit feit ·be
vestigd wordt niet enkel door de ge
naamde F ... en de eerste getuige D ... , 
doch ook door de moeder van verweerster, 
vierde getuige in het tegenverhoor op de 
hoofdvordering, en door Leone D ... , echt
genote D ... , derde getuige in het recht
streeks verhoor op de tegenvordering; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
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en tot de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerster. 

4 lVIei 1950. - 1° kamer. - Voot·zittet·, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Giroul. ~ GeUjlclwidende con' 
cl·usie, H. Haoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. - Pleiters, 
HH. Hesteau en della Faille d'Huysse. 

2e KAMEH. - 8 Mei 1950. 

1° VOOHZIENING IN VEHBREKING. 
- STRAFZAREN. - VOORZIENING INGESTELD 
VOORALEER HET ARREST GEWEZEN WERI>. -
NIET ONTVANKELIJK. 

2° VOOHLOPIGE HEOH'l'ENIS. - KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BESLIS
SENDE OP HET HOGER BEHOEP VAN DE PROCU
HEUR DES KONINGS TEGEN EEN BESCHIRKIJ\G 
VAN INVRIJHEII>STELLING. - GEDETINEERI>E 
NIET DOOR ZIJN RAAI>SMAN BIJGESTAAN. -
ADVOCAAT NIET VAN DE DATUM DER VERSCHIJ
NING VERWITTH:ii>. - GEEN AFSTANI> DOOR 
DE VERI>ACHTE VAN DE BIJSTANI> VAN ZI,JN 
RAADSMAN. - 0NWETTELIJKHEID. 

go VOORLOPIGE HEOHTENIS. - HAND
HAVING BIJ HET VERSTRJ.JKEN VAN DE MAAND. 
- VASTSTELLING DAT HE'l' OPENBAAR BELANG 
ZULKS VEHEIST. ~ VOLDOENDE HEDEN. 

4° :MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STHAl'ZAKEN. .~ 1\'liDI>EL DA'l' WEGENS ZIJN 
ONI>UIDELI.JKHEID NIE'f KAN ONDERZOCHT 
WORDEN. - NIE'l' ONTVANKELIJK. 

1 o Is n·iet ontvcmkeUjk, bij gelJt·eJc aan 
voot·werp, de voO'I'ziening ingesteld voot·
alem· het ar·rest gewezen we'l'(l en ge
ste·und op een geb·relc in cle vol"m met 
betn3lclc·ing tot ae vet·schijning van rle 
aanlegger v661' de kamet· van inbesch·ul
digingstelling, beslissende over de voot·
lopige hechtenis. 

2° De kamet· van inbesch·u.lcUrtingstelUng 
kmz, n·iet 1Jeslissen over het hager be
'/'Oep van de pt·oc·ure~w cles Konings te
,l}en een beschilcldng van cle t·a.adlcame·r 
wctarbij de venlnchte in vrijheirl wot·dt 
gesteld, zonder dat de geclet'ineet·de do01· 
zijn t·aaclsman bijgestaan woTdt wan
neer aeze in ae t·cuullwmeT wera ,l}e-

. hoonl, en aat het ~/!it geen en kelst!r.Tc vnn 
de b·wndel bUjlct aat deze van cle. datmn 
van vet·schoi,jning v66-r de lcamm· van in
beschuld·ig·ingstell'ing zo~t vet·wittigd ge-• 
weest zijn at flat verdachte van alle bij
stand v66r deze t·echtsmacht zo~t at
stand gedctan hebben (1). (Wet van 
20 April 1874, art. 20, alinea 5.) 

(1) Zie verbr., 3 Juni 1929 (Hull. en PAsrc., 
1929, I, 221). 

vrmnn., l!l50. - 86 

3° De besUsS'ingen vun het onde·rzoelcsge
recht waarbij, b·ij het verst1·'ijlcen van de 
maand, de handhav'ing van de voorlo
pige hechten'is bevolen ivoTdt, z'ijn op vol
doencle w'ijze gemoUveerd aoot· rle vast.
stell·ing clat het openbaa1· belang zu.lks 
ve·rC'ist (2). (Wet van 20 April 187-1, 
art. 5.) 

4° Het Hot neemt geen micldel in acht 
waarvan de ondwiclelijlcheid het onder~ 
zoele niet mogelijle maalct (3). 

(HENHOT'l'EAUX EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOI!'; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 24 Maart 1950 gewezen door 
de Kamer van inbesclmlcligingstelling van 
het Hof van beroep te Luik ; 

Overwegende dat de voorzieningen ge
richt zijn tegen beslissingen op dezelfcle 
dag in dezelfde vervolging gewezen; dat 
zij verknocht zi jn en dat zij dienen sa
mengevoegd ; 

I. Aangaande de voorzieningen van 
Henrotteaux : 

Overwegende dat de voorziening door 
aanlegger op 23 lVIaart 1950 ingestelcl, 
't is te zeggen v66r de uitspraak van het 
bestreden arrest, en aileen wegens gebrek 
in de vormen omtrent zijn verschijning 
v66r de kamer van inbeschuldigingstel
ling, niet ontvankelijk is, daar zij zonder 
voorwerp is ; 

Aangaancle de voorziening op 26 :i\faart. 
1950 ingesteld : 

Over het enig micldel : schending van de 
rechten van de verdecliging, alsook van 
artikel 20 van de wet van 20 April 1874, 
tloordat het bestreden arrest de beschik
king van de raadkamer hervormt die aan
legg·er in vrijheicl stelde, dan wanneer clit 
arrest gewezen werd zonder bijstand van 
zijn raadsman clie te gepasten tijde aan
geduid was, en zonder dat de raadsman 
verwittigd werd of v66r de rechtsmacht 
van hoger beroep opgeroepen wenl, dan 
wanneer aanlegger daarvan geen afstand 
had gedaan : 

Overwegende dat uit de stukken vnn tie 
rechtspleging blijkt dat aanlegger als 
raadsman had M•r Albert Baiwir, advo
caat, wonende Augnstijnenstraat, 15, te 
Luik, die hem regelmatig v6or de raad-

(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
1 April 1946 (A1'1'. Jle•·b,·., 1946, blz. 125; Bull. 
en PAsrc., 1946, I, 124). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
22 en 29 November 1948 (Arr. Ve•·b•·., 1948, 
biz. 576 en 600; Bull. en PASIC., 1948, I, 65·t en 
684). 
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kamer heeft bijgestaan; dat deze advo
caat het door artikel 20 van de wet van 
20 April 1874 voorgeschreven bericht niet 
ontvangen heeft toen zijn klii:!nt voor de 
kamer van inbeschuldigingsteHing is ver
schenen, en dat het niet bewezen is dat 
aanlegger van zijn bijstand zou afgezicn 
hebben; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Aangaande de voorziening van 
Merck: 

Over de eerste twee middelen : schending 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het arrest de beschikking van de raad
kamer bevestigt, die aanlegger op het 
einde van de manuel in hechtenis hand
haaft, enerzijcls, om de enige reclen clat 
het openbaar belang deze handhaving 
vereist en, anclerzijcls, door de beschou
wing clat de invrijheidstelling van aanleg
ger van aard zou zijn de doeltreffenclheicl 
van de bestralffing in 't gedrang te bren
gen en de herhaling van feiten van de
zelfde aard mogelijk te maken, wat een 
tegenstrijcligheicl van beweegredenen be
heist die gelijkstaat met een gebrek aan 
motieven : 

Overwegende dat, met te verklaren dat 
het openbaar belang de handhaving van 
de hechtenis van beklaagcle in staat van 
voorlopige hechtenis vereist, het arrest 
genoegzaam het clispositief van zijn beslis
sing heeft gerechtvaardigd, daar de sou
vereine beoorcleling van de vereisten van 
het openbaar belang aan de onderzoeks
rechtsmacht behoort; dat de Hlldere door 
het arrest ingeroepen beweegredenen, 
verre van met de eerste tegenstrijdig te 
zijn, in werkelijkheid de ontwikkeling er 
van uitmaken; 

Dat de twee midclelen in feite niet op
gaan; 

Over het derde middel : schending van 
al'tikel 5 van de wet van 20 April 1874, 
doorclat het bestreden arrest de beschik
king van de r[taclkamer bevestigt : 

Overwegencle clat clit midclel, claar het 
niet vermelclt waarin de aangeklaagcle on
wettelijkheid bestaat, aan nauwkeurig
heicl ontbreekt; dat het niet ontvanke
lijk is; 

III. vVat de voorziening van Reinartz 
aangaat: 

Over het enig micldel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1317 en vol
gende van het Burgerlijk Wetboek en van 
de wet van 20 April 1874 op de voorlopige 
'hechtenis, doorclat het arrest de conclu
sies van aanlegger niet beantwoorcl heeft 
waarbij _hij op groncl van verschillende 
beschouwingen staande hielcl dat de hand
having van de hechtenis niet kon gerecht
vaardigd worden : 

Overwegencle dat, met te verklaren dat 

het openbaar belang de handhaving van 
de hechtenis van beklaagcle vereist, het 
arrest op gepaste en voldoende wijze de 
conclusies van aanlegger heeft beant-
woord; ' 

Dat de beoordeling van de vereisten van 
het openbaar belang aan het toezicht van 
het Hof van verbreking ontsnapt; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende, wat aanleggers Merck, 

Bailly en Reinartz aangaat, dat de sub
stantii:He of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de bestreclen beslissing wette
lijk is; 

Om die redenen, voegt de zaken samen ; 
verbreekt het arrest gewezen op het ho
ger beroep van het openbaar ministerie te
gen de beschikking van invrijheiclstelling 
van Henrotteaux; verwerpt de andere 
voorzieningen; beveelt clat onclerhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van het Hof van beroep te Luik 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; verwijst de zaak, al
dus beperkt, naar het Hof van beroep te 
Brussel, kamer van inbeschulcligingstel
ling; veroordeelt aanleggers Merck, Bailly 
en Reinartz ieder tot een vierde van de 
kosten, het overige ten laste van de Staat 
blijvende. 

8 Mei 1950. - 2° kamer. - Voon;:ittm·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Oonnart. - Gelijlcluidencle conolu.sie, 
H. Oolarcl, aclvocaat-generaal. 

2• KAMER. - 8 Mei 1950. 

1° BESOHERMING VAN DE MAAT
SOHAPPIJ TEGEN DE ABNORMA
LEN (WET TOT).- lNTERNERING VAN EEN 
KRANKZINNIGE OF ABNORMALE BEKLAAGDE. -
GEEN VOORAFGAANDELIJKE INOBSERVATIESTEL
LING. - WETTELIJKHEID. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
S•rRAFZAKEN. - MIDDEL GESTEUND OP EEN 
FEITELIJK BESTANDDEEL DAT DOOR DE BESTRE
DEN BESLISSING TEGENGESPROKEN WORDT. -
JVIIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1 o De intenw·dng van een kranlczinnige 
of abnonnale beklaag(le hoett niet noo(l
znlcelijlc clo01· een inobse1·vatiestelling te 
wonlen voo1·a[gegaan (1). (Wet van 
9 April 1930, art. 7.) 

2° Mist feitelijlce grondslag het micldel ge
stemul op eon feitelijk bestan(l(leel (lat 

(1) Verbr., 22 Juli ·1935 (B·ull. en PAsrc., 1935, 
I, 332). -
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wordt doo1· de bestreflen besUssing te
gengesproken (1). 

(BRITTE.) 

ARREST. 

HET HOlP; - Gelet op h-et bestreden 
arrest, op 1 Maart 1950 gewezen door de 
Kamer van inbesclmldigingstelling van 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1 en 3 van de wet van 9 April 
1930 tot bescherming van de maatschappij, 
doordat llet bestreden arrest, bij bevesti
ging van de beschikking der raadkamer 
van 'de Rechtbank van eerste aanleg te 
Luik, de onmicldellijke internering van 
aanlegger .heeft bevolen in een door de re
gering daartoe bestemde en ingerichte bij
zondere gestichten, en dit voor een duur 
van vijf jaar, zonder dat aanlegger voor
afgaandelijk het voorwerp van een inob
servatiestelling in een psychiatrische af
deling had uitgemaakt : 

Overwegende dat artikel 7 van de wet 
van 9 April 1930 geen inobservatiestelling 
v66r de internering van de beklaagde 
vereist; dat het volstaat dat door de wet
telijke bewijsmiddelen bewezen is dat de 
beklaagde zich in een door artikel 1 van 
gezegde wet beschreven geestestoestand 
bevindt; 

Dat het middel naar recht fault; 
Over het tweede middel, afgeleid hieruit 

dat aanlegger noch zijn raadsman ge
hoord werden alvorens de beschikking 
van de kamer van inbeschuldiging·stelling 
gewezen werd : 

Overwegeude dat, in strijd met de be
wering van aanlegger, uit de bewoordin
gen van de door cle raadkamer op 14 Fe
bruari 1950 ·gewezen beschikking blijkt 
dat deze slechts uitspraak gedaan heeft na 
beklaagde en zijn raadsman Jliler B.ar in 
hun uitleggingen gehoord te hebben; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Overwegende dat de substantiele of 

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

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de memorie heden neergelegd, 't is te 
zeggen min dan acht dagen v66r de te
rechtzitting, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

8 Nlei 1950. - 2• kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Oonnart. - GeUjkluidende conclusie, 
H. Oolarcl, aclvocaat-generaal. 

(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
24 Mei 1948 (Bull. en PAsrc.1 194.8, I, 333). 

2e KAMER. - 8 Mei 1950. 

ltEDENEN VAN DE VONNISSEN EN · 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BUR
GERLIJKE VORDERING. BURGERLI.JK 
VERANTWOORDELIJKE PARTIJ. - NliDDEL 
S'fREKKENDE '1'0'1' YlmMINDERING VAN DE 
SCHADELOOSSTELLING. - GEEN AN'l'WOORD. -
BESLISSING NIET OEMOTIVEERD. 

De besUssing d·ie de b1tr[Jei·Ujlc vcrant
woordclijke pa1·Uj vcl·om·deelt, zonde1· 
te antwoo1·den ·op een doo1· haar opge
WOI'pcn midflcl, er toe .streklcend het 
bed1·ag der f/CVOI'dcnde schadeloosstel
Ung te doen verm·inderen, is n·iet ·wette
lijlc. gemotiveenl. (Grondwet, art. 97.) 

(N. V. « ETABLISSEMEN'l' COURTHEOUX )) 1 
T. LAITERIE COLONVAL.) 

ARREST, 

HE'I' HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 Januari 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Charleroi; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 91 van cle Grondwet en van arti
kel 1315, alinea 1, van het Bnrgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden vonnis, 
zonder redenen aan te geven, beslist 
heeft dat « beklaagde Sanglier en zijn 
burger'lijk verantwoorclelijke (dit zijn de 
verweerclers op de burgerlijke vordering), 
de vertraging in het cleskundig onderzoek 
slechts aan hen zelf te wijten· hebben >>, 
clan wanneer het principe van gemeen 
recht Acto1·i incu.mbit pmbatio, door arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek ge
huldigcl, de bewijslast van de verbin
tenis, wliarvan aanlegger de uitvoering 
vordert, op hem legt zowel voor het bedrag 
als voor het pi'incipe, en clat niets in het 
bestreden vonnis cle door de rechtbank 
verleende beslissing rechtvaarcligt, waar
door de bewijslast worclt omgekeercl; 
doordat het bestreclen vonnis door geen 
enkele beweegreden de verwerping van de 
subsidiaire conclusies van aanlegster 
rechtvaardigt die er toe strekken acht da
gen af te trekken van de duur van de on-. 
bruik gedurende de tijd nodig om tot de 
vaststellingen over te gaan : 

0Yerwegende clat het middel, gesteuncl 
op een gebrek van beweegredenen, door 
een door het Hof te herstellen stoffelijke 
vergissing, artikel 91 van de Grondwet 
ter zake vreemd aanduiclt, in plaats van 
artikel 97; 

Overwegende dat het middel slechts de 
bestreden beslissing becloelt in zover zij 
uitspraak doet omtrent het beclrag van de 
vergoeding door aanlegster wegens de on
bruik van het voertuig van verweerster 
verschuldigd; 
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Overwegende dat aanlegster in conclu
Ries betwistte verantwoordelijk te zijn 
voor cle ·gause tijd van de onbruik van 
het voertuig cloor, in lloofdorde, voor te 
houclen dat nanlegster de herstellingen 
had kunnen annvangen zonder liet des
lnmdig ondermek af te wachten, en dat 
zij in gebreke was gebleven de gevraagcle 
inlichtingen te verschaffen, verder, in bij
komende orcle, dat althans het aantal da
gen, noclig voor de vnststellingen van de 
tijd van cle onbruil~:, cliende te worden af
getrokken; 

Overwegende dat !let bestreden vonnis 
zicll er toe beperkt te verklaren « clat 
beklaagde en de voor hem burgerlijk ver
nntwoordelijke persoon de vertraging in 
het cleskunclig onderzoek slechts aan hen 
zelf te wijten hebben >> zonder de midde
len van aanlegster te beantwoorden; dat 
!let alclus niet wettelijk' is gemotiveerd; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis {loch enkel in zover bet om
trent het bedrag van de vergoeding wegens 
de onbruik van het voertuig uitspraak 
doet; beveelt dat het onderhavig arrest 
in de registers van de Reclltbank van 
eerste aanleg te Charleroi zal worden 
overgeschreven en dat melding er van op 
de kant van het gedeeltelijk vernietigd 
vonnis zal gemaakt worden; veroordeelt 
aanlegster tot de kosten; verwijst de zaak, 
alclus beperkt, naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Bergen. 

~ Mei 1950. - 28 kamer. - TToondtte1·, 
H. Lonveaux, voorzitter. - TTe·rslaggeve1·, 
H. Sohier .. - Gel'i.flclwiclencle oo1Wl7tsie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 Mei 1950. 

REDENEN Y AN DE YONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAK~;N. - VERJA
RIN(\ VAN Die PUIJLIEKE YORDERING. - GEEN 
CONCLUSIER. - GEEN YERPLICHTING DE DADE;N 
VAN STUITING 'l'F. VERMELDEN. 

Bi.f [!Ob1·eli; nnn oonolnsies op dU' pu.nt, is 
de reohter over de f/1"0nd niet geho7tden, 
·in de beslissing tot veroordel'inrt, de da
flen. vnn. reohtspleging te vermelden, flie 
fle verjaring vctn de pu.blielce vonlering 
hebben gest1tit (1). 

(COLLIGNON, T. PAQUE'l' EN CAllAY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 17 Januari 1950 in boger be-

(1) Zie verbr., 18 Maart en 15 April 1942 
(Ar1·. Yerb1·., 1942, biz. 28 en 42; Bull. en 

roep gewezen door de Correctioriele Recht
bank te Luik ; 

I. In zover tle vorziening gericht is te
gen de over cle publieke vonlering gewe
zen beslissing : 

Over het cmiddel : schending· van artike
len 97 van de Gronclwet, 22, 23, 25, 26 van 
de wet van 17 .April 1878 houdende de 
voorafgaancle titel van het vVetboek van 
rechtspleging in strafzaken en 1 van het 
Strafwetboek, cloorclat het bestreden von
nis, ten·laste van aanlegger, de gecontra
ventionaliseercle betichting vnn slngen of 
verwonclingen bij gebrek aan voorzorg· be
wezen verklaart, zonder vast te stellen 
dat de verjaring gestuit werd noch de daad 
aan te duiden, clie deze geldig zou hebben 
gestuit,' het Hof van verbreking aid us in 
de onmogelijkheid stellend toezicht nit te 
oefenen, dan wmmeer de feiten van 
11 Mei 1949 dagtekenden, het beroepen von
nis van 3 December 1949 en het bestreclen 
vonnis van 17 Januari 1950, de gecontra
ventionaliseerde betichting van slagen of 
ver:vonclingen bij gebrek aan voorzorg, 
verJaremle na volle zes maanclen, verjaarcl 
moest worden verklaard indien de rechter 
over de grond geen enkel verjaringstui
tende daad aanduidt : 

Overwegende dat, bij afwezighei-d va1i 
betwisting in regelmatig genomen conclu
sies, het bestreden vonnis zich niet bij
zonder lioefde over cle verjaring uit te 
spreken; 

Overwegeride dat blijkt nit de aan het 
Hof overgelegde rechtspleging clat de ver
jaring van de publieke vordering nit 
hoofde van de in het miclclel bedoelde in
brenk regelmatig werd gestuit, namelijk, 
door de dagvaarding om te verschijnen 
voor de Politierechtbank te Hollogne-aux
Pierres bij exploot van 30 Augustus 1949 
betekend, dat op de datum van het bestre
den vonnis, clit is op 17 Januari 1950 min
der dan zes maanden sedert voor~nelde 
daad van stuiting verstreken waren · 

Dat het middel in feite niet opga~t; 
II. In zover de voorziening gericht is 

tegen de beslissing gewezen over de vorde
ring van de burgerlijke partij Gabay en 
over de vordering van aanleg·ger als bur
gerlijke partij tegen Marc Paquet : 

Over het midclel : schencling van artike
len 97 van de Grondwet, 1101, 1134, 1317, 
1319, 1320, 1349, 1350, 1351, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreclen vonnis, het beroepen vonnis be
vestigende, aanlegger zijn vordering ont
zegt welke er toe strekt van Marc Paquet 
de herstelling te bekomen van de schade 
wellre hij ondergaan had en hem veroor
deelt tot de herstelling_ van de schade ge-

PASIC., 1942, I, 67 en 88) en 3 April 1950 (zie 
hager, blz. 506; Bull. en PASIC., 1950, I, 548)·. 
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leden door Joseph Cabay, van wie Paquet 
de moto bestuurcle, zonder de conclusies 
van aanlegger te beantwoorden, dan wan
neer cleze, steunende op de definitieve 
veroordeling van Paquet om zijn rechter 
kant niet gehouclen te hebben, bij conclu
sies staande hielcl : « (:lat indien Paquet 
zijn rechterkant gehouden had, Collignon 
geen enkele rijbeweging hacl moeten uit
voeren en clat het ongeval zeker niet zou 
gebeurcl zijn; clat, zelfs verondersteld dat 
Collignon een font zou begaan hebben, 
men moet erkennen dat zulks uitgelokt 
wercl door cle voorafgaande font van Pa
quet en dat {leze toch alleszins een 
groot deel van de verantwoorclelijkheicl 
{lraagt ll : 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
vaststelt << dat het onjuist is te verklaren 
dat Paquet, Collignon in grote moeilijk
heid heeft geplaatst; clat het ten genoege 
is bewezen dat Paquet naast de middel
lijn maar op zijn rechter kant reed, dnt 
'Zijn snelheid niet overclreven was; dat 
Collignon anderzijds, bij gebrek nan koel
bloe'cligheicl en aan beoordeling, plots nanr 
li'nks is afgeclraaicl, in 11laats zoveel moge
lijk naar rechts te nemen ll; 

Overwegencle dat deze feitelijke be
schouwingen van het vonnis een gepast 
antwoord op de conclusies van aanlegger 
1r1tmaken; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

III. In zover de voo.rziening gericht is 
tegen cle beslissing over de vorclering van 
de burgerlijke partij Paquet gewezen : 

Overwegeil{le dat, volgens akte van 
~ April 1950, aanlegger verklaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening in 
zover enkel zij gericht is tegen het deel 
van het vonnis dat uitspraak doet over de 
burgerlijke vordering van Marc Paquet en 
nitdrukkelijk voorbehoud maakt om zich 
opnieuw te voorzien teg·en cle beslissing 
welke een einde aan cUt gecling stelt; 

Om cUe redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zoyer zij gericht is 
tegen cle beslissing gewezen over de vorcle
ring van de burgerlijke partij. Marc 
Paquet; verwetpt cle voorziening voor 
J1et overige; veroordeelt aanlegger tot de 
lrosten en tot een vergoeding van 150 fr. 
jegens Marc Paquet. 

8 Mei 1950. - 2e kamer. - Voonz;itter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve·rsla.goevel·, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Geli.:ilc
Z.widende concl·ns'ie, H. Oolarcl, advocaat
generaal. 

2e KAMEn. - 8 Mei 1950. 

VERZET. - STRAFZAKEN. - VoNNIS BIJ 
YERSTEK. - GEEN HOGER BEROEP DOOR RET 

Ol'ENP..\.\U. MINISTERIE, - BESLISSING UIT
Rl'RAAK DOENDE OVER HET HOGER BEHOEJ' 
'l'EGEN HE'l' VONNIS OP VERZE'r INGESTELD, ZO
WEL DOOH HE1' OPENBAAH MINIS'l'ERIE, ALR 
DOOR ElSER OP VERZET. - VEHZWARING VAN 
DE BIJ VEHSTEK UITGESPROKEN STRAF. -
0NWETTELIJKHEID. 

11' an-nee1· floor het otwn bncw m.in·isterie 
tegen een. vonn·is b-ij ve·rstek oeen hooer 
beroep we1·d -ingesteld, mag de l'Cchte1·, 
-nitspm.a./c cloenrle in hooer beroep, over 
rle bemepen tegen het vonnis op 'l:erzet 
·i.-noestelrl, zowel floor het 01Je·nbaa1· mi
nistel'ie, a.ls door cle eiser op verzet, cle 
aoo·1· het von.nis b-i,i vm·stelc 1titgesprol<en 
stra.j niet ve1·zwctren (1). 

(LAURENT.) 

ARREST. 

.RET HOF; - Gelet op het vonnis, OJ1 
10 Febrnari 1950 in hoger beroep gewezen 
door de Oorrectionele Rechtbank te Hoei ; 

Over het middel ambtshalve opgewor
pen : schending van artikelen 187 (wet van 
H Maart 1908), 17, 188 en 202. (wet van 
1 Mei 1849, art. 7) en 205 (wet van 1 :Mei 
1849, art. 8) van het Wetboek van straf
vordering : 

Overwegende dat, door een vonnis op 
21 Juni 1949 gewezen bij verstek de Politie
rechtbank van het kanton Nandrin aan
legger had veroor{leeld tot een geldboete 
van 10 frank, vermeerdertl met 90 opde
ciem, of een vervangende gevangenis
straf van twee dagen en tot de kosten 
wegens inbreuk op artikel 4 van liet ge
meentereglement van Nandrin, del. 21 De
cember 1935 ; 

Dat, op regelmatig verzet van de ver
oordeelcle, de ]Jolitierechtbank de betich
ting IIeeft bewezen verklaard en eiser op 
verzet heeft veroorcleeld tot een gelclboete 
van 20 frank, vermeerdercl met 90 opde
ciem of een vervangencle gevangenis
straf van drie clagen en tot cle kosten; 

Dat op het hoger beroep, cloor aanlegger 
en door het openbaar ministerie tegen het 
vonnis op verzet ingesteld de Oorrectio
nele Rechtbank te Hoei, llet beroepen von
nis, in lloger beroelJ heeft bevestigcl ; 

Overweg·encle flat het vormis, bij verstek 
jegens aanlegger gewezen, op tegenspraak 
was gewezen jegens het openbaar minis
terie dat daartegen geen boger beroep 
had ingesteld; 

Overwegencle dat het verzet van de ver
oorcleelde slechts tot de gehele of gedeel

. telijke outlasting van de tegen hem uit
gesproken veroordelingen strekte; dat de 

(1) Zie verbr., 21 Juni 1948 (Arr. Ye•·br., 
1948, biz. 346; Bull. en PAsrc., 1948, I, 403). 
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rechter over de grond noch na het verzet, 
noch na het hoger beroep door het open
baar ministerie tegen het vonnis op verzet 
ingesteld, de toestand van aanlegger mocht 
verzwaren zoals deze bleek uit het vonnis 
bij verstek waartegen het openbaar minis
terie geen hoger beroep had ingesteld; 

Dat, nochtans, door de bevestiging van 
het vonnis op verzet, "de correctionele 
rechtbank de toestand van aanlegger op 
deze's verzet heeft verzwaard en de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen Iieeft ge
schonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Hoei en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde be
slissing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Luik, uitspraak 
doende in hoger beroep. 

8 Mei 1950. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Fettwels. - GeUjlcl~tidende condusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 8 Mei 1950. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ AAN
LEGSTER. - VERPLICRTING EEN UITGIFTE VAN 
DE JlESTREDEN llESLISSING BIJ DE VOORZIENING 
l'E VOEGEN. - KENNIS VAN RET BEROEPEN 
VONNIS VOOR RET ONDERZOEK VAN DE VOORGE
STELDE MIDiiELEN VEREIST. - VERPLICHTING 
INSGELIJJ,{S EEN UITGIFTE VAN DAT VONNIS 
OVER TE LEGGEN. 

Is niet ontvankeli.jk, de voorzienin.q van 
de bwrgerlijlce pa1·ti.j die een at~thentieke 
~~itgijte van de bestreden beslissing 
heejt overgele_qd, doch nagelaten heejt 
een at~thentieke uitgijte van het be?·oe
pen vonnis e1· bij te voegen, dan wan
nee?· de lcennis er van voo1· het onder
zoek de1· voorgestelde middelen ver
eist is (1). (Wetboek van strafvordering, 
art. 419.) 

(DEFLANDRE EN llRICARD, T. WARNIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 Februari 1950 in hoger be
roep door de Rechtbank van eerste aanleg 
te Verviers gewezen; 

(1) Zie verbr., &- Maart 1948 (Arr. Vm·br., 
1948, biz. 133; Bull. en P.&src., 1948, I, 150). 

Over de ontvankelijkheid. van de voor
ziening : 

Overwegende dat de burgerlijke purti.f 
die zich in verbreking voorziet, krachtens 
artikel 419 van het Wetboek van straf
vordering gehouden is bij de stukken een 
authentieke uitgifte van de bestreden be~ 
slissing te voegen; dat, wanneer de ken
nis van het beroepen vonnis vereist is om 
de voorgestelde middelen te kunnen be
antwoorden, de burgerlijke partij insge
lijks gehouden is een authentieke uitgifte 
van clit vonnis er bij te voegen; 

Overwegende dat de voorziening van 
aanleggers, burgerlijke partijen, op een 
gebrek aan redenen van de bestreden be
slissing gegrond is; dat deze niet aileen op 
eigen beweegredenen steunt, doch ook op 
deze van de eerste rechter; 

Overwegende, dienvolgens, dat, daar 
aanleggers bij de stukken geen authen
tieke uitgifte van het beroepen · vonnis 
hebben gevoegd, de voorziening niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder. 

8 Mei 1950. - 2• kamer. ~ Vo01·zitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggevr;r, 
H. Daubresse. - Gelijlclttidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

1" KAMER.-11 Mei 1950. 

ERFENISSEN. -KLEINE NALATENSCRAPPE'f. 
- LANDJlOUWONDERNEMING, - EJHFGENAAM 
DOOR DE « DE OUJUS >> VOOR DE OVERNAME 
VAN RET HUIS AANQEWEZEN. - .AANWIJZING 
DIE RET UITSLUITI!;ND RECIIT BEHELST OE 
GRONDEN OVER TE NEMEN. 

Wanneer verscheidene erjgenamen het 
1·echt een landbouwonderneming over te 
n-emen w.ille1~ 1t-itoejenen, verleent de 
do01· de de cujus geldig gedane aanwij
dng pan hem d·le de vooTlceur vom· de· 
ove·rname van het hu.is zal hebben, aan 
deze erjgenaam het ·uitsl!Jitend 1·eoht 
de g1·onden ove1· te nemen (2). (Wet van 
16 lVIei 1900, art. 4.) 

(CONSORl'EN CAPIEAU, T. CONSORTEN CAPIEAU.} 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 .Augustus 1947 door de Vrede
rechter van het kantoli Ninove gewezen; 

(2) Raadpl. verbr., 8 Maart 1928 (Bull. en 
P.&sm., 1928, I, 105); ERNsT, Regime Buccooso
ral des petits heritages, blz. 150. 
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,over het middel : schending van arti
kel 4 van de wet van 16 Mei 1900 betref
fende de erfregeling van de kleine nala
tenschappen, meer bepaald van alinea's 1 
en 3 van dit artikel, doordat het bestreden 
vonnis de betwiste goederen, zijncle een 
huis, twee percelen groncl en de roerende 
goederen cUenencle tot exploitatie van het 
landbouwbedrijf en afhangencle van de 
nalatenschappen van de echtgenoten Ca
pieau-De Munck, als een geheel aanziet en 
de overname van dit lanclbouwbeclrijf aan 
verweerder Jozef Capieau toekent om re
den dat zijn moecler, de wecluwe Capieau, 
geboren De Munck, hem het recht tot over
name van cUt huis, haar eigen goecl, bij 
uiterste wilsbeschikking toegekend had, 
zoclat aanlegger Prosper Capieau, overeen
komstig de wet, het hele lanclbOl~wbedrijf 
niet meer kon overnemen, clan wanneer 
deze uiterste wilsbeschikking zoncler in
vloed moest blijven, niet alleen ten over
staan van de twee percelen groncl eu van de 
roerende goederen welke van de 'gemeen
schap Capieau-De Munck afhingen, perce
len en goecleren waarin de moecler slechts 
een onverdeeld recht bezat, maar tevens 
ook ten overstaan van al de betwiste goe
deren cUe door de rechter over de groncl 
als een geheel werclen aangezien, zodat 
het recht tot overname moest toegestaan 
worden niet aan Jozef Capieau, maar wel 
aan aanlegger Prosper Capieau, die te 
zijnen voordele de meerderheicl van de 
belangen kon inroepen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat al de door de echtgenoten 
Capieau-De Munck achtergelaten goecleren 
samen een oncleelbaar landbouwbeclrijf 
uitmaken; dat het er op wijst dat ver
weercler Jozef Capieau door zijn moeder 
Marie De Munck werd aatigewezen om bij 
voorkeur het recht uit te oefenen tot over
name van het huis clat de de ett.ius 
bewooncle en de eigenclom van cleze laatste 
was; 

Dat het midclel op clat punt de beslissing 
niet bestrijdt, cloch de rechter verwijt 
te hebben aangenomen clat Jozef Capieau, 
het recht hebbencle het huis over te ne
men, eveneens recht had de gronden over 
te nemen, dan wanneer de tegenoverge
stelcle oplossing zich wettelijk opdrong; 

Overwegende dat de rechter terecht be
slist dat Prosper Capieau, cUe van zijn 
kant de overname van heel het bedrijf 
beweert te doen, dit recht niet had wat 
het huis betreft, eigen goed van de de 
c·njus, voor de overname waarvan de 
voorkeur aan verweerder toekwam, en 
dat, anderzijds, een verzoek tot overname 
waarvan het huis was uitgesloten niet 
ontvankelijk was; dat hij daaruit afleidt 
dat aileen het door Jozef Capieau inge
diend verzoek geldig was; 

Overwegende dat die beslissing over-

eenkomstig de wet is ; dat het middel 
naar recht faalt; , 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en veroordeelt aanleggers tot de 
kosten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerders. 

11 Mei 1950. - 16 kamer. - Voorzitte·r, 
II. Wouters, raadsheer, waarnemend voor
zitter. - Vet·sl(tggevet·, II. de Cocqueau 
des Mottes. - Gelijkluidende conclttsie, 
II. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

1e KAMER. -11 Mei 1950. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
ARREST DAT BESLIST DAT EEN WRAKING NIET 
ONTVANKELIJK IS. - GEEN VERPLICHTING 
CONCLUSIES OVER DE GEGRONDHEID VAN' DE ' 
WRAKING TE BEANTWOORDEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE 'ZAICEN. - GETUHlENVERHOOP.. 
- WRAKING. - VOORWAARDEN WAARIN ZI.J 
MOET WORDEN VOORGESTELD. 

3° RECIITBANKEN. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - GETUIGENVERHOOR. - WRAKINGS
GROND IN ONBESTEMDE EN ALGEMENE BEWOOR
DINGEN GEFORMULEERD. - DE RECHTER MAG 
DEZE VAN AMRTSWEGE NIET ONTVANKELIJK 
VERKLAREN. 

4° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - HOGER BEROEP TEGEN EEN TUSSEN
VONNIS. - VORM. 

5° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT DE 
BESTREDEN BESLISSING VERWIJT EEN VAST
STELLING NIET TE HEBBEN GEDAAN, DAN WAN
NEER ZIJ DEZE INHOUDT. - :MIDDEL DAT IN 
FEITE NIET OPGAAT. 

1° Het aPrest, dat besUst dat een wt·ak·ing 
niet ontvankelijlc is, is niet verplicht de 
conclltsies, die et• slechts toe stt·eJcken ae 
gegt·ondheid van de wt·alcing te t·echt
vaardigen, te beanttvoorden. 

2° Wanneer art-ilcel 270 van het Wetboelc 
van btwgerUjlce t·echtspleging voor
scht--ijft dat de w·ralGingen o-mstanrlig en 
tm· zalce dienend moeten zijn en 'niet 
in onbeste-mde en algemene bewom·din
gen voor.r~esteld, bepaalt het de voor
·wam·den (l-ie de ·inhoucl zelf van de wra
Tc-ingen aanbelangen. 

3° Daa1· artilcel 1030 van het Wetboelc van 
b1t·1·ge1"l·ijlce 'l"echtspleging slechts op de 
witwendige pleegvormen van cle alcten 
va11 t·echtspleging van toepnssing is, 
verbieclt het de rechtm· niet van ambts
wege de niet-ontva,nkelijlcheid van een 
wralcing die niet omstandig, -maar ·in 
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onbestemde en 'algemene bewoordingen 
wm·a voo·rgestelcl, tt-it te spreken (1). 

4o Het incidenteel hoger be1·oep is, tijclens 
een clebat 01J tegenspt·aalc, ann geen en
loele voTmvereiste onclerwo·rpen (2). 

5o H et m'iclclel, clat (le best?·eclen besli.~sing 
verwijt een vaststelling n·iet te hebben 
geclaan, wanneer zij deze ·inhomlt, gaat 
in feUe niet op (3). 

(VAN DEN STORM EN ANDEREN, 

T. VAN WILDER EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 April 1949 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste miclclel : schencling van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1319 tot 
1321 van het Burgerlijk Wetboek, 270 en 
282 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, doordat het bestreden ar
rest er op wijst clat artikel 270 van ~1et 
Wetboek van burgerlijke rechtsplegmg 
vereist : << dat de wrakingsgronden onder 
meer omstandig moeten zi.in en niet in on
bepaalde en algemene bewoorclingen gefor
muleercl ll, en dat « het niet toegelaten .i.s 
cleze vo6r de rechtbank nader te omschnJ
ven of er nieuwe te formuleren, tenzij 
deze schriftelijk zijn bewezen (Wetb. van 
burg. rechtspl., art. 282) ll, en zich er toe 
beperkt te beslissen clat «de in onderhavig 
geval v66r de rechter-commissaris tegen 
de getuigen Brys en Kestens aangewende 
wrakingsgroncl niet omstanclig is en 
in onbepaalcle en algemene bewoorclingen 
werd geformuleerd ll, zoncler vast te stel
len of die wrakingen al clan niet schrif
telijk werden bewezen, dan wanneer aan
leggers, in bijkomencle concl nsies, regel
matig neergelegd, aan het hof hadden 
gevraagd in feite te verklaren dat « ge
tuige RUIJ:fin Brys in het testament van 
16 September 1940, clat bij nietigverkla
ring van het betwist testament uitvoer
baar zou worden, als testamentuitvoercler 
aangecluicl wordt en als zodanig begiftigd 
worclt met ... ll, en dan wanneer aanleg
gers, in regelmatig neergelegcle conclusies 
staancle hielden clat « het beroepen von
nis terecht de wraking van de getuigen ... 
Joseph Kestens... toeliet ll, wraking in 
de conclusies van oorspronkelijke verweer
ders gerechtvaardigcl door het feit dat 

(1) Verbr., 18 Mei 1893 (Bull. en PAsrc., 
1893, I, 231) en de nota 2. 

(2) Zie verbr., 17 October 1946 (Bull. en 
PAsrc., 1946, I, 365); vergelijk verbr., 2 De
cember 1869 (ibid., 1870, I, 95). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
26 Januari 1950 (zie hager, biz. 334; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 359). 

die getuige door het eigenhandig testa
ment van 1940 als legataris ten bijzonclere 
titel was aangeduicl, elk dier beweringen 
er op neerkomt als staande te hou
den dat de wrakingen betreffende die ge
tuigen schriftelijk bewezen waren, €n 
dat dus, door niet vast te stellen clat de 
tegen getuigen Brys en Kestens gefor
muleercle wrakingen schriftelijk bewezen 
werden, het arrest niet ten genoege van 
recht gemotiveerd is omclat het de con-. 
clusies van aanleggers niet heeft beant
woorcl, en clan ook het geloof heeft ge
schonden dat aan die conclusies client 
gehecht : 

Overwegende dat aanleggers, in aanvul
lencle conclusies v66r het hof van beroev 
en in conclusies v66r de eerste rechter, 
hun wraking tegen de getuigen Brys en 
Kestens beweerclen te rechtvaardigen 
door de omstandigheid dat deze, door een 
eerste testament van 16 September 1940 
als Iegatanis aangesteld, belang hadden 
in onderh~vig geschil waarin de geldig
heid van een authentiek testament del. 
7 November 1942 betwist wordt; 

Overwegende dat nit het opstel van ltet 
middel blijkt dat aai1leggers a an de rech
ter over de grond geen nieuwe wraking· 
tegen gezegde getuigen wilden voorstellen, 
maar het eigenhandig testament van 
16 September 1040 inriepen als schrif.t~
lijk bewijs van de door aanleggers voor 
de rechter - commissaris geformuleerde 
wraking; 

Overwegende dat het middel llet arrest 
niet bestrijdt in zover het - na er op ge
wezen te hebben dat artikel 270 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging 
vereist dat de wrakingen omstandig en 
niet in onbestemde of algemene bewoor
clingen zouclen vervat zijn, en dat men, 
v66r de rechtbank, de wraking niet nader 
mag omschrijven of er geen andere d~n 
bij geschrift mag formuleren -, beshst 
clat in onderhavig geval, de wraking ge
formuleerd v66r de rechter-commissaris 
tegen de _getuigen Brys en Kestens als niet 
bestaande moet beschouwd worden, omdat 
zij niet omstanclig en in onbestemde en 
algemene bewoorclingen voorgestelcl wercl ; 

Overwegende dat het arrest, aldus de 
niet-ontvankelijkheid van de wraking 
vastgesteld hebbende, de conclusies niet 
moest beantwoorclen die slechts tot recht" 
vaardiging van de gegrondheid er van 
strekten; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schencling van 
artikelen 270, 282 en 1030 vtm het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, door
dat het arrest verklaard heeft dat de te
gen getuigen Brys en Kestens geformu
leerde wrakingen niet volgens het voor
schrift van artikel 270 « omstanclig en ter 
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:zake dienend waren en niet geformnleerd 
in onbepaalde en algemene bewoordin
_gen Jl, en dat, dns, de betwiste getnigenis
sen uit de debatten niet moesten verwij
d.erd worden, dan wanneer nit de v66r 
het hof van beroep door verweerders ge
nomen conclnsies niet blijkt dat deze clit 
middel aangevoerd hebben, en clan wan
neer, het hof van beroep dat middel 
anibtshalve niet kon opwerpen daar de 
niet-naleving van artikelen 270 en 282 van 
het VI' etboek van bnrgerlijke rechtspleging 
niet door een nietigheid van rechtswege 
beteugeld wordt en daar geen exploot of 
akte van rechtspleging, luidens arti
kel 1030 van hetzelfde wetboek, nietig 
verklaarcl kan worden, inclien de nietig-
1Jeid daarvan niet nitdrnkkelijk door de 
wet is uitgesproken : 

Overwegencle clat artikel ·1030 van het 
W etboek van bnrgerlijke rechtsnleging 
slechts op de uitwendige pleegvormen 
van de exploten of nkten van rechtsple
ging van toepassing is; dat door voor te 
schrijven {lat de wrakingen omstandig en 
dienencl znllen zijn, en niet in onbestemde 
·of algemene bewoordingen voorgedragen, 
artikel 270 van het W etboek van bnrger
lijke rechtspleging voorwaardei1 bepaalt 
die <le inhoncl zelf van deze wrakingen 
nanbelangen; 

Dat het ·milltl<~l naar recht faalt; 
Over het derde middel : schending van 

artikelen 1134, 1319 tot 1321 van het Bnr
_gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest beslist heeft dat verweerders « in 
de beweegredenen van hun conclnsies JJ 

incidenteel beroe11 hadclen ingesteld tegen 
de beschikkingen van het vonniH clclo 3 De
cember 1947 clat uitspraak deed over de 
wraking van getnige KestPns, dan wan
neer verweerders, in hun conclusies, hoger 
beroep verklaarclen in te stellen tegen 
het vonnis van n December lH47 slechts 
omdat clit laatste in zijn beschikkend ge
cleelte niet besliste dat het betwiste testa
ment nietig was « namelijk nit hoofde van 
erfenisbejaging en/of van suggoestie te 
wijten aan appell:mten >J en hun hoger 
beroep tot dat punt beverkten, en dat, 
dus, het bestreden arrest, zonder het ge
loof te miskennen dat aan de conclusies 
van verweerders client gehecht, niet kon 
verklaren clat deze laatsten boger beroep 
lmclden ingesteld tegen de beschikkingen 
van het beroepen vonnis, uitspraak cloende 
over de wraking van getuige Kestens : 

Overwegenclc dat het inciclenteel beroep, 
tijdens debatten op tegens11raak, aan 
geen enkele vormvereiste is onclerworpen ; 
dat het volstaat clat de wil van de goein
timeerde om boger beroep in te stellen 
11it ·een akte van de rechtspleging blijkt; 

Overwegende dat verweerders, geinti
meerden v66r het hof van beroep, in de 
beweegreclenen van hun conclusies er ge-

wag van maakten dat de eerste rechter, 
«ten onrechte het getuigenis van getnige 
Joseph Kestens had afgewezen, onder 
voorwendsel dat de cle. cujus in zijn eigen
handig geschreven testament van 16 Sep
tember 1940, hem een perceel grond had 
vermaakt .. o Jl dat deze conclusies daarna 
opwierpen dat deze omstandigheid des te 
minder cle wraking van Kestens recbt
vaarcligde claar deze er zich toe beperkt 
had de verklaringen van andere getuigen 
te bevestigen en dat zijn gematigdheid in 
cle uitdrukking zijner gedachten van zijn 
zorg getnigcle om de waarheid te ver
ldaren; 

Overwegencle dat het bestreden arrest, 
tloor vast te stellen dat verweerclers ((in 
tle beweegreclenen van hun conclusies, im
pliciet incidenteel hoger beroep hadden 
ingesteld JJ, aan deze conclusies een draag
wijclte heeft toegekend die door de be
woordingen ervan niet tegengesproken 
worc1t; dat deze interpretatie souverein 
is en clat het micldel niet kan aangenomen 
worden; , 

Over het vierde micldel : schending van 
artikelen 97 van de Gronclwet en 1319 
tot 1321 van het Burgerlijk Wetboek, 
doorclat het bestreclen arrest verklaart 
clat ll hoewel de eerste rechter zich om
trent zekere bijzonderheclen van oncleio
geschikt belang vergist heeft, nochtans 
blijkt nit de overeenstetmning van cle door 
hem voor vaststaand gehouden feitelijke 
omstancligheden .. 0 clat de erfiaatster het 
voorwerp is geweest van gewelclcladen en 
van allerlei bedrieglijke hanclelingen van 
erfenisbejaging en suggestie Jl, dan wan
neer aanleggers in hun conclnsies aan 
het hof van beroep vroegen zekere pun
ten in feite vast te stellen, en het arrest 
niet toelaat na te gaan of op de bijko
mencle conclusies van appellanten geant
woorcl werd : 

Overwegende clat het middel onduide
lijk is en clerhalve niet kan beantwoord 
worden ° 

· Over l1et vijfcle midclel : schending van 
art.ikelen 97 van de Gronclwet en 901 van 
het Burgerlijk Wetboek, cloordat het be
streden iurest vaststelt clat blijkt nit het 
geheel der door cle eerste rechter voor 
vaststaancl gehouclen feiten en nit het on
clerling verband van de daarnit voort
vloeiencle vermoedens dat cle erflaatster, 
vanwege amileggers, het voorwerp is ge
weest van gewelddaclen en van allerlei be
clrieglijke handelingen van erfenisbejaging 
en suggestie ten einde lmar toestemming 
tot de betwiste wilsbeschikking te beko
men, en clat dus de eerste rechter terecht 
beslist clat het testament bij gebrek aan 
toestemming in zijn geheel nietig was, 
eerste onclerdeel, clan wanneer het arrest, 
om het beschikkend gedeelte geldig te 
motiveren, de feiten welke door het hof 
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van beroep voor vaststaand waren gehou
den en de vermoeclens welke er uit voort
vloeien moest aangeven, en het arrest 
clus niet ten genoege van recht gemoti
veercl is ; tweede onderdeel, en clan wane 
neer, na op het bestaan van bedrieglijke 
handelingen van erfenisbejaging en sug
gestie gewezen te hebben, het arrest uit
druklrelijk er op wijzen moest dat de wil 
van de erfiaatster niet vrij was geweest, 
en er zich niet mocht toe beperken te be
vestigen dat, vermits er bedrieglijke han
delingen geweest waren, !let testament bij 
gebrek aan toestemming nietig was : 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegende dat het arrest niet aileen 

gewag maa~t van !let geheel der feiten 
welke door de eerste recllter voor bewezen 
gehouden worden, maar nog bijzonder
heden •over een reeks feitelijke omstan
cligheclen opgeeft waaruit het vermoeclens 
afieidt bewijzende dat de de cttjtts het 
slachtoffer is geweest van geweld en van 
beclrieglijke llandelingen van erfenisbeja
ging of suggestie ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegencle dat het arrest uitdrukke

lijk verklaart clat de eerste rechter te 
recht beslist heeft dat !let testament 
nietig is << wegens gebrek aan toestem
ming ll in lloofcle van de de c·ujtts; 

Overwegende clat geen van de onclerde
len van het midclel in feite opgaat; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
)iing; veroordeelt aanleggers tot de kosten 
en tot een 'iergoeding van 150 frank jegens 
verweerders. 

11 Mei 1950. - 1° kamer. - TToorzitte1·, 
H. Wouters, raadsheer, waarnemend voor
zitter. - TTerslaggeve1·, H. Bareel. - Ge
lijlclu·idende conclusie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal. - Plei
tm·s, HH. Simont en Demeur. 

2" KAMER. - 15 Mei 1950. 

1o HOGER BEROEP. - SrRAFZAKEN. 
HOGER BEROEP DOOR HET OPENBAAR :MINIS
TERIE INGESTELD. - DRAAGWIJDTE. 

2° HOGER BEROEP. - STRAI!ZAKEN. -
HOGER BEROEP DOOR HET OPENBAAR ~IINIS

'l'ERIE ZONDER ENIG VOORBEHOUD INGESTELD. -
VERDAQHTE HIERDOOR GEWAAHSCHUWD DAT 
HIJ ZIOH TEGEN ALLE AAN DE EEHSTE RECH
TEH OPGEDRAGEN BETICHTINGEN VERDEDIGEN 
~WET. 

1o Het ontvanlceUjlc hogei· beme11, clam· 
het oper~baar ministe·r·ie ingesteld tegen 
een vonnis van de politier·echtbank, 
drangt ctctn. de correct·ianele r·echtbanlc, 

zetelende in hager· bemep de lcennis van 
cle p!tblieloe vor·de'finu op, · zoals deze 
voo·r de eerste rechter· aa·nhang·ig wer·t:t 
uemaalct (1). 

2° Door het hoge·r bemep zelf, zonder· eniu 
voor·beho!td tegen een vonnis clo01_. het 
openbaar· ministerie ingesteld, won;tt de 
ver·dachte ge·waarschuwd dat hij zich 
tegen ctlle v661' de eerste r·echte1· aan
hangig uema.alcte beticht(ngen vet·dedi
uen moet (2). 

(ESQUENE1', T. GOUDEZEUNE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 October 1949 cloor de Oorrec
tionele Recht bank te leper gewezen; 

Over de voorziening in zover zij tegen 
de beslissing· over de publieke en de bur
gerlijke vordering gericllt is : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 174, 182, 202 van het Wetboek 
van strafvordering, het advies van de 
Raad van State del. 12 November 1806, 
97 van de Grondwet en van de recllten 
van de verclediging, doOI'dat het bestreden 
VOllllis aanlegger wegens inbreuk op arti
kel 32 van de Wegcode veroorcleeld lleeft, 
en, als gevolg van deze veroordeling, aan
legger tot sclladevergoeding aan verweer
der, burgerlijke partij veroordeeld heeft 
en de eigen vordering van nanlegger, als 
burgerlijke partij tegen verweercler, afge
wezen heeft, clan wanneer nit de bewoor
dingen van het vonnis blijkt clat aanlegger 
nit hoofcle van inbreuk op gezegd arti
kel 32 niet vervolgcl werd en dat, zo hij 
erin had toegestemd vrijwillig in eerste 
aanleg te verscllijnen, ten einde er uit 
hoofde van die inbreuk te recllt te staan, 
het beroepen vonnis hem daarvoor niet 
veroorcleelcl had en zelfs daarover geen 
uitspraak geclaan had, dan wanneer bij
gevolg de rechter in hoger beroep niet 
bevoegcl was om de betwiste veroordeling 
nit te spr'eken, zoncler minstens aanlegger 
in de gelegenheicl te stellen zich tegen 
deze betichting te verdedigen, clan wan
neer bovenclien het hoger beroep, ingesteld 
door het openbaar ministerie, naar lnid 
van de akte van beroep, tot de vorige be
tichtingen beperkt werd en clit met uit
sluiting van gezeg·cl artikel 32 van de 
Wegcocle, clan wanneer het bestreden von
nis de toestand van aanlegger, die hog_er 

(1) Verbr., 13 Mei 1943 (A1·r. Jfe,-b,·., 1943, 
biz. 97; Bull. en PAsrc., 1943, I, 153); 22! Juli 
1949 (An'. JT e1·b1·., 1949, blz. 486; Bull: en 
PAsiC., 1949, I, 557) en de nota. 

(2) Verbr., 5 Januari 1948 (A1·r. Yerb1·., 
1948, biz. 2; Bull. en PASIC., 1948, I, 2). 
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beroep tegen het beroepen vonnis had in
gesteld, niet mocht verzwaren, dan w~n
neer het in alle geval onmogelijk is 'llit 
de motivering van het bestreden vonnis 
nit te maken of aanlegger in de gelegen
heid werd gesteld zich tegen de nieuwe 
betichting te verdecligen en, bijgevolg, het 
vonnis niet voldoende gemotiveerd is : 

Over het eerste onderdeel van het micl
del: 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis en van het be
roepen vonnis blijkt dat aanlegger, v66r 
de politierechtbank vervolgd wegens 
inbreuk op artikel 85, A, 7°, van het ko, 
ninklijk besluit van 1 Februari 1934, er 
in toestemde v66r deze rechtbank vrijwil
lig te verschijnen om er eveneens wegens 
de bij artikel 32 van hetzelfde besluit 
voorziene inbreuk terecht te staan; 

Overwegende dat de eerste rechter enkel 
de eerste betichting , aannam; dat hij 
aldus impliciet, doch ondubbelzinnig, de 
tweecle verdenking heeft . afgewezen en 
aanlegger uit. dien hoofde van de vervol
ging ontslagen heeft ; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
in feite niet opgaat; 

Over het derde en het viercle onderdeel 
van het middel samen : 

Overweg·ende dat het openbaar minis
terie tegen het beroepen vonnis regelmatig 
hoger beroep instelde ; 

Dat, claar de verklaring van boger be
roep door het openbaar ministerie zoncler 
beperking gedaan werd, de kennisneming 
van de openbare vordering in haar geheel 
aan de rechter in tweede aanleg wercl op
gedragen en dat bij hem al de feiten, welke 
v66r de eerste rechter waren gebracht ge
weest, werclen aanhangig gemaakt; 

Dat die onderdelen van het micldel naar 
recht falen; 

Over het tweede en het vijfcle onderdeel 
van het middel samen : 

Overwegende dat aanlegger, bijgestaan 
door zijn raadsman, in uitdrukkelijke be
woordiilgen er in toestemcle vrijWillig v66r 
cle eerste rechter te verschijnen om er 
wegens de bij artikel 32 van de Wegcode 
voorziep.e feiten terecht ~e staan en op 
dat punt zijn middelen van verdedig·i.ng 
voorgeclragen heeft; 

Overweg·ende dat aanlegger, daar hij 
kennis had van het hoger beroep van het 
openbaar ministerie, door clit feit zelf er 
van verwittig·d was dat hij zich tegen de 
aan de rechter over de grond onderworpen 
betichtingen te verclecligen hacl zonder dat 
de rechter in hoger beroep hem daartoe 
nndermaal uitnodigen moest ; 

Dat de tweecle en vijfde onderdeien van 
het middel niet kunnen aangenomen wor
den; 

En o:verwegende, wat de beslissing over 
de publi.eke vordering betreft, dat de sub
stantil~le of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Overwegende, wat de beslissing' over de 
burgerlijke vordering, welke door aanleg
ger wordt uitgeoefend, en over de tegen 
aanlegger cloor verweerder uitgeoefende 
vordering betreft, dat geen middel tot sta
ving van de voorziening wordt aangevoerd 
en clat het Hof er van ambtswege geen op
werpt; 

Om' die redenen, verwerpt de voorzie
ning en veroordeelt aanlegger tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder. 

15 Mei 1950. - 2' kamer. - Voon;ittm·, 
H. de Cocqueau des l\1ottes, raadsheer, 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 

. H. Bayot. - Gelij lcl1!idende conclnsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Ple·ite1·, H. Struye. 

2e KAMER. - 15 Mei 1950. 

1° VERKEER. - VOORRANG. - 0NTSLAAT 
NIET DE DOOR DE OMSTANDIGHEDEN GEBOD~~N· 

VOORZORGSMAATREGELEN TE TREFFEN. 

2° VERWONDINGEN OF DOODSLAG 
BIJ GEBREK AAN VOORUITZICHT. 
- ARREST VAN VEROORDELING. - VASTSTEL
LING DAT DE ''ERWONDINGEN DE OVERDREVEN 
SNELHEID VAN RET VOERTUIG Y AN DE VER
DACHTE TOT OORZAAK HEBBEN. - ARREST 
WETTELIJK GEMOTIVEERD. 

1° De weggebntilce1·, die voorrang geniet, 
is n·iet ontslagen van cle ve1·plichtiny 
alle cloor de omstandiyheden geooderr. 
V001'Z01'gsmaatregelen te tref{en om een 
c/,1·eigencle aa1wijcling te ve1·mijden (1). 

2° De vaststell-ing clat cle onm·ijwillige 
ve,rwond·ingen, de overdreven snelheid 
tot oorzaak hebben waM'mecle vm·clachte 
uit onvoo1·zioht-igheicl op de openbare 
weg 1·eecl, 1·echtvaa1·digt wettelijk de 
vMoonZeling uit hootde van inb1·euk op 
de artilcele-n 418 en 420 van het Straf
wetboelc (2). 

(1) en (2) Verbr., 18 September 1939 (A•·r. 
TleTbr., 1939, blz. 206; Bull. en PASIC., 1939, 
I, 375); 10 Maart 1942 (Bull. en PASIC., 1942, 
I, 87); 5 September 1946 (An·. Vm·br., 1946, 
blz. 288; Bull. en PASIC., 1946, I, 316); 13 Fe
bruari 1950 (zie boger, blz. 399; Bull. en PAsrc., 
1950, I, 425). . 
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(DO'l'llf:E, T. DE KE'l'ELAERE.) 

ARREST. 

HET HOI!'; - Gelet op het bestretlen 
ai-rest, op 24 November 1949 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

I. Wat betreft de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 51, 2°, 53 
en 54, 1 o en 2° van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 houdende Algemeen 
Reglement op de verkeerspolitie, door
dat, dan wanneer aanlegger Dothee in 
regelmatig neergelegde conclusies hierop 
wees <lat tle vrachtwagen van «Van 
Roy >> door Bracke gevoer<l, op het 
kruispunt had stil gestaan, daarna de 
radiale weg ur 10 was opgereden, zon
dei· de voorrang van de weggebrniker 
van een hoofdweg te eerbiedigen, nocl1 de 
voorrang van de weggebruiker die ·van 
rechts komt, het arrest beslist heeft c1at 
artikel 54, 2°, van het hierboven aange-
1malc1 koninkli.ik besluit piet van toepas
sing was, omdat Bracke zich reeds, bij 
het naderen van Dotlu!e, op de lloofdweg 
bevond, aldus artikel 54 scllendende, 'vol
gens lletwelk : 1° de weggebruiker cUe op 
een secnndaire weg rijdt verplicht is de 
tlo01·gang vrij te laten voor de bestuurder 
die over de hoofdweg rijdt; 2° de wegge
bruiker deze weg slechts mag oprijden, 
indien er geen andere weggebruiker aan
komt, of indien, rekening houdend met de 
~mellleid vim deze laatste en met de af
stand waarop llij zich bevindt, er geen 
gevaar voor aanrijding bestaat : 

Overwegende dat aanlegger vervolgtl 
werd nit hoofde van : n) onvrijWillige 
verwondingen of slagen aan Henri De 
Ketelaere te hebben veroorzaakt, en met 
samenhang·; b) een voertuig te hebben be
stuurcl met een snelheid of op een wijze 
die gevaar voor het publiek of hinder 
voor het verkeer kon opleveren; c) aan 
de rechterzijde van de voor te steken weg
gebruiker te hebben voorgestoken en 
d) niet behorend tot de in artikel 22 van 
het koninklijk besluit van 3 Februari 1934 
voorziene weggebruikers, op de trottoirs 
of verhoogde bermen te hebben gereden ; 

Overwegende dat, tot staving van de 
beslissing waarbij het bestreden arrest 
aanlegger wegens deze gezamenlijke te
lastleggingen tot een enke1e straf veroor
deelt, het zich ertoe niet beperkt tot ver
werping van aanleggers bewering aanvoe
rend clat de aanrijding werd veroorzaakt 
door het feit dat de bestuurder van de 
camion Bracke, die, nit een secundaire 
weg komend, in strijd met de bepalingen 
van artikel 54 van het reglement op het 
verkeer, de hoofdweg was opg·ereden zon
der de voorrang· die aanlegger, weggebrui-

ker van de hoofdbaan genoot, te eerbie
digen; dat het bovenc1ien verklaart dat 
<< het toekennen van een voorrang de weg
gebruiker c1ie ervan gebruik maakt, niet 
ontslaat van de door de omstanc1igheden 
geboden voorzorgsmaatregelen >> en· dat 
<<in onc1erhavig geval de aanrijding uit
sluitend... aan de overdreven snelheid, 
waarmede aanlegger reed, toe te schrijven 
is» • 
O~erwegende dat deze beweegredenen 

op zich zelf volstaan om de uitgesproken 
straf te rechtvaardigen, zodat llet midclel 
zonder belang voorkomt; 

En overwegende dat de substantH~le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nag-eleefd en de uit
g-esproken straf overeenkomstig de wet is ; 

II. Wat betreft de beslissing over de 
burgerlijke vordering : 

Overwegende dat het bestreden' arrest 
enkel de beslissing· van de eerste recllter 
bevestigt waarbij deze aan de burgel'lijke 
partij een provisionele vergoeding h eeft 
toegekend en een deslnmdig onderzoek 
lJeeft bevolen ; 

Overwegende dat deze beschikking een 
voorbereic1ende en onderzoeksbeslissing· 
uitmaakt, vreemd aan een betwisting no
pens de bevoegdheid en derhalve niet vat
baar voor voorziening v66r de eindbeslis
siug, bij toepassing van artikel 416 van 
het vVetboek van strafvordering; 

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

15 li'Iei 1950 .. - 2• kamer. - Voorzittcr, 
H. de Cocqueau des Mottes, raac1slleer, 
waarnemend voorzitter. - Ve1·sla.ggevm·, 
H. Vanc1ermersch. - GeUjlclniclenrJe con
clns'ie, H. H.aoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advoeaat - generaal. Pleite1·. 
H. Simont. · 

28 KAMER.- 15 Mei 1950. 

1° 1\'IEDEPI,ICH'J'IGHEID. -· BIJS'J'AND 
VEHLEEND VOOR, DE Ull,VOJ~RINH VAN EEN MIS
DAAD. - ARTIKEL 66 ·YAN HE'!' S'l'HAFWE'l'
BOEK. - KENMERKEN VAN DE BIJS'l'AND. 

2° SEQUESTER DEH. GOEDEREN VAN 
DE PERSONEN AAN Wm MISDRI.T
VEN TEGFJN DE UITWFJNDIGFJ VEI
LIGHEID VAN DE STAA'J' WORDEN 
TEN LASTE GELEGD. - BE'l'WISTING 
OVER DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 1 VAN DE 

BESLUITWE'l' VAN 10 J'Al\'UARI 1946. - BE
PALING VAN DE RANG \'AN DE SOHULDVORDEIUNG 
YAN DE STAAT TEm;,'l EEN IN .,J?AILLISSEMENT 
ZIJNDE' BURGERLlJK VERANTWOORDELT.ni:E 
VENNOOTSOHAP. - 0NBEYOEGDHlclD VAN DJil 
l\ULITAIRE REOH'l'SMAOHT. 
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1° De bijstanll verlee/l{l ·uoor de uitvoering 
nan een misdcuul.. zrmls bepanlll rloo·r 
ruUkel 66 van het Stnr.fwetboelc, ·is cen 
voo1· cleze. ·witvoerin{f nooclznkelijke b·i{ 
stnncl; het ·is echter zon cler belam{f of 
rleze bijstancl omt!rtngrij/,: of ge'l'in,q 
i.s (1). 

2° Het militrtir ,qerechtshof is uiet be·voc{frl 
om tc oorllclen 01jer ccn lloO'I· lle b'ttr,qer
lijlv ·vcnwtwoonleUjke tJct·rUj opgcwor
pen betwistin,q bct·reffcnlle cle toepa.ssin,q 
vrm cwUkcl 1 vrm cle besluU·wct vnn 
10 Janunri 1!J.j6, tot ~vijzi.l]ing vnn lle be
slnitwet •t!fvn 17 ,Jcuwa·ri 1945, betrcffende 
hct sequester rler gocclcren vwn personcn 
acm w·ie nvisclndcn of ·wnnberlrijven te
acn rle tt'itwencl'ige veUighehl vnn lle 
Stnnt wo·rclen ten lctste gde,qll; het ·is 
onrler mcer niet bevoegcl om rle ntn,q 
·vnn rle schttlclvon!erinu vnn cle Stctnt 
teuen een ·in fcti!Ussement zijnclc btt1'ffC1'
H.ilc vcnmt·woo·rclcUjlce vennootschnp te 
bepnlen. (Besluitwet van 10 Januari 
1946, art. 1, al. 6; wet van 25 Maart 
1876, art. 12, 40; Koopllandelswetboek, 
art. 504 en 505; Wetboek van burger
lijke rechtspl., art. 668 en 672). 

(LECLUYSE, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST, 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 21 December 1949 door llet 
Militair Gerechtshof te Brussel gewezen; 

I. Aangaande cle voorziening van eerste 
aanlegger Lecluyse : 

In zover de voorziening 'tegen cle beslis
sing over de publieke vorder~ng gericht is ; 

Over het enig miclclel : schencling van 
artikel 97 van cle Grondwet, tegenstrijdige 
motivering welke met een gebrek aan mo
tivering client gelijk gestelcl te worden, 
doorclat het arrest, enerzijcls, aanlegger 
ten laste legt dat hij rechtstreeks me
dewerking aan cle schuldige lumclelingen 
van zijn broecler verleencl !weft als be
heercler van cle maatschappij << Ellcma l> 
en tevens als afgevaarcligcle beheercler en 
bestuurcler van cle werkhuizen te Lint, 
met de meest uitgebreicle machten, en clat 
hi.i alclaar cle fabricatie van de oorlogs
tnigen en van cle conservenmachines in 
zijn bevoegdheid had, dan wanneer de be
streclen beslissing, anclerzijc1s, de omler
geschikte rol die aanlegger in de sell ul
dige bedrijvigheicl heeft vervuld als ver
zachtencle omstanclighekl aanneemt; 

Overwegencle dat !let bestreden arrest 
aanlegger evenals zijn broeder schulclig 
verklaart aan hulp aan de vijand en de 

(1) Verbr., 7 Maat't 1949 (Ar1·. Ye1·b•·., 19,!9, 
biz. 164; Bull. en PASIC., 1949, I, 185). 

veroordeling van aanleg·ger steunt op cle 
motivering, dat hij zijn broeder bijge
staan heeft en met hem in het vervaarcli
gen van aanvals- of vercle<ligingstuigen 
medegewerkt heeft; dat zijn rechtstreeks~ 
medewerking niet aileen volg·t uit !let feit 
clat hij beheerder was van « Ellcma >i maar 
ook nog uit het feit clat hij tot algemeen 
beheertler en bestuurder cler werkhuizen 
te Lint werd aangestelc1 met de meest 
uitgebreide machten, en hij aldaar lle fa
bricatie van de oorlogstnigen en van de 
conservemnachines in zijn bevoegclheid 
had; 

Dat !let arrest verder vaststelt dat er 
ten voorclele van aanlegger verzachtende 
omstancligheden bestaan voortvloeiende nit 
zijn goed verleden e1i. uit .de onderge
schikte rol die hij in de schulclige beclrij
vigheden gespeelcl heeft ; 

Overwegende dat cle bijstand of de lmlp, 
verleend tot !let plegen van een misdaa<l, 
tot !let uitvoeren van het misdrijf noocl
zakelijk moet zijn om de door artikel 66 
van het Strafwetboek vereiste voorwaar
den te verenigen, maar dat het van geen 
belang is of cUe nooc1zakelijke bijstancl op 
zich zelf omvangrijk ofwel gering is ; 

Dat !let bestreden arrest clus geen en
kele tegenstri,icligheid bevat en dnt het 
mi.cldel in feite niet opgaat; 

Eln overwegende c1at cle substantH::le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
bestreden beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

In zover de voorziening tegen de beslis
sing over de vordering van cle b~ugerli jke 
partij gericht is : 

Overwegencle dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel midclel 
inroept en dat het Hof er ambtshalve geen 
opwerpt; 

II. Aangaancle de voorziening van 
tweede aanlegster, burgerlijk verantwoor
delijke partij : 

Over het eerste middel : schencling van 
artikelen 1, 12, 4°, 8 van cle wet van 
25 Maart 1876, titel I van het inleiclend 
boek van !let Wetboek van burgerli,ike 
rechtspleging, 504, 505 en 508 van de wet 
van 18 April op cle faillissementen (Wet
boek van koophanclel, boek II), 8 van de 
wet van 16 Deceinber 1851 op de voorrech
ten en hypotheken en 668 en 762 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging; 
2 van cle besluitwet van 26 Mei 1944 be
treffencle de bevoeg·c1heid en rechtspleging 
inzake misdaclen en wanbedri,iven tegen 
de veiligheid van de Staat, 33 van lle wet 
van 15 J uni 1899 behelzencle titel I van 
!let Militair Strafwetboek, en 1 van de be
sluitwet va1i 10 Januari 1946, wijzigende 
de artikelen 6 en 11 van cle besluitwet van 
17 J anuari 1945 betreffencle het sequester 
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der goederen van personen aan wie mis
daden en wanbedr!jven tegen de uitwen
dige veiligheid van de Staat worden ten 
laste gelegd en der goederen van de ver
dachten, doordat het bestreden arrest be
slist dat, «de naamloze vennootschap 
« Elcma >> niet meer onder sequester 
staande, de bepalingen van artikel 1 van 
de besluitwet van 10 Januari 1946 niet 
van toepassing· zijn op de firma << Elcma >> 
thans in faillissement; dat aldus de vraag 
van de curator, betreffende de verbeurd
verklaringen ten aanzien van de rechten 
van de andere erkende schuldeisers onge
grond is » en ook « wat betreft de toege
kende schadevergoeding » en dat het ar
rest client gemeen te worden verklaard 
aan de beer Misseieyn, aclvocaat, in zijn 
hoedanigheid van curator van het fail
lissement der naamloze vennootschap 
Constructiewerkplaatsen Eel. Lecluyse 
« Elcma », dan wanneer artike~ 1 van de 
besluitwet van 10 Januari 1946 bepaalt : 
r~) dat bij afwijking van artikel 8 van de 
wet van 16 December 1851, de invordering 
door cle Staat van de schadevergoeding en 
alle andere sommen waartoe de onder 
sequester gestelde mocht worden veroor
deeld wegens misdrijf tegen het hoofd
stuk II van tiltel I van boek II van 
het Strafwetboek geenszins afbreuk doet 
aan de rechten van de overige schulcl
eisers, om het even welke de datum en 
de oorzaak van hun schuldvorcleringen, de 
ongeoorloofde uitgezonderd, ook wezen; 
7!) clat in geval van betwisting over de 
toepassing van dat artikel, de rechtsvor
dering aan cle rechtbanken onderworpen 
wordt, overeenkomstig het gemeen recht; 
dat alclus het bestreden arrest uitspraak 
heeft geditan over de voorrang toegekend 
aan de gewone schnldeisers van aanleg
ster ten opzichte van de schnldvordering 
van de Belgische Staat, voortvloeiende nit 
de veroordelingen uitgesproken wegens 
misdaden en wanbeclrijven tegen de uit
wenclige veiligheid van cle Staat, en over 
de vercleling van de prijs van de goederen . 
van een in faillissement zijncle vennoot
schap tussen haar schuldeisers, hetgeen 
buiten de bevoegdheid van de militaire 
rechtsmacht valt, die· ambtshalve hacl 
dienen te verklaren dat de openbare orde 
er zich tegen verzet dat zij in cUe zaak 
uitspraak zou doen : 

Overwegende dat aanlegster, de naam
loze vennootschap Constrnctiewerkplaat
sen Ed. Lecluyse « Elcma », thans in fail
lissement, burgerlijk verantwoordelijke 
partij voor verdachten die vervolgd waren 
wegens inbreuk op artikel 115 van · het 
Strafwetboek, in conclusies v66r het mili
tair gerechtshof neergelegd door haar 
curator, « zich steunend op de besluitwet 
van 10 Januari 1946 » vroeg voor recht te 
zeggen dat de verbeurdverklaringen die 

zouden uitgesproken worden en de schade
vergoeclingen ten voordele van de Staat 
waartoe zij zou vei·oordeeld worden, in 
geen enkele mate zouden mogen schaden 
aan de rechten van de andere erkende 
sclmldeisers en enkel in het gewoon pas
sief van de gefailleerde vennootschap zou" 
den ingeschreven worden na de vorderin
gen van al de andere sclmldeisers1 zowel 
gewone als bevoorrechte; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat, vermits het sequester der 
goecleren van aanlegster opgeheven is, de 
besluitwet van 10 Januari 1946 niet toe
passelijk is en de vordering van de cura
tor ongegrond is ; 

Overwegencle dat krnchtens de bepalin
gen van artikel1, alinea 6, van de besluit
wet van 10 Januari 1946 «in geval van 
betwisting over de toepassing van dit arti
kel, de rechtsvordering aan de rechtban
ken onderworpen wordt, overeenkomstig 
!let gemeen recht >> ; 

Overwegende dat geen enkele wetsbepa
ling bevoegdheicl aan de strafrechtsmach
ten toekent, inzonderheid aan het militair 
gerechtshof, om de rang van de schuld
vorderingen tegen een gefailleerde schul
denaar te bepalen ; 

Overwegende derhalve dat het militair 
gerechtshof onbevoegd was om kennis te 
nemen van de vordering van de curator 
van cle vennootschap, aanlegster, en dat, 
door ten gronde te beslissen over deze eis, 
het arrest de in bet middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden; 

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

den arrest in zover clit het militair ge
rechtshof bevoegd acht om kennis te ne
men van de vordering van de curator van 
de aanleggencle vennootschap, gesteund op 
de besluitwet van 10 Januari 1946 en over 
de grond van cleze vordering beslist; ver
werpt de voorziening voor het overige; be
veelt dat onderhavig arrest zal overge
scllreven worden in de registers van het 
militair gerechtshof en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigd arrest ; veroordeelt 
eerste aanlegger tot cle helft van de kos
ten, de vennootschap « Elcma », tweecle 
aanlegster en de curators q. q. tot een 
vierde van de kosten ; laat de overige kos
ten ten laste van de Staat; zegt dat er 
geen aanleiding is tot verwijzing. 

15 lVIei 1950. - 2° kamer. - Voonzitte'r; 
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer, 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, 
H. de Clippele. - Gelijkl!!ticlende conclu
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat- generaal. Pleite1·s, 
HH. Van Leynseele, Veldekens en della 
Faille d'H11ysse. 
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2e KAMER. - 15 Mei 1950. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STJIA~'ZAKEN. - VERSLAG VOOR HET RECHTS
COLLEGE ZETELENDE IN HOGER BEROEP. 
BEWIJS. 

2° REOHTERLIJKE INRIOHTING. 
MILI1'AIR GERECHTSHOF. - UrrLOTING VAN 
DE MILITAIRE RECHTERS. - EED. - BE-
WIJS. ' 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
~[ILITAIRE RECHTSMACHTEN. - GEEN VER
PLICHTING IN ELK GEVAL GETUIGEN TE VER
HOREN. 

4° HOGER BEROEP. - MtLITAIR GE-
RECHTSHOF. 00RDEELT IN PRINCIPE OP 
STUKKEN. 

5° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. NOODZAKELI.JKHEID VAN 
ONDERZOEKSPLICHTEN. 

1° Het bewijs dat ve·rslart wenl witge
bnwht v661· een strat1·echt1Janlc in hoge·r 
beToep en dat cUt ve·rslart mondeling 
wenl ge!laan, moet niet noodzal;:,eUjlc t~it 
het a1'TCst zelf blijlcen; het volstaat clat 
zt~lks cl'!tidelijlc volut u:it cle samenge
voegrle en niet teyenst1'ijcliye vennelcUn
uen ·van het a·rrest en van het zitt'ing
blarl (1). 

2° De vnststelling in. het zitt'inyblrtd vnn 
het militni1· gerechtshof, dnt rle mili
tni're 1·echteTs cloor ·uitloting wenlen 
nangedttid, met veTmelding van rle da
tum vnn cle witloting, snmen met cle 
vnststelling dnt zij rle vereiste eed heb
ben afyelegcl, met nnnrltt'icUnu van de 
wettelijlce bepaling die het eedfo1·muUe1· 
vnststelt, mfLlcen het bewij.~ ttU van 
cle wettelijlcheicl vnn cle nnnrltt'icUnu vnn 
de militni1·e rechters en vctn rle nJgel
maUghe·icl vnn hun eecl, wnnneer hier
over yeen enlcele betw·isf'iity ·v6M de 
1·echte·r over de ymnd opgereze·1t is (2). 

3° Geen enlcele wettelijke bepalinu ve1·
pUcht cle 1nilitaire 1'echtscolleges in ellc 
yevnl gett~·igen te ve·rhoren (3). 

4° Het militni1' gerechtshof, beslissencl nls 
·rechte·r z·etelende in hoge1· bemep, oor
rleelt ht p·rinc·ipe op stttlclcen (4). (Be
sluitwet van 27 Januari 1916, art. 3.) 

5° Om zijn overt·uiginy te vormen oo1·cleelt 

(1) Raadpl. verbr., 25 April 1949 (A1'1·. T'm·b1·., 
1949, biz. 268; Bull. en PASIC., 1949, I, 303) en 
de nota 1. 

(2) Verbr., 14 April 1947, twee arresten 
(Arr. T'e1'b1·., 1947, biz. 111 en 113; Bull. en 
PASIC., 1947, I, 146 en 149); 2 Maart 1948 (Arr. 
T' erb1·., 1948, biz. 120; Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 137} en 2 September 1948 (Bull. en PAsrc., 
1948, I, 482). 

de 1·echter over de grand sonverevn ovm· 
de noodznlcelijklwid van een onrze1·zoeks
plicht (5). 

(HERMANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - ~elet op het bestreden 
arrest, op 5 Januan 1950 door het Militair 
Gerechtshof te Brussel ge'\Vezen; 

.r. _In zover de vo~rzieni:n.g tegen de be
~hssmg over de publleke vordering gericht 
IS : 

Over het eerste middel, ingeroepen in 
het vertoog dat ?P 11 Jauuari 1950 werd 
neergelegcl, e!I hie~·~Jl} geg:t·ond is dat nit 
het ari:est met bhJkt dat de voorzitter 
mondelmg versl'!-f? over de zaak zou uitge
b:acht hebben biJ de aanvang van het ge
chng zoals door de wet voorzien is vermits 
het arrest ver~daart : « Gezien het verslag 
'~'!-n d~ vo~~zitter », hetgeen op de moge
llJkheHl WIJSt dat er door de voorzitter 
e~~ geschreven verslag zou overgelegd 
ZIJil : 
Overweg~~de. dat in de zittingbladen 

van het mihtair gerechtshof van 5, 10 en 
12 Noyember 1949 wordt vastgesteld : <<De 
voorzitter b~engt verslag nit over de zaak 
en g~eft lezmg van de stuk:ken der rechts
plegmg >>; 

Overwegende dat uit Qie vaststelling, 
we~~e. m~t dez.e v~.n he~. arrest zelf niet 
s~nJdig IS, clmcle~I~k .bliJk:t dat de voor
Zitter van het mill tan· gerechtshof mon _ 
cleling verslag heeft uitgebracht. 

Dat ~et midclel aldus feitelijke grand
slag mrst; 

Over llet tweecle middel, aangevoercl in 
het v:ertoog neergelegd op 11 Januari 1950 
en lnerop geg!·o.nd cl~~ het proces-verbaal 
van de aandurclmg biJ l?t.ing cler militaire 
leclen welke v~n het mil~tair gerechtshof 
n~oesten deel urtmaken, Zlch in de bunclel 
n~et bevon~ ~ocll gedurencle de rechtsple
gmg ter z;~tmg, noch bij de uitspraak, 
noch ten tiJde dat beklaag-de zich in ver
breking voorzag, noch ~66r de neerlegging 
v~n a~mleggers memone, zodat aanlegger 
zrch met heeft kunnen vergewissen of die 
recllts~orm, welke een essentiele pleeg
vorm IS, welke. op str~f van nietiglleid 
voorl?~schreven 1s, ~el Is nagekomen, en 
of hiJ wel regelmatrg en wettelijk werd 
verricht: · 

Overwegencle clat uit de stukken der 

(3) en (4) Verbr., 22 Juli 1949 (A,.,., f!erbr .. 
1949, biz. 489; Bull. en PAste., 1949, I,· 559); 

. 7 November 1949 (z1e hoger, biz. 121; Bull. e~ 
PASIC., 1950, I, 131). 

(5) Verbr., 14 Februari en 2 Mei 1949 (.Arr. 
Ym·b?'., 1949, biz. 111 en 289; Bull. en PAsrc., 
1949, I, 122 en 325). 
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rechtspleging blijkt dat de regelmatigheid 
'van de samenstelling van llet militair ge
reclltshof geen aanleiding heeft gegeven 
tot betwisting voor de rechter over de 
grond; 

Overwegencle, clat het bestreclen arrest 
vaststelt dat de o1fficieren clie werclen aan
gewezen als deel uitmakend van het hof 
« geroepeil werden om te zetelen ingevolge 
uitloting gedaan op 22 October 1949, over
eenkomstig de bepalingen van artikelen 7 
en 8 van de besluitwet van 26 Mei 1944, 
gewijzigd door deze van 4 Mei 1945 >l, en 
clat de processen-verbaal der terechtzit
tingen van het hof op 3, 5, 10, 12, 17, 18, 
19, 25 en 26 November, op 1 December 1949 
en 5 J anuari Hl50, alle vermelden clat 
« de militaire leden zijn geroepen om te 
zetelen ingevolge uitloting gedaan op 
22 October 1949 ; alvorens over te gaan 
tot het onderzoek van de zaak, hebben zij 
in openbare zitting, op vordering van de 
auditeur-generaal, de door artikel114 van 
de wet van 15 Juni 1899 voorgeschreven 
eecl afgelegd Jl; 

Ovenvegencle clut cle pleegvormen tot 
:-;amenstelling der militaire rechtscolleges, 
en onder meer de aanduicling bij loting 
en de eeclaflegging van de officieren die er 
deel vun uitmaken niet eigen zijn aan de 
procedure betreffende een bepaalde zaak; 
dat derhalve niet vereist is dat elk bundel 
van de te berechten zaken het proces-ver
baal nm cle luting en van de eedaflegging 
zon inllouclen; clat de hoger aangecluicle 
vermeldingen van het bestreclen arrest en 
van de processen-verbaal van de terecht-

- zittingen van het militair gerechtshof vol
staan om de regelmatigheid en wettelijk
heicl van deze pleegvormen te bewijzen 
wanneer deze voor de rechter over de 
grond geen aanleiding hebben gegeven tot 
betwisting ; 

Dat het middel aldus niet kan worden 
aangenomen; 

Over het clercle midclel van het vertoog 
neergelegcl op 11 Januari 1950, hierop ge
grontl dat cle rechten van de verdediging 
ontegensprekelijk werden gekrenkt in de 
loop van het vooronderzoek en het onder
zoek ter zitting, doordat het militair ge
re~htshof niet aileen geweigerd heeft 
getuigen te doen verhoren maar ook wei
gerde opzoekingen te bevelen naar docu
menten waarvan het hof het bestaan en 
het verdwijnen erkent, en doordat het hof 
voor deze beslissing een gans onvoldoende 
motivering geeft welke als eel], gebrek 
aan motivering moet aangezien worden, 
alsook over het enig middel aangevoerd 
in het vertoog neergelegcl op 9 Januari 
1950 en hierop gegroncl : 1° clat de rech
ten van de verdediging niet werden g·e
vrijwaard, doorclat aanleggers voor
naamste getuigen niet werclen gehoord, 

en cloordat de documenten, die in Novem
ber 1946 door de Engelsen in beslag wer
den genomen, niet terug· in aanleggers 
bezit werden gesteld; 2° dat de Jnter
pretatie van termen door het bestreclen ar
rest niet aan de feitelijke gegevens beant
woordt; 

Overwegencle dat, cloor cie wetsbepalin
gen betreffende het onderzoek ter terecht
zitting zowel v66r de militaire · rechtR
colleges als vo6r de conectionele recllt
banken, noch aan de rechter in eerste 
aanleg noel! aan cle rechter in __ hoger be
roep worclt opgelegd in de loop van elke 
rechtspleging getuigen ter terechtzitting 
te verhoren; dat het militair gerechtslwf 
in principe oordeelt op stukken wanneer 
het in hoger beroep i·echt spreekt (besluit
wet van 27 Januari 1916, art. 3); 

Overwegende anderzijcls, dat, behalve 
in de gevallen vreemcl aan het onclerha
vige, waarin de wet een bijzondere bewijs
voering oplegt, de rechter over de grond 
vrijelijk en naar geweten cle waarde van 
de bewijsmicldelen beoordeelt die hem 
worden voorgelegd; clat het hem behoort 
souverein te beslissen of clocumenten, 
waarvan de opzoeking· of voeging bij de 
bunclel {]oor een verdachte worden aange
vraagd, voor de openbaring der waarheicl 
zoncler nut zijn en een bijkomencl on
clerzoek te weigeren, wanneer hij acht dat 
het geen invloecl op de te nemen beslissing 
kan hebben; 

En overwegencle dat het tweecle onder
dee! van het ·miclclel aangevoerd in de 
memorie van 9 Januari 1950 alleen een 

~~~~~g~ev~:~~~il:ot~~~:~Jt ;die aap de 
Overwegencle clat de middelen clerhalve 

elke grond missen ; 
En overwegende dat de substantH\le of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en de 
uitgesproke1i beslissing overeenkomstig 
cle wet is; 

II. In zover de voorziening tegen cle be
slissing over de burgerlijke vordering is 
gericht; 

Overwegencle c1at geen bijzoncler mid
del worclt aangevoerd en het Hof er geen 
ambtshalve opwerpt; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt aanlegger tot cle kosten. 

15 Mei 1950. - 2e kamer. - VoorzUte·r, 
H. de Cocqueau des M:ottes, raaclsheer, 
waarnemend voorzitter. - Vet·slaggeve·r, 
H. Vandermersch. - Gelijlchddende con
cl·ttsie, H. H.aoul Hayoit de •rermicourt, 
eerste aclvocaat - generaal. Pleiter, 
H. Van Dieren (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel.) 
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2° KAMER. - 15 Mei 1950. 

DJtONKENSCHAP. - BESLUI'fWET VAN 
14 NOVEMBER 1939, ARTIKEL 3. - VEROOR
DllLING UITGESPROKEN OM IN STAAT VAN DRON
KENSOHAP EEN VOERTUIG BES'l'UURD 'l'E REB
BEl(. VERBEURDVERKLARING VAN HE'!' 
VOER'l'UIG. - 0NWE'ITELIJKHEID. 

Het feit, op de openbwre WC!J, in stctctt Vctn 
d1·onlcensohctp, een voe'l"t·l!ig te . hebben 
best-nunl, 1·eohtvctctnligt cle verbe·unl-
1Jerlvl(wing van clit ·voert1t.ig n·iet (1). 
(Besluitwet van 14 November 1939, arti
kel 3; wet van 1 Augustus 1924, art. 2.) 

(ROETS.) 

ARREST. 

HE'l' HOI!'; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 19 Jannari 1950 door cle Cor

- Tectionele Recht bank te Brngge gewezen; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 42 en 43 van het Sti·afwetboek, 
~J van de besluitwet van 14 November 1939 
betreffencle de beteugeling van de clron
kenschap, doonlat het bestreclen vonnis 
de verbeurdverklaring van het voertuig 
bevolen heeft clat gecliencl heeft om het 
misclrijf te plegen, clan w:mneer het vast
staand verklaarcl misclrijf, te weten, in 
staat van clronkenschap zijnde een voer
tuig te hebben bestuurcl, geen opzettelijk 
doch een onvrijwillig wanbeclrijf is, en 
dan wanneer de bijzonclere verbeurclver-
1darlng voor misdrijven van die aard niet 
mag uitgesproken worden : 

Overwegencle clnt cle woorden << gecliend, 
bestemcl, plegen.->>, door artikel 42 van het 
Strafwetboek gebruikt, nooclzakelijk het 
begrip van een hanclelencle criminele wil 
insluiten; clat cla:uuit volgt dat deze 
bepaling niet toe1msselijk is ov onvrij
willige misclrijven waarvoor het misclaclig 
opzet afwezig of niet vereist is ; 

Overwegencle cla t artikel 3 van cle be
sluitwet clcl. 14 November 1939 betreffende 
de betengeling van de dronkenschap het 
feit in staat Ylln dronkenschap te verkeren 
(inbreuk op artikel 1) tot wanbedrijf 
umakt, wanneer het vlln een verzwarencle 
omstamligheicl vergezeld is, nl. deze : een 
voertuig te besturen, een rijclier te gelei
clen, of nog een andere bezigheicl te ver
richten welke voorzichtigheicl of bijzon
clere · voorzorgen vereist ten eincle gevaar 
voor zichzelf of voor ancleren te vermij
den; 

Overwegencle clat het hoofclfeit door ar
tikel 1 van de besluitwet voorzien, geen 
opzet vereist en geen opzettelijk misdrijf 

.(1) Zie verbr., 13 Maart 1950 (zie hoger, 
biz. 468; Bull. en PAsrc., 1950, I, 498). 

\"ERRR., 1950. - 3T 

wordt cloordat llet met een nm de ver
zwaremle omstancligheclen voorzien bij 
artikel 3 gepleegd werd : 

Overwegencle clienvolgens dat het be
streden vonnis, door ten laste van aan
legger de verbeurdverklaring van llet 
voertuig nit te spreken, cle in het micldel 
ingeroepen wetsbepalingen heeft geschon
den; 

En overwegencle, voor het overige, dat 
de substantH~le of op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis cloch slechts in zover llet ten laste 
van aanlegger de verbeurdverklaring van 
llet autovoertuig Citroen nr 644700 lleeft 
uitgesproken; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in cle re
gisters van de Rechtbank van eerste nan
leg te Brngge en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigcle beslissing; veroor
deelt aanlegger tot cle helft cler kosten; 
zegt clat er geen aanleicling is tot verwij
zing. 

15 lVlei 19Zi0. - 2° knmer. - VoorzUte1·, 
H. cle Cocqueau cles Mottes, raaclsheer, 
waarnemencl voorzitter. - TT ersla.ggeve1·, 
H. Bayot. - Geli,ikhticlencle conelnS'ie, 
H. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste 
advocaat-generanl. 

2° KANIER. - 15 Mei 1950. 

1° HOGER BEROEP. - S'l'HAFZAKEN. 
. HOGER BEROEP DOOR DIG YERDACHTE EN DOOR 

DE BURGERLIJKE PAll'l'IJ. - VERZWAHING 
VAN DE S'l'HAF. - 0NWE'l'TJ<:L!.JKE B'ESLISSING. 

2° VERANTWOORDELI.TKHEID BUI
TEN OVEREENKOlVIST ON'l'S'l'AAN. 
- ]\IJISDH[JF DOOR DE VERDACH1'E GEPLEEGD. 
- FOU'l' YAN HET SLACHTOFFEH. - BES'l'AAN 
VAN EEN RECH'l'S'l'REEKS OOHZAKELI.TIC V~~R

BAND 'l'UHSEN HE'!' MISDRI,JF EN DE SCHADE. -
0MS'l'ANDIGHEIJl OP ZICH ZTGL~' NIE1' VOLDOENDE 
OA-1 DE VEROORDELTNG VAN DE YEH.DACH'l'E· ~'01' 

YOLLEDIG HJ<:RSTEL YAN DE SCHADE 'J'E HECH'J'
YAAHDIGEN. 

1° Op het enkel hoge·r be·rocp va-n rlc ve·r
rlaohte en van de b!l'l'gerli,ike pa1·ti_jmag 
rle 1·echter, zeteleurle in hO{JCr beToep, 
cle st1·aj rloo1· rle eerste 1·echt1Y tegen de 
venlctchte uitgesp'l'olwn, niet verzwct-
1'en (2). 

2° Van cle enlcele om-stanclighe·irl clctt het 
floor cle venlctchte begane m-isclrijf, rle 

(2) Verbr., 13 Januari 1947 (AlT. Yerb1·., 
1947, blz. 6 ;, Bull. en PASIC., 1947, I, 11) ; 
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Techtstreelcse oo1·zaalc -is vrtn cle clom· cle 
bt!rge1·Ujke pa1·t-ij geleclen schacle, mag 
cle rechter niet afteiclen, clat cle ver
clachte, niettegenstaancle het vaststaan 
van. een clom· cle bwrge'l"lijlce 1)(1!rtij be
gane fo·ttt, tegenover cleze laatste tot het 
vollerlig heTstellen van rle scharle gehott
llen is. 

(TIMMERMAN, T. DE PREST.) 

ARREST. 

I:JET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 Januari 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Brugge; 

I. Aangaande de beslissing over de pu
blieke vordering gewezen : 

Over het middel van ambtswege opge
worpen : schending van artikel 202 van 
het Wetboek van strafvordering, gewijzigd 
door artikel 7 van de wet van 1 Mei 1849 : 

Overwegende dat de rechter in eerste 
aanleg tegen het vonnis waarvan het"open
baar ministerie niet in hoger beroep was 
gekomen, aanlegger wegens overtreding 
van artikel 55 van de Wegcode slechts tot 
een geldboete van 15 frank heeft veroor
deeld; 

Dat, ondanks de afwezigheid van hoger 
beroep door het openbaar ministerie, het 
bestreden vonnis aanlegger wegens het
zelfde misdrijf tot een geldboete van 
25 frank heeft veroordeeld ; 

Dat cle toestand van verdachte verzwa
rende op diens hoger beroep alleen, de 
correctionele rechtbank de wettelijke ge
volgen van dit beroep heeft miskend; 

Dat aldus het bestreden vonnis de in 
het middel aangednide wetsbepaling heeft 
geschonden ; 

II. Voor zoveel de eis tot verbreking de 
beslissing ge"l'\•ezen, over de vordering van 
de bnrgerlijke partij De Prest bedoelt : 

Overwegende dat de verbreking v:in de 
beslissing gewezen over de pnblieke vorde
ring, de verbreking medebrengt van de be
slissing over de tegen aanlegger ingestelde 
bnrgerlijke vordering; 

III. Voor zoveel de eis tot verbreking 
gericht is tegen de beslissing over de door 
aanlegger tegen verweerder ingestelde 
burgerlijke vordering : 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 

10 Januari en 23 Mei 194,9 (Arr. YMb1'., 1949, 
biz. 17 en 342; B·ull. en PAsrc., 1%9, I, 20 en 
387) ; 27 December 1949 en 16 J anuari 1950 (zie 
hoger, biz. 252 en 29i'i; Bull. en PASIC., 1950, I, 
273 en 316). 

bestreclen vonnis op burgerlijk gebied be
slist heeft dat het feit ten laste van ver
weerder gelegd, namelijk rijdende met een 
autovoertuig de rechterzijde niet te heb
ben gehouden bij het naderen, het overste
ken en het verlaten van een splitsing, aan
sluiting of kruising (verkeersreglement, 
art. 29, 4°), geen invloed op het origeval 
heeft gehad omdat de plotselinge komst 
van aanlegger in een straat die hij slechts 
mocht oprijden in de voorwaarden voorzien 
door artikel 54, 2° van het verkeersregle
ment, de rechtstreekse oorzaak van de aan
rijding was geweest, en dat aanlegger ai
leen de schadelijke gevolgen van het on
geval moest dragen, zoncler echter de con
clusies van aanlegger te beantwoorden die 
voorhielclen clat verweerder zo niet devol
ledige, ten minste een gedeelte van de ver
antwoorclelijkheid moest clragen omdat hij 
zekere nalatigheclen had bega::m en meer 
bepaald dat hij m·tikelen 41 en 42, en 
artikel 55 van het verkeersreglement hatl 
overtreden en nagelaten, bij gevaar van 
aanrijding, zijn waarsclmwingsteken in 
werking te brengen en een cloeltreffende 
ontwijkingsmanceuvre naar rechts nit te 
voeren, wanneer het niet beantwoordeu 
van de conclusies van aanlegger een gebrek 
aan motivering uitmaakt en artikel 97 van 
de Grondwet schendt; wanneer in alle ge
val het vonnis in het onzekere gelaten 
heeft of het in feite heeft willen beslissen 
dat verweerder geen font begaan had die 
minstens gedeeltelijk de oorzaak was van 
de aanrijding, dan wel of het in rechte 
heeft willen beslissen dat, zelfs indien 
verweerder een font begaan had, aanleg
ger niettemin alleen verantwoordelijk 
voor de gevolgen van de aanrijding moest 
gesteld worden om de enige reden dat hij 
artikel 55 overtreden had : 

Overwegende dat v66r de correctionele 
rechtbank aanlegger, bij regelmatige con
clusies, heeft aangevoerd dat verweerder 
De Prest zich schuldig heeft gemaakt aan 
feiten die door de artikelen 29, 4°, en 42 
van llet Algemeen Reglement strafbaar 
zijn gesteld en bovenclien een font heeft 
begaan door na te laten een ontwijkings
manceuvre te verrichten die de aanrijdiug 
zou vermeclen hebben, feiten waaruit aan
legger afleidcle dat de burgerlijke vorde
ring van verwee'rder lletzij geheel, lletzij 
ten minste gecleeltelijk wegens verdeelde 
verantwoordelijkheid diende afgewezen; 

Overwegende dat een gepast antwoord 
client gegeven op aile regelmatig geno
men conclusies; welke ook de waarde zij 
van de aangevoerde micldelen ; 

Dat llet bestreden vonnis, aanlegger 
veroordelend wegens inbreuk . op arti
kel 29, 4°, van llet Algemeen Reglement, 
vaststelt dat aanleggers plotselinge komst 
in een straat die llij slechts mocht oprij
den in de voorwaarden voorzien door arti-
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kel 54, zo, van llet verkeersreglement, de 
Tei:htstreekse oorzaak van de aanrijding 
is geweest en aanlegger op deze grond 
« ga]ls en aileen >> tot de vergoeding van 
~e veroorzaakte schade veroordeelt en al
dus djn beslissing betreffende de burger
lijke vordering van verweerder niet vol
~oende heeft gemotiveerd ; 

Dat' inderdaad de reclltstreekse oorzaak 
van ee11 schadeverwekkend feit niet nood
zali:eiijk gelegen is in de enige fout die de 
schade heeft te weeg gebracht; 

Dat een ander schuldige daad tot het 
~ntstaan van die scllade kan bijgedragen 
hebben; 

Dat alclus het bestreclen vonnis de in 
het micldel aangecluicle gronclwettelijke 
llepaling heeft geschonden ; ' 

Om die reclenen, verbreekt het bestniclen 
vonnis, behouclens echter voor zoveel het 
uitspraak doet over de tegen verweerder 
ingestelde publieke ,;ordering; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
~en in de registers van de Correctionele 
Rechtbank te Drugge en dat melding er
van zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
~ordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak, alzo beperkt, naar de Cor
Tectionele Rechtbank te Gent. 

15 Mei 1950. - ze kamer. - Voorzittet·, 
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer, 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Simon. - Gelijklu,idende conchtsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
.advocaat-generaal. - Pleitet·, H. Struye. 

2e KAMER. - 15 Mei 1950. 

Y ALSHEID IN GESCHRIFTEN. 
GE'l'UIGSCHRIFT. - HANDTEKENING AANGE
BRACHT DOOR MIDDEL VAN EEN NAAMSTEMPEL. 
- 0MSTANDIGHEID DIE AAN RET GETUIG
SCHHIFT NlET NOODZAKELIJK ALLE BEWIJS
KHAOH'l' ON'l'NEEM'l'. - BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER OVER DE GROND. 

De omstancUglwicl flctt een handtelceni.ng 
op een get1t·igsclwift dom· middel van. een 
naamstem1Jel wm·d aangebracht, ont
neemt ·niet nooflzalcelijlc aan het getuig
schrift alle bew·ijslcracht; deze vmaff 
behom·t tot fle beoordeling van de t·ech
tet· ovet· de gronfl (1). (Strafwetboek, 
art. 206 en 207.) 

(1) Raadpleeg NYPELS en SERVAIS, art. 196, 
n' 3; Rep. prat. du d1·. belge, v' Faux, 11' 132; 
vergelijk verbr., 10 Juni 1940 (Arr, T'erb1·., 
1940, biz. 63; Bull. en PAsrc., 1940, I, 163). 

(DE GHAAF.) 

ARREST (2). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Januari 1950 door het Hof 
van beroer• te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet : 1° doordat 
aanlegger aangevoerd had nooit te hebben 
geweten clat het stuk waarvan hij zich 
becliencl had .vals was, clan wanneer het 
arrest enkel antwoordt dat aanlegger wist 
dat het getuigschrift van burgertrouw 
hem geweigerd was en dat de personen 
tot welke hij zich had gewend de macht 
niet hadden om door de bevoegde diensten 
het getuigschrift te doen afieveren, be
weegredenen die niet aantonen dat aan
legger wist dat het getuigschrift vals 
was; 2° doordat aanlegger nog aange
voerd hacl recht te hebben op een getuig
schrift van burgertrouw, zodat het ge
bruik van een enkel materieel vals ge
tuigschrift, gepleegfl werd zoncler beclrieg
lijk opzet, noch mogelijkheid schacle te 
berokkenen, clan wanneer het arrest 
hierop antwoorclt door de dubbelzinnige 
en tegenstrijclige beweegreclenen : « dat 
het beclrieglijk opzet niet uitgeschakeld 
worclt door de omstancligheid clat ver
clachte zogezegd recht had op een getuig
schrift van burgertrouw ... ; dat het feit 
dat hij seclertclien een regelmatig getuig
schrift bekomen he'eft niet meclebrengt 
dat hij. aan niemancl schacle kan berokke
nen>>: 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegende clat aanlegger in conclusies 

v66r de rechter in hoger beroep aange
voerd had dat hij nooit geweten had dat 
het getuigschrift vals was ; 

Dat het arrest vaststelt dat aanlegger 
wel wist dat clit stuk vals was en cUt af
leidt niet aileen uit de omstandigheid dat 
clit getuigschrift van burgertrouw hem 
g·eweigercl was en de personen tot welkP. 
hij zich had gewencl de macht niet hadclen 
het door de bevoegde cliensten te doen. 
afieveren, maar ook nog uit een reeks an-' 
dere feiten, onder meer hieruit dat hij 
7.000 frank betaalcl had om het getuig
schrift te bekomen, en clat dit laatste hem 
ten huize besteld werd, niet door een poli
tieagent, maar door een genaamde Her· 
man; 

Waaruit volgt dat bet eerste onclercleel 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede ondercleel : 
Overwegencle dat aanlegger aangevoerd 

(2) Een vorig arrest werd in deze zaak ge
wezen op 13 December 1948 (A1'1'. Ym·br., 1948, 
biz. 628; Bull. en PAsrc., 1948, I, 712). 
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had dat hij wel recht had op een getuig
schrift van burgertrouw, hetgeen het be
drieglijk opzet alsook de mogelijkheid van 
sella de uitsl nit; · 

Dat het arrest hierop antwoordt clat 
« het bedrieglijk opzet en de mogelijkheid 
tot schaden niet uitgeschakelcl zijn door 
de omstancligheid dat aanlegger recht zou 
hebben op een getuigschrift van burger
trouw, daar het hem niet belwort zich 
zelf te rechten en dat, zolang het getuig
schrift. hem door een openbare clienst niet 
afgeleverd was, hij zich daaraan had te 
onderwerpen >> ; 

Overwegende dat deze beweegredenen 
noch clubbelzinnig noch strijclig zijn met 
elkaar en een gepast antwoorcl op de con
clusies uitmaken; 

Waaruit volgt dat het tweede onderdeel 
niet kan aangenomen worden ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 205, 206 en 207 van het Straf
wetboek, doordat het bestreden arrest 
er op wijst clnt « ... onder a an dit getuig
schrift niet cle h:mdtekening maar een 
naamstempel van de waarnemende burge
meester aangebracht was n, zoclat er dus 
geen eigenlijk getuigschrift bestond, noch 

· derhalve gebruik van dit getuigschrift, 
vermits een getuigschrift, om bewijskracht 
te hebben, l;egelmatig genaamtekencl m:oet 
zijn : 

Overwegende dat de. omstancligheid dat 
op een getuigschrift de hancltekening door 
mid del van een na amstempel geplaatst is, 
niet noodzakelijk aan clit getuigschrift 
alle bewijskracht ontneemt; 

Dat cleze vraag van feitelijke aard is en 
derhalve tot de beoorcleling van de rechter 
over de grond behoort ; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de 
bestreden beslissing overeenkomstig de. 
wet is;· 

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

15 .M:ei 1950. - 2e kamer. - l'oo·rzUter, 
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer, 
waarnemencl voorzitter. - l' enlaur1ever, 
H. de Clippele. - GeUjlclu:iclencle concltt
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. PleUe1·, 
H. De Baeck (van de Balie te Antwer
pen). 

2" KAMER.- 15 Mei 1950. 

REDROG . Ol\i'rREN'L' DE AARD VAN 
DE VERKOCH'J'E ZAAK. - BEDROG 
OMTRENT DE WEZENLIJKE HOEDANIGHEDEN. -

VoonwAARDEN vEREIST TOT HE'l' BESTAAN VAN 
BEDROG OMTRENT DE AARD. 

Er -is beclmg omt1·ent lle aanl ·van de ver
lcochte zaalc, 'llfUW lle zin. van a.-rfilce! 498 
va.n het St·mftvetboelc, ·wanneer de zaak 
ongeschilct is voo1· het gebnt'il,: tot het
wellc z·ij _qelcocht is en warmee1· Tt.et zc
Tce·r is flat, rnoest lle leaper er lcenni.s van 
hebben gehacl, de overeenlcorn.st niet zou. 
zifn tot stand gekomen (1). 

(HAU.) 

AHREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 21 Januari l!J50 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 4!J8 en 561, 2°, van het Straf
wetboek : 1° doordat het bestreden ar
rest beslist dat er bedrog omtrent de 
aard van de lmopwaar lwstaat, naar de zin 
van hogervermeld artikel 498, zodra het 
bederf de zelfstancligheicl van de l!aring 
en bijgevolg- de wezenlijke bestanddelen 
ervan heeft gewijzigd, zodat in plaats van 
mensenvoedsel verclachte aan lle koper 
haring leverde die nog enkel tot vismeel 
voor dieren te verwerl•en was, clan wan
neer beclrog omtrent de wezenlijke hoe
danigheclen van de verkochte koopwaren 
geen strafbaar, maar enkel een burger
lijk bedrog uitmaakt en de verkoop van 
bedorven eetwaren een overtrecling is 
voorzien door artikel 561, 2°, van het 
Strafwetboek; 2° doordat het bestre
den arrest ook nog beslist dat aanlegger 
bedrog l1eeft gepleegd omtrent de oor
sprong van de verkochte waren door Hol
landse haring bij de Delgische ltaring te 
voegen, dan wanneer het vermengeu van 
haring nit verschillenlle landen geen be
drog is omtrent {le om·sprong van de verc 
kochte waren, bedrog dat enkel bestaan 
kan wanneer een gelijkaarclige zaak 
wordt geleverd zonder dezelfde oorsprong 
te hebben; 3° en clan wanneer niets .in de 
bundel er op wijst dat partijen beclongen 
hadden Belgische haring te kopen en te 
verkopen: 

Over de eerste twee onderdelen : 
Overwegencle dat het bestreden arrest 

door een souvereine beoordeling cler feiten 
vaststelt dat het bederf van de door aan
legger geleverde haring van clergelijke 
aard was dat de zelfstandigheid van de 
koopwaar gewijzigd was met het gevolg 
dat, wanneer de overeenkomst op mensen
voedsel sloeg, aanlegger aan de koper ha
ring leverde die nog enkel ~ot vismeel 

(1) Verbr., 7 Juli 1930 (Bull. en PAsrc., 1930, 
I, 290). 
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voor de dieren te verwerken was en er 
uit afleidt dat het wel gaat over een be
drag onitrent 'de aard van de verkochte 
zaak; 

Overwegende dat deze vaststellingen de 
uitgesproken veroordeling wettelijk recht
vaardigen; 

Overwegende immers dat er naar de zin 
van artikel 498 van het Strafwetboek be
drag betreffende de aard van de verkocbte 
zaak bestaat wanneer de geleverde zaak 
ongeschikt is voor het gebruik tot hetwelk 
zij gekocht is en wanneer het zeker is dat, 
moest de koper er kennis van hebben ge
had, de over;eenkomst niet zou zijn tot 
stand gekomen; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
naar recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat cUt onderdeel aileen 

een overboclige vaststelling van het arrest 
bestrijclt, zodat bet wegens gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat cUt onderdeel stennt 

o[} een bewering die wordt tegengesproken 
door de souvereine vaststelling van de 
rechter over de grond ; 

Waaruit volgt dat het feitelijke grond
Hlag mist; 

En overwegende dat de substantiele o:l' 
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. 

15 Mei 1950. -'- 2° kamer. - Voo1·zitter, 
H. de Cocqueau des Mattes,. raadsheer, 
waarnemend voorzitter. - Verslnrwever, 
H. cle Clippele. - GeUjlclwiclende conclu
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAJ\'IEH. - 15 Mei 1950. 

HELING. - lNZICHT VAN DE DADER DE ZAAK 
AAN DE OPZOEKINGEN VAN HET GERECH1' TE 
ON'I'TREKKEN.- BESTANDDEEL NIET VOOR HE'l' 
BESTAAN VAN HE'r WANBEDRIJF VEREIST. -
lNZICHT DE ZAAK AAN DE OPZOEKINGEN VAN DE 
EIGENAAR TE ON'rTREKKEii. - VOLDOENDE 
BESTANDDEEL. 

Voor het bestq,mv vwn heling is niet ve1·eist 
dat de hele1· de weggenomen, ve1·duis
terde at met beh~tlp van een misdnnd 
of wnnbedrijf ve1·Megen znaJc ann de 
opzoelcingen vnn het gerecht heeft w·il
len onttrelclcen; het ·volstant da,L cle 
heler de zcutlc. awn cle opzoelC'ingen vnn 

cle eir1enaa·1' heett willen onttrelclcen (1). 
(Strafwetboek, art. 505.) 

(VAN HUMBEEK.) 

All REST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 10 Februari 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig miclclel : schencling van 
artikelen 97 van de Grondwet en 505 van 
het Strafwetboek, eerste onderdeel, cloor
dat het bestreden arrest beslist dat het 
voornemen een zaak te verbergen en aan 
de opzoekingen van het gerecht te ont
trekken geen wezenlijk bestancldeel uit
maakt van het misclrijf van heli:hg, dan 
wanneer een wezenlijk bestanddeel van de 
heling is een zaak te verbergen of aan de 
opzoekingen van het gerecht te onttrek
ken; tweede onderdeel, doordat het bestre
den arrest beslist dat het kenschetseml 
misdadig inzicht, vereist voor heling, ten 
genoege van rechte volgt uit het inzicht 
een persoonlijk profijt te hulen uit de 
verkoop van het litigieus voorwerp tegen 
een hogere lH'ijs dan zijn aankoopprijs, 
wanneer om tot het bestaan van een der
gelijk miscladig inzicht te besluiten, er 
noodzakelijk buiten het profijt gehaald 
nit cle aankoop en de verkoop van het 
litigieus voorwerp. element dat ten grand
slag ligt van alle handelsdaden, de wil 
in hoofde van verdachte moet aanwezig 
zijn het voorwerp te verbergen of aan de 
opzoekingen van het gerecht te onttrek
ken; 

Over het eerste en het tweede onder
!leel samen : 

Overwegencle clot het misclrijf van be
ling als wezenlijk bestanddeel de wil van 
de heler i1iet vereist de weggenomen, ver
duistercle of met belmlp van een misdaad 
of van een wanbedrijf verkregen zaak aan 
de opzoekingen van het gerecht te verber
gen of te onttrekken; 

Dat het nanielijk volstaat dat de heler 
het inzicht heeft de zaak te verbergen of 
aan de opzoekingen van haar eigenaar te 
onttrekken ; 

Dat nit de vaststellingen van het arrest 
blijkt dat aanlegger met dergelijk inzicht 
heeft gehandeld; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantiele of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en clat cle 
bestreden beslissing overeenkomstig cle 
wet is; 

(1) Verbr., 2 October 1885 (Ball. en PASIC., 

1885, I, 252); CoNSTANT, Afanuel <le <lroit pinnl, 
II' deel, bd. II, n' 1205; raadpl. verbr., 4 Oc
tober 1943 (Arr. Ye·rb1·., 1943, biz. 199; Ball. 
en PASIC., 1943, I, 373). 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

15 Mei 1930. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer, 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Bayot. - GeU,ilcl~thlende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Wynen 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2e KAMER.- 15 Mei 1950. 

1 o STRAF. - Br.JKOMENDE DECIEMEN. 
FElTEN GEPLEEGD VOOR 27 SEPTEMBER 1947. 
- GELDilOE'l'E MET 90 DECIEM VERMEERDEUD. 
- ONWETTELIJKHEID. 

!Jo VERWIJZING NA VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VERilREKING OMDAT DE 
<JELDilOETE ME'l' MEER DAN 60 DECIEM WERD 
VERMEERDERD. - VERilREKING ZONDER VER
WIJZING. 

1° Is onwetteli,ilc, de beslissing die een 
geldboete, ·u:itgespmken 1Joor een mis
ll1'i.if gepZeegd v66r 27 Septem.b'er 191,7, 
met 90 deciemen ver·meer·dert (1). (Wet 
van 14 Augustus 1947, art. 12.) 

2o De verb?·elcing llie ~titr1esp·rolcen wo1·dt 
om de enlcele reden dat de geldboete 
met 90 deciem vermeerden~ werd, dan 
Wltnneer zij macw met 60 cleC'iem mocht 
wm·den ve?·meenlenl, geett aanleicling 
tot inlco?·ting, zonde·1· venvijzing (2). 

(SOENEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arl'est, op 20 Januari 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel van ambtswege opge
worpen : schending van artikel 12 van de 
wet del. 14 Augustus 1947 en van artikel 1 
van de wet del. 27 December 1928 : 

Overwegende dat aanlegger, wegens 
lleling te Ursel op 6 Mei 1947 begaan, 
veroordeeld werd tot een geldboete van 
100 frank, krachtens artikel 12 van de 
wet dd. 14 Aug11stus 1947 met 90 deciem 
verineerderd · 
Overwegen~le dat de :Verhoging met de 

bijkomende deciemen, door gezegde wet 
bepaald, niet van toepassing is op de geld
boeten uitgesproken wegens miscl.rijven 
gepleegd v66r 27 September 1947, datum 
waarop de wet in voege is getreden; dat 

(1) en (2) Verbr., 16 Mei 1949 (A•·•·. T'e•·b•·., 
1949, blz. 336; Bull. en PASIC., 1949, I, 379) en 
de nota's 1 en 2. 

de in onderhavig geval uitgesproken geld
boete met 60 deciem verhoogd moest wor
den, overeenkomstig de wet van 27 Decem
ber 1928;. 

Overwegencle dat het bestreden arrest, 
door de geldboete, uitgesproken wegens 
een op 6 Mei 1947 begaan misdrijf, met 
90 deciem te verhogen, de in het middel 
bedoelde wetsbepalingen geschonden heeft; 

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

Om die redenen, verbreekt bet bestreclen 
arrest doch voor zoveel slechts. het de aan 
aanlegger opgelegde geldboete van 100 fr. 
met 90 deciem verhoogd beeft in plaats van 
60 deciem en de geldboete gebracht heeft 
op 1.000 frank in plaats van 700 frank; 
beveelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgescbreven in de registers van het 
Hof van beroep te Gent en dat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 
van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; 
verwerpt de voorziening voor bet overige; 
veroorcleelt aanlegger tot de drie vierde 
van de kosten van de aanleg in verbre
king, laat het overige vierde dezer kosten 
ten laste van de Staat; zegt dat er geen 
aanleiding is tot verwijzing. 

15 Mei 1950. - 2" kamer. - Voo?·zUter, 
H.· de Cocqueau des Mottes, raadsheer, 
waarnemencl voorzitter. - Vm·sla,qgeve·r, 
H. Bayot. - Gelijlcluiclencle conclltsie,. 
II. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 15 Mei 1950. 

FRANSE TAAL-NEDERLANDSE TAAL 
(GEBRUIK vAN DE). - ARREST IN DE 
NEDERLANDSE 'l'AAL GEWEZEN. - VOORZIE
NING. - l\1:EMORIE IN DE FRANSE TAAL. -
NIETIGHEID. 

Is n-ieti,q, cle memo1'ie i.n cle I~nt.nse tctal 
gestelrl, en. nee1·ge!egd tot sta.vint) van 
een ·in cle N eclMlctndse tna l {fewezen 
ar·rest (3). (Wet van 1tl Jnni 1935, arti
kelen 27 en 40.) 

(LEPRETRE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; -· Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 Februari 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

(3) Verbr., 11 October 1948 (A•·r. T'e,•br., 
1948, -blz. 478; Bull. en PASIC., 1948, I, 551); 
20' Februari 1950 (zie hoger, hlz. 405; Bull. en 
PABIC., 1950, I, 430). 
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Overwegende dat het vertoog, door aan
legger tot staving zijner voorziening in
gediend, in de Franse taal· opgesteld is, 
dan wanneer het bestreden arrest in het 
N ederlands werd uitgesproken; dat het 
Hof dus geen acht er<)p vermag te slaan 
(wet van 15 Juni 1935, art. 27 en 40) ; 

En overwegende dat de substantH:;le of 
op straf van nietigheid voorgescl!rev_en 
reclltsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing met de wet overeenstemt; 

Om die i·edenen, verwerpt de voorzie
ning; verwijst aanlegger in de kosten. 

15 Mei 1950. - 2° kamer. - Voo1·zitte•r,. 
H. de Oocqueau des Mattes, raadsheer, 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, 
H. Vandermersch. - Gelijklwiclende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 15 Mei 1950. 

, VERKEER. VERKEERSVOORRANG. 
ARTIKEL 54 VAN DE WEGCODE. - WEGGE
BRUIKERS WAARVAN DE ENE OVER EEN SECUN
DAIRE WEG RIJDT, DE ANDERE OVER EEN 
HOOFDWEG.· - TOEPASSING VAN ARTIKEL 54 
VAN DE WEGCODE. 

B-ij sarnenM·effinrt van een hoofclweg met 
em~> secunclaire weg, ·is at·tUcel 54 van cle 
1Vegcode en n.iet artikel 55 van clezelfde 
code, vnn toepassing. 

(DE HAECK, T. DUPUIS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Februari 1950 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

I. Wat de voorziening· betreft tegen de 
beslissing waardoor aanlegger op de pu
blieke vordering veroordeeld werd : 

Over het middel, afgeleid nit het feit 
dat het bestreden arrest, in zijn redenen, 
de bepalingen van artikel 54 van de Weg
code toepast, dan wanneer het in onder
havig geval ging over het samentreffen 
van hoofdwegen en, bijgevolg, over de toe
passing van artikel 55 van gezegde Weg
code : 

. Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat aanlegger over 
een secundaire weg terwijl verweerder 
Dupuis over een hoofdweg reed; 

Dat het arrest, .door te beslissen dat in 
dergelijk geval de voorschriften van arti
kel 54 van de W egcode van toe passing 
zijn, overeenkomstig de wet gewezen is ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen werden nageleefd en -dat de 
bestreden beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

II. Wat de voorziening betreft tegen de 
beslissing over de burgerlijke vordering 
die tegen verweerder Dupuis was gericht : 

Overwegende dat nit de overgelegde 
stukken niet blijkt dat aanlegger zijn 
voorziening aan verweerder zou betekend 
hebben, zoals voorgeschreven wordt door 
artikel 418 van het W etboek van straf
vordering ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is ; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten~ 

15 :Mei 1950. - 2° kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer, 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, 
H. Bayot. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Raoul. Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Hans 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Gent). 

. 2• KAMER. - 15 Mei 1950. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
EPURATIE INZAKE BURGERTROlJW. - VER
PLICHTING EEN UITGIFTE VAN RET BESTREDEN 
AR-REST OVER 'rE LEGGEN. - KENNIS VAN RET 
BEROEPEN YONNIS VEREIST OM DE VOORGE
STELDE MIDDELEN TE BEANTWOORDEN. - VER
PLICHTING EVENEENS EEN UITGIFTE VAN DIT 
VONNIS OVER TE LEGGEN. 

Is niet ontvanlcelijk, cle voorzienin,q inge
cliencl ter za-lce van epuratie inzalce bur
ge1·tmmv, door een aanlegge1·, clie 
slechts een nuthent·ieke uitgifte van het 
best·reclen an·est bij zijn voorziening 
heeft gevoegcl, wannee1· cle lcennis va:n 
het be1·oepen vonnis nan1· fle 1·efleneu 
·wctcbrvan het an·est ve1·wijst, nodig is 
om cle voorgestelcle rnicldelen te be((J)!t
wo·onlen (1). (Wet van 25 Februari 1925, 
art. 10; wet van 14 Juni 1948, art. 6 en 
15.) 

{KOEKELBERGHE, T. PROCUREUR-GENERAAL 
TE BRUSSEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 December 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Verbr., 13 November 1947 (A1·1', Yerb1·., 
1947, blz. 365; Bull. en PAsrc., 1947, I, 478); 
7 Maart 1949 (Arr. Ye1'b1·., 1949, blz. 162; Bwll. 
en PASIC., 1949, I, 183); 8 Mei 1950 (zie hager, 
blz. 566; Bull. en PASIC., 1950, I, 634). 
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Over de ontvankelijkheicl van de voor
ziening : 

Overwegencle clat aunlegger bij de voor
ziening geen uitgifte van het beroepen 
vonnis heeft gevoegcl; dat hij zich beperkt 
tot het neerleggen van een betekend af
•«chrift van het bestreden arrest; 

Overwegencle clat dit arrest vaststelt dat 
de feiten door het v66r het hof van beroep 
geclaan onderzoek bewezen zijn gebleven 
en, voor het overige, naar het o01·deel van 
de eerste rechter verwijst wat cle gevolgen 
betreft die nit cUe feiten clienen afgeleicl 
met het oog op cle toe!)assing van cle wet 
van 14 Juni 1948; clat het zich aldus de 
Teclenen van het beroepen vonnis toeeigent, 
{lie in het arrest niet worden overgeno
men; 

Overwegencle cla t de twee midclelen van 
de voorziening het arrest verwijten da t 
het tegenstrijdige of onvolcloencle reclenen 
bevat; 

Overwegende clat daaruit volgt clat het 
Hof kennis moet hebben van het beroepen 
vonnis om cle door de voorziening aange
voerde micldelen te kunnen beantwoorclen; 

Dat, wijl aanlegger geen uitgifte van dat 
vonnis .heeft overgelegd, de voorziening 
niet ontvankelijk is (wet van 25 Februari 
1925, art. 10) ; 

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

15 Mei 1950. - 28 kamer. - Vom·zUte;·, 
H. de Cocqueau des Mottes, raaclsheer, 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Bayot. - GeHflclwiclencle couchtsie, 
H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. 

2" r<AJVIER. - 15 Mei 1950. 

1° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - :M:ATERIELE MISSING IN DE 
JUJS'J'REDEN llESLISSING. - BEVOEGDHEID VAN 
HET HOF OM ZE TE HERSTELLEN. 

2° STHAF. - VERBEURDVERKLARING. 
BURGERLIJK VERANTWOORDELI.JKE PARTIJ 
DIE DE RECHTER VERZOCHT DE VERBEURD 
VERKLAARDE GOEDEREN NADER 'l'E REPALEN. -
ARRES'l' DAT VERWIJST NAAR EEN OPSOMMING 
DOOR EEN DESKUNDIGE OPGESTELD. - AR•REST 
WE'l'TELJ,TK GEMOTIVEERD. 

3° VERANTWOORDELIJKHEID BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN. 
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE \'ORDERING. 
-- SCHA'l"J'ING <<EX A<:QUO E'l' BONO ll VAN DE 
SCHADE. - VODRWAARDEN. 

1° Het Hot heett, voor cle beoo-nleling vetn 
een voorzien·ing, de bevoegclhe·icl om een 
mMet·i.ele missing vcm het bestreclen etr
rest te he;·stellen wctnnee;· cleze r1enoeg-

zrutm .. blijlct ·wit het tekstverbctncl ·van cle 
beslissing, en meer bepctalcl een ;nate
rWle ve;·gissing in de etetncluicling vri.n cle 
rlct.t~t-rn van het be·roepen vonnis flat cloor 
het an·est verniet-igcl we}'(l (1). 

2° Wnnneer cle pa.-rtij, b·nrge-rl-ijk ve;·ant-
1.1Joonleli,ik -voo;· een- verbe-u.nlver7cla-
1'ing, bij co1wl-u.sies ctwn cle ·mchte;· vraagt 
cle verbe1tnlve1'lclacwde goedcren nnder 
te bepnlen, flnn ·is het (Wrest, clctt vm·
·wijst ;uwr een opsornming van cle goe
flere-n yeflnwn ·i.-n z·ijn ve·rsla.g clOO'I' ecn 
deslcmul·ige, wetteli.jlc gernot-iveenl. 

ao De ·rechte;· nutg zoncle-r een cwclere ;·e
cle-n tot st(tving 1Xtn- z·i.in besl-iss-inrf aan 
te geven, cle scha(le ex :equo et bono 
schatten., wnmwe;· hij vnststelt elM geen 
nauwke;.wige elementen tot schntting 
vwn een. zeke;·e scluule voorlwnclen zi,in, 
en- wa.nneer [!Cen enlcele pa.rti.i hem. 1'C
gel-mat-ig een wijze van berelcen·ing heett 
voorgestelcl (2). 

(N. V. DE \'RIEZE, T. RELGISCHE S'l'AAT.) 

ARREST (3). 

HET HOF; - Gelet op 
arrest, op 12 Jannari 1950 
llet Militair Gerechtshof, 
Brussel; 

het bestreclen 
gewezen door 
zetelende te 

Over het eerste midclel : schencling van 
artikelen 4 van de wet van 17 April 1878, 

(1) Verbr., 24 Maart 1947 (lin·. Ym·b,·., 1947, 
blz. 99; Bull. en PAsrc., 1947, I, 1M); 28 April 
1950 (zie hoger, blz. 542; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 604). 

(2) De rechter schat wettelijk ex aequo et 
bono, d.i. in geweten, rekening houdende met 
alle elementen die van aard zijn invloed te 
hebben op zijn berekening, wanneer hij het 
zeker karakter van een schade door een mis
drijf berokkend vaststelt en de onmogelijkheid 
het bedrag van deze schade met mathema
tische zekerheid te bepalen (verbr., 3 Mei, 
28 Juni en 25 October 1948, A,., .. Ve?·b,·., 1948, 
blz. 251, 353 en 521; B"ll. en PAsrc., 1948, I, 
293, 413 en 600); 14 Februa1·i 1949 (A·r1·. Yerbr., 
19,19, blz. 115; Bull. en PASIC., 1949, I, 127) ; 
13 Februari 1950 (zie hoger, blz. 396; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 422) 0 

Wanneer echter een der partijen regelmatig 
een wijze van berekening voor de schade heeft 
voorgesteld, mag de rechter deze niet verwer
pen, zonder de redenen er van op te geven 
(verbr., 24 Januari en 22 Juli 1949, A,., .. Ye1·br., 
1949, blz. 63 en 493; Bull. en PASIC., 1949, I, 
70 en 565; raadpl. ook verbr., 14 November 
1949 en 13 Maart 1950, zie boger, blz. 136 en 
465; Bull. en PAsrc., 1950, I, 150 en 495). 

(3) Twee arresten werden reeds in dezelfde 
zaak gewezen, op 8 December 1947 (A·rr. Ye~·b,·., 

1947, blz. 401; B·~tll. en PAsrc., 1947, I, 526) en 
op 27 Juni 1949 (Arr. Ve~·b,·., 1949, blz. 4H; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 473). 
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151 en volgende van het 'Vetboek van bur
gerlijke rechtspleging, 97 van de Grand
wet, 123dec,ies van het Strafwetboek, 1383, 
1384, 1200, 1201, 1202, 1203 en 1204 van ltet 
Burgerlijk Wetboek, 53 tot 55 en 60 van de 
samengeschakelde wetten op de ltandels
vennootschappen, doordat bet bestreden 
arrest aanlegster burgerlijk verantwoor
delijk verklarend voor de veroordeling tot 
3 millioen frank schadevergoeding ten 
voordele van de burgerlijke partij, Bel
giselle Staat, uitgesproken tegen Leon De
vriese, haar beheerder, het gezag van het 
gewijstle · heeft miskend, gehecbt aan het 
arrest van 27 Maart 1947, waarbij bet Mili
tair Gerecbtsbof te Gent laatstgenoemde 
tot levenslange dwangarbeid heeft veroor
deeld en tevens tot het betalen van 3 mil
lioen frank tot herstel van de schade ver
oorzaakt a11n de burgerlijke partij door de 
« gehele activiteit ll van verdachte, clan 
wanneer het bestreclen arrest verklaart 
dat aanlegster burgerlijk ver[\ntwoorlle
!ijk is voor het gecleelte van de veroorde
lingen opgelopen door Leon Devriese we
gens zijn activiteit als orgaan of aange
stelde van aanlegster, clocb niet wegens 
zijn overige activiteit : 

Overwegende dat het arrest waarvan, 
naar de bewering van aanlegster, het ge
wijsde door de bestreden ·beslissing ge
schonden wercl, Leon Devriese veroorcleelt 
tot betaling aan de Belgische Staat, als 
schaclevergoeding, van de volgende geld
sommen : 3 millioen frank, 5 millioen 
frank en 500.000 frank; 

Dat derhalve het arrest van 27 Maart 
1947, in strijclmet datgene wat het micldel 
beweert, niet heeft beslist dat de schacle 
aan de burgerlijke partij door Leon De
vriese veroorzaakt door dezes gehele acti
viteit slechts 3 millioen bedraagt ; waar
uit volgt clat het bestreden arrest zonder 
het gezag van llet gewijsde te schenden 
heeft kunnen beslissen, zoals hierboven is 
gezegd; 

Dat het midclel alclus feitelijke grond
slag mist; 

Over het tweecle miclclel : scbencling van 
:utikelen 215 van het Wetboek van straf
vordering en 97 van de Grondwet, cloordat 
het bestreden arrest de zaak aan zich ge
trokken en er over heeft beslist, wanneer 
het geenszins het beroepen vonnis te niet 
heeft gellaan maar wel het vonnis van 
9 April 1948 dat bij het militair gerechts
bof niet aanhangig was gemaakt : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing onder meer vaststelt dat tegen het 
vonnis van 9 April 1948, dat het verzet 
van aanlegster tegen het · vonnis van 
21 November 1945 ontvangt, geen boger be
roep is ingesteld, dat het vonnis van 9 Juli 
1948, waartegen beroep is ingestelcl, ten 
gronde na verzet beslistte, clat niet aileen 
het vonnis bij verstek van 21 November 

1945 maar ook dit van 9 Juli 19-!8, beide 
gegroncl zijn op het onclerzoek ter terecht
zitting van de krijgsraad del. 6 Novem
ber 1945 en dat dit onderzoek uit hoofde 
van het niet herstellen van een op straf 
van nietigheid voorgeschreven vormver
zuim nietig· is ; 

Dat nit het geheel van die vermelclingen 
duiclelijk blijkt dat het aan een louter 
materH~le clwaling te wijten is dat het be
streden arrest het vo1mis del. 9 April 1948 
nietig !weft verklaard, wanneer de werke
lijke wil van het militair gerecbtsbof was, 
niet bovenbedoeld vonnis maar wel clit 
van 9 Juli 1948, waa1·tegen boger beroep 
was ingesteld, te niet te doen; 

Overwegende daf het Hof bevoegd is om 
een !outer materiele vergissing te herstel
len cUe nit het tekstverbanrl van het ar
rest blijkt; 

Dat het micldel feitelijke gronclslag· 
mist : 

Over het derde midclel : schencling van 
artikelen 1 van de besluitwet van 23 Au
gustus 1944, 6 van cle besluitwet van 12 Ja
nuari 1945 en 9'7 van de Gromlwet, cloor
dat. cle burgerlijke vordering tegenover 
aanlegster ontvankelijk wercl verklaard 
dan wanneer de dienst van het sequester 
in deze zaak niet betrokken wercl, alhoe
wel aanlegster, bij bevelschrift van de 
voorzitter van de Recbtbank van eerste 
aanleg te Brugge onder sequester werd 
gestelcl, en doordat de Belgische Staat 
aanlegster rechtstreeks lu~eft geclagvaard : 

Overwegende clat uit geen van de aan 
het Hof onderworpen stukken blijkt dat 
aanlegster onder sequeRter is geplaatst; 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het viercle micldel : schending van 
artikelen 123quinquies van llet Strafwet
boek en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreclen arrest verbeurdverklaringen 
lleeft uitgesproken zonder het bestaan van 
de daartoe vereiste voorwaarclen vast te 
stellen en zonder de lijst van de voorwer
pen op te geven die het verbeurclverklaard 
ma terieel ui tmaken, allwewel door regel
matige conclusies neergelegd ter terecht
zitting van 16 November 1949 wercl aange
voerd clat gezeg'(le lijst diencle te worden 
opgemaakt; 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
na vastgesteld te hebben dat de betich
ting ten laste van Leon De V:riese gelegd 
bewezen is gebleven, wat betreft de 
werken uitgevoerd op het vliegplein te 
Koksijde, en dat voornoemde dit misdrijf 
pleegde als beheerder, dus als orgaan van 
aanlegster, verklaart dat deze laatste 
slechts burgerlijk verantwoordelijk client 
te worden gesteld voor de verbeurdver
klaring van de voorwerpen die ten laste 
van Leon De Vriese werden verbeurclc 
verklaarcl en die gediend hebben tot nit-
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voering van cle werken op bet vliegplein 
te Koksijde, slecllts voor zoveel zij hun 
roerende aarcl bewaard hebben; 

Dat het arrest daaraan toevoegt clat be
wust materieel voldoencle bepaald is in het 
verslag van cleskunclige Tiberghien, blad
zijde 29, en er op wijst dat op bet vlieg
plein te Koksijde allerbande klein mate
rieel, onder meer kruiwagens en een woon
wagen, clienencle als bm·eel, gebn~ikt 
werd; 

Dat aldus gemotiveercl, bet bestreden 
arrest de verbeurdverklaring, waarvoor 
het aanlegster burgerlijk verantwoorde
lijk verklaart, be]Jaalcl beeft .naar de eis 
van artikelen 123qtt·inqu.ies en 123(lecies 
van het Strafwetboek, en bovenclien aan
legsters conclusies gepast heeft beant
woord; 

Dat het miclclel niet kan worden aange
nomen; 

Over het vijfde micldel : scbending van 
artikelen 1382 en 1384 van het Burgerlijk 
wetboek en 97 van cle Gronclwet, cloordat 
het arrest de schacle, veroorzaakt door 
Leon De Vriese en aanlegster aan de 
burgerlijke partij ex aeq·zto et bono op 
3 millioen frank heeft geraamcl zonder te 
vermelden op welke gronden het steunt ; 
en doordat, terwijl het arrest er op wijst 
dat enkel klein materieel (kruiwagens) en 
een woonwagen op het vliegplein te Kok
sijcle werden gebruikt, er een klaarblij
kende .wanverbouding tussen scbulcl en 
straf bestaat, · zodat !let verbancl van oor
zaak tot gevolg niet is bewezen; 

Ove1·wegencle dat, na te hebben vastge
steld dat de burgerlijke partij een zekere 
schacle heeft geleden, veroorzaakt door 
het misdrijf gepleegd door verclachte, de 
rechter over de grond verklaart dat er 
geen nauwkeurige elementen voorhanden 
zijn om het beclrag van die schade te 
ramen; 

Overwegencle dat uit geen enkel van de 
processtukken blijkt dat aanlegster een 
bepaalcle wijze van berekening van de 
schacle heeft voorgestelcl, die door bet mi
litair gerecbtshof zou verworpen zijn ge
weest; 

Dat clientengevolge, de schacle em aeq·zto 
et bono ramencle, de recbter over cle groncl 
geen wettelijke bepaling gesclwnden beeft ; 

Dat bet miclclel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het zescle middel : schending van 
artikelen 458, 459, 460 van bet W etboek 
van strafvorclering. en 97 van de Groncl
wet, doorclat, alhoewel aalllegster in de 
loop van de rechtspleging beweerd l~eeft 
clat het exploot van cleurwaarder Mest
clagb, vaststellende clat het vonnis op 
29 Maart 1947 aan de maatschappelijke 
zetel betekend wercl, vals is en zij de 
krijgsauditeur nangemaand had bij deur-

wnardersexploot del. 27 Februnri 1948 te 
verklaren of hij zich van het stuk zal be
dienen, aanmaning waarop die magistraat 
binnen de acbt dagen geen verklaring 
deed, het vnls beweerd stuk niet nit het 
gecling werd verwijclercl en tot cle berech
ting ten gronde werd overgegaan, zonder 
dat het advies van het openbnar minis
terie werd ingewonneri en zonder dat het 
vonnis werd geschorst totdnt over de vals
heicl uitspraak werd geclann; 

Overwegencle dat door vonnis dtl. 9 April 
1948 de Krijgsraacl te Brugge zich onbe
voegd heeft verklaarcl om kennis te ne
men van de aanklacbt wegens valsheicl; 

Dat wijl tegen dit vonnis geen hoger be
roep werd ingesteld, het militair gerechts
hof ervnn geen kennis nemen moest; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; verwijst aanlegster in de kosten. 

15 Mei 1950. - 2e kamer. - VoorzUter, 
H. de Cocqueau des Mottes, raaclsheer, 
wnarnemend voorzitter. - Verslctggeve·r, 
H. Simon. - Gelijklu:iclencle conclltSie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
ndvocaat-generaal. - Ple·ite·r, H. della 
Faille cl'Huysse. 

ze KAMER. - 22 Mei 1950. 

1 o lVIIDDELEN TOT VERBREKING. 
'J'UCHTZAKEN. - MIDDEL DAT AAN HET AR
REST JCEN ANDERE BESLISSING TOESCHRIJFT 
DAN DEZE DIE GENOMEN WERD. - 1\'IIDDEL DAT 
IN FEITE NIET OPGAAT. 

2° HOGER BEROEP. - TUCHTZAKEN. -
BALlE. - HoGER BEROEP TEGEN EEN BESLIS
SING VAN DE TUCH'rRAAD. - VERNIETIGING 
VAN HET ONDERZOEK EN VAN DE IJESLISSING.
UITSPRAAK OVER DE GROND. - UITSPRAAK 
GESTEUND OP ELEMENTEN VR~;EMD AAN DE VER
NIETIGDE RECHTSPLEGING. - vVETTELIJK
HEID. 

3° RECH'J'EN VAN DE VERDEDIGING. 
- TUCHTZAKEN. -BALlE. - STUK BIJ DE 
BUNDEL GEVOEGD VQOR DE DEBATTEN IN HO
GER BEROEP EN WAARVAN DE BESCHULDIGDE 
ADVOCAAT KENNIS HEE!•'T KUNNEN NEMEN. -
GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DEVER
DEDIGING. 

l 0 H et ·1niclc/.el flat onclet·stelt cla.t cle 1·ech
ter in hoge·l' be1·oe1J verkla.a1·cl heett in 
de onmogeUjlclwi(l te vm·Jceren na te 
gnwn of de bC·I'oetJen besUss-ing vwn een 
t1tcht1·nad- van de Onle der advocaten 
t~itgin{l, wanneer het cwrest er zich toe 
lieperlct heett de omnogel'ij lcheicl vast te 
stellen (le 1·egelmatigheid 'V·an. de samen
stelUng van de t1tchtnuul na te gaan die 



'·l 

-587 _. 

de beslissing heett ttitgesproTcen, gaat 
'in teite niet op (1). 

2° Het hot van beroep, dat ove·r de grond 
uitspraak doet, na het onde·rzoelc en de 
beslissing van een tttchtl'aad van de 
Orde cler advocaten ve1·nietigd te heb
ben, Tcan deze besUss·ing wettelijk steu
nen op elementen m·eemd aan de ve'l'n·ie
Ugde 1·echtspleging. 

3° Het voegen bij d.e bmulel ter zaTce van 
een '/'echtspleging in tuchtzaken, van 
een stuTc v66'1' de debatten van het hot 
van beroep, schendt de 1·echten van de 
verdediginu niet, wannee1· cle beschul
cligcle -aclvocaat, v66r deze clebatten Tcen
nis er van heett Tctmnen nemen (2). 

(CHEVALIER.) 

ARREST, 

RET HOF; - Gelet op het arrest, op. 
10 November 1949 door bet Hof van b~roep 
te Luik gewezen; 

Over bet eerste middel, eerste en tweede 
onderdeel : schending van artikelen 1, 2, 
3, 8, 9, 20, 22, 23, 25, 28, 29 van het keizer
lijk decreet van 14 December 1810 tot re
geling van de uitoefening van het beroep 
van advocaat en van de tucht in de Balie, 
4, 4bis, 6, 7, 8, 9, 13 van het koninklijk 
besluit van 5 Augustus 1836, houdende re
geling van het beroep van advocaat en 
van de tucht in de Balie, 457, 464, 473 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, 215 van het Wetboek van straf
vordering, 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest, na vastgesteld te · 
hebben dat de processen-verbaal en de 
beroepen beslissing << verzuimen aan te 
duiden uit welke leden gezegde raad 
(van de Orde) bij de vergaderingen en 
bij de uitspraak--van de bestreden be
slissing samengesteld was ll en daaruit 
besloten te hebben « dat het hof aldus in· 
de onmogelijkheid verkeert na te gaan of 
de rechters die de Raad samenstelden 
welke tot het onderzoek van de zaak over
ging, deze waren die over de zaak uit
spraak hebben gedaan en nog of zij die 
een onderzoek instelden en uitspraak de
den fungerende leden van de raad van de 
Orde der advocaten bij het hof van deze 
zetel waren en bevoegd om van de vervol
gingen kennis te nemen en of zij in vol
doende aantal waren ll, wat de nietigheid 
van het onderzoek en van de beslissing 
medebrengt, nochtans verklaart « dat wan
neer de beslissing van · een raad van de 

(1) Raadpleeg verbr., 8 Juni 1925 (Bull. en 
PAsrc., 1925, I, 274). 

(2) Zie verbr., 25 April 1949 (Arr. Vm·br., 
1949, blz. 274; Bull. en PAsrc., 1949, I, 293) en 
de nota 1. 

Orde der advocaten over de grond geoor
deeld heeft en dat, na boger beroep, deze . 
beslissing vernietigd wordt, het hof de in 
staat zijnde zaak aanhoudt en deze be
slecht ll en over de grond oordelend, de 
schrapping van aanlegger uitspreekt, zon
der zelfs het nietig .verklaard onderzoek 
te herbeginnen; dan wanneer, eerste on
derdeel, het lwf van beroep slechts van 
de grond kennis hebben en geldig de zaak 
beslechten kon, zowel door het overdra
gend uitwerksel van het hager beroep als 
krachtens het aan zich trekken, indien er 
hoger beroep tegen eeri beslissing van de 
raad van de Orde d~r · advocaten te Luik 
werd ingesteld, wat zrmls het hof zelf ver
klaart het in de onmogelijkheid is na te 
gaan, omdat het niet kan weten of zij die 
de beroepen beslissing velden « fungerende 
leden van de raad van de Orde waren ll ; 
tweede onderdeel, daar het vastgesteld 
had dat het niet bewezen was dat · aan
legger door de raad van de Orde geldig 
werd gevonnist en dat de beslissing van 
deze laatste uitging, mocht het hof van 
beroep, zetelend in tuchtzaken, zich niet 
bevoegd verklaren en de zaak beslechten, 
met als gevolg aanlegger het recht om 
door zijn gelijken gevonnist te worden 
en het recht op dubbele graad van rechts
macht te ontnemen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de beroepen beslissing niet vernietigt 
omdat het hof van beroep in de onmoge
lijkheid verkeerde na te gaan of deze be
slissing van de raad van de Orde uitging, 
maar enkel omdat het niet kon nagaan 
of deze regelmatig was samengesteld; oat 
beide onderdelen van bet middel in feite 
niet opgaan ; 

Over het eerste middel, derde onderdeel ; 
de nietigheid van gezegde beslissing, welke 
aan het hof was onderworpen, en van het 
onderzoek uitsprekend, omdat het van es
sentiele gebreken was aangetast, mocht 
bet hof van beroep de zaak niet beslechten 
en, door de schrapping nit te spreken, over 
de grond er van oordelen, zonder dit on
derzoek te herbeginnen of te doen herbe
ginnen, en zonder zich, althans, naar het 
voorschrift van artikel 28 van het keizer
lijk decreet van 14 December 1810 geschikt 
te hebben : 

Overwegende dat het rechtscollege in 
hoger beroep dat, na vernietiging van de 
rechtspleging van eerste aanleg, de in 
staat zijnde zaak aan zich trekt, zelfs in 
tuchtzaken der Balie, niet verplicht is het 
onderzoek opriieuw te beginnen; dat het, 
zoals in onderhavig geval, mag oordelen 
op de overgelegde stukken, vreemd aan de 
vernietigde procedure, wanneer het door 
een sonvereine beoordeling over de bewijs
middelen, deze stukken voldoende acht om 
zijn overtuiging te vormen ; 
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Dat het derde onderdeel van bet middel 
niet kan aan,genomen worden; 

Over het tweede middel : schencling van 
artikelen 25, 26, 27, 28, 29 van het keizer7 
1ijk decreet van 14 December 1810, 457, 
464, 473 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, 215 van bet Wetboek van 
strafvordering, 97 van cle Grondwet, van 
de wet van 14 .Juni 1948, schending van de 
rechten van de verdediging, doordat het 
bestreden arrest, dat een ten laste van 
aanlegger te voren gedaan onderzoek ver
nietigt en tegen hem een ger~chtelijke be
slissing, getroffen na de beslissing die aan 
het hof was onderworpen, inroept en die 
in de bundel niet voorkomt, de straf V'an 
de sch,ranping uitspreekt, zonder aanleg
ger te hebben 11itgenodigd zich te vercledi
gen op grond van de nieuwe telastleg
ging voor de eerste maul tegen hem aan
gevoercl, clan wanneer het vernietigd on
derzoek, daar het naar de wet verjaard 
was, moest herbegonnen worden, en aan
legger in staat moest gesteld worden zich 
te verdedigen en de nieuwe tegen hem in
geroepen telastlegging te bestrijden en 
ane shtkken en bescheiden voor te bren
gen die nuttig konclen zijn tot zijn verde
diging en onder meer tot het ontzenuwen 
van het te zijnen laste aangevoerd arrest 
van bet militair g0rechtshof : 

Overwegende clat nit de regelmatig over
gelegde stukken van de rechtspleging 
blijkt dat bet door bet bestreden arrest 
ingeroepen arrest van het militair ge
rechtshof, zich in kopij in de ann het hof 
van bemep o'iergelegde bunclel bevindt, en 
flat het arrest daarin v66r de debatten 
v66r cUt rechtscollege werd neergelegd; 
dat aanlegger niet beweert dat hij geen 
]{ennis van de bnnclel gekregen heeft v66r 
cle debattei1 in hoger beroep; dat het ar
rest vaststelt dat hijzelf in zijn uitleggin
gen en zijn raadslieclen in hun midclelen 
Yllll verclecliging werclen gehoord; 

Dat bet mid del in feite niet opgaat; 
Om die reclenen, verwerpt de .voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

22 Mei 1950. - 26 kamer. - Voon!'itte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve·rslaggever, 
H. Sohier. - Gelijlclu:iclencle conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. __:___ Pleite1·, H. della Faille 
d'Huysse. 

~e KAMER.- 22 Mei 1950. 

Jo VERKEER. - BESLISSING DAT EEN OPEN· 
BARE WEG NIET VERDER DAN DE AANSLUITING 
LOOPT. - BESLlSSING GESTEUND OP DE ALGE
'MENE OVERSCHOUWING VAN DE PLAATS. 
WETTELIJKHEID. 

2° VERKEER. - VERKEERSVOORRANG. 
VONNIS DAT VAS'fSTELT DAT EEN WEG NIET 

I'ERDER DAN DE At\NSLUITING LOOPT. - RED.Il:· 
NEN V.~N HET ARREST DIE INSLUITEN IlA'f DE 
ANDERE WEG NIET STEEDS SECUNDAIR IS. -
VOORRANG ERKEND AAN DE WEGGEBRUIKER 
DIE I.AATSTVERMELDE WEG BERI.JD'l'. - WET
'l'ELIJKHEID. 

il 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - S1'RA~'ZAKEN. - BuR
GERLI.JKE VORDERING. - VONNIS DAT VAST
STELT DAT EEN ONGEYAL AAN DE FOUT VAN DE 
VERDACHTE TE WI.JTEN IS EN DAT DE SCHADE 
NIET BETWIST WORDT. - VASTSTELLING VAN 
HET OORZAKELI,JK YERBAND TUSSEN DE FOUT 
EN DE SCHADE. 

1 o De rechtm· over cle u·roncl le·irl't wette
Ujlv nU de algemene overschouwing 
van de pl(bats at clc~t een openbwre weg 
n'iet 1jenle1· loopt clan zijn aansl11.iting 
met een. andere (1). (Kon. be~l. van 
1 Februari Hl34, art. 51, 2°, gewijzigd 
door besl. van de Regent van 16 Octo
ber 1947.) 

2° ·wan~we·r cle recl1ter over cle ,qroncl vast
stelt flat eon weg niet vqnler claqh de 
aansl'ltit'ing lo.opt, en wwnneer cle reclenen 
van het vonn:is inslwiten flat cle anclere 
weg zelf n·iet steecls secunclaior is, is 
cle beslissing wettelijlc wctarb'i,i cle ve1·
keersvom·tYtng e'l'lcencl 11JOnlt awn cle 11Jeg
gebntiker cUe laatstvermelcle 1.oeg be-
1'ij clt (2) . 

3° 1Vanneer l!:ij aanneemt flat een vet·
lceersongeval aan cle font vctn de ver
daohtc te wijten is en rlat lle schcule, 
door cle b1wgerlijke pa;rti.i aangevoercl, 
·niet bet1Dist wonlt, stezt cle 1·echter over 
de r1roncl het oorzalceU.ilc verbancl tnssen. 
rle font en rle sclwde vctst (3). 

(BEAUJEAN EN « SOCLETE ANONYME DES TRAM· 
WAYS UNIFIES DE LIEGE ll, T. FLAGOTHIER EN 
<< SOCIJETE ANONYME DES AUTOBUS LIEGEOIS ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 Octob.er 1949 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbm~l• 
te Luik; 

In zover de vom·zieningen de beslissing 
bedoelen welke over de publieke vordering 
gewezen is : 

Over het enig middel : schending van ar-

(1) Zie verbr., 13 October 1947 (At•r. Yerbt·., 
1947, blz. 316; Bull. en PAsrc., 1947, I, 407, en 
de nota 2); 31 Januari 1949 (At·t·. Yet·bt'., 1949, 
biz. 83; Bull. en PAsic., 1949, I, 91); 21 No
vember 1949 (zie hoger, biz. 15.4; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 171) en de nota 2. 

(2) Zie verbr., 31 Januari 1949 (At·t·. Yet·bt·., 
1949, blz. 83; Bull. en PASIC., 1949, I, 91). 

(3) Zie verbr., 17 Januari 1949 (At•t·. Yerb•·., 
1949, biz. 36; Bull. en PAsrc., 1949, I, 42). 
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i;ikelen 97 van de Grondwet, li1 van het 
koninklijk besluit van l Februari 1934. 
(gewijzigd door het besluit van de Re
gent del. 16 October 1947, art. 3) en 54 van 
t.lit koninklijk besluit; doordat het bestre
den vonnis beslist l1eeft dat de wegen, die 
niet in de juiste verlenging de ene van de 
andere liggen, niet verder dan hun aan
sluiting lopen, daar de weggebruiker van 
de ene noodzakelijk een zijdelingse bewe
_ging moet uitvoeren om van de eerste weg 
in de tweede te rijden, wat de weg door 
aanlegger gevolgd zou secundair maken 
ten opziehte van de weg gevolgd door ver
weerder Flagotbier, medebetichte, dan 
wanneer bij gebrek aan bepaling door de 
wet van de verlenging van een openbare 
weg die verder loovt dan een aansluiting, 
men ann deze uitdrukking haar gewone 
betckenis moet toekennen, het is te zeg
gen deze van een normale uitweg die ver
der loopt dan dr :umRluiting voor de weg
gebruiker die deze oprijdt, en dat niet 
blijkt nit de vaststellingen, door de reeh
ter over de grond gednan, dat (lit in onder
havig geval het geval niet zou zijn : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de weg door aanlegger gevolgd niet verder 
loopt dan zijn aansliiiting met de door 
verweerder gevolgde weg, het bestreden 
vonnis niet enkel steunt op de vaststel
ling dat een draaibeweging nodig is om 
van de ene in de andere te rijden, maar 
op de algemene oversehonwing van de 
ligging van de plaatsen; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel : schending van 

artikelen 97 van de Grondwet, 51, 52, G4 
en l\5 van het koninldijk besluit vnn 
l Februari 1934 (gewijzig{l door het beslnit 
van de 1-tegent del. Hl October 1947, arti
kelen 3 .en 4) doonlnt het bestreden von
nis, er op wijzende dat de weg door aan
legger gevolgd niet verder liep dan zijn 
aanslniting met een andere weg, daarui1-
hecft afgeleid dat, de eerste van deze 
wegen secundair was en dat de voorrang 
toekwam aan de bestnnrder die de andere 
weg volgde, zondei· na te gaan of deze 
zelf niet altijd wettelijk secnndair is, 
<lan wanneer de verkeersvoorrang op de 
krnising van twee wegen afhangt van het 
hoofdzakelijk of secundair karakter van 
ieder dezer wegen ten opzichte van de 
'andere en dat de rechter over de grond, 
om te veroorderen, de redenen moet aan
duiden welke hem ertoe brengen bepaalde 
wegen als lwofdwegen . en de andere als 
secundair te beschouwen; en over het 
derde middel : schending van artikelen 42, 
51, 54, 55 en 96 van het lwninklijk beslnit 
van 1 Februari 1934 (gewijzigd door het 
beslnit van de Regent del. 16 October 
1947, artikelen 3 en 4) en 97 van de 
Grondwet, doordat, om aanlegger te ver
()ordelen, het bestreden vonnis beslist dat 
hij de verkeersvoorrang verschuldigd was 

omdat hij een secnndaire weg bereed, dan 
wanneer de rechter over de grond, bi.i een 
verkeerde toepassing van artikel 51 van 
het_koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
het secundair karakter heeft toegekend 
nan de weg door aaulegger gevolgd, zonder 
dat nit vaststellingen gedaan door het 
bestreden vounis blijkt dat de weg door 
verweerder Flagothier gevolgd hoofclweg 
zou zijn ten opzichte van deze door ann; 
legger gevolgd, en dat, bij smnentreffen 
van wegen met onbepaald karakter, d(~ 
voorrang moet toegekend worden nan de 
weggebruiker die van rechts komt : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de vraag nopens de omschrijving van 
de openbare weg met al dan niet meer 
dan een ri.iweg, gegeven aim de weg door 
verweerder gevolgd; bij conclusies wonlt 
opgeworpen, doch zich in onderhavig geval 
niet stelt; dat, door deze overweging, ver
geleken met !let geheel van de motieven 
en met de omschrijving van hoofdweg, aan 
deze weg herhaaldelijk geg·even, liet von
nis impliciet beslist dat hij geen weg is 
die altijd secnndair is; dat, buiten alle 
conclusies over dit punt, het vonnis aldus 
zijn dispositief wettelijk rechtvaardigt; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantiioile of 

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

In zover de voorzieningen de beslissin
geif gewezen over de vorderingen van de 
burgerlijke partij_en beeloelen : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 1382 en 
1384 van het Bnrgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden vonnis aanlegger veroordeelt 
tot het herstellen van de schade geleden 
door verweerster « Compagnie des Auto
bus Liegeois )), zonde1' het bestaan van· 
een onontbeerlijk oorzakelijk verband 
vast te stellen tussen de feiten welke het 
ten laste van aanlegger legt en de schade 
door tweede verweerster geleden, dan 
wanneer de aquiliaanse font slechts aan
leiding tot hersteping geeft indien zij ck 
oorzaak van de schade is en de rechter 
over de grond op de bestanddelen moet 
wijzen waarnit het bestaan van een oorza
kelijk verband blijkt tussl'n de font en ell' 
schade : 

Overwegende dat het vonnis er op wijst 
dat de besproken aanrijding aan de font 
van aanlegger te wijten is en dat ell' 
vorderingen van de burgerlijkc partij 
niet betwist zijn ; clat het nidus ten 
minste impliciet het noodzakelijk verband 
tussen de font en de schade vaststelt en, 
bij gebrek aan aile concl'usies nopens dit 
punt, zijn dispositief wettelijk rechtvaar
digt; 

Dat het middel in feite niet 011gaat; 
Over het tweede midclel : schending van 
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artikelen 97 van de Grondwet, 1382 tot 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 29, 42, 
51, 52, 54, 55 en 96 van het koninkli.ik 
besluit van 1 Februari 1934 (gewijzigrl 
door het besluit van de Regent van 16 Oc
tober 1947, /artikelen 3 en 4) doordat het 
bestreden vonnis, eerste onderdeel, beslist 
dat verweerder Flagothier de verkeers
voorrang zon genoten hebben en dat, bij
gevolg, de betichtingen te zijnen.laste ge
Iegd niet zonden bewezen zijn en dat hij 
geen font zon begaan hebben, dan wan
neer uit de vaststellingen gedaan door de 
rechter over de grond niet blijkt dat ver
weerder Flagothier de verkeersvoorrang 
zon genoten hebben en dat, anderzijds, nit 
dezelfde vu ststellingen blijkt dat aanleg
ger de aanslniting waar het ongeval voor
viel van rechts is opgereden, wat inslnit 
dat verweerder Flugothier een font beging 
met zich tegenover aanlegger niet te ge
dragen als de weggebrniker van de secml
daire- weg en dat hi.i in aile geval onge
oorloofde daden heeft beg a an ; tweede on
rlerdeel, beslist dat de verantwoordelijk
heid van de weggebrniker van cle hoofd
weg_ slechts lmn worden opgelopen in ge
val van « gekarakteriseercle '' font van 
evenvermelcle en clienvolgens aunlegger 
veroordeelt het door verweerster «Com
pagnie des Antobns Liegeois '' geleden na
deel te herstellen, hoewel het de vorde
ring van aanlegger als bnrgerlijke partij 
niet ontvangt, zonder acht te slaan op de 
fonten begaan door verweerder Flago
thier, aangestelde van verweerster «Com
pagnie des Antobus Liegeois ''• dun wan
neer de ernst van de font invloed heeft 
noch op het bestaan van de burgerlijke 
verantwoordelijkheid noch op de omvang 
van het herstellen van de schade : 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel onder een andere vorm 
de middelen herhaalt ingeroepen aan
gaande de beslissing gewezen over· de pu
blieke vordering, en beantwoord werd; 
dat het vonnis de verkeersvoorrang die 
het aan verweerder toekent wettelijk 
heeft gerechtvaardigd; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het vonnis niet beslist 

dat verweerder geen cc gekarakteriseerde 
font ll heeft begaan, doch dat cc men in 
zijnen hoofde op geen enkele font kan 
wijzen J>; 

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

ningen; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

22 l\fei 1950. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve·r, 
H. Sohier. - Gelijkluidende concl~tsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. - Ple-ite1·s, HH. Van Ryn 
en della Faille d'Huysse. 

26 KAMER. - 22 Mei 1950. 

ONDERZOEK (IN STHAE'ZAKEN). 
BEVEL VAN NIE'l'-VERVOLGING. - 0N'l'DEKKING, 
NADERHAND, VAN ANDERE FElTEN VALLENDE ON
DER DEZELFDE OMSCHRI.JYIN<1. - FElTEN DII~ 
NIET NOODZAKELIJK NIEUWE REZW A REN Ul1'
MAKEN. 

De ontdeklc-in{f ten lctste . van een beTclaa{l
cle, cUe een bevel vcvn vervol{li'llf! ge
na ten heett, van ande1·e fe'iten cUe onde1·· 
clezelfcle ·wettel·ijke om.schrijving vallen 
ctls cleze clie het voo·rwMp van cleze be
slissinf! u:it-mactT,:ten, b·ren{ft niet noodza
Tcel·ijlc om.trent laatst·vennelcle feiten 
1vie·u-we bewijselementen aan die de he1·
upen:in{f van tle ve1·vol_qin{fen toelaten. 
(Wetb. van strafreclltsvl., art. 246.) 

(nELGISCHE STAAT, T. VAN LEUYEN.) 

ARREST. 

RET HdF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 Januari 1950 door het :Mili
tair Gerechtshof, zetelende te Brussel, ge
wezen; 

Over het enig mitldel : scherlcling van 
artikelen 115 van het Strafwetboek, 1382, 
1383, 1384 van hE)t Burgerlijk Wetboek, 
3 van de beslnitwet van 26 lVIei 1944, 133 
van de wet van 15 Juni 1899, 128 vail het 
vVetboek van strafvordering en 97 van de 
Gronclwet, doordat het bestreden arrest, 
vaststellende dat de inbreuk op artikel115 
van het Strafwetboek ten laste van ver
weerder bewezen is en hem om deze reden 
veroordelende, nochtans weigert rekening 
te houden, zowel voor de beoorcleling van 
de strafvordering als van (le burgerlijke 
vordering, met zekere leveringen aan de 
vijand door verweercler gedaan, omclat een 
vroeger onderzoek ten laste van evenver
melde verweerder wegens deze leveringen 
ingesteld, door een bevel van niet-vervol
ging gesloten wenl en dat geen nieuw b.e
zwaar seclert 22 October 1946, datum van 
dit bevel is opgerezen, dan wanneer de ten 
laste van verweerder gelegde betichting 
zowel v66r als na het bevel van 22 Oc
tober 1946, enkel deze zijnde :van· ar
tikel 115 van het Strafwetboek, de ·door 
hem aan de vijand gedane leveringen 
dekt, de ontdekking, na het bevel van 
niet-vervolging, van leveringen te dien 
tijde door het onderzoek niet gekend, leve
ringen die het bestreden arrest overigens 
.strafbaar verklaart en wegens welke het 
een veroordeling uitspreekt, ongetwijfeld 
de « nieuwe bezwaren ll nitmaken welke 
toelieten, onder dezelfde betichting, ter
zelfder tijd als de pas ontdekt~ feiten, 
deze te behouden ten opzichte waarvan de 
onderzoekende magistraat, onvo~doerid in-



- 591 

_gelicht, een bevel van niet-vervolging ver
leend had : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
-van het bestreden arrest blijkt dat som
mige bijzonder bepaalde leveringen aan de 
vijand waarvan verweerder beticht was, 
reeds, van wege de krijgsauditeur te Ant
werpen, het voorwerp hadden uitgemaakt 
van een onderzoek dat op 22 October 1946 
met een bevel van niet-vervolging ein
digde; 

Overwegende dat dit bevel, verleend 
-overeenkomstig artikel 3 van de besluit
wet van 26 Mei 1949, dezelfde uitwerksels 
heeft als clit voorzien bij artikel 128 van 
het W etboek van strafvordering ; 

Dat, dienvolgens, beklaagde niet meer 
« wegens dezelfde feiten )) kon vervolgd 
worden zonder dat nieuwe bezwaren be
treffende deze feiten oprezen (Wetb. van 
.strafv., art. 246) ; 

Overwegende dat het arrest er terecht 
op. wijst dat, bij gebrek aan onderzoeks
gerechten, het aan de krijgsraad en, 
desgevallend, aan het militair gerechtshof 
behoort zich nopens het bestaan van 
nieuwe bezwaren uit te spreken; 

Overwegende dat de ontdekking ten 
laste van een beklaagde, die een bevel 
van niet-vervo'lging genoten heeft, van an
dere feiten die onder dezelfde wettelijke 
-omschrijving vallen als deze welke het 
voorwer}} van deze beslissing hebben uit
gemaakt, niet noodzakelijk omtrent laatst
vermelde nieuwe bewijselementen aan
brengt welke de heropening van de vervol
gingen toelaten ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in feite vaststelt clat het nieuw onderzoek, 
in 1947 door de krijgsaucliteur van Bra
bant geopend, en welk aanleicling gaf 
tot de verwijzing van verweerder naar de 
bestendige krijgsraad van deze provin
cie onder de verdenking van feiten van 
dezelfde aard, geen nieuwe bezwaren 
heeft doen oprijzen aangaande de feiten 
gedekt door het bevel van 22 October 1946; 
dat deze beoordeling souverein is ; 

Overwegende, (lienvolgens, dat het 
bestreden arrest, hoewel het ten laste van 
verweerder zekere leveringen aan de 
vijand li.eeft aangenomen, geen enkele 
van de in het middel bedoelde bepalingen 
heeft geschonden; 

Dat het middel niet ktin aangenomen 
worden; · 

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

22 Mei 1950. - 2° kamer. - Voonzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Y erslaggever, 
H. Connart. - GeUjkl!tiderule conclusie, 
H. Roger J"anssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. Pleiters, HH. della 
Faille d'Huysse en Delacroix. 

2• KAMEH. ~ 22 Mei 1950. 

1° VERBREKING.- VooRZIENING DOOR DE 
PROCUREUR-GENERAAL OP BEVEL VAN DE MI
NISTER VAN JUSTI'riE. - VONNIS DA'l' EEN BE
KLAAGDE VEROORDEELT DIE REEDS TEVOREN 
WEGENS HETZELFDE FElT VEROORDEELD WEHD. 
- VERNIETIGING. ' 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
S'l'R:AFZAKEN. - VooRZIENING DOOR DE PRo
CUREUR-GENERAAL OP BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE. - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING. -
BEHOUD VAN DE BESLISSING OVER. DE VORDE
RING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 

1° Op V001'Ziening van de 1J1"0cure·tw-gene
raal, op bevel van de Ministe1· van j1t8-
titie, ve1·nietigt het Hot het vonnis waar
bij een C01Tectionele rechtban1c een be
klaagcle veroonleelt wegens een feit !tit 
hoofcle vcm hetwel1c dezeltcle be1claagcle 
1·eeds tevm·en wercl veroordeeld doo1-
e~n ·in lcracht van gewijscle gega-an von
ms (1). 

2° De voorziening van cle 1J1'0cure·nr-,(Jene-
1"aal, op bevel van cle Minister van j-us
titie, strekt · sleohts tot t•m·niet'i,(Jing van 
cle beslissinlJ over cle 1ntblie7ce vorcle-
1'ing; zij Tcan niet sahaclen aan cle be
lan,(Jen van cle bur,llerUj1ce pa1·tij, ten 
.opzichte va.n wel1ce cle best~·eclen be
s.chikTC'ing blijft bestaa.n en krcwht va.n 
gewijscle beho1tclt (2). (Wetb. v. strafv., 
art. 441.) 

(PROCUREUR-GENERAAL, T. DEPOORTERE.), 

ARREST. 

HET HOl!'; - Gelet op het verzoek
schrift door de procureur-generaal bi.i het 
Hof ingediend overeenkomstig artikel 441 
van het Wetboek van strafvordering en 
krachtens een uitdrukkelijk bevel van de 
Minister van justitie del. 3 Februari 1950, 
verzoekschrift luidende als volgt : 

« Aan de tweede kumer van het Hof 
van verbreking : 

)J De ondergetekende procureur-generaal, 
heeft de eer voor te leggeD., dat bij dienst
brief van 3 Februari 1950, 5° algemene di
rectie, re sectie, Iitt. A/P, nr 95.537, de 

(1} Verbr., 10 Mei 1943 (Bull. en PASIC., 1943, 
I, 170). 

(2) Verbr. Fr., 5 Januari 1907 (Si>·ey, 1911, 
1, 426) ; 23 Mei 1925' (Dall. hebd., 1925, 479) ; 
FAUSTIN-HELIE, bd. I, n" 1330 en 1331; Roux, 
D1·oit et procedu1·e penale, blz. 772; SrMoN, 
Strajv01·dering, bd. II, biz. 651; conclusie v66r 
verbr., 25 Februari 1856 (Bull. en PAsrc., 1856, 
I, 156, 1' kol.). · 

I 
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Minister van justitie hem uitdrukkelijk 
belast heeft aan het Hof van verbreking, 
overeenkomstig artikel 441 van het Wet
boek van strafvordering, een vonnis van 
veroordeling aan te zeggen dat door de 
Correctionele Rechtbank te Narnen, op 
2 Februari 1949 uitgesproken werd tegen 
Raoul-Camille-Emile-Ghislain Depoortere, 
mecanicien, te Bossieres op 3 Juli 1918 
geboren en er wonende. 

>> Bij vonnis van de Correctionele Recht
bank te Narnen, dat op 6 October 1948 bij 
verstek werd gewezen, werd genaamde 
Raoul Depoortere veroordeeld tot een 
geldboete van 100 frank, vermeerderd met 
!10 opdeciem of tot een vervangende ge
vangenisstraf van een maand wegens op
lichtingen herhaalclelijk te Mazy, sedert 
Juli 1947 zowel v66r als na de 27 Sep
tember 1947 gepleegd. 

>> Nadat dit vonnis, aan de veroordeelde 
betekend, kracht van gewijsde had beko
men, werd Raoul Depoortere bij vonnis 
van dezelfde correctionele rechtbank, dat 
op 2 Februari 1949 op tegenspraak wercl 
gewezen en dat in kracht van gewijsde ge
gaan is, veroordeeld tot een gevangenis
straf van acht · dagen en tot een geld
boete van 26 frank, vermeerderd met 
90 opdeciem of een vervangende gevan
genisstraf van acht dagen hoofdens op
lichtingen van 3 Juli 1947 tot 6 Maart 1948, 
ten nadele van de Nationale Maatschappij 
van Belgische Spoorwegen gepleegd en 
wegens 'inbreuken op artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 4 April 1895. 

>> Het blijkt nit de rechtsplegingen dat 
de twee veroordelingen voor dezelfde fei
ten wei'den uitgesproken. De publieke 
vordering aangaande deze feiten vervallen 
zijnde door uitwerksel van het ·vonnis van 
6 October 1948, dat in kracht van gewijsde 
was gegaan, heeft het vonnis van 2 Fe
bruari 1949 de genaarnde Depoortere on
wettelijk nogmaals veroorcleeld. 

>> De Nationale Vennootschap van Bel
giselle Spoorwegen heeft zich burgerlijke 
vartij gesteld enkel tijdens de tweede ver
volging; het vonnis van de 2 Februari 
1949 heeft haar ten titel van schadever
goedingen een som van 14.440 frank toe
gekend. Deze veroordeling wordt door 
onderhavige voorziening niet bedoeld, 
daar de bij toepassing van artikel 441 
van het Wetboek van strafvordering nit 
te spreken vernietiging, de belangen van 
de burgerlijke partij niet mag benadelen, 
ten opziehte van wie de bestreden beslis
Ring blijft voortbestaan en het gezag van 
het gewijsde behoudt. 

>> Om- clie redenen, vordert ondergete
kende Procureur-Generaal clat het aan het 
Hof behage het bestreden vonnis te ver
nietigen in zover het de genaamde Raoul 
Depoortere, hiervoren naderbekend ge-

maakt, tot een sti·af en tot· de kosten van 
de publieke ;rordering veroordeelt. 

>> Brussel, 15 J:!'ebruari 1950. 

>> Namens de Proeureur-Generaal, 
de advoeaat-generaal, 

ll (get.) R. JANSSENS DE BISTHOVEN ll; 

De beweegredenen van die vordering· 
overnemende, verbreekt en vernietigt het 
vonnis op 2 Februari 1949 door de Cor
rectionele Rechtbank te Namen gewezen, 
in zover slechts het Raoul Depoortere tot 
een st!'af en tot de kosten van de publieke
vordering heeft veroordeeld; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overgeschre
ven in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Namen en dat melding· 
er van zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigd vonnis; laat de 
kosten ten laste van de Staat. 

22 J\1ei 1950. - 2e kamer. - Voorz'itte1·, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijlc
lwidende conclnsie, H. Roger .Janssens de 
Bisthoven, aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 Mei 1950. 

OMKOPING VAN AMBTENAREN. 
0MKOPING GEPLEEGD 'l'EN EINDE HE'f PLEGEN 
VAN EEN MISDAAD OF VAN EEN WANBEDRI,JF TE: 
BEKOMEN. - TOEPASSELI.JKE STRAF. 

H·ij (He een ambtenaar heeft orngelcoaht 
ten ei:ncle, i:n de ~tU'oefening van zijn 
a;mbt, het plegen van een misrlaad of 
'V(I!n een wwnbed1'ijf te belcomen, wordt 
gestraft met (le stmf.{e1~ voo·rzien do·or 
nrtilcel 248 van het Stn~fwetboelc (1)
'(Strafwetb., art. 252, al. 1.) 

(MAERSCIIALCK.) 

ARREST. 

I-lET HOF ; - Gelet op het bestreden 
·arrest, op 14 Februari 1950 door het I-lof 
van beroep te Brussel gewezen; 

• ·- •••• 0 • • • 

Over het vienle micldel : hieruit afgeleicl 
dat het arrest cloor aanlegger, boven de 
gevangenisstraf, te veroorclelen tot een 
geldboete van 2.500 frank gebracht op 
25.000 frank bij toepassing van artikel 12 
van cle wet van 14 Augustus 1947, geschon
tlen heeft, hetzij artikel 20 van de beslnit-

(1) Zie verbr., 10 Juli 19<14 (A1'1'. Verbr., 
1944, biz. 144; Bull. en PASIC., 1944, I, 428) en 
de gelijkluidende conclusie van de H. advocaat
generaal Raoul Hayoit de Termicourt. 
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wet van 6 October 1944 vermeldende dat 
de 'wet op de op<lecimes niet van toepas
sing is op de straffen voorzien bij die be
sluitwet, hetzij artikel 248 van het Straf
wetboek dat slechts toepasselijk is op de 
ambtenaar die zich laten omkopen heeft, 
hetzij artikel 252 van het Strafwetboek 
dat voorziet dat voor hem die een ambte
miar omlwopt het maximum van de geld
boete 500 frank zal zijn ; 

Overwegencle dat het arrest op aanleg
ger de straffen niet toepast bepaalcl door 
artikel 20 van de besluitwet van 6 Octo
ber . 1944, doch cleze voorzien bij artike
len · 248 ·en 252, alinea 1, van het Straf
wetboek; 

Overwegencle clat, volgens cleze laatste 
bepJlhngen, hij die een ambtenaar omge
kocht heeft in de voorwaarclen welke deze 
aanduiden, met een gevangenisstraf van 
een fot vijf jaar en met een gelclboete van 
200 tot 5.000 frank gestraft wordt; 

Dat, door, aanlegger dienvolgens met 
inachtneming van de verzachtende om
stancligheden te veroordelen, tot een ge
vangenisstraf van twee maanclen en tot 
een geldboete van 2.500 frank, vermeer
clerd met !JO opdecimes en alclus gebracht 
op 25.000 frank, het bestreclen arrest een 
juiste toepassing van de wet heeft ge
maakt; 

Dat het micldel naar recht faalt; 
En overwegencle clat de substantH~le of 

op :straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

22 Mei 1950. - 2• kamer. - Voor·zitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever·, 
H. Connart. - GeUjlcl!tillende conclusie, 
H .. Roger Jansse1is de Bisthoven, advo
cattt-genera al. 

2• KAMER. - 22 Mei 1950. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
ARRES'r· DAT DE ONMOGELIJKHEID YASTSTELT 
HET WETENSCHAPPELI.JK BEWIJS VAN EEN 
VRUCH'fAFDRI.JVING TE BRENGEN EN DAT Drl' 
BEWI.JS Url' EEN SAMENHANG VAN VERMOEDENS 
Al'LEIDT. - NIET TEGENSTRIJDIGE MOTIEVEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
VERiZOEK OM DESKUNDIG ONDERZOEK. - RE
DEN VAN DE BESLISSING OVER DE GROND DIE 
AAN RET AANGEZOCHTE DESKUNDIG ONDERZOEK 
ALLE NUT ON'fNEEMT. - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER DIT VERlZOEK UITDRUKKE
LIJK TE BEANTWOORDEN. 

1 o Is .m·ij van tegenstrijdigheid, het ltr-rest 
dat, enm·zijds, de onmogelijlcheid vast-

YERDR., 1950. - 88 

stelt door wetenschappelijke middelen 
het bewijs va.n het oorzalcelij7c ver·band 
tttssen cle aangewendc handelingen en de 
vntchtafd1"ijving bij te bmngen en clat .• 
ander·zijcls, aanneemt dat llit bewijs 
blijlct tr.it een sanwnhltng Vltn vermoe
clens waamp het wijst. 

2° Wanneer- de r-echter zijn beslissing 
over· de grand op een reden steunt die 
aan een verzoelc om deslcttnllig onder·
zoe7c alle nttt ontneemt, moet hij dU 
verzoe7c niet uitdrttklcelijlc beantwoor
clen (1). 

(MOSSELMANS.) 

ARREST. 

HE1' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 Februari 1950 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste miclclel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet en 350 van 
}let Strafwetboek, doordat het bestreden 
arrest, hoewel vaststellende dat het we
tenschappelijk bewijs van een oorzakelijk 
verband tussen de hanclelingen door aan
legster aangewencl en de vruchtafdrijving 
niet kon bijgebracht worden,· het misclrijf 
van vruchtafdrijving in haren hoofcle als 
bewezen heeft beschouwd en haar tot een 
gevangenisstraf van drie jaar heeft ver
<Jordeeld, om reden dat er gewichtige, be
paalde en overeenstemmencle vermoedens 
bestonden welke aan de rechter <Jver de 
grond t<Jelieten de volstrekte overtuiging 
te hebben dat de vruchtafclrijvencle hande
lingen d<Jor aanlegster aangewend de af
drijving hadden veroorzaakt, wanneer de 
vruchtafdrijvende hanclelingen slechts 
strafbaar zijn zo bewezen is dat zij de 
oorzaak van de uitdrijving der vrucht van 
de ontvangenis zijn geweest, dan wanneer 
het strijclig is in een zaak, waarin elk 
ander bewijs dan het wetenschappelijk 
bewijs door de aarcl zelf van de zaken 
uitgesloten is, enerzijds, te beweren clat 
het wetenschappelijk bewijs van het oor
zakelijk verbancl tussen de door aanleg
ster aangewende vruchtafdrijvencle han
delingen en de vruchtafdrijving onmoge
lijk bij te brengen is, en, an:derzijcls, clat 
deze handelingen de oorzaak van de 
vruchtafdrijying zijn geweest, clan wan
neer cleze strijdigheid gelijkstaat met een 
gebrek aan motivering, clan wanneer, 
daar het oorzakelijk verband tussen de 
vruchtafdrijvende hanclelingen en de uit
clrijving van de vrucht niet bewezen is, 
de veroordeling van aanlegster niet wet
telijk met reclenen is omkleed : 

Overwegencle · clat het bestreden arrest 
geen enkel tegenstrijdigheid inhoudt door 

(1) Verbr., 31 Januari 1949 (Ar1·. Verb1·., 
1949, biz. 81; Bull. en PAsrc., 1949, I, 89). 
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aan te nemen, enerzijds, clat het bewijs 
van het oorzakelijk verbancl tussen de 
door aanlegster aangewende handelingen 
en de afdrijving door wetenschappelijke 
midclelen niet kan bijgebracht worden, na
melijk door een deskundig onderzoek, 'en 
anderzijds, dat de vruchtafdrijving blijkt 
uit een samenhang van gewichtige, be
paalde en overeenstemmende feitelijke 
vermoedens waarop het arrest wijst; 

Overwegende dat, daar de wet,- wat het 
misdrijf van -vruchtafdrijving betreft, 
geen enkel bijzonder bewijsmiddel oplegt, 
dit misdrijf bij elk wettelijk bewijsmid
del kan bewezen worden; dat in derge
lijke zaken de rechter over de grond vrij 
en naar zijn geweten de bewijskracht van 
de bestanddelen beoorcleelt die hem voor
gesteld worden; 

Overwegende dienvolgens dat de veroor
deling ten laste van aanlegster uitgespro
ken wettelijk met redenen is omkleed ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden· 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 350 van het Strafwetboek en 97 
van de Grondwet en van de rechten van 
de verded~ging, doordat het bestreden 
arrest een verzoek om medisch deskundig 
onderzoek van de hand heeft gewezen, 
bij conclusies door aanlegster ingecliend, 
en dat namelijk moest nagaan «.of 
de vruchtafdrijvende hanclelingen van een 
medebeklaagde als uitwerksels niet gehad 
hadden of niet konden gehad hebben, v66r 
de tussenkomst van aanlegster, al de voor
waarden van de vruchtafdrijviilg te ver
wezenlijken (losgaan en sterven van de 
vrucht, samentrekken van de baarmoe
der, enz.), derWijze dat haar tussenkomst 
overtollig zou kunnen geweest zijn >>, deze 
verwerping door de enkele beschouwing 
motiverende cc dat het wetenschappelijk 
bewijs van een dorzakelijk verband tus
sen de door aanlegster aangewencle prak
tijken en de vruchtafdrijving niet kan bij
gebracht worden, en dat de aangevraagde 
maatregelen van deskundig onderzoek 
desomtrent op wetenschappelijk gebied 
geen enkel doorslaand element konden me
debrengen )), dan wanneer de aangezochte 
onderzoeksmaatregel ertoe strekte niet 
een oorzakelijk verband tussen de door 
aanlegster aangewende handelingen en 
de vruchtafdrijving vast te stellen, maar 
tussen de handelingen aangewend door 
een m:edebeklaagde en gezegde vruchtaf
drijving, wanneer het arrest dus wettelijk 
de verwerping van de aangevraagde maat
regel niet heeft gerechtvaardigd; dat het 
om deze reden onvoldoend gemotiveerd is 
en dat het de rechten van de verdediging 
heeft geschonden, althans doordat het ar
rest de conclusies van aanlegster niet 
heeft beantwoord in zover zij staande 
hielden dat het vaststond, of ten minste 
mogelijk was, dat de vruchtafdrijvende 

handelingen van de medebeklaagde zou
den volstaan hebben om de afdrijving uit 
te lokken, en zonder uitdrukkelijk deze 
mogelijkheid te betwisten, het punt aldus 
onzeker latende of de rechters over de 
grond in feite hebben willen beslissen dat 
de vruchtafdrijvende handelingen van de 
medebeklaagde zonder uitwerksel waren 
geweest, ofwel in rechte dat, zelfs indien 
deze van aard waren geweest om noodza
kelijk _de vruchtafdrijving te veroorzaken, 
het feit dat de handelingen van aanlegstet· 
de< uitdrijving van de vrucht hadden uit
gelokt, op eeri ogenblik waarop al de voor
wam·den reeds verenigd of verwezenlijkt 
wai·en welke noodzakelijk deze uitdrijving 
moesten medebrengen, volstond om gezeg
de vruchtafdrijving in haren hoofde te 
bewijzen : 

Overwegende <_lat de beweegredenen 
waarbij het bestreden arrest beslist dat 
de vruchtafdrijving door de handelingen 
van aanlegster uitgelokt werd, impliciet, 
doch zeker, de bewering van de hand 
wijst dat de uitdrijving van de foetus an
dere handelingen, medebeklaagde Aerts 
verweten, als oorzaak zou hebben; 

Overwegende, dienvolgens, dat de o:rider
zoeksmaatregel, bij conclusies door aan
legster aangevraagd, met het oog op het 
inbrengen van het bewijs van deze bewe
ring, noodzakelijk zonder nut was ; 

Dat de rechter niet meer uitdrukkelijk 
deze eis moest beantwoorden; 

Dat hij aldus de rechten van de verde
diging niet geschonden heeft; 

En overwegende dat de substanwn~ of''
op straf van nietigheid voorgeschrevep'
rechtsvormen werden nageleefd en dat tte 
beslissing wettelijk is ; , , , ~ ,, 

Om die red en en, verwel·pt, de voorzhi'~ 
ning, veroordeelt aanlegster tot de kostim. 

22 Mei 1950. - 2• learner. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Vm·slaggever, 
H. Daubresse. - Gelijlcluidende oonolusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. - Pleiter, B. Struye; 

2e KAMER.- 22 Mei 1950. 

VONNISSEN EN ARRESTEN.- STRAF' 
ZAKEN. - BESLISSING VAN VEUOORDELING. -
VERGISSING IN DE AANDUIDING VAN DE TOEGE
PASTE WETSBEPALINGEN. - UITGESPROKEN 
STRAF WETTELIJK. - GEEN NIETIGHEID. 

De vergissinu in de ver-meldi-ng van de 
toegepaste wetsbepalin gen. heeft de nie
tighdd van de besUssing van veroorde
Unu n-iet voot· gevolg, zo de -uitgespt·oTcen 
straf cleze is waa;rbij cle wet het feit 
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betettgezt (1). (Wetb. van strafv., arti
kelen 41,1 en 414.) 

(ELSHOCHT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 Februari 1950 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brus:;;el ; 

Over het enig middel, afgeleid hieruit 
dat het bestreden vonnis aanlegger tot 
drie maanden gevangenisstraf veroordeelt 
om, weggebruiker zijnde, een autovoer
tuig bestuurd- te hebben; dan wanneer 
tegen hem de vervallenverklaring van het 
recht een voertuig te besturen uitgespro
ken werd, en, bij ·verwijzing naar het be
roepen vonnis van de politierechtbank ver
klaart op aanlegger artikel 2bis van de wet 
van 1 Augustus 1899, gewijzigd bij deze 
van 1 Augustus 1924, toe te passen; dat het 
anderzijds verklaart dat het gaat over 
een inbreuk op artikel 2, litt. 0, van de 
wet van. 1 Augustus 1899, dan wanneer 
artikel 2, alinea 12, van dezelfde wet toe
passelijk was op het feit waarvoor aan
legger veroordeeld werd : 

Overwegende dat de straf op aanlegger 
toegepast deze zijnde waarbij de wet het 
bewezen verklaard feit beteugelt, de ver
gissing in de dagvaarding nopens de toe
gepaste strafbepaling geen aanleiding tot 
verbreking geeft (Wetb. van strafv., arti
kelen 411 en 414) ; · 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

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

22 Mei 1950. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggevm·, 
H. Connart. - Gelijklttidende oonolusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caa t-generaal. 

28 KAMER. - 22 Mei 1950. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. -
AFSTAND. - ZAKEN VAN DOUANEN EN ACOIJN
ZEN. - ADVOOAAT VAN HET BES,TUUR VAN 
FINANCIEN. - NOODZAKELIJKHEID VAN EEN 
lliJZONDERE LASTGEVING. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. -
ZAKEN VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN. - VOOR-

(1) Verbr., 23 Mei 1949 (A•·r. Verbr., 1949, 
biz. 34.7; Bull. en PASIC., 1949, I, 392) en de 
nota 4. 

ZIENING DOOR HET BESTUUR VAN FINANCIEN. 
- GEBREK AAN BETEKENING.- VOORZIENING 
NIET ONTVANKELIJK, 

1 o Ten einde, 1u~mens het Bestttur van 
finanoien, vervolgende pa1·tij, op geldige 
w·ijze de atstand van een voorziening 
in verb1·eking in te dienen, moet de ad
vooaat va.n clit bestuur vam een bijzon
dere lastgevi1zg do en blijlcen (2). 

2° Is niet ontvanlcelijk, de voo•·ziening van 
het Bestutw van finanoUJn, ve1·volgende 
pa1·tij, die niet betelcend we1·d aan de 
pa1'tij tegm~ wellce zij gerioht is (3). 
('Vetb. van strafv., art. 418.) 

(BESTUUR VAN DOUAJ\'EN EN ACCIJNZEN, 
T. SMETZ.) 

i\RREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 Februari 1950 door het Hof 
van beroep te Lulk gewezen; 

Overwegende dat het Hof geen acht kan 
slaan op de afstand van cle voorziening 
door de advocaat van het lVIinisterie van 
financiiin ingediend, wanneer deze laatste 
van geen bijzondere lastgeving te dien 
einde doet blijken ; 

Overwegende dat uit de stukken van de 
rechtspleging niet blijkt dat de voorzie
ning ingediend door het Bestuur van finan
cien, vervolgende partij, a an de partij 
waartegen zij gericht is, betekend werd; 

Dat zij niet ontvankelijk is (Wetb. van 
strafv., art. 418) ; 

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

22 Mei 1950. - 2e kamer. - Voorzitter. 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Connart. - Gelijlcluidende oonolu.sie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

28 RAMER. - 22 Mei 1950. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
GESCHIL TUSSEN EEN RESCHIKKING VAN CON
TRAVENTIONALISERING EN EEN VONNIS VAN DE 
POLITIEREOHTBANK. - VONNIS VAN ONBE
VOEGDHEID OMDAT DE NAAR DE· POLITIERECHT
BANK VERWEZEN INRREUK SAMENHANGEND 
IS MET EEN WANBEDRIJF WAARVAN DE COR
RECTIONELE RECHTRANK KENNIS NEEMT .' -
ONDERZbi!:K DOOR HET HOF. - VONNIS VAN 
ONREVOEGDHEID DAT GEGROND BLIJKT. - VER
NIETIGING VAN DE RESOHIKKING. - PERKEN, 

Met het oog op het regelen van reohtsge-

(2) en (3) Vaste rechtspraak. Zie namelijk 
verbr., 7 Februari 1949 (Arr . . Ve•·br., 1949, 
biz. 103; Bull. en PAsrc., 1949, I, 114). 
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b'iefl, wannee1· de poliUerechtbank zich 
onbevoegd verl;;laanl heett om kennis te 
nemen. vnn een door de 1·aafllo;amer ge
cont·ravent'ionaliseenl wanbefk'i.jf, en van 
een inb1·eu.T;; cUe oncle1· haa1· bevoegclheid 
valt, om 1'eflen dat fleze misdrijven sa
menhwngencl zijn met een wanbedrijf 
flat in ee1·ste actnleg bij de con·ectionele 
1·echtbank werd aanhftngig gemnakt, 
onde·rzoel;;t het Hot of cle correctionele 
·rechtbnnk regelmatig vnn laatstvenneld 
wa.nbedrijf kennis schijnt te hebben en 
of nlle rnisd1·ijven rnet ellcnnde1· sa.rnen
hangend schijhen te zi,in; in bevestigend 
gevn'l vernietigt het de beschilcking ·va.n 
de 1·aa.clkamer, cloch slechts vom· zoveel 
cleze beschilcking cle poUUe1·echter a.a.n
·wijst als zijnde de bevoegcle rechts
maoht, en venvi.ist het cle v66'1' fle poli
Uerechter actngebra.chte miscldjven na.a.1· 
de C01Tectionele 1'echtba.nk, clie va.n het 
wnnbedrijf lcennis nnm (1). 

(PROCUREUR DES lWNlNGS TE DOORNIK, 
T. RONVEAU.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied door 
de Procureur des Konings te Doornik in
gediend; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
23 December 1949, de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Door
nik, na aanneming van verzachtende 
omstandigheclen, genaamde Georges Ron
veau v66r de bevoegde- politierechtbank 
heeft verwezen om : te Kain de 11 No
vember 1949, bij gebrek aan vooruitzicht 
of _voorzorg, doch zonder het inzicht om 
de persoon van een ander aan te randen, 
onvrijwillig aan Emile Oachoir en Leo
pold Gallait slagen of verwondingen te 
hebben toegebracht; dat Georges Ron
veau v66r de Politierechtbank te Doornik 
nit dezen hoofde gedagvaard wercl alsmecle 
wegens inbreuken op het reglement op 
de verkeerspolitie; dat genaamde Alfred 
Deronne zich ter terechtzitting van 16 Fe
bruari 1950 tegen Ronveau burgerlijke 
partij lweft gesteld ; 

Overwegende, anderzijds, dat Georges 
Ronveau, bij dagvaarcling van 15 Februari 
1950, evenvermelde Alfred Deronne v66r 
de Oorrectionele Rechtbank -te Doornik 

-had gedaagd om : te Kain op 11 Novem
ber 1949, bij gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg, doch zonder het inzicht om de 
persoon van een ander aan te randen, on-

(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
16 J anuari 1950 (ziB hoger, blz. 303 ; Bttll. en 
PASIC., 1950, I, 323). 

vrijwillig slagen of verwondingen aan 
Emile Oachoir, Leopold Gallait en aan de 
citerende toegebracht te hebben, alsook 
wegens samenhangende overtredingen van 
het reglement op de verkeerspolitie; 

Overwegende dat bij vonnis van 16 Fe
bruari 1950, de 'Politierechtbank te Door
nik zich onbevoegd heeft verklaard om 
reden dat de feiten, ten laste gelegd. van 
Georges Ronveau, samenhangend zijn met 
deze welke Alfred Deronne verweten wor
den, l'echtstreeks gedaagd v66r de Oorrec
tionele Rechtbank te Doornik, en dat een 
goede rechtsbecleling vereist dat over beide 
zaken terzelfclertijd zou beslist worden ; 

Overwegende da t deze beslissing van de 
politierechtbank en de beschikking van 
de Raaclkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Doornik del. ·23 December 
1949 in kracht van gewijsde zijn getreden 
en dat nit hun tegenstrijlligheid een nega
tief geschil van rechtsgebiecl is ontstaan 
dat de loop van het gerecht verhindert; 
dat er dus aanleicling bestaat tot regeling 
van rechtsgebied; 

Overwegende !lat de feiten ten laste 
gelegd vm~ Georges Ronveau regelmatig 
bij de Politierechtbank te Doornik werden 
aanhangig gemaakt; dat insgelijks de 
Oorrectionele Rechtbank te Doornik re
gelma tig kennis heeft gekregen van de 
feiten welke Alfred Deronne verweten 
worden, maar dat uit de voorgelegde stuk
ken schijnt te blijken dat al cle betichtin
gen ten laste van de ene en van de andere 
beklaagde samenhangencl zijn; dat dien
volgens een goede rechtsbecleling vergt dat 
de twee zaken terzelfclertij d door dezelfde 
rechter zouden berecht worden; 

Om die redenen, het rechtsgebiecl rege
lencle, vernietigt de beschikking van 
23 December 1949 van de Raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg, 
zetelende te Doornik, doch slechts in zo
veel zij de politierechtbank lweft aange
duid als zijnde de bevoegde rechtsmacht 
om kennis te nemen van het gecontra ven
tionaliseerd wanbedrijf; beveelt dat on
clerhavig arrest zal worden overgeschre
yen in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Doornik en dat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 
van cle gedeeltelijk vernietigde beschik
,king; verwijst cle zaak ten laste van 
Georges Ronveau naar de Oorrectionele 
Rechtbank te Doornik, zetelende in eerste 
aanleg, om terzelfdertijd als cle vordering 
tegen Alfred Deronne onderzocht en be
recht te worden. 

22 iVIei 1950. - 26 kamei·. - Voon:itter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Versla.ggeve1·, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijk
luidende concl1tsie, H. Roger .Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 



,,. __ 

597-

ze KAMER.- 23 Mei 1950, 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMB'l'SWEGE. - BELAS'l'ING
PLICH'l'IGE DIE NIET BINNEN EEN TIJDSVERLOOP 
VAN 'l'WINTIG DAGEN ZIJN OPMERKINGEN INGE
DIEND HEEFT IN ANTWOORD OP HE'l' BERICH'l' 
WAARDOOR DE ADliHNISTRATIE HEM HE'l' CIJ
FERI DEED KENNEN DAT ZI,J VOORNEMENS WAS 
IN DE PLAA'l'S VAN DA'l' VAN DE AANGIFTE TE 
S'l'ELLEN. - VERMOGEN VOOR DE ADMINISTRA
TIE DE AANSLAG VAN AMilTSWEGE 'l'E VESTIGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AM!l'l'SWEGE. - BEWIJSLAST 
VAN HE'l' JUISTE IlEDRAG VAN DE BELAST!lARE 
INI(OMSTEN BUST OP Dll: BE;LAS'l'INGPL!CHTIGE. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - VERPLICHTING 
YOOR. DE CON'l'ROLEUR.-ZET'l'ER IliJ VERMOE
DENS 'l'E WERK TE GAAN. 

'!0 INKOMS'l'ENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - AANSLAG VAN AMilTS
WEGE. - VERMOEDENS WAARUI'l' ZIJ MOETEN 
IlLIJKEN. - TEKENEN OF INDICIEN VAN EEN 
HOGERE GRIAAD ·vAN GEGOEDHEID. - VERGE" 
LI.TKING ME'l' DE liORMALE WINSTEN VAN 
SOORTGELIJKE llELASTINGPLICHTIGEN. 

1° Wanneer de arlministraUe, zo Z!J 
meende het aangegeven inlcomsteneijfer 
te moeten ver·beteren, aan de belasting
pUehtige het djfer deed lcennen., dat zij 
voornemens was in rle plnats van dat cler 
aangitte te stellen, en dat de belasting
pliohtige n'iet binnen een tijrlver·loop 
van twintig dagen zijn opme'l'lC'ingen in
gediend heett, lean de artnslno vaQt nmbts
·weoe gevest·iorl worden (1) (2). (Wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld op 31 Juli 1943, art. 55 
en 56.) 

2° Indien de belastinopliehtioe van amb.ts
wege belast wordt, ntst de bewij'slast 
van het ju.iste berlr·ag van zijn belast
bare inlcomsten op hem zelf (3). Samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 32 en 56.) 

3° Voor het bepalen van ambtswege van 
het bedr·ag van de belastbar·e inlcomsten, 
leot de wet a.an de eont-roletw-zetter de 
ver·pliehting op bij vermoedens te we1'lc 
te gaan. (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kelen 32 en 56.) 

(1) Omtrent de voorwaarden tot de aanslag 
van ambtswege, zie nota 1 onderaan verbr., 
13 Juli 1948 (Arr. Yerb1·., 1948, biz. 396; Bull. 
en PAsiC., 1948, I, 457); M. J<'EYE, Traite de 
droit fiscal, bd. II, biz. 555; J. VAN BASTELAER, 

JoUi'n. prat. 1le d•·oit fiscal, 1949, biz. 81. 
(2) Zie verbr., 25 April 1950 (zie hoger, 

blz. 530; Bull. en PAsrc., 1950, I, .'i87). Raad
pleeg ver br., 25 J anuari 1949 (A rr. V e•·b>'., 
1949, biz. 69; Bull. en PAsrc., 1949, I, 77) en 

4° De vermoedens u.>aar·op de eonkolett·r
zetter hoett te steu.nen tot het bepalen 
van ambtswe,qe van het bedmg van de 
bed-r·i.ifsbelast-ing op de wimsten belast
baa~r lcraehtens paragraat 1, alinea 1, 
van art-iTcel 25 van de samengesehalcelde 
wetten, moeten blijlcen, hetz-ij ttit tel.;e
nen ot indiden waantit een hogere gr·aacl 
van geooedheirl blijlct dan ~tit cle aange
ueven inlco-msten, hetzij uit de veTgelij
lcin,q met de normnle winsten van soo·rt
gelijlce belastingplichtigen, n~its inaeht
nern·ing vrl!n de dOOT artilcel 28 van de 
sarnengesehalcelde wetten becloelde ele
menten en vrtn alle artder·e nuttige inlieh
tingen (4). (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikelen 25, par. 1, al. 1, 28 en 55.) 

(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN, T. CHAPELLE.) 

ARREST. 

IIET IIOF ; - Gelet OlJ het bestreden 
arrest, op 8 Juni 1!}49 door het IIof van 
beroep_ te Brussel gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 11 
van het besluit van 2 Maart 1942 dat arti
kel 56 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen is ge
worden, .en 2 van het besluit van 31 Juli 
1943 tot samenschakeling van de besluiten 
betreffende de nationale crisisbelasting : 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
vaststelt dat de controleur-zetter, die de 
door verweerder onderschreven verklarin
gen onjuist hacl bevonden, deze verbetercl 
heeft, en, bij gebrek aan antwoord van 
de belastingplichtige op het rectificatie
bericht dat hem binnen cle wettelijke ter
n'lijn was toegezonden geweest, hem van 
ambtswege heeft belast; dat het recht van 
de administratie om over te gaan tot d,e 
aanslag van ambtswege voortvloeit uit ar
tikel 56 van de samengeschakelde wetten; 

Overwegende clat, in geval de belasting
plichtige van ambtswege wordt belast, de 
bewijslast van het juiste bedrag van zijn 
belastbare inkomsten op hem zelf rust ; 
dat, onder voorbehoud van dat bewijs, de 
administratie, luidens artikel 56, alinea l, 

27 September 1949 (zie hoger, biz. 32; Bull. 
en PASIC., 1950, I, 35). 

(3) Zie verbr., 10 Mei 1949 (1b·r. Vm·br., 
1949, biz. 311; Bull. en PAsiC., 1949, I, 348) ; 
21 I<'ebruari, 7 Maart en 25 April 1950 (zie ho
ger, biz. 413, 456 en 530; Bull. en PASIC., 1950, 
I, 441, 484 en 587). 

(4} Zie de conclusie van de· H. advocaat
generaal W.-J. Ganshof van der Meersch, die 
onderhavig arrest voorafgaat, in Bull. en 
PASIC., 1950, I, 669. 
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« de belasting van de belastingplic)ltige 
van ambtswege op grond van het vermoe
delijk bedrag van de belastbare inkomsten 
kan vestigen >> ; -, 

Overwegende dat cle wet cle bepaling 
van het bedrag van de belastbare inkom
sten niet overlaat aan de enige beoorde
ling van de controleur-zetter, doch deze 
laatste verplicht bij middel van vermoe
clens te werk te gaan; 

Overw:egencle clat, wanneer het, zoals in 
onderhavig geval, over inkomsten gaat be
lastbaar krachtens alinea 1° van para
graaf 1 van artikel 25 van de bij besluit 
van 31 Juli 1943 samengeschakelde wetten, 
de wet bepaalt uit welke vermoedens, bij 
gebrek aan bewijs, het bedrag van de 
belasting moet afgeleid worden; 

Overwegende dat die vermoedens moe
ten voortkomen ofwel, krachtens artikel55 
van (lezelfde wetten, uit tekenen of indicien 
waaruit een hogere graad van gegoedheid 
blijkt dan nit de aangegeven inkomsten, 
ofwel, krachtens artikel 28, uit de verge
lijking met de normale winsten van soort
gelijke belastingplichtigen met inachtne
ming van de door dat artikel aangedufde 
elementen en van alle andere nuttige in
lichtingen; 

Overwegende dat het hestreden arrest 
vaststelt dat de betwiste aanslag gesteund 
is noch op de verwijzingen naar soortge
lijke belastingplichtigen, noch op indicH!n 
of tekenen welke van die aard zouden zijn 
dat zij het bestaan van hogere inkomsten 
bewijzen, dan deze die aangegeven wer
den; dat nit di.e vaststellingen blijkt dat 
het hof bij hetwelk het beroep aanhangig 
werd gemaakt niet in staat is gesteld ge
weest na te gaan of de belasting gevestigd 
is op gron(l van het bedrag van de belast
bare inkomsten die uit de bij de wet voor
ziene vermoedens blijken; dat, terecht, 
het arrest beslist dat de betwiste aanslag 
geen voldoende grond heeft en de vernie
tiging er van nitspreekt; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de memorie tot antwoord welke te laat 
werd neergelegd, verwerpt de ·voorziening ; 
veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

2g Mei 1950. - 2° kamer. - Vom·zitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve;·, 
H. Sohier. - Gelijkluidencle concl~tsie, 
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele en Struye. 

2" KAMER. - 23 Mei 1950. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - ElXPLOITATIE DOOR 
EEN IN BELGIE GEVESTIGDE VENNOOTSCHAP DIE 
AFHANKELIJK IS EN ONDER DE CON'l'R6LE 

STAAT VAN EEN IN RET BUITENLAND GEVESTIGDE 
VENNOOTSCHAP, VAN BREVETTEN DEZER LAATSTE 
VENNOOTSCHAP. - EATEN ER VAN BIJ DE 
WINSTEN VAN DE IN BELGIE GEVESTIGDE VEN
NOOTSCHAP GEVOEGD EN BELASTBAAR IN DE 
DOOR HAAR VERSCHULDIGDE BEDRIJFSBELAS
TING. 

2° BEJWIJS. - ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE 
BELASTINGEN. - AAN DE AKTEN VERSCHUL
DIGD GELOOF, - VERKLARING VAN EEN BE
DING ENER OVEREENKOMST DOOR DE RECHTER 
OVER DE GROND. - SOUVEREINE BEOORDELING. 

go BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. -
VERGOEDING GESTORT DOOR EEN IN BELGihl 
GEVESTIGDE VENNOOTSCRAP AAN EEN IN RET 
BUITENLAND GEVESTIGDE VENNOOTSCRAP WAAR-
VAN ZIJ AFRANKELIJK IS 0~' ONDER DE CON
TR6LE WAARVAN ZI.J STAAT. - VERGOEDING 
DIE DE VERGELDING NIET UITMAAKT VAN DE 
DOOR DE IN RET BUITENLAND GEVESTIGDE ON
DERNEMING AAN DE IN BELGrE GEVESTIGDE ON
DERiNEMING BEWEZEN DIENSTEN.- VERGOEDING 
DIE RET AANDEEL DER EATEN UITMAAKT DIE 
DOOR DE IN RET BUI'l'ENLAND GEVESTIGDE ON
DERNEMING WORDEN GERAALD UIT DE EXPLOI
TATIE HARER BREVETTEN DOORI DE IN BELGIE 
GEVESTIGDE ONDERNEMING. - SOUVEREINE BE
OORDELING. 

1 o Zijn belctstbaar in cle bedri.ifsbelast'ing 
a.ls zijncle winsten en baten clie floor een 
in het b~titenlnncl gevesUgcle oncle;·ne
ming ;·echtst;·eelcs of on;·echtst;-eeks 
wo;·den gehaald ttit een in BelgU3 geves
.tigcle oncle;·neming clie. van ham· nthan
lcelijk is en oncler hanr controle staat, 
en wonlen bij ae belastbnre winsten vnn 
cle in Belgii3 gevestigcle 011.clerneming ge
voegcl, cle bctten. cl·ie door de in het bui
te·nlancl gevestigde vennootschap worclen 
gehanld ttit d·e exploitatie ha;·er bi'evet
ten doo;· een in Belgic gevestigcle ven
;wotschap. (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 27, par. 2, 7°.) 

2o Is sottvm·e·in, cle verklaring floor cle 
t·echte;· ovet· de g;·oncl van een beding 
ene•r ove;·eenlwrnst wanneer zij met de 
bewoorclin.gen van cUt becUng niet onve;·. 
enigban·1· i8 (1). 

go De t·echte;· over cle grand oordeelt sott
ve;·evn dat cle vergoeding nan een 'in het 
bttitenla;ncl gevest'igcle vennootschap ge
stort cloor een in BelgiC gevestigde ven
n.ootschap cl'ie van. hncw nfhnnlcelijlc is 
en oncle;- ha,a;· oontrole staat, niet een. be
zolcliging -uitmaalct wegens door de eer-

(1) Zie verbr., 12 November 1948 (Arr. 
T'erb1·., 1948, blz. 546; Bull. en PASIC., 1948, 
I, 6W); 18 October en 17 November 1949 (Arr. 
T' m·b>-., 1949, blz. 83 en 147; -B~tll. en PASIC., 

1950, I, 89 en 162). 
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ste aan de tweede bewezen. clienst doch 
. een aandeel in de winst doot· de in het 

1J'Uitenland geveBtigde vennootschap ge
haald uit de emploitatie hat·m· bt·evetten 
door een in Belgiii gepestigde vennoot
.~chap. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ETABLISSEMENTS 
~'ICHET >>, T. ADMINIS'fRATIE VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

HET HOF; -:- Gelet op het arrest, op 
27 .April 1948 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 141 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, 6 tot 12 van de wet van 6 Septem
ber 1895, doordat het bestreden arrest de 
argumentatie niet beantwoordt door de 
eisende vennootschap bij conclu~ies voor
gesteld en hierop gesteund dat de admi
nistr'atie, ten onrechte, in de zaak, arti
kel 5, paragraaf 1, van de wet van 
28 Juli 1938 betreffende de juiste heffing 
der belastingen, beweerde toe te passen, 
artikel 5, paragraaf 1, dat artikel 27, 2, 
7°, van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen is ge
worden, dan wanneer het vaststond dat 
de vergoedingen aan de Franse vennoot
schap Bournisien, Beau en Qie gestort, en 
niet betwist door de administratie, slechts 
de juiste bezoldiging van de diensten nit
maakten welke door gezegde Franse ven
nootschap aan aanlegster bewezen w:erden 
en van het door deze laatste afgestaan 
recht om van haar brevetten gebruik te 
maken, en dat zij dus niet konden be
schouwd worden als een ongeoorloofde 
verduistering van de winsten welke door 
de eisende vennootschap werden verwe
zenlijkt en in Belgie normaal belastbaar 
zijn : 

Overwegende dat de eisende vennoot
schap, bij regelmatig v66r het Ho:t' van be
roep genomen conclusies, staande hield 
dat de sommen, belast krachtens artikel 5, 
paragraaf 1, van de wet van 28 Juli 1938, 
paragraaf welke paragraaf 2, 7°, van arti
kel 27 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen is ge
:worden, niet belastbaar zijn omdat de 
door dat artikel vereiste voorwaarden 
niet verenigd zijn, en, onder meer, deze 

· volgens welke die bepaling enkel wordt 
toegepast op de winsten voortkomende nit 
belastbare verrichtingen welke in het land 
verwezenlijkt werden « dan wanneer de 
belaste sommen slechts de juiste bezoldi
ging van de diensten zijn welke door de 
Franse vennootschap aan de eisende ven
nootschap bewezen werden » ; 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
door een interpretatie van de overeen-

komst, die op 16 .April 1936 tussen de 
Franse vennootschap Bournisien, Beau 
en· 0 16 met de eisende vennootschap werd 
gesloten - interpretatie verenigbaar met 
de bewoordingen van de overeenkomst, -
vaststelt dat de voorziene vergoeding voor 
de Franse vennootschap hoofdzakelijk 
haar deel uitmaakt in de winsten of baten 
van de exploitatie van haar brevetten 
door de eisende vennootschap in Belgie, 
en niet de juiste bezoldiging van de aan 
deze laatste bewezen diensten; dat die 
vaststelling souverein is en een gepast 
antwoord op de conclusies uitmaakt; 

Dat het middel in feite faalt; • 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 5, paragraaf 1, van de wet van 
28 Juli 1938 betreffende de juiste heffing 
van de belastingen, paragraaf welke arti
kel 27, paragraaf 2, 7°, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen is geworden, en van arti
kelen 7, ])aragraaf 1, en 9, paragraaf 2, 
van de Frans-Belgische overeenkomst van 
16 Mei 1931 met het doel dubbele belas
ting te voorkomen, goedgekeurd door de 
wet van 28 December 1931, doordat, in de 
onderstelling zelfs dat het bestreden arrest 
een impliciet en voldoend antwoord inc 
houdt op de door aanlegster bij conclusies 
aangevoerde middelen, qttod non, het dan 
nog niet, zonder de in het onderhavig 
middel tot verbreking aangecluide be
palingen te schenden, heeft kunnen ver
klm·en dat, opdat gezegde bepalingen hun 
toepassing zouden vinden en de belasting 
zou verschuldigd zijn, het volstaat <<vast 
te stellen dat de vergoeding voor de 
Franse vennootschap hoofdzakelijk haar 
deel is in de winsten en baten van de 
exploitatie van haar brevetten door eiseres 
in Belgi'e >>, en dit op een volstrekte wijze 
en zonder onderscheid tussen « normale >> 
of « abnOI'male » bezoldiging, ofwel tussen 
bezolcliging in verband met in het buiten
land en, meer in 't bijzoncler, in Frankrijk 
bewezen cliensten en winsten voortkomen
de nit in Belgie gedane verrichtingen : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing geweigerd heeft aan de door aanleg
ster bij de Franse vennootschap gestorte 
sommen het karakter van bezoldiging te 
geven wegens in het buitenland bewezen 
diensten; dat, in strijd met wat het mid
del bevestigt, het arrest op souvereine 
wijze vaststelt dat die sommen hoofdza
kelijk het aandeel van de winsten of ba
ten van de Franse vennootschap zijn in 
de exploitatie van haar brevetten in Bel
gie; 

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

ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten. 

23 Mei 1950. - 26 kamer. - Voot·zitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Vet·slaggever, 
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H. Fettweis. - Gelijklttidende concl~tsie, 
H. W.-;T. Gansho:l' van der •Meersch, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. de Lon
gueville (van de Balie bij het Hof van be
roep te Brussel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 23 Mei 1950. 

1° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. 
BIJZONDERE EN TIJDELIJKE BELASTING OP DE 
UITZONDERLIJKE WINSTEN. - lNKOMSTEN
EXCEDEl\"1' VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE DIE 
RECHTSPERSOONLIJKHEID BEZIT. - WINSTEN 
BEGRIJPENDE DE BEZOLDIGINGEN VAN DE BE
HEERDERS, COMMISSARISSEN EN VEREFFE
NAARS. - WINSTEN WAARVAN NIET MOGEN. 
AFGETROKKEN WORDEN DE BEDHIJFSVERLIEZEN 
GEDURENDE DE '!'WEE LAATSTE JAREN ONDEH

GAAN. 

~ INKOMSTENBEL.ASTINGE~ 
BIJZONDERE EN TIJDELIJKE BELASTING OP DE 
UITZONDEHLIJKE WINSTEN. - RESULTAAT VAN 
HET REFERENT!EBOEKJAAH GEKOZEN 'l'OT HET 
REPALEN, VOOR DE BELASTINGPLICHTIGEN DIE 
RECHTSPERSOONLIJKHEID BEZI1'TEN, VAN HET 
BELASTBARE EXCEDENT ONDERHEVIG AAN DE 
BIJZONDERE BELASTING.- RmiULTAAT WAARIN 
DIENEN BEGREPEN DE BEZOLDIGINGEN VAN DE 
BEHEERDERS, COMMISSARISSEN EN VEREFFE
NAARS, EN WAARVAN NIET MOGEN AFGE'l'ROK
KEN WORDEN DE VERLIEZEN BLIJKEND UIT DE 
BALANS VAN HET R•EFERENTIEBOEKJAAR. 

1° De inlcomsten als g1·ondslag te nemen 
tot vaststelling, wut de belastingjJlich
Ugen betreft die 1·echtspersoonlijlcheid 
bezitten, vun het belastbat·e emcedent 
onderhevig aan de b'ijzondet·e en tijfle
lijlce belusting op fle ttitzonderlijke win
sten, zijn deze incwhtgenomen voor fle 
toepassing van de bedrijfsbelusting, met 
inbegrip van de vet·schillende bezoldigin
gen vun de beheet·det·s, commissadssen 
of ve1·ettenaa1·s van de vennootschatJpen 
op aandelen, doch zonder uftt·elc van cle 
ged~wende de twee vorige jat·en of tij
dens de twee vot·ige boelcjuren ondergane 
bedrijfsverliezen (1). (Wet van 10 Ja
nuari 1940 houdende invoering van een 
bijzondere en tijdelijke belasting op de 
uitzonderlijke winsten, art. 2, par. 1, 
en 3, par. 1 en 2.) 

2° Van het t·esttltnat vnn het refe·rentie
boelc,janr, gelcozen., ovet·eenkomstig arti
kel 2 vnn fle wet van. 10 Jnnttari 1940, 
tot het bepnlen., voor de belastingplich
tigen die rechtspersoonlijlc,heid bezitten., 
vetn. het belastbare emcedent onderhevig 
uan de bijzonclere en tijclelijlce belas-

(1) Zie verbr., 25 NoveUtber 1946 (Arr. 
V m·b1·., 1946, biz. 406; Bull. en PASIC., 1949, 
I, 441). 

ting, resttltnat wanraetn flienen toege
voegd fle vet·schillencle bezoldigi1'1gen 
van de beheenlers, commissarissen of 
ve·reffenanrs van de vennootschctppen op 
nnndelen, mogen de verliezen blijlcencl 
tt-it de balans vnn het retm·entieboeTi;jaat· 
niet atgett·olcTc,e,i worden. (Wet van 
10 Januari 1940, houdende invoering van 
een bijzondere en tijdelijke belasting op 
de uitzonderlijke winsten, art. 2, par. 1, 
en 3, par. 1, en 2.) 

(ADMINIS'l'RATIE VAN FINANCIEN, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « KOFFIEilRANDERIJ STEVENS 
EN em>>.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, o:Q 23 December 1947 en op 
20 December 11948 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Voor zover de voorziening tegen het ar
rest van 23 December 1947 gericht is : 

Overwegende dat aanlegger geen middel 
aanvoert; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke
lijk is; 

Voor zover de voorziening tegen het ar
rest van 20 December 1948 gericht is : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet en 
2, paragraaf 1, van de wet van 10 Januari 
1940, ·houdende wijziging van de samenge
schakelde wetten op de inkomstenbelas
tingen en invoering van een bijzondere en 
tijdelijke belasting op de uitzonderlijke 
winsten, doordat het bestreden arrest van 

- 20 December 1948 beslist dat, om de refe
rentiewinsten van het jaar 1936 te bepalen, 
van de positieve elementen, 104.180 frank 
beclragencle, en voortkomende nit de toe
voeging van de bezoldigingen van de be
heerders en van de giften bij het bedrag 
van de winsten, geschat op nul, de nega
tieve elementen niet dienen afgetrokken, 
namelijk het door de balans voor dat jaar 
aangeduicl verlies en dienvolgens de be
twiste beslissing en de betwiste aanslagen 
van verweerster voor de uitzonderlijke 
winsten, welke voor het besproken dienst
jaar vastgesteld waren, vernietigt, dan 
wanneer artikel 2, paragraaf 1, van 'de wet 
van 10 Januari 1940 beschouwt als een 
uitzonderlijke winst, naar de zin van arti
kel 1, te hebben verwezenlijkt, de belas
tingplichtige wiens inkomsten uit een van 
de bij dit artikel becloelde bedrijvigheden 
hoger zijn dan het resultaat van de bedrij
vigheden gedurende de referentiejaren, 
wat beduidt dat men voor de referentie
jaren het werkelijk inkomen moet inacht
nemen en dus ook de negatieve elementen 
en niet de inkomsten waarmede voor de 
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toepassing van de bedrijfsbelasting reke
ning gehouden wordt : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
de inkomsten bepalencle waarmecle reke
ning client gehouden om het belastbaar 
exceclent aan te duiclen, vaststelt dat voor 
de referentiewinst van 1936 de balans 
van de verwerende vennootschap (( als po
sitief element een som van 104.180 frank 
aangeeft voortkomencle nit de toevoeging 
van de bezoldigingen van de beheerclers ll, 
doch dat het beclrag van de winst op nul 
is geschat en dat er verliezen zijn; 

Dat het arrest daaruit afieiclt dat, wijl 
de inkomsten waarmede rekening gehou
den werd voor de toepassing van de be
drijfsbelasting, nul zijn, de resultaten 
van het referentiejaar 1936 « voor nul 
moeten gehouden worden )) ; 

Overwegende dat aanlegger niet betwist 
dat de inkomsten onder ogen genomen 
voor de toepassing van de beclrijfsbelas
ting nul zijn, doch staande houdt dat 
nochtans van de bezoldigingen van de 
beheerders dienen afgetrokken de door de 
balans aangecluide verliezen; 

Dat aanlegger steunt op de bewoordin
gen van artikel 2, paragraaf 1, van de wet 
van 10 Januari 1940 clat als referentie
winst beschouwt de resultaten van de be
drijvigheclen geclurende het beschouwd 
jaar en niet het fiscaal ink omen; 

Doch, overwegende dat, zo de tekst van 
artikel 2, paragraaf 1, een bijzondere be
lasting invoert op de inkomsten nit de bij 
artikel 1 van de wet bedoelde bedrijvighe
den, welke boger zijn dan het resultaat 
van de bedrijvigheden geclurende de refe
rentiejaren, artikel 3, paragraaf 1, bepaalt 
dat het tot vaststelling van het belastbaar 
excedent als gnmdslag te nemen bedrag 
van de·inkomsten clit bedrag is dat inacht
genomen wercl voor de toepassing van de 
bedrijfsbelasting; dat artikel 3, para
graaf 2, daaraan toevoegt dat, wat de 
belastingplichtigen betreft die rechtsper
soonlijkheiCI. bezitten, de te vergelijken 
winsten, behalve de in paragraaf 1 aan
geduide inkomsten, de bezoldigingen zijn 
toegekend aan de personen vermeld bij 
artikel 25, paragraaf 1, 2°, litt. b, van de 
samengeschakelde wetten; 

Overwegende dat ver van toe te laten 
dat het bedrijfsverlies van die bezoldi
gingen zou worden afgetrokken, hetzelfcle 
artikel 3, paragraaf 1, na deals tot groncl
slag van het excedent te nemen inkomsten 
te hebben aangeduid, namelijk (( cleze in
achtgenomen voor de toepassing van de 
beclrijfsbelasting ll, daaraan toevoegt ... 
(( zonder aftrek... van de in artikel 32, 
paragraaf 1, tweede alinea, bedoelde be
clrijfsverliezen ll, zijnde deze geleclen ge
durencle de twee vorige jaren of tijclens de 
twee vorige boekjaren; 

Overwegencle dat de wet, door te be-

palen dat van de Yoor de toepassing van 
cle bedrijfsbelasting inachtgenomen inkom
sten, zijnde het fiscaal inkom(m, niet wor
den afgetrokken de bedrijfsverliezen van 
de twee vorige jaren, als referentieinko
men het niet verminderd fiscaal inkomen 
wil beschouwen ; 

Dat het niet zou te begrijpen zijn dat de 
wet, welke als referentie het niet vermin
derd fiscaal inknmen aanduidt wanneer 
er een winst is na twee jaren verlies, een 
aftrekking zou eisen wanneer dat fiscaal 
ink omen nul is; dat artikel 3, paragraaf 2, 
na aan dat inkomen de bezoldigingen van 
de beheerders te hebben toegevoegcl,, even
min aftrekking voorschrijft; 

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

ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

23 Mei 1950. - 2° kamer. - VOO!"Z-itter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Ve!·slaggeve!·, 
H. de Clippele.- Gelijlcluidende conclusie, 
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Leynseele en de Mey (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2° KAMER. - 23 Mei 1950. 

1° VERBREKING. - RECHTSTR·EE'KSE llE
LAS'l'INGEN. - BEDRI.JFSBELASTING. - BE
DlU.JFSKARAKTER VAN DE ONDERGANE VEElLIE
ZEN. - MACHT VAN RET HOF VAN VERBR·E
KING. 

2° VERBREKING. - RECHTS'l'REEKSE RE~ 
LAS'.riNGEN. - BEDRI.JFSBELAS'J'ING. - BE
DRLJFSKARAKTER VAN DE UITGAVEN OF LASTEN 
DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE GEDR•AGEN. -
VERBANO VAN DEZE UITGAVEN OF LASTEN MET. 
HE'.r DOEL VAN DE EXPLOITA'l'IE, NAMELIJK 
RET VEI\KRI.JGEN EN RET BlcHOUDEN VAN 
INKOMSTEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRI.JFSBELAS'.riNG. - BEDR.r.JFSUITGA VEN 
EN LASTEN. - BEDRI.JFSVERLIEZEN. - AAN
DELEN AAN H01JDER DOOR DE BELASTINGPLICH
TIGE AANGEWEND TOT WAARBORG VAN EEN 
DISCONTOKREDIET IN HE'l' BELANG VAN Zl.JN 
EXPLOITATIE. - vV AARDEVER<MINDEUING OOOH 
DEZE AANDELEN BI.J HUN '.rEGELDEMAKING ON
DEI\GAAN. - VERLIES DA'l' NIET RET KARAK
TER VAN EEN BEDRI.JFSLAST VEI\TOONT NOCH 
DIT VAN EEN BEDRIJFSVERLIES. 

4° INKOMSTENBELAS'.riNG EN. 
BEDRIJFSBELASTING. - REGEL VAN ARTI
KEL 15, PARAGRAAF 2, VAN DE SAMENGESCHA
KELDJc WE'l"l'EN, VOLGENS WELKE, BI.J VERDE
LING VAN RET MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN, 
DE BELASTING GEHEVEN WORD'!' OP RET GEHEET" 
BEDRAG VAN DE UI'J'GEKEERDE SOMMEN, NA 
A~'TREK VAN RET WERKELI.JK VOLGESTOR'I' 
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MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL DAT NOG TERUG
BETAALBAAR IS, DIT KAPITAAL VERMENIGVUL
DIGD ZIJNDE MET DIFFERENTIELE COEFFICIEN
TEN. - REGEL TOEPASSELIJK OP VENNOOT
SCHAPPEN MET UITSLUITING VAN PARTICULIE
REN. 

5° INKOMSTENJ?ELASTINGEN. 
llEDRIJFSBELASTING. BELASTING VER
SCHULDIGD OP AL DE VERMEERDERINGEN VAN 
OM HE'!' EVEN WELKE IN HE'!' NIJVERHEIDS
OF HANDELSBEDRIJF GESTOKEN ACTIVA. -
DAARIN BEGREPEN DE VER.MEERDERINGEN 
VOORTVLOEIEND UIT MEERWAARDEN EN MIN
DERWAARDEN, HETZIJ VERWEZENLIJKT, HET
ZIJ UITGEDRUK'r IN DE REKENINGEN OF INVEN
TARISSEN. 

~o INKOMSTENBEJI,ASTINGEN. 
llEDRTJFSBELASTING. BELASTING VER-
SCHULDIGD OP DE VERMEERDERINGEN, MET 
INBEGRIP VAN DE VERWEZENLIJKTE MEER
WAARDEN. - BELASTINGVRIJDOM VOOR /DE 
MEERWAARDEN VERWEZENLIJKT OP BEDRIJFS
IMMOBILIEN EN UITRUSTING, ME'!' UITSLUI
TING VAN DE MEERW AAHDEN OP ANDERE DELEN 
VAN HET KAPITAAL VEHWEZENLIJKT. 

1 o Zo de rechte'i' ove1· cle gt·oncl souverein 
vaststelt flat de belast-ingplicht'ige gedu
rende de twee vor·ige ja1·en of tijdens cle 
t·wee vm·ige boekjat·en vet·Uezen- oncler
g·ing, behoot·t het aan het Hot vwn ver
bt·eJcing na te gaan of cleze ve'l'liezen 
het lcat·aktm· van becZt-ijfsvet·Hezen ve1'
tonen en, bijgevolg, van de inlcornsten 
van het belastba·re jcbcw of boekjacw 
rno,qen afgetro·klcen worden (1). (Samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 32, par. 1.) 

:2° Zo de t·eahtm· over de gmncl souverein 
vaststezt dat cle belastin gplichtige gedu
·rende de lielastbat·e tijcl ~~itgaven, ve1·-
1'·lchtte of lftsten 01mwrn, liehoo1·t het 
ft•Wn het Hot van- verb·relc·ing na te gacm
of deze uitgaven en lasten een beclr·ijfs
karaicter vm·tonen, het is te zeggen of 
z-ij in verbmul z·ijn m£t het rloel van cle 
emploitmtie, zijnde cle in1cornsten van 
rleze emploitatie te verk1'ijgen. of te bc
honrlen., en of zi.i, cUenvolgen.s, van de 

(1) Raadpl. verbr., 16 December 1947 (Ar1·. 
Verb1·., 1947, blz. 4~6; Bull. en PASIC., 1947, 
I, 547) en de nota 3; 27 J anuari en 19 October 
1948 (A1-r. Verb1·., 1948, blz. 52 en 500·; Bull. 
·en PASIC., 1948, I, 61 en 576). 

(2) Zie de voetnota 2, ondertekend W. G., 
'()nderaan het arrest in Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 679. 

(3) Zie de voetnota 3, ondertekend W. G., 
·onderaan het arrest in Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 679. 

(4) Zie verbr., 1{) Januari 1950 (zie hager, 
biz. 281; Bull. en PAsrc., 1950, I, 302). 

(5) Het Hof, daarin aan zijn rechtspraak 
getrouw (verbr., 4 Nowlmber 1940, Arr. Verbr., 

inkornsten· '17an het belastbcwe jaar of 
boekjaa1· mogen afgetrolclcen worden (2). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de-·inkomstenbelastingen, art. 26, par. 1 
en 2.) 

3° Het vet·lies d-oor rle belastingplichtige 
ondergaan, bij het tegeldemaken van 
nandelen ann tbonder in het belang van 
zi.in hmulelsberlrijf, in wftwrboTg van 
een di8contokrediet gegeven, vertoont 
noch het kan~kter van een bed1'ijfslast 
noch dit van een c~ftt·elcbaar bedrijfs
ve·rlies, vermits alltMn het lied1·ag van 
het krediet in cle emploitatie belegd werd 
en aan cle 1"isico' s m· van blootgesteld 
wenl, terwijl cle in panrl gegeven aan
delen slechts ctan de t·isico's van de 
beut·smarkt onderhevig waren (3). (Sli
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 26, par. 1 en 
2, en 32, par. 1.) ' 

4° De t·egel cutngegeven door a1·tilcel 15, 
1Jaragraat 2, van rle op 12 ·September 
1936 saqnengeschalcelrle wetten, volgens 
welke, bij venleling Vfttn het maatscha.p-
1Jelijk ve1·rnogen, de bedrijfsbelasting 
geheven wonlt op het geheel bed1·ag van 
de ~titgekeerde sornmen, na attrelc van 
het werkelijlc volgestort maatschappelijk 
kapitaal dat nog terugbetaalbaar is, dit 
kapitaal vennenigm~ldigd zijnde met de 
oo•efficienten door dit artilcel bepaald en 
die verw1hde1·en 1utcw vm·houding tot de 
jaren ged1tt·ende wellce het overblijvende 
gecleelte van het nog tentgbetaalbaa1· 
nutcttScha1)1Jelijlc lca1Jitactl 1verkelijlc vol
gestort 1vercl, beoogt de vercleling van 
het vermogen ·van vennootschappen en 
nliet va.n pat·ticulienm. (4) (5) (6). (Wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld op 12 September 1936, 
art. 15, par. 2.) 

5° De becM·ijfsbelasting is vm·sch~tldigfl. Oll 
al de verrnee~-de1·ingen vnn om het even 
wellce in een nijvet·heids- of handelsbe
dt'ijf gestolcen act·iva, met inbegrip van 
rle vermeenlm·ingen vo·ortvloeiend uit 
meerwa.m·den. en rnViulenvaanlen, hetzij 
venvezenUjkt, hetzij uitgeclntlct in de 

1940, blz. 109; Bull. en PAsrc., 1940, I, 275; 
18 Maart 1946, Arr. T'e1·br., 1946, biz. 111; 
Bull. en PAsrc., 1946, I, 111), beslist impliciet 
clat artikel 15, § 2, alhoewel bet zich bevindt 
in § 3 van hoofdstuk I van titel I, gewijd 
aan cle belastimg 011 het imkomen uit roerend 
ketpitaal, niet aileen op deze belasting maar 
oak op de bedrijfsbelasting betrekking heeft 
(zie de verklaringen van de Minister van finan
citen in de Senaat, Pet1'lem. Ann., zittijd 1929-
1930, biz. 1225 en 1226). 

(6) De stelling aangenomen door het bestre
den arrest, volgens welke de regel van arti
kel 15 insgelijks op particulieren zou van toe
passing zijn, druist in tegen de tekst zelve 
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relwnihgen of inventarissen van de be
lastingpliahtige, welke ook de oorspt·ong 
en de aat·d er van wezen, onder voot·be
h01td van cle afwijkingen bepaald do01· 
a1·tikel 27, pantgraaf 2bis (1). (Wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld op 12 September 1936, 
art. '%7, par. 1 en 2bis.) 

(io Ondet· de vet·wezenlij Tvte meerwaarden 
die a(l;nleiding hebben gegeven to•t ver
meerdet·ingen van om het even welke in 
een nijvm·heids- of handelsbedr·ijf gesto
Tven aetiva, genieten sleehts belasting
vrijdon~ van de bedrijfsinkomsten clo01· 
partic·ulieren vm·selwlcligcl, aeze verwe
zenUjlct op bed.rijfsimmobi.Uen en uitrus
ting, met 1titsl1t'lting van de meerwaar
<len verwezenUjkt op de andere delen 
van het Tcapitaal flat tevoren in ae zaalc 
gestolcen wera. (Wetten betreffende cle 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
<~P 12 September 1936, art. 27, par. 2bis.) 

(ADMINIS'rRATIE VAN FINANCIEN, 
T. KAMPS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HE'L' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 Februari 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over- het eerste middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 26 
en 27, paragraaf 1, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld door koninklijk besluit van 
12 September 1936, en, bij wijze van ge
volg, van artikel 2, paragraaf 1, van de 
wetten betreffencle de nationale crisisbe
lasting, samengeschakelcl door koninklijk 
besluit van 21 Januari 1937, alsmecle van 
artikel 7, paragraaf 1, van de wet van 
23 Maart 1932 tot vaststelling van de ti.i-· 
delijke maatregelen met het oog op de 
handhaving van het begrotingsevenwicht : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat een verlies van 40.933 fr. 05 het 
karakter van « beclrijfsverlies >> heeft en 
dus van de belastbare winsten moet afge-
trokken worden ; _ 

Dat het die beslissing steunt op de rec 
den dat dit verlies geleclen werd op de 
waarde van aandelen die tot waarborg 
van een handelskrediet. werden neerge-

van die bepaling, die dergelijke interpretatie 
uitsluit : artikel J5, § 1 : De inkomsten de1· 
aandelen of de1· daannee gelijkgestelde de
len ... ; artikel 15, § 1, lid b : De gehele of ge
deeltelijke terugbetalingen van het maatschap
pelijk kapitaal ... ; artikel 15, § 2 : Wordt ... 
overgegaan tot de verdeling van het maatschap
pelijk vermogen; artikel 15, § 2, alinea 3 : ... de 
gedeeltelijke terugbetalingen van het maat-

legd, met het oog op cliscontering toege
staan door het Discontokantoor van de 
Nationale Bank te Nijvel en dat het ver
lie8 geleden werd ter gelegenheid van de 
tegeldemaking van de titels als waarborg 
van het discontokrecli~t; dat het dam·uit 
afleidt dat die financiele verrichting noclig 
was om de bedrijfswinsten te verkrijgen 
of te behouden en dat dit verlies met de 
uitoefening van het beroep verband hondt; 

Overwegende dat, wel is waar, de rech
ter over cle grond souverein vaststelt dat 
de belastingplichtige een verlies heeft on
dergaan en uitgaven heeft gedaan, doch 
dat het Hof behoort na te gaan of hi.i 
de wet juist heeft toegepast door die ver
liezen te beschouwen als aan de exploita
tie te wijten en die uitgaven als in ver
band staande met het d-oel van de exploi
tatie, het is te zeggen het verkrijgen of 
het behouden van de inkomsten ; 

Overwegende dat het in de zaak niet 
gaat over een uitgave tot het bekomen van 
het krediet dat nodig is om de inkomsten 
te verkrijgen of te behouden, noch over 
een verlies dat te wijten is aan de risico's 
van het handelsbedrijf, doch over een 
verlies op een kapitaal dat bestemd was 
tot waarborg van een krediet en niet in 
het bedrijf gestoken was; dat aileen het 
bedrag van het krediet in de onderneming 
belegd en aan de risico's er van blootge
steld was, terwijl de in panel gegeven aan
delen aan de risico's van de beursmarkt 
onderhevig bleven; 

Waaruit volgt dat de bestreden beslis
sing, door het op die aandelen geleden 
verlies af te trekken van de in de be
drijfsbelasting belastbare winsten, de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 25, 
paragraaf 1, en 27, paragrafen 1 en 2bis, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij konink
lijk besluit van 12 September 1936, en, bij 
wijze van gevolg, van artikel 2, para
graaf 1, van de wet van 17 Juni 1938 tot 
wederinvoering van de nationale crisis
belasting, als:ihede van artikel 7, para
graaf 1, van de wet van 23 Maart 1932 tot 
vaststelling van de tijdelijke maatregelen 

. met het oog op de handhaving· van het be
grotingsevenwicht, cloordat het arrest be-

schappelijk kapitaal; artikel 15, § 2, alinea 5 : 
Wanneer de vennootschap ontbonden wordt ;_ 
artikel 15, § 2, alinea 6 : ... bij verdeling van 
het maatsohap1Jelijk bezit der kapitaal- en 
pe1·sonenvennootsohappen ... 

(1) Zie verbr., 10 Januari 1939 (A1·r. Ye1·br., 
1939, biz. 4; Bull. en PASIC., 1939, I, 10) ; 1 Juni 
en 14 December 1948 (A,., .. 1' erb1·., 1948, blz. 301 
en 633; Bull. en PAsrc., 1948, I, 349 en 718). 
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slist dat de betwiste belastingen, voor het 
dienstjaar 1938, niet toegepast worden op 
de meerwaarde van 65.181 fr. 11 welke 
aan het licht kwam ter gelegenheid van 
de inbrengst door de rechtsvoorganger 
van verweerders in de vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid «Kamps Fa
piers », en, tot staving van zijn beslifl
sing, verklaart dat, in onderhavig geval, 
de besproken overdracht in hoofde van 
verweerders of van hun rechtsvoorganger, 
van geen winst heeft cloen blijken om re
den dat het door deze in zijn zaken be
legde kapitaal in zijn integraliteit moet 
behouden blijven, rekening gehouclen met 
de revalorisatie voorzien bij artikel 15, 
paragraaf 2, van de hierboven aangeduide 
samengeschakelde wetten, dan wanneer 
de revalorisatie van het maatschappelijk 
kapitaal, voorzien in evenvermeld arti
kel 15, paragraaf 2, ten voordele van de 
vennootschappen op aandelen, eveneens · 
van toepassing op de personenvennoot
schappen, niet van toepassing is op han
delaars-enkelingen voor wie de enige voor
ziene belastingvrijdom in zake actievaver
meerderingen deze is welke bedoeld is in 
artikel 27, paragraaf 2bis, van dezelfde 
samengeschakelde wetten, betreffende uit
sluitend de meerwaarden verwezenlijkt 
op bedrijfsimmobiUen en uitrusting : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
vaststelt dat een som van 187.360 fr. 25 
in 1922 door de rechtsvoorganger van ver
weerders als kapitaal in zijn zaken werd 
belegd; 

Dat het beslist dat, luidens artikel 15, 
alinea 2, van de samengeschakelde wet
ten, de revalorisatieco·effictent 2,73 moet 
toegepast worden en {lat de revalorisatie 
van het kapitaal toegepast wordt « op het 
gezamenlijk bedrag van de sommen uitge
keerd in specie, in effecten of anderszins 
(samengeschak. wetten, art. 15, par: 2) >>, 
dus « op alle bij de aanvang in de zaak 
belegd kapitaal >) en niet alleen op mobi
Hen en materieel, wat een totaal van 
511.553 fr. 48 geeft, dan wanneer de rechts
voorganger van verweerders het kapitaal 
aan de vennootschap met beperkte aan
sprakelijkheicl heeft overgedragen voor 
128.000 frank en dus de winst van 
65.181 fr. 11, door de administratie belast, 
niet verwezenlijkt heeft; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
zijn beslissing steunt op de reden. dat de 
betwiste belastingen slechts de werkelijk 
verwezenlijkte netto - inkomsten mogeri 
treffen omdat de wetgever slechts de wer
kelijke vermeerdering van het maatschap
pelijk vermogen heeft willen belasten, het 
kapitaal behouden blijvende, rekening ge
houden met zijn bij artikel 15, para
graaf 2, voorziene revalorisatie; 

Overwegende, wel is waar, dat arti
kel 15, paragraaf 2, bepaalt dat, in geval 

het maatschappelijk vermogen verdeeld 
wordt, de belasting geheven wordt op bet 
gezamenlijk bedrag van de uitgekeerde 
sommen, na aftrek van het werkelijk ge
stort maatschappelijk kapitaal dat nog 
terugbetaalbaar is, clat kapitaal vermenig
vuldigd met de coefficienten, welke het 
bepaalt, voor de kapitalen die werkelijk 
gestort werden .geclurende de jaren welke 
het aanduidt; 

Doell overwegencle dat artikel 15, para
graaf 2; de verdeling van het vermogen 
van een vennootschap bedoelt en niet toe
passelijk 'is op particulieren; dat arti
kel 27, paragraaf 1, op onderhavig geval 
toepasselijk is, artikel dat cle winsten van 
een nijverheids-, handels- of landbouwbe
drijf bedoelt; 

Dat dit artikel als in de bedrijfsbelas
ting belastbare winsten beschouwt alle 
vermeerderingen van om het even welke 
in het nijverheids- of handelsbedrijf ge
stoken activa, met inbegrip van cle ver
meerdering·en voortvloeiend uit meerwaar
den en minderwaarden, hetzij verwezen
lijkt, hetzij uitgedrukt in de rekeningen 
of inventarissen van de belastingplich
tige, welke ook de om·sprong en de aal'{l 
er van wezen, onder voorbehond van wat 
in paragraaf 2bis van artikel 27 bepaalcl 
is; 

Dat deze paragraaf 2 slechts belasting
vrijdom verleent voor de meerwaarden 
verwezenlijkt op bedrijfsimmobilii)n en 
uitrusting; dat zij deze vrijdom niet voor
ziet voor de meerwaarden verwezenlijkt 
op de andere delen van het kapitaal dat 
tevoren in de zaak gestoken werd ;_ 

Waaruit volgt dat het arrest, door vrij
dom te verlenen voor andere meerwaar
den verwezenlijkt op de delen van het te
voren in de zaak belegd kapitaal (ian deze 
verwezenlijkt op bedrijfsinunobilH!n en 
uitrusting, de in het middel aangedni.de 
wetsbepalingen heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing in zover : 1 o het, voor het 
dienstjaar 1937, het deel van de directo
riale beslissing vernietigt waarbij de be
lasting toegepast wordt op een som van 
40.935 fr. 05, het verlies vertegenwoor
digende op een portefeuille betreffende ti
tels gegeven tot waarborg van het door 
het Discontokantoor te Nijvel verleend kre
cliet; 2° het, voor het dienstjaar 1936 de 
gehele aanslag vernietigt op de som van 
65.181 fr. 11, de meerwaarde vertegen
woordigende op inbrengsten in de P.V.B.A. 
« Kamps Papiers >) ; beveelt dat onder
havig arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van het Hof van beroep te 
Brussel en dat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak, 
aldus beperkt, naar het Hof van beroep 
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te Gent; veroordeelt verweerders tot de 
kosten. 

23 Mei 1950. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. de Clippele. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, ad
-vocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van Leyn
seele. 

!• KAMER.- 25 Mei 1950. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
VERPLIORTING DE CONCLUSIES TE BEANTWOOR
DEN. - MIDDEL MET BETREKKING TOT EEN 
PUNT VAN RET GESCRIL OMTRENT RETWEI.K 
RET ARREST ZICH ER BIJ BEPAALT DE PAR
TIJEN UIT TE NODIGEN UITLEG TE VERSCHAF
FEN. - GEEN VERPLlCRTING RET TE BEANT
WOORDEN. 

De rechter ove1· de groncl hoeft niet het 
middel te beantwoo1·den dat b.etl'elclcing 
heeft tot een. p1mt vctn het geschil om
t·ren.t hetwellc hij zich er bij bepaalt 
de partijen. uit te nodigen ttitleg te ver
schafferi. (Grondwet, art. 97.) 

(DIENST VAN RET SEQUESTER, T. BUERMANS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 2 Juli en 29 October 1947 door 
het Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet enig middel : schending van 
nrtikel 97 van de Grondwet, doordat de 
bestreden nrresten annlegger veroorclelen 
om aan verweerder de tegenwaarde in 
Belgische frank te betalen van 1.935 dol
lar en van 3.254,50 dollar der Verenigde 
Staten « dit, naar de hoogste koers van de 
dag van de werkelijke betaling dezer 
som ll, zonder bet middel te benntwoorden 
waarbij aanlegger, bij conclusies vo6r het 
hof van beroep genomen, staande hield 
« dat Fischer altijd door Buerinans in 
Belgische frank werd betaald en clat er 
clus geen sprake kan zijn hem doll-ars te 
{loen betalen ll en doordat de bestreclen 
arresten aldus niet wettelijk gemotiveerd 
zijn : 

In zover als tegen llet eerste van de be
streuen arresten ingeroepen : 

Overwegencl'e dat, het beroepen vonnis 
hervormend, bet arrest van 2 Juli 1947 
appellant, hier aanlegger, veroordeeld 
heeft om nan ge!ntimeerde, hier verweer
der, om reden van het nadeel aan deze be
rokkend ten gevolge van bet gebrek aan 
levering van 8 carloads bout in overtre
ding met de contracten, de tegenwaar
de te betalen in Belgische frank van 

1.935 dollar 19 cent der Verenigde Staten. 
dit naar de hoogste koers van de dag van 
de werkelijke betaling van deze som, en, 
alvorens verder recht te doen, aan par
tijen heeft bevolen uitleg te verschaffen 
over het punt te weten of ge!ntimeerde, 
met kennis van zaken, hetzij uitdrukke
lijk, hetzij stilzwijgend, niet toegestemd 
heeft in de verhoging van de prijs en van 
de voor de geclane leveringen in rekening 
gebrachte vracht; 

Overwegende dat aanlegger de bestre
den beslissing verwijt cUt middel van de 
conclusies, door hem genomen v66r bet 
Hof van beroep, niet beantwoord te heb
ben, midclel volgens welk Fischer steeds 
door Buermans in Belgische frank zou 
betaald geweest zijn en dat er dus geen 
sprake kon zijn hem dollars te doen be
talen; 

Overwegende clat het ingeroepen deel 
van de conclusies de schadevergoeding 
niet betreft die gevorderd wordt wegens 
gebrek aan levering van de 8 carloads, 
voorwerp waarover het bestreden arrest 
beslist heeft, doch uitsluitend betrekking 
heeft op het opmaken van de rekening van 
de 12 carloads, aangaande welke het ar
rest partijen uitnodigt uitleg te verschaf
fen; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond geen middel moest beantwoorden 
aangaande het punt van bet geschil ten 
opzichte waarvan hij, alvorens te beslis
sen, een onclerzoeksmaatregel beval; 

Dat aldus de rechter in hoger beroep 
artikel 97 van de Grondwet niet geschon
clen heeft en dat het middel in feite niet 
opgaat; 

In zover als tegen het tweede arrest in
geroepen : 

Overwegencle dat het arrest, met te ver
oordelen tot de betaling van de vergoe
ding in Belgische frank op de dag van 
de betnling, uitclrukkelijk naar de be
woordingen van bet arrest van 2 Juli 
1947 heeft verwezen, welk beschikte clat 
<< de billijkheid vereist dat deze som aan 
geintimeercle zou toegekencl worden op 
grond van haar waarde in franken op de 
dag waarop zi,i hem werkelijk zal betaald 
worden ll; 

Dnt het arrest aldus de conclusies heeft 
beantwoord en 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. 

25 Mei 1950. - 1° kamer. - Voiwzitter, 
H. Wouters, raadsheer, waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Demoulin. -
GeUjlclnidende concl!nsie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. - Pleitm·s, HH. Van 
Ryn en Resteau. 
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28 KAMER. - 30 Mei 1950. 

1o INKOlVISTENBELASTINGEN. 
BELASTINGVERHOGING. - KWIJTSCHELDING 
VAN DIE VERHOGING DOOR HET HOF VAN BE
ROEP VERLEEND. - MACHTSOVERSCHRIJDING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BELASTINGVERHOGING. - RECHT TOT KWIJT
SCHELDING BEHOORT UITSLUITEND AAN DE MI
NISTER VAN FINANCIEN. 

1° Ove1·sclwijdt zijn macht, het hot van 
beroep dat a.an een belastingplichtige 
lcwijtscheldvng van de belastingverho
gingen vm·leent, ingekohierd bij toepas- . 
sing van. artilcel 51 fle1· samengesclw.Jcel
de wetten (1). 

2° Het recht kwijtschelding te verlenen 
vwn de belasting1;e1·hogingen, ingelw
hierd in uitvoering van a1·tiTcel 51 de1· 
samengeschakelde wetten behoo1·t uit
sl·u'itend awn de M·iniste1· van financ 
coon (2). (Besluit van de Regent van 
18 lVIaart 1831, art. 9.) 

(ADMINIS'rRATIE VAN FINANCIEN, 
T. DOBBELEER EN DIELS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 November 1949 door het Hof 
van beroep te Bi·ussel gewezen; · 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
57 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld bij be
sluit dd. 3 Juni 1941, en 9 van het besluit 
dd. 18 Maart 1831, in zover het bestre
den arrest, na het beroep ongegrond ver
klaard te hebben wat het bedrag der 
belaste inkomsten betreft, nochtans de 
toepasselijke belastingverhoging vaststelt 
op 25 t. h. in steele van 100 t. h., zoals 
aangerekend werd, dan wanneer de vast
stelling van · het toepasselijk verhogings
percentage uitsluitend in de bevoegdheid 
valt van de directeur van de belastin
gen wanneer• de voorwaarden voorzien in 
artikel 57 van de samengescha,kelde be-
lastingwetten. vervuld zijn : · 

Overwegende da,t, naar luid van ar.ti
kel 9 van het besluit van 18 Maar't 1831, 
bet aan de Minister van financien alleen 
beboort kwijtscbelding van de belasting
verbogingen te verlenen, welke aan de be-

(1) Zie verbr., 8 November 1949 (zie hoger, 
blz. 121; Bull. en PASIC., 1950, I, 131, en 
de conclusie van het openbaar ministerie) ; 
22 November 1949 en 7 Februari 1950 (zie bo
ger, blz. 162 en 369; Bull. en PAsrc., 1950-, I, 
179 en 393). 

(2) Zie voorgaande nota. 

lastingplichtige werden opgelegd: bij toe
passing van artikel 57 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen ; 

Overwegende derhalve, dat, waar bet 
hof van beroep de belastingverboging, 
welke ten laste van verweerders werd in
gekohierd bij toepassing · van · artikel 57 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, op 25 t. h. 
heeft verminderd, en aldus gedeeltelijke 
kwijtscbelding der belastingverhogiitg 
heeft toegestaan, bet zijn machten heeft 
overscbreden en de wetsbepalingen heeft 
geschonden die in bet middel worden aan-
geduid; · 
. Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest doch slechts in zover het de belas
tingverhoging op 2.') t. b. beeft gebracht, 
en aanlegger heeft veroordeeld om de ten 
onrechte geinde verhogingen aan verweer
ders terug te betalen; beveelt dat o:i:tder
havig arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van bet Hof van beroep 
te Brussel en dat melding er van zal wor
den gemaakt op de kant der gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak, 
alclus beperkt, naar het Hof van beroep 
te Gent; veroordeelt verweerders tot de 
kosten. 

30 Mei 1950. - 2° kamer. - Voorzittm·, 
H. de Oocqueau des Mattes, raadsheer, 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Vandermersch. - Gelijkluidende con
cl·usie, H; W.-J. Gansbof van cler Meersch, 
aclvocaat-generaal. - Ple-iter, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER.- 30 Mei 1950. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERDRIEDUBBELING VAN DE BELASTING VER
SCHULDIGD OP HET NIET AANGEGEVEN GEDEELTE 
VAN INKOMSTEN. - VERHOGING VERSCHUL
DIGD IN GEVAL VAN NIET-AANGIFTE OF VAN 
ONVOLLEDIGE OF ONJUISTE AANGIFTE. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERDRIEDUBBELING IN GEVAL VAN NIET-AAN
GIF'l'E OF VAN ONVOLLEDIGE OF ONJUIS'l'E AAN
GIFTE. - GEVALLEN WAARIN DE VERHOGING 
NIET VERSCHULDIGD IS. 

1 o . H et in algemene bewoonlingen opge
steld gebieden(l voorschTift van arti
kel 51 van de samengeschakelde wetten 
beveelt dat (le belastingen, op het niet 
aangegeven gedeelte van inkomsten ver~ 
sch~tlcUgd, venl1·iedubbeld wo1·den, zon
de1· het beclrag van de inkomsten: te mo
gen ove1·sclwij(len, tellcenmale hetzij van 
gebrelc awn aangijte, hetzij van onvolle
(Uge of onjwiste aangifte, zonder oncle1·
sche,id t~tssen het geval waa1·in, hetz-ij 
het geb1'e7c aan aangijte, hetzij de om-
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standigheid dat de aangifte onvolledig 
of onjuist is, het gevolg van bedmg 
zijn, en het geval waa1·in deze sleohts 
het gevolrJ van nalatigheid of van ve?·
zuim zijn (1). (W etten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 57.) 

2° Belast-ingverhoging tot bedrag van het 
driedubbel, bepaald door de wet voor 
het geval van geb1·elc aan aangifte en 
het geval van onvolledige of onjuiste 
aangifte, is niet versohuldigd zo het be
drag. van ae niet-aangegeven inkomsten 
het tiende van het totaal de1· inkomsten 
va1~ cle belastingtJliohtige of 10.000 tmnk 
niet ovm·solwijdt, voot· zoveel het gebrek 
aan aangifte niet het gevol.rJ is van de 
bedoeling de belasting te ontduiken of 
voor zoveel de aangifte niet opzettelijlc 
onvolledig of onjuist was (2). (W etten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 57, al. 2.) 

{ADMINISTRATIE VAN ~'INANCIEN, T. LUNSKENS.) 

ARREST. 

HET HOF; .,-- Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 Juli 1949 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 57 
van de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, samengeschakeld bij besluit van 
de secretarissen-generaal dd. 3 Juli 1941, 
in zover het bestreden arrest verklaart dat 
het de bestreden beslissing in al haar 
schikkingen bevestigt, behoudens wat de 
verhoging wegens bestraffing betreft, en· 
het de Belgische Staat, Administratie van 
financien, veroordeelt alle de wegens be
straffing eventueel te veel of onrechtmatig · 
geinde sommen terug te betalen, vermeer
derd met de wettelijke interesten vanaf 
de dag der eventuele betaling en, ten 
slotte, het de Staat tot een vijfde van de 
kosten veroordeelt, dan wanneer het vast
staat dat, bij niet-aangifte of in geval 
van onvolledige en onjuiste aangifte, de 
op het n:i,et aangegeven gedeelte van in
komsten verschuldigde belastingen ver
driedubbeld worden, zonder het bedrag 
van de inkomsten te mogen overschrijden, 
en, buiten de gevallen waarin de belasting
plichtige er zich van onthouden heeft de 
aangifte over te leggen met de bedoeling 
de belasting te ontduiken of een vrijwillig 
onvolledige of onjuiste aangifte heeft 
overgelegd, de belasting slechts verdrie-

dubbeld wordt zo de niet aangegeven in
komsten het tiende van het totaal der in
komsten van de belastingplichtige of 
10.000 frank overschrijden : 

Overwegende dat de bepaling van arti
kel 57, eerste alinea, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen een gebiedend voorschrift 
invoert .dat in algemene bewoordingen 
vervat wordt; dat zij voor elke niet-aan
gifte in de belasting, elke onvolledige of 
onjuiste aangifte de verdriedubbeling van 
de belasting voorziet, afgezien van de 
bedoeling welke de belastingplichtige ge
had heeft, en zonder het minste onder
scheid te maken tussen het geval waarin 
de ontstentenis van aangifte, de onvolle
digheid of de onjuistheid er van te wijten 
zijn aan bedrog, en dit waarin zij enkel 
het gevolg van loutere nalatigheid of ver
getelheid zijn ; 

Overwegende dat op deze hoofdbepa'
ling slechts een enkele uitzondering wordt 
gemaakt, deze voorzien bij de tweede 
alinea van hetzelfde artikel 57, waarbij 
vrijstelling van belastingverhoging wordt 
toegestaan aileen in die gevallen waarin 
het gebrek aan aangifte niet voortkomt 
uit de bedoeling de belasting te ontduiken 
of de overgelegde aangifte niet vrijwillig 
onvolledig of onjuist is, en waarin tevens 
het bedrag van de niet aangegeven inkom
sten het tiende van het totaal bedrag van 
de inkomsten van de belastingplichtige of 
10.000 frank niet overschrijdt; 

Overwegende dat waar het bestreden 
arrest, na te hebben vastgesteld dat « niet 
betwist wordt dat verzoeker, ondanks een 
aangetekend schrijven hem op 23 Juni 1942 
toegezonden, nagelaten heeft zijn aangifte 
in de inkomstenbelasting over het dienst
jaar 1942 binnen de wettelijke termijn in 
te dienen, en zulks slechts deed op 24 Sep
tember 1942, d. i. na het verstrijken van 
de laatste termijn van vijftien dagen bij 
voormeld aangetekend schrijv:en van 
23 Juni 1942 toegestaan », niettemin de in
komsten van 54.961 fr. 20 heeft vrijgesteld 
van belastingverhoging, om de enige re
den dat « in zekere mate kan aangenomen 
worden dat het verzuim bij de inkomsten
aangifte van een bedrag van 54.961 fr. 20 
aankoopfacturen a an ·. vergetelheid zou te 
wijten zijn ll en dat << de verhoging wegens. 
bestraffing . dan slechts ' toepasselUk is 
wanneer het bewezen is dat de belasting
plichtige geen aangifte, een onjuiste aan
gifte of onjuiste inlichtingen heeft ver
strekt met het inzicht de betaling van de 
werkelijk verschuldigde belasting te ont

(1) Zie de nota 1, getekend W. G., onderaan duiken en aldus met kwade trouw han
onderhavig arrest in Bull . . en PAsrc., 1950, I, delde ll, zonder echter nader te bepalen of 
687. voormeld bedrag het tiende van het totaal 

(2) Zie verbr., 14 December 1948.(A?·r. Vm·b,·., van de inkomsten van de belastingplich: 
1948, biz. 636; Bull. en PAsrc., 1948, I, 721); . tige of 10.000 frank niet overschrijdt, het 
21 Februari 1950 (zie boger, biz. 413; Bull. en bestreden arrest zijn beslissing onvol
PAsrc., 1950; I, 441). ·I- cloende heeft gemotiveerd en de wetsbe-



~ 608 

palingen heeft geschonden die in het mid
del zijn aangeduid; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het de be
lastingverhoging heeft uitgesloten wat 
betreft een beclrag van 54.961 fr. 20 en de 
Belgische Staat, Administratie van finan
<'ien, heeft veroordeeld alle de wegens be
straffing eventueel te veel of onrechtmatig 
geinde sommen terug te betalen, -en in zo
ver het een vijfde van cle kosten ten laste 
van (le administratie heeft gelaten; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden over
geschreven in de registers van het Hof 
van beroep te Luik en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigcle beslissing; veroor
deelt verweerder tot de kosten; verwijst 
de zaak, alclus beperkt, naar het Hof van 
beroep te Gent. 

30 Mei 1950. - 2• kamer. -- Voorzitter, 
H. de Cocqueau des Mattes, raadsheer, 
waarnemend voorzitter. - 1' erslaggever, 
H. Vandermersch. - Gelijlcl1ddende con
dltsie, H. W.-J. Ganshof van der Meersch, 
:advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele en della Faille d'Huysse. 

2° KAMER. - 30 Mei 1950. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AM!ll'SWIDGE. -,--- GJ~llREK AAN 
AANGIFTE. - NIET-INDIENEN VAN DE VERANT
WOORDINGSSTUKKEN. NIET-OVERLEGGEN 
VAN DE GEVRAAGDE INLH5HTINGEN. - GEBREK 
AAN ANTWOORD BINNEN DE DOOR DE WET BE
PAALDE TERMIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - BEWIJSLAST 
VAN RET JUISTE BEDRAG VAN DE BELASTBARE 
INKOMSTEN RUST OP DE BELASTINGPLICHTIGE 
ZELF. 

ijo INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - VERPLICHTING 
VOOR DE CONTROLEUR-ZETTER BIJ" VERMOE
DENS TE WERK. TE GAAN. 

4° BEWIJS. - VERMOEDEN. - BEGRIP. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - AANSLAG VAN AMll'l'S
WEGE. - VERMOEDENS WAAROP DEZE DIENT 
GESTEUND.- VERGELIJKING MET DE NORMALE 
WINS'l'EN VAN SOORTGELIJKE BELAS'riNGPLICH
TlGEN. 

6° MIDDELEJN TOT VERBREKING. -
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. -
1VIIDDEL TEGEN EEN OVERBODIGE REDEN. GE
IUCHT. - l\1IDDEL NIET ON'l'VANKELJ,JK. 

1 o De adrninistratie heeft het vennogen de 
belasting van de belastingplichtige van 
arnbtswege te vestigen, bij niet-aangifte, 

bij niet-indienen 'IXtn de verantwoo1·
d·ingsst1tklcen of niet overlegging van de 
yevraagde inlichtinyen of bij gel!relc aan 
antwoonl b·innen de clo01· de wet be

. paCLlcle tm·mijn (1) . (W etten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld op 31 Juli 1943, art. 56.) 

2° Wannee1' de l!elCLst-ingplicht·ige ·vCLn 
aml!tswege belast wordt, ntst de bewijs
last van het j11iste bed-rag vCLn zijn be
last/i(t-re inkomsten op hern zelf (2). · 
(Wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld op 31 Juli 1943, 
art. 56.) 

3° De wet ve1·plicht de controleur-zetter, 
voor het l!epalen van c~rnbtswege· van. het 
bedrag van de belastbare inlwmsten, b-lj 
vennoedens te we1'lc te gaan (3). (Wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld op 31 Jnli 1943, 
art. 56.) 

4° Een vermoeden is een gevolgtrelclcing 
1tit een belcend feit afgeleid orn tot een 
onbelcend feit te besluiten (4). (Burg. 
Wetb., art. 1349.) 

5° De belnstl!are tv-insten, onde1'hev·ig aan
cle berl1'ijfsl!elast-ing lcra;;htens cle ee1·ste 
alinea vwn 11amgraaf 1 van a1·tilcel 25 
van cle sCLmengesohalcelcle wetten, wor
clen bepwalcl, bij gebrelc CLan- bewijs
lcntohtige oeyevens, gelevel'd hetzij doo-r 
cle belanyhebbenclen, hetz·ij doo1· de ad
min-istrat·te, nCLal· cle nonnale winsten 
va;n· soo·rtgel-ijlce belCLstin-gplichtigen- en 
rnet vnachtneming va;n de bi,i Mtikel 28, 
eerste alinen, opgesorncle elementen, als
rnecle van alle cmde1·e mttti.ge inl-iohtin~ 

(1) Betreffende de gevallen waarin de admi
nistratie gerechtigd is de helasting van de be
lastingplichtige van ambtswege te vestigen, zie 
verhr., 13 Juli 1948 (Arr. Ym·br., 1948, blz. 396; 
Bull. en PAsiC., 1948, I, 457) en de nota 1; 
FEYE, 'l'mite de d1·oit fiscal, bd. II, blz. 555; 
J ourn. P''at. de droit fiscal, 1949, blz. 81. 

Over het recht voor de administ1·atie de belas
ting van cle belastingplichtige van ambtswege 
te vestigen bij niet-overleggen, binnen de wet
telijke termijnen, van een antwoorc1 op de vra
gen om inlichtingen die tot hem werclen ge
recht, zie verhr., 25 April en 23 Mei 195(} (zie 
boger, blz. 530 en 597; Btdl. en PAsrc., 1950, I, 
587 en 669). 

(2) Zie verbr., 21 Februari, 7 Maart en 
2-3 Mei 1950 (zie hoger, blz. 413, 454 en 597; 
Bull. en PAsJc., 1950, I, 441, 482 en 669). 

(3) Zie v 
1

rbr., 23 Mei 1950 (zie hoger, 
blz. 597; Bull. en PAsrc., 1950, I, 669, en de 
conclusie van het openbaar ministerie). 

(4) Zie verbr., 29 Januari 1948 (A1·r. Verbr., 
1948, blz. 60; Bull. en PAsrc., 1948, I, 69) en de 
conclusie van het openbaar ministerie v66r het 
arrest van 23 Mei 1950 (Bull. en PASIC., 1950, 
I, 669). 



-609 ~ 

ge-n (1) en (2). (VVetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengescltakelcl 
op• 31 Jnli 1943, a~t. 28, al. 1.) 

~o Is ·niet ·ontvanlcelijk, bij gem·is cban 
belang, een miililel ge!'icht tegen een 
overboilige ·recle-n vcm het best·reilen at·
l·est (3). 

(ADMINISTRATIE VAN FINA!'!OI~;N, T. ROMAN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet .op ltet bestreden 
arrest,· op 20 Juni 1!:149 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van cle 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 2S 
en 5(} van de wetten betreffende de inkom· 
stenbelastingen, samengeschakelcl bij be
sluit van 31 Jnli 1943, en, voor zover 
noclig, 2 van het besll1it del. 31 Juli 1943 
betreffende cle nationale crisisbelasting, 
door dat het bestreclen arrest, na te heb· 
ben vastgesteld clat cle aclministratie ver· · 
weerder te recht van ambtswege in de be
lasting aangeslagen beeft om reden dat 
hij de gevraagcle inlichtingen in cle ver
eiste termijnen niet heeft ingecliencl, het 
beroep gegroncl verklaart en cle betwiste 
aanslagen te niet cloet omclat cle alclus van 
ambtswege vastgestelcle inkomsten be-

. parild worden bij vergelijking met een 
enkele soortgelijke belastingplichtige, ter
wijl de wet cle vergelijking met verschil
lende belastingplichtigen vereist en het 
vergelijkingspunt, dat in de bundel berust, 
zelfs te onbepaald.is om te kunnen in aan-

(1) De wijze. tot bepaling van de belastbare 
winsten naar de vermoedens opgesomd in arti
kel 28 van de samengeschakelde wetten tot het 
vestigen van de belasting op de bedrijfsinkom- · 
st.en, sluit de wijze niet uit vo,orzien door arti
kel 55, § 1, alinea 4, van de samengeschakelde 
wetten : « volgens tekenen of indicien waaruit 
een hogere graad van gegoedheid blijkt dan 
uit de aangegeven inkomsten)) (vel'gel. verbr., 
23 Mei 1950, zie hoger, biz. 597, alsmede de con· 
clusie van het openbaar ministerie v66r dit ar· 
rest in Bull. en PAsrc., 1950, I, 669; zie ook de 
nota 3 onderaan verbr., 29 l\'l:aart 1949, A1·r. 
Vc•·v·r., 1949, biz. 219; B-ull. en PAsrc., 1949, 
I, 250). 

(2) De vraag of artikel 28 van de samenge· 
schakelde wetten de vergelijking vereist met 
verschillende soortgelijke belastin.gplichtigen 

, wordt door het openbaar ministerie onderzocht 
in zijn conclusie v66r verbr., 23 Mei 1950 (Bull. 
en PASIC., 1950, I, 669). 

(3) pic, in zaken van rechtstreekse belastin· 
gen, verbr., 3 November 1947 (Bull. en PAsrc., 
1947, I, 463) ; 12 J anuari 19~8 (A,., .. J1 e•·b•·., 1948, 
blz. 20; Bull. en PAsrc., 1948, I, 23); 27 Ja
nuari 1948 (A7'1'. Ve1·br., 1948, biz. 49; Bull. en 
PASIC., 1948, I, 56); 7 Maart 1950 (zie hoger, 
blz. 454; Bull. en PAsrc., 1950, I, 482). 

VEBBR., 1950. - 39 

merking· genomen worden, clan wanneer 
bij toepassing van artikel 56 van de boven 
aangecluide samengeschakelcle wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, de acl
ministratie cle belasting van cle belasting
plichtige van ambtswege heeft gevestigcl 
op groncl van llet vermoedelijk beclrag van 
cle belastbare inkomsten, clit wil zeggen op 

· groncl van het door de ambtenaar-zetter in 
geweten bepaald bedrag van de belastbare 
inkomsten, zoncler clat deze de aanslag 
client te vestigen bij vergelijking, overeen
komstig artikel 2S van cle meervermelcle 
samengescllakelde wetten; dat indien der
gelijke proceclure in onderhavig geval in 
acllt wenl genomen, zij overbodig is, 
vermits, inclien cle administratie evenver· 
meld artikel 2S toepaste, dit wettelijk niet 
vereist is; en vermits, in geval van aan
slag van ambtswege, cle administratie er 
niet toe gellouden is de gegrondheid van 
de aanslagbasis te bewijzen claar vol· 
gens artikel 5(i van de samengesch~kelde 
wetten, de · bewijs-last van het juiste be
drag van zijn belastbaar inkomen op de 
belastingplichtige rust; en, dat vermits, 
zelfs in geval artikel 2S van de samenge· 
schakelcle wetten cliende toegepast - quod 
non -, nergens door de wet vereist wordt 
dat de aclministratie de vergelijkingspun
ten moet aanduiden om de a angenomen 
winstcijfers te bewijzen : . 

Overwegencle dat het besti:eden arrest 
vaststelt clat verweerder terecht van 
ambtswege 'in de belasting aangeslagen 
werd bij toepassing van artikel 56 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, omda t hij cle door 
de aclministratie gevraagcle inlichtingen 
niet te bekwamer tijd verstrekt heeft · 

Overwegende dat het daarenboven ~ast
stelt dat de administratie, om de belas
ting van · ambtswege te vestigen, met de 
normale Winsten en baten van slechts een 
soortgelijke belastingplichtige rekening 
heeft gehouden, dan wanneer de wet die 
vergelijking met verschillende soortgelijke 
belastingplichtigen zou vereisen; 

Overwegende dat, luidens artikel 56 van 
de samengeschakelde wetten, bij niet-aan
gifte, bij niet-indienen van de verant
woordingsstukken of niet overleggen· van 
de gevraagde inlichtingen binnen de be
paalc1e termijn, de administratie gerech· 
tigcl is de belasting van de belastingplich
tige van ambtswege te vestigen; 

Overwegende dat de wet de wijze be· 
paalt waarop die vestiging moet geschie
den; 

Dat de bewijslast van het juiste bedrag 
van de bela:stbare inkomsten, in dat ge
m!, op de belastingplichtige zelf rust; 

Dat, onder voorbehoud van dat bewijs, 
de administratie gerechtigd is de belasting 
te vestigen· bij middel van vermoedens ; 
dat artikel 56, alinea 1, inderdaad, be-



-610 

paalt aut «de adminish·atie· de belasting 
van de belastingplichtige van ambtswege 
vestigt, op gron(l van bet vermoedelijk 
bedrag van de belastbare inkomsten 11 ; 

Overwegende dat de enkele beoordeling 
van de belastbare inkomsten door de con
trolenr-zetter, zelfs in geweten ge<laan, 
llet willekeurig karakter zou hebben dat 
de wet wil verbieden; dat zij niet voldoet 
aan de aan de administratie opgelegcle 
verplichting bij vermoedens te werk te 
gaan; 

Overwegencle dat vermoedens gevolg
trekkingen zijn die nit een bekend feit af
geleid worden om tot een onbekend feit te 
besluiten·; 

Overwegencle dat, wallJleer het, zoals in 
onclerhavig geval, over· inkomsten gaat, 
behistbaar krachtens lid 1° van para
graaf 1 van artikel 25 van de samenge~ 
scllakelde wetten, de wet bepaalt nit welk 
gekencl feit, bij gebrek aan bewijs, het 
bedrag der belasting van ambtswege kan 
worden afgeleid; 

Dat, inderdaad, artikel 28, alinea 1, van 
de samengescllakelde wetten bepaalt dat, 
bij gebrek aan bewijskraclltige gegevens, 
geleverd hetzij door cle belanghebbenden, 
lletzij door het beheer, de belastbare in
komsten bepaald worden naar de normale 
winsten van soortgelijke . belastingplichti
gen en met inachtneming van de elemen
ten, welke clie bepaling opsomt; alsme~le 
van alle andere nuttige inlichtingen ; 

Overwegencle dat, in geval van aanslag 
van ambtswege, evenmin als in geval van 
aanslag volgens de bij artikel 55 van de 
samengeschakelcle wetten voorziene pro
cedure, de Staat, als belasting, niet meer 
mag ontvangen dan wat wettelijk ver
schuldigd is; 

Overwegende dat de aanslag van ambts
wege op zichzelf geen fiscale sanctie is, 
doch een andere handelwijze tot vestiging 
van de belasting; dat de sanctie welke de 
tekortkomingen van cle belastingplichtige 
treft - tekortkomingen die tot de aanslag 
van ambtswege aanleiding geven.- elders 
ligt; dat zij claar te vinclen is, waar de 
wet die maatregel voorziet, in het feit 
dat de op het niet aangeg·even g·edeelte 
van cle inkomsten verschuldigde belastin
gen verdrieclubbelcl worden in de voor
waarden welke artikel 57 van de samen
geschakelde wetten bepaalt ; 

Overwegende dat het arrest hierop wijst 
aat in onclerhavig geval, de vergelijking 
met een soortgelijk belastingplichtige te 
onbepaald is om in aanmerking te kunn~n 
genomen worden ; 

Overwegencle dat dus de reclen, volgens 
welke het hierboven aangeduicl artikel 28 
de vergelijking vereist met verschillende 
belastingplichtigen, als overboclig voor
komt; 

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

30 Mei 1950. - 2• kamer. - TToorz-itte1·. 
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer: 
waarnemencl voorzitter. - TTeTslaggeve·r, 
H. Bayot. - Gelijkluidende conolusie, 
H. W.-J. Ganshof van der Meerscb,, · advo
caat-generaal.- Pleite1·s, HH .. Van Leyn
seele en della Faille d'Huysse. 

•le KAMER.- 1 Juni 1950. 

ONTEIGENING TE ALGEMENEN 
NUTTE.- NEERLEGGING VAN EEN PERCEELS-· 
GEWIJS PLAN. - GEEN VERLOOP, ZELFS ·oP 
SOMMAIRE WIJZE, DER WERKEN. - WE'ITE
LIJKE PLEEGVORMEN NIET VERVULD. 

Op stntf v(l;n.. 1vietigheid vent de ·rechtSjJle
ging schl'ijft de wet van 27 .Mei 1870 cle 
neerlegging voor op het yemeentehu·is 
van een ontweTp bevattencle, ni.et alleen 
het 1Jlan van cle te onteigenen 1Je1·celen, 
1J~ctaA· tevens V(l;n_het ve1·loop. van de uit 
te voeren werken ·of althans de aandui
ding van cle beg1'MI·Zing vcm deze we1'-
7cen (1). (Wet van 27 Mei 1870, art. 2 
en 3.) 

(TASSIGNONG, T. NATIONALE :I.IAATSCHAPPIJ 
DER W ATERLEIDINGEN,) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het. bei:ltreden 
arrest, op 26 Januari 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig midclel : schending van 
artikelen 11 van de Grondwet, 544 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 4 en 5 ''all 
de wet cld. 17 April 1835 op de onte'igening· 
te algemenen nutte, 1, 2, 3', 5 en 9 van de 
samengeschakelde wetten dd. 1 Juli 1858 
en 15 November 1867 op cle onteigenin:g 
bij stroken, 1, 2, 3, 5, 6 en 8 van de wet 
dd. 27 Mei 1870 tot vereenvoucljging van 
cle administratieve· pleegvormeu· in zake 
onteigening te algemenen lllltte, cloordat 
het bestreden arrest, alhoewel h~t vast
stelt dat het administratief onderzoek in 
onderhavig geval geopend werd op een ont
werp clat enkel een perceelsgewijs . plan 
van het te onteigenen goecl bevatte, bij u.it~ 
sluiting van alle om het even welke aan
cluicling ook van het verloop van cle uit te 
voeren werken en met het oog w:aarop cle _ 

(1) Over de redenen van de neerlegging van 
een ontwerp· dat bet verloop der nit te voeren 
werken aangeeft en de onteigening rechtvaar
digt, zie Rep. p1-at. de d•·. belge, v' Exp•·opria
tion pov.r cause d'utilite publique, n" 67 en 71/t; 
GENOT, «De la procedure admini'itJ:ative et·ju
diciaire en matiere d' Bxpropriation· pour cause 
d'utilite publique », Belg. fud., 1933, col. 4~.1. · 


