
ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKING 

NEDERLANDSE TEKSTEN 

JAARGANG 1951 

2e KAMER. - 18 September 1950 
1° VOORZIENING IN VERBREKING. 

- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTI.T 
EISERES. - VOORZIENING GERIOJIT TEGEN DE 
BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING. -
0N'J'I'ANKELIJKHEID BEPERKT TOT DE VEROOR
DELING TOT DE KOSTEN VAN DE PDBLIEKE VOR
DERING. 

2° GENEESKUNDE.- TANDHEELKUNDE.
BEOEFEND DOOR DE HODDER VAN EEN WETEN
SOHAPPELIJK DIPLOMA VAN LICENOIAAT IN DE 
TANDHEELKDNDE, HANDELENDE ONDER DEK
KING VAN EEN HODDER VAN EEN WETTELIJK 
DIPLOMA. - 0NWETI'ELIJKE BEOEFENING. 

3° GENEESKUNDE. - TANDHEELKDNDE. -
HODDER VAN EEN WETTELIJKE TITEL DIE HEM 
1>fAOHTIGT DE TANDHEELKUNDE TE BEOEFE
NEN. - GEHOUDEN PERSOONLIJK DE BEWER
KINGEN IN DEMOND TE VERRIOHTEN. - VER
BOD ZE TE LATEN VERRICHTEN DOOR EEN ONBE
VOEGDE ONDER ZIJN DEKKING HANDELENDE 
DERDE. 

1° De voorziening van de burgiJ'rZijke paq·
tij tegen de ove1· de publieke vordel"ing 
gewezen besl-issing van V1"ijspraalc is 
slechts ontvankelijk in de mate waarin 
zij de verom·deUng tot ;de kosten van 
die vonlering .bet1·ett (1). 

2° De houder van ee~t wetenschappelijJ.; 
diploma van Ucenciaat in de tandheel
lmnde mag de twndheellcunde niet beoe
fenen; het is hem verboden een van de 
bij het lcon·inklijk besl~tit van 1 J~mi 1934 
omsolweven bewerlc1:ngen in de mond te 
ve?Tichten, zelfs indien hij handelt on
del· delclc·ing van een hou.de1· van een 
wettelijk diploma. (Wet van 12 Maart 
1818, art. 19; kon. besl. van 1 Juni 1934, 
art. 1 en 10.) 

3° De houder van een titel die hem mach
t-igt de tandheellc~tnde te beoefenen is 
geho7tden persoonl-ijlo de bewe1·kingen in 

(1) Zie verbr., 2 Mei 1950 (Bull. en PAsrc., 
1950,. I, 614). 
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de mond, omschreven bif het koninklijlc 
beslu.it van 1 Juni 1934 te ve?Tichten; 
hif mag ze niet laten verrichten doo1· 
een onbevoegde omler z·ijn de/eking han
delende denle (2). (Wet van 12 Maart 
1818, art. 19; kon. besl. van 1 Juni 1934, 
art. 7 en 10.) 

(« L'DNION DES DENTISTES ET STOMATOLOGISTES 
DE BELGIQUE ll, T. GHELBURD EN POLLERS.) 

ARREST. 

HE'£ HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Maart 1950 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. W at de over de publieke vordering 
gewezen beslissing betreft : 

Overwegende dat aanlegster, burger
lijke partij, niet ontvankelijk is om zich 
tegen de beslissing van vrijspraak van 
de beklaagden te voorzien ; 

II. Wat de over de vordering van aan
legster gewezen beslissing betreft : 

Over het eerste middel : scheij.ding VIJn 
de artikelen 1, 2; 3, 4, 5, 7 en 10 van het 
koninklijk besluit van 1 Juni 1934 hou
dencle reglement van de beoefening van de. 
tandheelkunde, 18, 19, 22 van de wet van 
12 Maart 1818 betreffencle de uitoefeniilg 
van de geneeskunde, 6 van de wet van 
15 Juli1849 op de inrichting van hefhoger 
ouclerwijs, 1, 66, 67, 71 van het Strafwet
boek, 3 en 4 van de wet van 17 April 1878, 
1382, 13;):1, 1384 van het Burgerlijk Wet
boek, D7 van de Grondwet, dootdat het 
bestreclen arrest, na vastgesteld te hebben 
dat verweerster tandheelkundige zorgen 
aan zekere klienten gaf, zelfs bij afwezig
heid van haar patroon, verweerder, en 
dat haar wetenschappelijk diploma « haar 
niet machtigde om de tandheelkunde te 
beoefenen ll, nochtans weigert zowel de te 

(2) Zie verbr., 19 September 1949 (Ar1·. 
Ye1"1Jr., 1950, blz. 3; Bull. en PAsrc., 1950, I, 3). 



!wren als de te laste van tweede verweer
<ler gelegde betkhtii1gen bewezen te ver
klaren, en verweenlers tot de schadever
goedingen te verourdeleu dour naulegster 
aangevrnagd ter herstelling van de haar 
door deze misdrijven veroorzaakte schade 
omdnt «men in onderhavig geval moet 
aannemen dat de llUndelingen van blo'klaag
den iu overelo'nstemming zijn gebleven met 
wat voortdnrend gebrnikelijk aangenomen 
wordt zonder een enkele rechterlijke tns
senkomst nit te Iokken, en dat, beklaagde 
Pollers, in die omstandigheden, gerechtigd 
was staancle te houden ... , dat zijn mede
beklaagde het recht had om onder zijn 
Ieiding te werken >>, en de goede truuw 
van beklaagcle aanneemt welke aile straf
rechtelijke verantwoordelij:kheid nitsluit, 
door te steunen op de verklaring van 
rector Fredericq van cle Universiteit te 
Luik : 

Overwegende dat verweerster verdacht 
waR van, zonder dnartoe bevoegd te zijn, 
de tandheelkunde beoefend te hebben ; 
clnt verweerder verdacht was van de arti
kelen 7 en 10 van het koninklijk beslnit 
van 1 .Tnni Hl34 overtreden te hebben, om, 
homier zijnde van het cliploma van tand
heelkuncle welk hem machtigt de hande
lingen voorzien bij artikelen 3, 4 en 5 van 
gezegd kunliliklijk beslnit te verrichten, 
niet persoonlijk gezegde handelingen ver
richt te hebben, en om nan eerste vnweer
ster, die daartoe niet bevoegd was, toege
laten te hebben ze onder zijn dekking te 
verrichten; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na in feite vastgesteld te hebben clat 
verweerster bij verweerder in hoedanig
heid van assistente gewerllt heeft, dat het 
gebeurde dat zij zekere klH!nten ver
zorgde zelfs in afwezigheid van ham' pn
trbon, alhoewel zij slechts hondster 
van een wetenschappelijk diploma was, 
welk, bij gebrek aan visa van· de me
dische commissie haar niet machtigde de 
tandheelknncle te beoefenen, niettemin de 
twee verweerders heeft vrijgesproken en 
de burgerlijke parti.i van haar eis tot 
schadevergoedingen heeft afgewezen; 

Dat die beslissing hoofclzakelijk steunt, 
hierop dat verweerster slechts hanclelde 
als assistente van verweerder die wette
lijk bevoegcl was om de tandheelkuncle te 
beoefenen, en dat, indien het gebeurde 
dat zij in zijn afwezigheicl zekere zorgen 
gaf, verweerster altijd haar tussenkomst 
heeft beperkt tot de zorgen, welke zij vol
gens haar wetenschapiJelijk {liploma be
voegd was te geven ; 

Overwegende dat artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 1 Juni 1934 op uit
dukkelijke wijze de beoefening van de 
tandheelkunde in het Rijk aan elke per
soon verbieclt die niet kan doen blij
ken van een der door clie bepaling aange-
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clnide titels, en namelijk aan hen die niet 
houders ziju van het wettelijk diploma 
van licencia at in de tandheelkunde ; 

Overwegende, dienvolgens, zoals het 
bestreden arrest het erkent, dat het aan 
verweerster toegekend wetensrhappelijk 
diploma haar niet machtigt de tandheel
kunde te beoefenen (artikel 6 van de wet 
van 15 .Jnli 1849 op het hoger onderwijs) ; 

Dat clit verbod zich ook uitbreiclt tot al 
de bewerkingen in de monel welke ·bi:) het 
koninklijk besluit van 1 J:nni 1934 be
paald zijn; 

Dat verweerster dus niet bevoegd was 
om een enkel dezer hanclelingen te ver
richten, zowel in aanwezigheicl als in de 
afwezigheid van yerweerder, daar arti
kel 7 van gezegd koninklijk besluit ove
rigens aan deze laatste, onder dekking 
van wie verweerster beweert gehandeld te 
hebben, als plicht oplegt ze persoonlijk 
nit te voeren ; 

, Overwegende, dat het bestreden arrest, 
dienYulgens in schending van de, hiervo
ren aangednide, in het middel bedoelde 
bepalingen beslist heeft dat de feiten ten 
laste van verweerders vastgesteld aan 
de toepassing van de strafwet ontsnapten 
en, vervulgens, cle vordering van de bur
gerlijke vartij heeft afgewezen ; 

Om die red en en, zonder de andere mid
delen te moeten beantwoorden, verbreekt 
de bestreden beslissing, doch enkel voor 
zoveel zij de burgerlijke partij tot de kos
ten van de publieke vorclering heeft ver
oordeelcl en haar vordering heeft afgewe
zen en ze tot tle kusten heeft veroor
deeld; beveelt clat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
het Hof van beroep te Luik en clat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerders tot de kosten; 
verwijst de zaak aldns beperkt naar het 
Hof van beroep te Brussel. · 

18 September 1950. - 2~ kamer. - Voo1·
.,ittet' en ve1·slaggever, H. Connart, raads
heer waarnemencl voorzitter. - GeUjklui
d,en(/,e condus-ie, H. Colal'{l, aclvocaat-gene
raal. 

2e KAMER.- 18 September 1950 
1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - lVIIs

DRIJVEN. - BEWIJSMIDDELEN VAN GEMEEN 
RECHT. 

zo BEWIJS. - CoRRECTIONELE ZAiKEN. -
ANDERE ELEMENTEN DAN DE PROCESSEN-VER

BAAL, VERSLAGEN OF GETUIGENISSEN, -WET
TELIJRHEID. 

3° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - BEWIJSELEMENTEN. - Sou
VEREIII'E BEOORDELING. 



4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL OP EEN ONJUISTE 
INTERPRETATIE VAN RET ARREST GESTEUND. 
-- MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

5° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSOHUL
DlGD GELOm'. - STRAFZAKEN. - JNTERPRE
'l'A1'IE VAN CONCLUSIES DOOR DE REOHTER OVER 

D!~ GROND. - VERENIGBAAR MET DE BEWOOR
DINGEN VAN DE AKTE. - SOUVEREINE INTER
PRETATIE. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN FJN 
ARRES'.rEN. - STRAL'ZAKEN. - CoNCLU
HIEs VAN DE llEKLAAGDE VERKLAHENDE DAT 
ZIJN SCHULD NIET BEWEZEN 18. - ARREST 
VAN VEROOHDELING OP DE TEGENOVERGESTELDE 
BEWElUNG GEfl'l'EUND. - VEBOORDELING WE'l'
TELIJK GEMOTIVEEHD. 

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
AHRES'J'EN. - STRAFZAKEN. -DAGVAAR
DING om IN DE llEWOORDlNGEN DER WET DE 
VERSCHILLENDE WIJZEN VAN DEELNEMING AAN 
HET MISDRIJ~' BEDOELT. - GEEN CONCLUSlEN 
0\'ER Dl'l' PUNT. - ARREST \'AN VEROORDE
LlNG, DAT DE AANGENOI\IEN WIJZE VAN DEELNE
J\IlNG, NIET NADER BEPAALT. - VEROORDELING 
WETTELIJK GEMOTIVEERD. 

so REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VER
PLICHTING VOOR DE REOHTER ZIJN BESLISSING 
TE MOTIVEREN. - GEEN VERPLICHTING DE .RE

DENEN VAN ZlJN BEWEEGREDENEN TE GEVEN. 

1 o De misd1"ijven in zalcen van douanen en 
acc·ijnzen lcunnen volgens cle gemeen
rechtelijlce Tegelen van het TVetboelc van 
st'l'afvo·rde·l"ing bewezen worclen (1). 
(Wet van 26 Augustus 1S22, art. 247.) 

2° De C01Tectionele 1·eohter mag met an
cle1·e bewijselementen dan processen-Ve1·
baal, verslagen of getuigervissen relce
ning houden (2). (Wetb. van strafv., 
art. 154, 189 en 342.) 

3o Behmtdens bijzondere wetsbepaling, be
oo·l·deelt de stntf'rechter smwe1·ein de 
wanrde van de hem onclerwm·pen be
wijselernenten (3). 

4° Mist grondslag i-n feite het micldel dat 
op een onjuiste inte1·pretatie van cle be
streclen beslissing steunt (4). 

5° De· inteqwetatie, clie cle 1·echter over 
cle g1"0nd nan de concl·usies geeft, is so~t
verein, wanneer ziJ niet onverenigbaa1· 
met de te1·men van cle alcte is (5). 

(1) Verbr., 27 Juni 1949 (ATr. Ve,·b1·., 1949, 
biz. 419; Bull. en PAsiC., 1949, I, 477). 

(2) Verbr., 14 Mei 1934 (Bull. en PAsrc., 1934, 
I, 275). 

(3) Verbr., 28 Juni 1950 (A1"1-. YeTbr., 1950, 
biz. 675; Bull. en PAsrc., 1950, I, 768). 

(4) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
7 Juli 1949 (Bull. en PASIC., 1949, I, 531). 

(5) Verbr., 14 Juni 1949 (A1·r. Verb1·., 19.50, 
biz. 38<1; Bull. en PASIC., 1949, I, 436). 
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6° Wnnneer cle belclaagcle z-ich in zijn con
clusien er toe bepe1·kt heett te verlclaren 
rlat ~dt rle stu !."ken niet vor!'l"tvloeit dat 
h·ij het miscl1"ijf gepleegd heeft, is wet
telijlc gemotivee1·d het an·est van ver
oo·rdeling hierop gesteumd clat de feiten 
bewezen zijn gebleven door het 1'661' het 
hof geda((.n. onderzoelc (6). 

7° W annee1· de dagva((.1·ding de deelneming 
van lle beldaagde nnn het wanbedrijf be
doelt volgens de ve·rschillende door de 
wet voorziene wijzen, is cle rechter, bij 
gebrelc aan conclu.sies ove·r clat punt, 
nciet geho·uclen, wannee1· hij de betich
ting bewezen ve1"1clna1·t, de wijze te 
bepalen wnamp hij cle ve'roordeling 
steunt (7). 

so Indien ;de rechfer de verplichting heeft 
zijn beslissmg te motiveren, is hij niet 
gehouden de redenen. van zijn beweeg1·e
llenen te geven (8). (Grondwet, art. 97.) 

(DE BOCK EN DE BROE, '1'. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 April 1950 door liet Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Wat de voorziening van: De Bock 
aangaat: · 

Over het enig mid del : schencling van de 
artikelen 1317 van !let Burgerlijk Wet
boek, 154, 155 en 1S9 van het Wetboek van 
strafvordering, 1S3, 233, 234, 239 en 245 
tot 249 van de wet van 26 Aug·ustus 1S22, 
doordat de veroordeling van aanlegger 
hoofdzakelijk gegroncl is op een stuk 
welk in het dossier voorkomt onder num
mer 10, dan wanneer clit stuk noch als 
getuigenis, noch als proces-verbaal, noch 
als verslag kon aangezien worden, en dat. 
!let bewijs van het aan aanlegger ver
weten misdrijf, hetzij uit de getuigenis
sen, hetzij uit de processen-verbaal, of 
ver~lagen moest blijken : 

Overwegende dat de artikelen 154 en 
189 van het vVetboek van strafvordering, 
betreffende het bewijs van de overtredin
gen en wanbedrijven welke krachtens 
artikel 247 van de wet van 26 Augustus 
1S22 in zake douanen en accijnzen toepas
selijk zijn, slechts aanwijzend zijn; 

Overwegende dat in gezegde zaken, de 
correctionele rechter clus acht vermag te 

(6) Verbr., 21 Februari en 2 Mei 1949 (A,., .. 
F erbr., 1949, biz. 140 en 295; Bull. en PASIC., 
1949, I, 156 en 331). 

(7) Verbr., 7 Maart 1949 (A1·r. Fe1·br., 1949, 
biz. 164 en 165, nota 3; Bull. en PAsrc., 1949, 
I, 185), biz. 186, kol. 2, in fine. 

(8) Verbr., 20 Februari 1950 (An·. Fe1·br., 
1950, blz. '105; Bull. en PASIC., 1950, I, 430). 
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slaan op andere bewijsmiddelen dan de 
vrocessen-verbual, verslagen of getuige
nissen; dat bij er van cle bewijskracbt 
souverein beoordeelt; 

Overwegende tlienvolgens dat, welke de 
aard van llet kwestieus stuk weze, de 
rechter over c1e grond zi.in overtuiging kon 
staven op <lit stuk, regelmatig in het dos
sier neergelegd en aan een debat op tegen
spraak onderworpen, zonder een enkel 
van de in het middel bedoelde wetsbepa
lingen te schenden ; · 

Waaruit volgt dat bet middel naar 
recbt faalt ; 

II. Wat de voorziening van De ·Broe 
aangaat : 

Over het eerste miduel : scbending van 
bet geloof clat aan de akten gient gebecht, 
doordat het hof van beroep de verklarin
gen van soldaat Mathieu inroept om te 
beweren dat deze bijzonderheden verstrekt 
beeft betreffende de handelingen van aan
legger, dan wanneer soldnat ·Mathieu 
aanlegger nooit in zijn verklaringen lleeft 
genoemd, en doordat het hof van beroep 
nit de conclusies van aanlegger afieidt dat 
deze « erkent zich rekenscbap gegeven te 
hebben van het onregelmatig karakter >> 

van de verrichtingen waaraan bij deel
nam, dan wanneer de ~onclusies van aan
legger vermelclen dat « hij er zich on
getwijfeld rekenschap van gaf dat de han
delsverriclltingen van eerste beklaagde 
niet volkomen regelmatig :waren ... , dat 
hij nochtans volstrekt onwetend was dat 
het over bij sluiking ingevoercle goederen 
ging »; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, wat aanlegger be

treft, de rechter over de grond zijn over
tuiging niet grondt op de verklaringen 
van soldaat Mathieu, maar op andere be
wijsmiddelen, onder meer op de erkenning 
door aanlegger in zijn conclusies uitge
bracht ·en op het geheim karakter van 
zijn tussenkomst ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegemle dat de interpretatie door 

het arrest aan de conclusies van aanlegger 
gegeven niet onverenigbaar is met hunne 
bewoordingen; dat zij, clienvolgens, sou
verein is; 

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

Over het tweede middel : schencling van 
artikel 97 van de Grondwet : 1° doordat 
het bestreden arrest de conclusies niet be
antwoord heeft waarbij aanlegger staande 
bield, nooit op welke man1er ook aan de 
betlrieglijke invoer cleel g.enomen' te heb
ben; 2° doorclat bet bestreclen arrest niet 
bepaald heeft op welke manier de aanleg
ger aan de sluikinvoer zou deelgenomen 
hebben; 3° doordat, om alle mogelijkheid 

van goede trouw in hoofde van aanlegger 
nit te sluiten, het hof nm beroep steunt 
op het geheim karakter. van aanleggers 
tussenkomst, zonder aan te duiden in wat 
de verrichting in hoofde van deze laatste 
geheimzinnig zou geweest zijn; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat op de bewering door 

aanlegger bij conclusies aangevoerd, « dat 
nit de stukken van het dossier niet blijkt 
dat tweede beklaagde (hier aanlegger) op 
welke manier ook aan de sluikinvoer deel 
heeft genomen >> het bestreden arrest op 
passende wijze heeft geantwoord door te 
verldaren dat de te laste van aanlegger 
aangenomen feiten bewezen zijn « geble
ven door het onderzoek voor het bof ge
daan »; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger gedaagd 

was om 2.100 fiessen champagne bedrieg
lijk ingevoerd te hebben « hetzij om het 
misdrijf uitgevoerd te hebben, hetzij om 
aan de uitvoering er van rechtstreeks :rn:e
degewerkt te hebben, hetzij om als be
langhebbende op welke wijze ook aan de 
sluilring deel te hebben genomen »; 

Overwegende dat dezelfde straf toege
past wordt op hem die dergelijk misdrijf 
uitvoert en op deze clie er aan deel neemt 
volgens een in de dagvaarding bedoelde 
wijze (wet van 6 April 1843, art. 19 en 
28; Strafwetb., art. 66) ; 

Overwegende dat, bij gebrek aan con
clusies over clit punt, de rechter over de 
grond om de betichting bewezen te ver
klaren niet gehouden was de wijze te be
palen waarop aanlegger aan het misdrijf 
deel nam; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat de verplichting om de 

beslissing te moti veren deze niet mede
l.Jrengt de redenen van de motieven aan 
te geven; 

Waaruit volgt dat geen enkel van de 
onderclelen van het middel kan aangeno
men worden; 

Overwegencle, voor het overige, dat de 
memorie slechts feitelijke beschouwingen 
inroept waarvan de beoordeling aan het 
toezicht va11 het Hof van verbreking 
ontsnapt; 

En overwegende, wat de twee aanleg
gers betreft, dat de substantHlle of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing oyereenkomstig de wet is ; 

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

18 September 1950. - 2° kamer. -
Y oo1·zitter, H. Fettweis, raadsheer waar
nemend voorzitter. Y erslaggever, 
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H. Daubresse. - GelijTcluidende conclu
sie, H: Oolard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 18 September 1950 
1° UEDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- BEWEEG
REDENEN MOETEN DE ENE DOOR DE ANDERE 
UITGELEGD WORDEN. 

2° MIDDELEN TOT VERBHEKING. -
STRAFZAKEN. - l\'IIDDEL DAT EEN GEBREK AAN 
ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOERT. -
PASSEND ANTWOORD. - MIST GRONDSLAG IN 
FEI'l'E. 

1 o De beweem·eaenen vun een vonnis moe
ten de ene door de andere ttitgelertd 
worden; er bestuat geen tegenstdjdi g
heid tussen de beweeg1·eaenen, wunneer, 
vergelelcen de ene met de unde1·e, zij 
zonde·r clttbbelzinnighei(/, ae becloeling 
van de 1·echter laten bUjken (1). 

zo M·ist grondslag in fe-ite het middel dat 
een gebrel;; cw:n untwoonl op de concltt
&ies aanvoe1·t, dan wanneer deze in het 
vonn:is een pnssend antwoonl gelcregen 
hebben (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E NAMEN 
EN SCIIOUMACHER, '1'. LE HARDY DE BEAL'LIEU.) 

ARREST. 

HET HOlP; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 Februari 1950 in hoger beroep 
door de Oorrectionele Rechtbank te Na
men gewezen ; 

Over de voorziening van het openbaar 
ministerie : 

Over llet enig milldel : schending van 
artikel H7 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis zijn dispositief door te
genstrijclige overwegingen rechtvaardigt, 
hetgeen met gebrek aan motivering ge
lijl}staat : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, na verschillende beweegreclenen 
w·aarin hij uitdrukkelijk en zonder enige 
tlubbelzirinigheid het bestaan van elke 
fout in hoofde zowel van aanlegger als 
van meclebeklnagde Le Hardy de Beaulieu 
ontkent, in cleze bewoorclingen besluit : 
<< Dat het betwist ongeval eerder het ge
volg is van · toevallige oorzaken dan van 
gekarakteriseerde feiten te wijten aan 
beicle beklaagden '' ; 

(1) Verbr., 7 Maart 1950 (Arr. T'erbr., 1950, 
blz. 453; Bull. en PASIC., 1~50, I, '181). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
31 Januari en 23 Mei 19•19 (A''''· T?e1·br., 1949, 
blz. 81 en 3!7; Bull. en PAsrc., 1949, I, 89 en 
a92); 24 Januari, 20 Juni en 8 September 1949 
!Bull. en PAsrc., 1949, I, 58, 458 en 575). 

Overwegende dat de beweegredenen van 
het bestreden vonnis de ene door de an
dere moeten uitgelegd worden; dat uit 
hun vergelijking, niettegenstaande de 
weinig passende vorm welke de rechter 
over cle grond aan zijn bedoeling gaf, 
blijkt dat deze nit de vaststellingen door 
hem zo pas gedaan, het besluit heeft wil
len afieiden dat zich opdrong, nameliH' 
clat het ong;eval aan een toevallige oor
zaak en niet ann een font van beklaag
clen te wijten was ; 

Overwegende, dienvolgens, tlat uitge
legd in hun g-eheel, zoals behoort, de be
weegreclenen -van het bestreclen vonnis 
klaar zijn en zonder tegenstrijdigheid; 

Dat ·het middel in feite niet opgaat ; 

Over de vordering ingestelcl door Albert 
Schoumacher, in de hoedanigheicl van 
burgerlijke partij tegen Le Hardy de 
Beaulieu : 

Over het eerste miclclel : 

Over llet tweede middel : scllending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis fle conclusies van aan
legger niet heeft beantwoord, waarin be
weercl wercl : a) clat verweerder nog niet 
begonnen was met voor te steken, vennits 
de door de botsing gelaten sporen aanto
nen dat het voorste van cle wagen van ver
weerder frontaal tegen llet achterste van 
cleze van aanlegger stootte; b) dat wel 
bleek dat verweerder zich v66r de aanrij
cling rekenschap hacl gegeven van de aan
wezigheid van de honcl op de baan, ver
mits hij nan de verbalisant verklaarcle 
clat het ongeval veroorzaakt ·werd door 
een lionel die de baan overstak, clan wan
neer elk vonnis, om gemotiveerd te zijn, 
de door de partijen regelmatig neerge
legtle conclusies moet beantwoorden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, volg-ens cle bewoorclin

gen· van het bestreden vomiis, « de plotse
ling door Schoumacher gedane beweging 
feitelijk niet kon voorzien worden door 
Le Hardy die zich gereed maakte om op 
normale wijze voor te steken, op een 
plants waar dit niet verboden was; dat 
enkel het plotseling remmen van Schori
macher het ongeval deed ontstaan, zonder 
dat dit remmen nochtans in de voorwaar
clen waarin dit gebeurcle in hoofde van 
Schoumacher een font kan uitmaken "; 

Overwegencle dat de rechter over de 
grond, waar hij aldus vaststelt dat de 
wagen van aanlegger naar links uitweel,, 
t. t. z. clat hij zich tegen cleze van ver
weercler kwam plaatsen, het argument 
beantwoorcl heeft dat in conclusies door · 
aanlegger afgeleicl werd nit het feit clat 
het achterste van zijn wagen frontaal 
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door bet voorste van deze van verweerder 
werd aangereden; 

Over bet tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis, 

om te beslissen dat de rijbeweging van 
aanlegger door verweerdPr ni~t kon voor
zien worden, aanneemt dat enkel bet plot
seling remmen van aanlegger, die zijn 
wagen naar links deed uitwijken, bet on
geval deed ontstaan; 

Overwegende dat waar het dergelijke 
oorzaak aan de onvoorzienbaarheid toe
kent, llet op im11liciete doch zekere wijze 
de conclusies van aanlegger beantwoordt 
luidens well~:e verweerder de beweging 
van aanlegger moest voorz;ien om de 
enkele reden dat bij zicll v66r de aanrij
ding rekenscbap bntl gegeven van de aan
wezigbeid van een hond op de bnan; 

Dat de twee onderdelen van het middel 
in feite niet opgaan; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt Albert Schoumacher 
tot de kosten van zijn voorziening en tot 
een vergoeding van 150 frank jegens ver
weerder ; legt de Iwsten van de voorzie
ning van het openbaar ministerie ten 
laste van de Staat. 

18 September 1950.- 2e kamer.- Voor
zUter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Dau
bresse. - Gelijlcl?tidende conclusie, H. Co
lard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 18 September 1950 

v ALSHEID. - VALSHEID IN GESCHRIF1'EN. 
- FAC1'UREN EN COGNOSSEMEN1'EN OPGEMAAK1' 
OP NAAM VAN EEN BANK PANDHEBBENDE SCHULD
EISERES VAN DE VENN001'SOHAP VERKRIJGS1'ER 
EN BES1'EMMELINGE. - TEN EINDE DE DERDEN 
1'E BELE1'1'EN HUN RECH1'EN 1'EGEN DIE VEN
N001'SCHAP Ull' 1'E OEFENEN. - STRAFBARE 
VALSHEID. 

Maakt een valsheid wit, het opmaken van 
tacturen en counossementen op naam 
van een banlc, panclhebbencle sch~tlclei
se1·es van cle vennootschap cl·ie ver
Tcrijgster en bestemmelinge is, ten eincle 
de derden te beletten de 1·echten 1tit te 
oefenen clie zij teyen d'ie vennootschap 
Tconden hebben. (Strafw., art. 196.) 

(MAERE, 1'. NAAMLOZE VENN001'SCHAP 
« OHARBONNAGES D'ARGEN1'EAU ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 Februari 1950 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering : 

Over het mkldel : schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet, 25, meer be
paald 25, alinea 2, van de wet van 15 De
cember 1872 houdende titels I tot IV van 
boek I van het Wetboek van koophandel, 
89 van de samengeschakelde wetten van 
21 Augustus 1879, 12 .Juni 1902 en 10 Fe
bruari 1908 op de zeevaart en de binnen
vaart, vormende boek II van het Wetboek 
van koophandel, 193, 196 en 197 van het 
Strafwetboek, doordat het bestreden arrest 
cle betichtingen van valsheicl en van ge
bruik van een vals stuk ten laste van aan
legger bewezen heeft verklaard om reden 
clat geen enkel element van het dossier 
het bewijs zou hebben bijgebracht dat de 
<< Banque Populaire Suisse » eigenares -
zou geworden zijn van cle door de Ko
lenmijnen van Sinte-Rita na 3 Juli 1948 
verzonden schepen kolen, en dat nit 
zekere elementen van het dossier het for
meel en ontegensprekelijk bewijs blijkt 
dat het de vennootschap « Touscharbons >> 
is die cle enige eigenares en de werkelijke 
bestemmeling van gezegde ladingen geble· 
ven is, in strijd met de aanduidingen op 
de facturen en cognossementen, zonder 
evenwel het middel van de conclusies van 
aanlegger te beantwoorden, clie beweerde 
dat ten genoege van rechte bewezen is 
dat de « Banque Populaire Suisse >> de 
werkelijke koper en eigenares van de be
twiste ladingen was door het feit, ener
_zijds, dat de op haar naam opgemaakte 
factnren door haar aanvaard waren ge
worden en dat, anderzijds, de eveneens 
op haar naam opgemaakte cognossemen· 
ten !mar tot eigenares van de lading 
mankte tot Iaten volgen ter harer volle 
en uitsluitende beschikking volgens het 
voorschrift van nrtikel 8H van de wet 
ov de zeevanrt en de binnenzeevanrt, en 
doonlat de beslissing, waarbij aanlegger 
veroordeeld wordt, derhnlve niet naar de 
eis van de wet gemotliveerd is : 

Overwegende dat aanlegger beticht was 
van valsheid in geschriften en van g'e
bruik van een vals stuk om, in· zijn hoe
danigheid van bestuurder-beheerder van de 
Kolenmijnen Sinte-Rita, met bedrieglijk 
opzet, de waarheid te hebben vervalst bij 
het opmaken van twee facturen en twee 
cognossementen op naam van ·de cc Banque 
Populaire Suisse >> ter gelegenheid van 
kolenleveringen, il); werkelijkheid bestemd 
voor de Zwitserse vennootschap « Tous
charbons >> te Bazel, en om van die valse 
stukken gebruik te hebben gemaakt, we· 
tende dat zij vals waren; 

Overwegende dat aanlegger in regelma
tig v66r de rechter over de grond genomen 
conclnsies als verweermiddel opwierp 
dat de « Banque Populaire Suisse >> de 



werkelijke koopster en eigenares van de 
betwiste ladingen was ; dat dit uit het feit 
bleek dat de op naam yan die bank opge
maakte facturen door haar waren aan
vaard g·eworden en dat de betwiste co
gnossementen haar bestemmeling van de 
lacling maakten tot laten volgen ter barer 
volle en uitslultemle beschikking : 

Overwegende dat de vraag waarover de 
rechter over de grond verzocht was uit
spraak te doen, precies de vraag was of 
de documenten, welke ingeroepen werden 
tot bewijs van cle eigendom van de kolen
leveringen in hoofde van de « Banque Po
pulaire Suisse >> en welk ham· normaal 
recht tot de afievering gaven, niet het ge
volg waren van een beclrieglijke verval
sing van de waarheid, van een veinzing 
welke aan derden schade zou kunnen be
rokkenen; 

Overwegencle dat het arrest er dienaan
gaande op wijst, hetzij door verwijzing 
naar de beweegredenen van de eerste 
rechter, hetzij door eigen overwegingen, 
dat uit zekere elementen van het dossier 
!let formeel en ontegensprekelijk bewijs 
volgt dat het de vennootschap « Touschar
bons >> is welke de enige eigenares en de 
werkelijke bestemmelinge van gezegde la
dingen was, in strijcl met de v'ermelclingen 
van de facturen en van de cog·nossemen
ten; dat dit namelijk volgt nit de han
delsbetrekkingen tussen de << Banque Po
pulaire Suisse>> en !le << Banque Cop11ine >> 
te Namen alsook uit de tussen deze laat
ste, de kolenmijnen Sinte-Rita en « Tou
scharbons >> gevoerde briefwisseling; dat 
de tussenkomst van de « Banque Populaire 
Suisse ll, in de onderhandelingen, welke 
aanleidiug gaven tot de vervolgingen 
« slechts schijnbaar is>>; 

Dat, clienvolgens, volgens het arrest, 
« het opmaken van de facturen en van de 
cognossementen op naam van een derde, 
zelfs indien deze pandhebbende schuldei
ser wa:;;, in hoofde van Maere een verval
sing van de waarheid uitmaakt >> ; dat 
die vervalsing bedrieglijk was, vermits 
<le gevoerde briefwisseling bewijst dat 
die vervalsing tot doel had de derclen en 
uamelijk de burgerlijke partij te beletten 
de rechten uit te oefenen welke zij tegen 
<< Touscharbous ll zontlen kunnen gehacl 
hebben; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
door die vaststellingen en overwegingen 
tle te laste van aanlegger uitgesproken 
veroordeling wettelijk gemotiveerd heeft 
Pn op passende wijze het gedeelte van de 
c·onclusies dat het voorwerp van het mid
del uitmaakt beantwoorcl heeft; 

Dat het mid del in feite niet opgaat; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 

7-

is tegen de beslissing over de burgerlij]re 
vorclering : 

Overwegencle dat het arrest, hetwelk op 
ffit punt de beslissing van de eerste rech
ter bevestigt, de eis ontvankelijk en ge
grond verklaart, cloch de heropening van 
de clebatten beveelt om aan de burger
lijke partij toe te laten het bedrag van de 
door haar geleden schade te rechtvaarcli
gen; 

Dat die beslissing, welke niet gewezen 
wercl over de bevoegdheicl, geen eindbe
slissing is : 

Dat de voorziening clienvolgens niet ont
nmkelijk is ; 

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

18 September 1.950.- 2e kamer. -· Voor
.zUter en verslnogeve·r, H. Connart, raads
heer waarnemencl voorzitter. - Gelijl•
lnhlencle conclusle, H. Colard, flclvocaat
generaal. 

le KAMER.~ 21 September 1950 

BINDENDE BEOORDEI~ING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
BURGlcRLI,JKE ZAKEN. - LOKAAL 'JOT MAGA
ZLJN nES1'EMD. - SoUYEHEINE nEOORDELING. 

De vma.fJ, of een lokaa.l al rlnn n·iet tot 
magnzijn of tot 01J8la.fJJilrwts va.n goerle-
1'en bestenul ·is, hnngt va:n feitelijlce ele
menten nf, wna.1·vnn de 1Jeoo1·cle!ing aan 
de rechter over rle rtronrl be/wort. 

(NAAMLOZE VENN001'SCHAP « LA FONCIERE ll, 
• 'l'. KAME1''l'E.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op lH November 1947 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : scllending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest aanlegster veroorcleeld 
heeft tot betaling van de door verweerder 
gevonlenle verzekeringl'lvergoecling om 
reden dat, krachtens cle bijzonclere voor
waarclen van de verzekeringspolis, « de 
goeclereri door (lleze) geclekt waren voor 
zoveel zij in een pltiats lagen tot het 
gebruik van magazijn bestemd >> en « dat 
dit wel ten deze het geval is, vermits cle 
onmicldellijk na de diefstal ter plaats ge
roepen gemeentepolitie vastgesteld heeft 
dat de plaats waar tleze gepleegcl werd 
tot bergplants van stoffen client ll, hoewel 
anderzijds vaststellencl clat verweercler 
« tot het plaatsen van electrische bellen 
had beslist en dat hij, in afwachting daar
van cle goederen in cle door de concierge 
betrokken kamer had gel~gcl >>, doordat 
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die motieven tegenstrijdig ZIJn, vermits, 
van het ogenblik af waarop volgens het 
arrest de goederen zich bevonden, in een 
« bewoonde kamer ... >> zij niet meer kon
dep. beschouwcl worden als liggend in een 
<< plaats bestemcl tot het gebrnik van ma
gazijn >>, claar die twee aanwenclingen van 
een zelfcle plaats elkaar nitslniten, door
dnt, het bestreclen arrest, dienvolgens, 
beslist heeft clat de cliefstal gedekt was 
door de verzekering en aanlegster heeft 
veroorcleelcl op grond van tegenstrijclige 
motieven welke met een gebrek aan be
weegredenen gelijkstaan : 

Overwegencle clat het middel het arrest 
Yerwijt zich tegengesprolren te hebben 
met te verl;:laren enerzijds clat de diefstal 
gepleegd wercl « in een lokaal tot het ge
bruik van magazijn bestemd >> en, ancler
zijcls, clat verweerder voorzorgen heeft 
willen nemen om de clieven te verwijde
reu, onder meer, door het plaatsen van 
electrische bellen, en dat hij in afwach
ting daarvan de goederen had gelegd « in 
een door cle concierge betrokken kamer >> ; 

Overwegende dat de vraag te weten of 
een lokaal al clan niet tot het gebrnik van 
magazijn of tot opslagplaats van goecleren 
bestemd is, van feitelijke elementen af
hangt waarvan de sonvereine beoordeling 
aan de rechter over de grond behoort; 

Overwegencle dat er geen tegenstrijdig
heid bestaat tnssen cle vaststelling dat 
een lokaal « door de concierge betrokken 
is >> en de vaststelling dat dit lokaal ter
zelfdertijd tot <( opslagplaats van goecle
ren >> client; 

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

artikel 97 van de Grondwet, ~oordat het 
bestreden arrest aanlegster veroorcleeld 
heeft tot betaling van de door verweerder 
gevordercle verzekeringsvergoeding we
geus een in zijn magazijnen gepleegde 
cliefstal zonder het middel te beantwoor
clen waarbij aanlegster bij haar v66r het 
hof van beroep genomen conclnsies 
staancle· ·hielcl dat de werkelijke wil van 
de partije:ti, onder meer afgeleicl nit de 
bewoorclingen van het door verweerder 
getekencl voorstel tot verzekering, deze 
was (( slechts (de) magazijnen en de bnre
len te dekken welke zich achteraan in het 
gebonw bevonden >> en, dienvolgens, « de 
voorkamer van de concierge nit te slni
ten, kamer welke zich bevond vooraan in 
het gebonw >> waar de diefstal gepleegd 
werd, en dat het bestreden arrest dns niet 
wettelijk geniotiveerd is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat, lnidens de bijzondere voor
waarden van de verzekeringspolis, aan
legster « het diefstalrisico dekte, in een 
gebonw met totale belending gelegen aan 
de Stormstraat, nr 13, te Brnssel, met nit
gang in de 't Serclaesstraat, ten gebruike 

van magaz!Jnen en burelen >> ; dat het 
daarna er op wijst dat << uit de gebrnikte 
bewoorclingen blijkt dat de goederen door 
de verzekering gedekt waren, in zover zij 
zioh bevonden in een plaats door ver
weerder bestemcl tot het gebruik van ma
gazijn en in gezegd onroerend goed gele
gen >>; 

Overwegende da t het arrest alclns zonder 
clnbbelzinnigheid beslist dat de partijen 
niet gebonden zijn door een verzekerings
voorstel, maar door de verzekeringspolis, 
en dat de bewoordingen van deze laatste 
het voorbehond uitsluiten welk aanlegster 
beweerde in gezegd voorstel vervat te 
zijn; 

Dat de .conclnsies dienvolgens op pas
sende wijze beantwoord werden en clat 
het mid del in feite niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en tot e~n vergoeding van 150 frank je
gens ve1;weerder. 

21 September 1950. -1" kamer. - Voo1·
zitter en versl((,f}{lever, H. Soenens, eerste 
voorzitter. - Gelijkl'ltidende · concl'ltsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
aclvocaat - generaal. - Pleiter, H. Van 
Ryn. · 

l" KAMER.- 21 September 1950 

lo OPENBARE ORDE. - Bun.GERLI.JK 
WETBOEK, ARTillEL 1341. - BEPALING NJET 
VAN OPENBA RE OR.DE. 

2° RFJDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJRE ZAKEN. -
BEWI.JS \'AN EEN VERBINTENIS DOOR VER
MOEDENS. - TOELAATBAARHEID NJET BETWIST. 
- RECH'l'ER NIET GEHOUDEN ZE VAN AM!l'l'S
WEGE TE RECH1'VAARDIGEN. 

1o Al"tilcel 1341 van het Bu1·,qedijlc Wet
boek, betrefj'ende het bewijs van de ver
bintenissen in b7trf}e1·lijke zaken, is ,qeen 
bep((,lin.o van openb(/,1"e orde (1). 

zo Bij ontstentenis van betwistin,q ove·r 
de toelaatbaarheicl van het bewijs V((,n 
een verbintenis do01· vermoeclens, is rle 
1·eohte1· niet gehouclen rle omstandi,qheicl 
aan te cluiclen die ae schuldeiser ervan 

(1) Verbr., 26 April 1945 (Mr. Ye1·b1·., 1945, 
blz. 137; Bull. en PASIC., 1945, I, 149); 30 J a
nuari 1947 (A1"1". Verb1·., 1947, blz. 22; Bull. en 
PAsrc., 1947, I, 29); 30 September 1948 (A1T. 
Yerb1·., 1948, blz. 449; Bull. en PASIC., 1948, 
I, 520); 5 Januari 1950 (Arr. Ve1·b1·., 1950, 
blz. 267; Bull. en PAsrc., 1950, I, 287). 



-9-

ontslaat een schriftelijlc bewijs in te 
brengen (1). 

( CORNELIS, 'l'. \'AN OS,Io-IAEL.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Maart 1948 door llet Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over de twee onderdelen van het enig 
middel : schencling van de artikelen 1107, 
1134, 1315, 1316, 1347, 1348, 1353, 1582, 
1583, 1625, 1626 en 1630 van het Burger
lijk W etboek, 1341, 1342, 1343, 1344 en 1345 
van hetzelfcle wetboek, deze laatste arti
kelen gewijzigcl door de wet van 14 April 
1938, van de artikelen 25 van titel IV van 
boek I van het W etboek van koophandel 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest aangenomen heeft dat de 
in zake teruggevorderde automobiel door 
aanlegger aan verweerder tegen de prijs 
van 35.000 frank wercl verkocht en dien
volgens aanlegger heeft veroordeeld tot 
vrijwaring van de verkoper, hoewel de 
verkoop en de betaling van de prijs door 
deze werden ontkend en dat het bewijs 
claarvan door verweerder niet werd bijge
bracllt, het bestreden arrest ondanks die 
betwisting door zich er toe te beperken de 
claacl van de verkoop en van de betaling 
van de prijs te bevestigen, zonder vast te 
stellen waaruit het bewijs van die be
twiste feiten zou voortvloeien, noch of het 
regelmatig cloor verweerder werd gebracht 
door geschrift of door een ander wette
lijk aanneembaar bewijsmiddel, noch 
of er in zake een omstandigheid be
stond welke verweerder van de ver
plichting van het scllriftelijk bewijs had 
kunnen ontlasten, aldus de wettelijke re
gelen miskennend welke aan degene, die 
tle uitvoering van een verbintenis vordert, 
opleggen deze te bewijzen door een van 
de wettelijk voorgeschreven wijzen, en in 
alle geval het toezicht onmogelijk makend 
over de regelmatigheid van hun toepas
sing in onderhavig geval; doordat de be
slissing welke het bestaan van de verkoop 
tussen partijen en het recht van verweer
der heeft erkend om zich tegen aanlegger 
op de wetsbepalingen in zake vrijwaring 
van de verkoper tegen de uitwinning te 
beroepen, aldus niet gerechtvaardigd of 
althans niet wettelijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel op 14 Juni 1946 
besliste dat aanlegger in ondervrijwaring, 
hier verweerder, het bewijs niet ge-

(1) Over de motivering van de vonnissen in 
burgerlijke zaken, zie de nota 1 onder verbr., 
21 November 1946 (A1·r. Yerb1·., 1946, biz. 400; 
Bull. en PAsiC., 1946, I, 435). 

bracllt had van de beweercle verkoop van 
de litig·ieuze auto hem toegestaan door de 
in ondervrijwaring geroepene, hier aan
legger, en, dienvolgens de eerste zijn vor
dering ontzegde; 

Overwegende dat >bij v66r het hof van 
beroep genomen· conclusies verweercler, 
alsdan appellant, zekere feiten inriep 
welke, volgens hem, de toepassing. te 
!l'ijnen voordele rechtvaardigclen van de 
uitzomlering aan de cloor artikel 1348 van 
het Burgerlijk W etboek aangenomen re
gel van het schriftelijk bewijs, telkens 
dat het de schuldeiser niet mogelijk ge
weest is zicll een scllriftelijk bewijs van 
de jeg·ens hem aangegane verbintenis te 
verschaffen; 

Overwegende dat aanlegger, alsdan 
gei:ntimeerde, << onder ontkenning van alle 
niet uitdrukkelijk erkende feiten en on
der betwisting van hun dienend karakter, 
tot de bevestiging van het beroepen von
nis concludeercle ll ; clat hij noch cle toe
passing, in onclerhavig geval, van arti
kel 13'18 van het Burgerlijk Wetboek be
twistte, noch bet vermogen voor cle recb
ter om bet bewijs van de verkoop door 
vermoedens of door enig ander wettelijk 
midclel aan te nemen; 

Overwegencle dat, clit vonnis hervor
menci, het bestreclen arrest hierop wijst 
« dat cle bestanddelen van llet dossier de 
mening van cle eerste rechter niet staven, 
volgens welke Cornelis slechts een eenvou
clige tussenpersoon met coinmissieloon zou 
geweest zijn; dat hij op 27 Mei 1944 het 
voertuig tegen 20.000 frank had gekocht, 
clat hij dit enkele dagen later, hetzij OD 
2 Juni, nan Van Osmael tegen 35.000 frank 
verkocht, aldus een winst van 15.000 frank 
verwezenlijkend; dat Van Osmael niet in 
rechtstreekse betrekking met de rovers 
van het voertuig is geweest en dat llij 
nooit hun medecontractant was ll; 

Overwegende .clat het arrest aldns zon
cler dubbelzinnigheicl beslist clat clie 
omstandigheclen gewichtige, bepaalde en 
overeenstemmende vermoedens uitmaken, 
welke het bestnan van cle door aanlegger 
betwiste verkoop bewijzen; 

Overwegende, anclerzijds, dat arti
kel 1341 van llet Burgerlijk Wetboek be
treffende llet bewijs van de verpliclttin
gen niet van openbare orcle is; dat, bij 
gebrek aan betwisting over dit punt, het 
hof van beroep niet g·ehouclen was ambts
halve de omstancligheden aan te stippen 
welke, in onderhavig geval, de toepassing 
van artikel 1348 van het Burgerlijk Wet
hoek konden rechtvaarcligen, bepaling 
welke van artikel 1341 afwijkt; dat het 
middel aldus in feite niet opgaat in zover 
het beweert dat cle bestreden beslissing 
niet bepaalt op welke wettelijke wijze van 
bewijs het zijn beschikkend gedeelte 
steunt, en naar recht faalt voor zo-
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veel het het arrest verwijt het bestaan 
niet vastgestelcl te hebben van een om
stancligheicl welke verweerder van het 
schriftelijk bewijs outlast; 

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

21 September 1950. -1" kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Demoulin. - Gelijlclni.
flende conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Delacroix en della Faille 
d'Huysse. 

l e KAMER. - 21 September 1950 

REDENEN VAN D.E VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLI.JKE ZAKEN. -
PARTIJ DIE DE BERUSTING VAN DE ANDERE 
PARTr.J INROEPT OM EEN AANSPRAAK VAN DEZE 
LAATSTE TE DOEN VERWERPEN. -ARREST DAT 
DE AANHPRAAK INWILLIGT ZONDER HE'r MIDDEL 
TE REANTWOORDEN. NIET GEMOTIVEERD 
AHREST. 

Schendt a1·tUcel 97 van de Gronflwet het 
arrest dat de aanspraak van een partij 
·inwilligt zonder het middel te beant
tvoorden, waardoo·r de andere partij be
weenle llct t die awnsp1·ctalc tegen ecn 1"e
gclnwUg geqe·ven bentsting imlnt'ist. 

(VENNOOTSCHAP PHILIPS, T. u;PONCE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 lVIaart 1949 door bet Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, waar het beslist dat de 
beraadslaging van 20 Maart 1946 betref
fende de schatting van de betwiste maat
schappelijke aandelen aan verweenler 
niet kan tegengesteld worden, de bewe
ring, welke aanleggers bij conclusies lie
ten gelclen nopens een berusting van ver
weerder in gezegde beraadslaging, van de 
hand heeft gewezen, zonder acht te slaan 
op de regelmatig· aan de rechter over de 
grond voorgelegde argumentatie, volgens 
welke clit berusten afgeleid moest wor<len 
nit het feit « dat het bepalen van <le 
waarde voor de wederinkoop van de titels 
v66r het aanbod van verkoop van ver
weercler geschiedcle ; dat de partijen, die 
de beraadslaging van 20 Maart 1946 ken
den, wanneer zij clit aanbocl derlen en 
aanvaarclden, hun wederzijdse rechten en 
verplichtingen op definitieve wijr-e be
paald hebben >>; doordat de rechter over 

de grond met op clit punt de conclusies 
van cle parti.ien niet te beantwoorclen, 
zijn beslissing niet volcloencle heeft gemo
tiveerd en, dienvolgens, artikel 97 van de 
Grondwet heeft geschonden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat de beraadslaging del. 20 Maart 
1946 van de algemene vergadering van de 
vennoten van de aanleggende vennoot
schap aan verweerder niet kan tegenge
stelcl worden, voar zoveel zij de waarcle 
voor de weclerinlwop van de maatschap
Ilelijke· aandelen van gezegde vennoot
schap bepaalt; 

Overwegende clat aanleggers v66r het 
hof van beroep bij conclusies lieten gel
den : « clat het bepalen van de waarcle 
voor de wederinkoop van de titels ge
schiedde v66r het aanbod van verkoov 
gedaan door appellant (thans verweer
der) ; dat de partijen, die de beraadsla
ging van 20 Maart 1946 kenden, hun WP
de_rzijdse rechten en verplichtingen op. cle_
finitieve wijze hebben bepaald, wanneer 
zij clit aanbod deden e_n aanvaardden >> ; 
dat aanleggers door clit midclel beweerclen 
dat, wannee_r hij zijn titPls O]J 28 Sep
tember 1946 te_ koop nanboocl o]J grond van 
de_ overe_enkomstig artil,el 10 van de sta
tuten bepaalcle prijs voor de_ weclerin
kOOll, clan wannee_r die sincls 20 Nraart 194fi 
vnstg·pstelcle prijs door hem gekend was, 
ve_rwee_rder tegen clie prijs had aanraanl 
te_ verkoven ; 

Ove_rwegende dat het bestreden arrest 
verzuimt clit micldel te beantwoorden; 

Dat het dienvolgens artikel 97 van de 
Grondwet heeft ge_schonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre_den 
arrest, behoudens voor zoveel bet de door 
rerweerde_r .ingestelde eis tot schadever
goe_ding verwerpt; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worde_n ove_rgeschre_ven in de 
registers van he_t Hof van beroev te_ Lnik 
en dat melding e_r van zal worden ge
maakt op de kant van dP gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; reroorde_e_lt ve_rweer
der tot de koste_n; ve_rwijst de_ aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroe11 te 
Brussel. 

21 September 1950. - 18 lmmer. - Yoor
zitter, H. Soe_nens, e_erste_ voorzitter. -
Ve1·sla.gqe'1Jer, H. Giroul. - Geli:ilrl1tldende 
concl·nsle, H. Raoul Hayoit de '.rermi
court. e_erste advocaat-gene_raal. - Ple'i
ters, HH. VanRyn e_n Simont. 

l e KAMER, - 21 September 1950 

HUUR vAN WERK. - ARilEIDSOVEREE~
KOlHS'r VAN ONBEPAAI,DE DUUR. - VERBRE
IONG DOOR DE WERKGEYEH. - VERGOEDING 
VOOHZTEN BIJ ARTIKEL 4, ALINEA 1, VAN DE 



BESLUITWET VAN 23 AUGUSTUS 1944. -
VOORWAARDE VAN HAAR VERSCHULDIGD ZIJN. 

De vergoeding, voo1·zien bij a1·tikel .q, ati
nea 1, van de besl~£itwet van 23 Attgt£8-
t~£8 1944 en die gelijlc staat met dertig 
rlagen· loon, is slechts vc1·scht£ldigd in
rlien rle UJerkgever aan een C£1'beidsover
eenlcomst van onbepaalde dmw een einde 
heejt yesteld hetzij doo1· een opzeg,q,ing 
gegeven gedtwencle de bij Mtilcel 1 van 
r1ezegde besluitwet 1l61!rtalcle pe'l'iode, 
hetzij doo1· een vmegere opzeggino doch 
die ,qed~wende d'ie periode lwar uit
werldng moest heb1Jen. 

(NAAJIILOZE VENNOOTSCHAP «ATELIERS 
DETOMBAY ll, T. LEBRUN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 October 1947 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep te 
Brussel, werkliedenkamer; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1, A, meer bepaalcl 4, alinea 1, 
6, meer bepaald 6, alinea 2, 8 en 9 van de 
besluitwet van 23 Augustus 1944 tot tijde
lijke schorsing van het recht om aan de 
arbeids-, bedienden- of dienstverhurings
contracten een einde te maken, 1 en 2 van 
het ministerieel besluit van 13 September 
1944 genomen in uitvoering van bovenbe
doelde besluitwet, 1, 16, 19 en 22 van de 
wet van 19 Maart 1900 op de arbeids
overeenkomst, 1101, 1107, 1134 en 1135, 
1319, 1320, 1322, 1354 en 1356 van het Bur
gerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
van het gerechtelijk contract en van het 
geloof verschuldigd aan de akten die dit 
contract vaststellen, doordat het bestre
\len arrest aanlegger veroordeeld heeft tot 
llet betalen aan verweerder, oncler voor
wenclsel van een ten onrechte gegeven op
zegging, van de bijzondere vergoeding ge
lijk aan dertig dagen loon, voorzien bij 
artikel 4, alinea 1, van de besluitwet van 
23 Augustus 1944 tot tijdelijke schorsing 
van het recht om aan de arbeids-, bedien
den- of clienstverhuringscontracten een 
einde te maken; dan wanneer die besluit
wet enkel de contracten regelde, welke 
nog op de dag van haar inwerkingtreding 
in voege waren, hetzij op 13 September 
1944, en het in feite vaststaat en door de 
gerechtelijke bekentenis van verweercler 
erkend wordt dat de besproken opzegging 
plaats had « op de dag der bevrijding >> en 
dienvolgens bovenvermelde datum voor
afging, en dat het arbeidscontract dus 
tussen partijen, niet meer beschouwd kon 
worden als nog op 13 September « in voege 
zijnde >>, en dat de eis gesteund op de be
sluitwet van 23 Augustus 1944 dus in on
derhavig geval niet wettelijk gegrond kon 
verklaard worden; doordat het althans 
gevonnist heeft dat verweerder op de dag 
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van de inwerkingtreding van de beslnit
wet van 23 Augustus 1944, t. t. z., op 
13 September 1944, in hoedaniglleid van 
werkman in dienst van aanlegster, · was 
geweest, clit in miskenning van de beken
tenis, welke door verweerder in zijn ex
Dloot van rechtsingang gedaan wercl. 
waarin deze als oorzaak van zijn eis de 
OlJzegging inriep, welke hem alsook aan 
heel het personeel van cle onderneming « op 
cle dag van bevrijding >> gegeven werd en 
in miskenning eveneens van zijn elgen 
vaststellingen, waaruit bleek dat aanleg
ster in September 1944 haar ind"!;l.striele 
bedrijvigheid niet had llernomen, noch 
haar werklieden terug aan de arbeid hacl 
gesteld, en, waar het de omstandigheid 
van de tewerkstelling van verweerder op 
13 September 1944 afgeleid heeft uit be
scllouwingen welke dit feit tegensprekeu 
en in alle geval niet insluiten, zijn beslis
sing gegroncl heeft OlJ tegenstrijdige of 
clubbelzinnige beweegredenen, de datum 
van llet verbreken van het arbeiclscontract 
tussen partijen niet bepalencl en onzeker 
latend en clienvolgens niet toelatend in clit 
opzicht de wettelijkheid van de uitgespro
ken veroordeling na te gaan, welke even
tueel slechts gerechtvaardigd zou kunnen 
worden inclieli het arbeidscontract nog in 
voege was OlJ de dag van het in werking
treden van cle besluitwet van 23 Augus
tus 1944 : 

Overwegende dat verweerder, die met 
cle aanleggende vennootschap door een 
arbeidscontract van onbepaalde duur ver
bonclen was, · wanneer de door die ven
nootschap te Marcinelle geexploiteerde on
derne~ning, op 18 September 1942, bij ver
ordemng van cle bezetter, onder llet gezag 
van een Duitse commissaris geplaatst 
werd, up groncl van de op 1.3 September 
in werking getreden besluitwet van 
23 Augustus 1.1144, de betaling gevordercl 
he<'ft van een vergoecling tot een bedrag 
van clertig dagen loon; 

Overwegencle dat artikel 1 van gezegde 
besluitwet als volgt luidt : << geen werk
gever, die, zelfs tijdelijk, tien of meer 
personen in dienst heeft, kan, tot een bi:i 
koninklijk besluit te stellen datum en ten 
lloogste gedurende een periode van dertig 
clagen met ingang van de datum waarop 
deze besluitwet in toelJassing werd ge
bracht, door ol)zegg·ing een einde maken 
aan een arbeicls-, beclienclen- of clienstver
huringscontract van onbepaalcle cluur >> ; 

Overwegende dat verweeTder in zijn 
dagvaarding van 10 Januari 1945 inriep : 
« dat geclaagcle (thans aanlegster), van de 
clag van de bevrijding af van het grond
gebied, aanlegger (thans verweercler) als
ook tronwens gans het personeel van de 
onderneming opgezegd heeft >> ; 

Overwegencle clat het bestaan van die 
opzegging betwist werd door aanlegster, 
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die, bij haar in hoger beroep genomen 
conclusies, beweerde « dat het werklieden
en bediendenpersoneel, dat door de conclu
derende partij tewerkgesteld werd, van 
het optreden van de verwalter af (t. t. z. 
sinds 18 September 1942) met haar geen 
rechtsband meer had )} ; 

Overwegende dat de bestreclen beslis
sing in die bewoordingen besluit : « dat 
nit deze beschouwingen blijkt clat appel
lant in dienst was van de geintimeercle 
vennootschap (thans aanlegster) in hoeda
nigheid van werkman, op de dag van de 
inwerkingtreding van de besluitwet van 
23 .Augustus 1944, t. t. z. op 13 Septem
ber 1944 », en nit dit enkel feit afleidt dat 
de gevorderde vergoeding aan verweerder 
verschuldigd is; 

Doch overwegende dat het verschuldigd 
zijn van de bij artikel 4, alinea 1, van de 
besluitwet van 23 Augustus 1944 voorziene 
vergoeding afhangt van de voorwaarde 
dat de werkgever een einde heeft gemaakt 
aan een arbeidscontract van onbepaalde 
clunr, hetzij door een opzegging·, gegeven 
ged urencle de bij artilrel 1 van gezegde 
besluitwet bepaalde periocle, hetzij ten 
gevolge van een vroegere opzegging doch 
clie haar uitwerking geclurende bedoelde 
periode moest hebben ; 

Overwegende dat het bestaan van cUe 
voorwaarde in onderhavig geval door aan
legster betwist werd; dat cUt bestaan door 
de bestreden beslissing niet yastgesteld 
wercl; 

Dat deze dienvolgens de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft;, 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Werkrechtersraad van beroep te 
Brussel en dat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot ell' 
kosten; verwijst de zaak naar de Werk
rechtersraacl van beroep te Luik, werk
liedenkamer. . 

21 September 1950. -1• kamer. - VoO?·
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
VerslaggeveT, H. Daubresse. - Gelijlclui
dende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Delacroix en Simont. 

2• KAMER. - 25 September 1950 

1° PERS. - PERSMISDHI.JF. - BELEDIGIN
GEN DOOR GESOHHIFTEN. - GESOHRIFTEN BE

KOMEN DOOR EEN HEPRODU01'IEPHOOEDE. -
GESOHRIFTEN DIE OPENBAAR ZIJN GEMAAKT 
EN DE UITDRUKKING VAN EEN MENING BEYAT
'l'EN. - PERSMISDRIJF. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - WANBEDRIJF DAT TOT DE BE
YOEGDHEID YAN HET ASSISENHOF IlEHOORT. 
-DOOR DAGYAARDING YAN RET OPEN!lAAR MI· 
NISTERIE AAN DE OORREO'l'IONELE HECHT!lANK 
ONDERWORPEN. - REOHTER OYER DE GROND 
DIE ZICH BEYOEGD HEEFT YERKLAARD. -
VERBREKING YAN HE1' ARREST YAN HET HOF 
VAN BE!lOEP EN YERNIETIGING VAN WAT EllAAN 
IS YOORAFGEGAAN TOT EN MET DE DAGYAAR
DING. 

3° VERWIJZING N.A VERBREKING. -
S'.rRAFZAKEN. - VERBREKING YAN HE'l' All
REST YAN VEROORDELING YAN HE'l' HOF YAN 
BEBOEP WEGENS ONBEYOEGDHEID. - ]\'IISDRIJF 
DA'l' TOT DE BEVOEGDHEID YAN RET HOF VAN 
ASSISEN BEHOORT. - VERNIETIGING YAN WAT 
AAN HE'l' ARREST IS YOORAFGEGAAN TOT EN 
MET DE DAGYAARDING. - VERWIJZING NAAR 
DE PROCUREUR DES KONINGS. 

1 o De bele(l'iging door gesch1'iften, in rne
ni.gvulcUge d001' een reprocluct1ep1'oce(/e 
belcomen ememplaren (lie ope·nba.ar zijn 
aemanlct en een oorcleel of ·de ttitclntlr
lc·in.rJ um een mentina lie1;atten, maal>t 
een persmis(lrijf 1tit in cle zin- va.n 
nrtikel 98 V(tn rle G·ronclwet (1). (Straf
wetboek, art. 4H en 448.) 

2° Wannee1· lrennis nemend clo01· (le clna
Va(tnUng van cle tJ1'0C1wem· cles Koni.nos 
van een rnisdrijf clat tot cle bevoegclhe-icl 
vnn het hof van assisen behoort, 
cle C01Tectionele 1·echtbanlc en het hot 
van beroep zich bevoegd hebben ve1·
klaanl, verb1·eelct het hof het nrrest, op 
cle voorzienina die er tegen gerichl 
wordt, en 1Je1·n·ietigt alles wat aan het 
an·est voorafgaat tot en met de clag
Va(tTd·lng (2). (Wetb. van strafv., arti
kel 409.) 

go Wnnnee1· het Hot om.dctf het 1n'i8(lTijf 
tot cle bevoegclheicl van het hof van as
sisen behoort een an·est van het hof vw1. 
bm·oezJ ve1·breelct en alles vernieti{ft wat 
eraan voorafaaat tot en met cle cla.(J
vanr(l'inrJ v661' cle C01Tectionele rech t
b(tnlc, verwi)st het de zaak ·rwar de pro· 
enrew· (les K onin,qs (2). 

(CAR-PENTIER, 1'. HUYS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 25 October 1909 (Bull. en PASIC., 

1909, I, 416); 24 Juni 1912 (inid., 1912, I, 365); 
28 Februari 1939 (AlT. Yerbr., 1939, blz. 72; 
Bull. en PASIC., 1939, I, 109) ; 22 October 1941 
(A,.,-, Ve1'b1·., 1941, biz. 216; Hull. en PASIC., 

1941, I, 388, en de nota). 
(2) Verbr., 16 Juni 1947 (Arr. Verbr., 19,!7, 

blz. 211, en de nota's 1 en 2, blz. 212; Bull. en 
PASIC., 1947, I, 280). 
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arrest, op 14 Febrnari 1950 door het Hof 
van beroep te Brnssel gewezen; 

Over bet middel ambtshalve opgewor
pen en afgeleid nit de scbending van de 
artikelen 98 van de Gronclwet, 226 en 227 
van bet Wetboek van strafvordering, 
doordat het bestreden arrest aanlegger 
beeft veroordeeld nit boofde van een pers
misdrijf en een verknocbt misdrijf, dan 
wanneer dergelijke misdrijven tot de be
voegdbeid van bet bof van assisen be
bOI·en : 

Overwegende dat aanlegger door bet 
bestreden arrest werd veroordeeld op 
grond : A) van de bepalingen van de 
urtikelen 444, 448 en 450 van bet Straf
wetboek, nit hoofde van een telastlegging 
van te 's-Gravenwezel, kanton Zandhoven, 
in de maand October 1948, Julien Ruys, 
die klacbt doet en vervolging vraagt, bet
zij door daden, betzij door gescbriften, 
prenten en zinnebeelden, in een van de 
bij artikel 444 van het Strafwetboek uan
geduide omstandigbeden te bebben be
ledigd, en B) van cle bepalingen van de 
besluitwet van 29 December 1945; dat de 
misdrijven verknocht zijn; 

Overwegende dat, tot staving van de 
veroordeling welke het ten laste van aan
legger wegens de betichting A uitspreekt, 
het bestreden arrest vaststelt « dat be
tichte zich te verantwoorden heeft over 
het feit dat hij, in de loop van de maand 
October 1948, door hem ondertekende bil
jetten uitcleelde en openbaarlijk aanplakte 
in de gemeente 's-Gravenwezel, en waarin 
hij de bnrgerlijke partij Julien Ruys als 
leugenaar en bedrieger betitelde >> ; 

Overwegende dat krachtens artikelen 98 
van de Grondwet en 226 en 227 van het 
Wetboek van strafvordering het hof van 
assisen alleen bevoegd was om kennis te 
nemen van bet misdrijf A, alsook van het 
verknocht misdrijf B ,· dat het arrest der
halve die wetsbepalingen heeft gescbon
den; 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering, de 
verbreking medebrengt van de beslissing 
(J\'er de burgerlijke vordering; 

Gelet op artikel 408 van het Wetboek 
van strafvordering ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest en verndetigt de procedure aan 
die cUt arrest voorafgaat van de dagvaar
ding af welke aan aanlegger werd bete
kend om te verschijnen v66r de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden over
g·eschreven in de registers van het Hof 
van beroep te Brussel en van de Recht
bank van eerste ~imleg te Antwerpen en 
dat melding ervan zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissin
gen; verwijst de zaak naar de Procureur 

des Konings te Antwerpen; veroordeelt 
de burgerlijke partij tot de kosten. 

25 September 1950. - 2e kamer. - Voor
zittm·, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Versla_q
gever, H. Vandermersch. - Gelijlcl~ti
clende concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 25 September 1950 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ AAN
LEGSTER. - VOORZIENING TEGEN DE BESLIS
SING OVER DE PUBLIEKE \'ORDERING. - 0NT
V ANKELIJKHEID ~J.'OT DE VERWIJZING IN DE 
KOSTEN BEPERKT. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL GESTEUND OP EEN 
DOOR DE RECHTER BEGANE DW ALING OMTRENT 
HET RECHT. - DWALING ZONDER INVLOED OP 
DE WE'l"l'ELIJKHEID VAN RET BESCHIKKEND 
GEDEEL'l'E. - J'liiDDEL VAN BELANG ONTBLOOT. 

3° VERKEER. - VERI{EEBSVOORRANG VAN 
VOERTUIGEN OP RAILS. - PERKEN. 

1 o De voo1·ziening van cle b~wgerlij lee par
tij tegen. de beslissing over de publielce 
vordering is slechts ontvanlcelijlc in zo
ve1· zij gericht is tegen cle veroordeling 
1mn de b~trgerlij Ice partij tot de lcosten 
vcm die vo1·de1'ing (1). 

2° Is van belang ontbloot het middel dat 
cle 1·echte1· ve1·wijt een clwaling omt1·e·nt 
het 1·echt te hebben begaan wannee1· 
clie dwaUng zonde1· ·invloed is op de 
wettelijlcheid van het bestreden beschilc
lcend gedeelte van cle beslissing (2). 

3° De verlcee1'SV001'l'ang op de spoo1·Ujnen, 
toegelcend aan de voert11.igen op rails, 
vedeend door artikel12 van het lconinlc
lijk besl~ti.t van 27 J an~wri 1931 en a1·ti-
7cel. 26 van de Wegcode, geeft aan de 
bestmwde·rs van die voeTtuigen niet het 
recht cle1·de personen in dwaling te bren
gen aangaande h~tn doo1· de omstandig-
heclen gewettigd vertrouwen, dat hij die 
voo1Tang geniet van dit reeht geen ge
bntilc zal malcen (3). 

(1) Verbr., 16 Januari 1950 (Arr. Ve•·br., 
1950, blz. 299; B-ull. en PAsiC., 1950, I, 320) ; 
18 September 1950 (zie boger, blz. 1; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 1). 

(2) Verbr., 14 Juni 1948 (A1·r. Verbr., 1948, 
blz. 326; Bull. en PAsrc., 1948, I, 379); 26 Ja
nuari en 3 Juli 1950 (Arr. Y m·b•·., 1950, b}z. 33,1 
en 688; Bull. en PAsrc., 1950, I, 359 en 784).· 

(3) Raadpl. verbr., 30 October 1939 (Arr. 
Ye>·br., 1939, blz. 216; Bull. en PAsrc., 1939, 
I, 442); 12 Juni 1944 (A,.,·. YeTbr., 1944, 
blz. 176; Bull. en PASIC., 1944, I, 383). 



(NAAMLOZE VENNOO'l'SOHAP 'l'HAMWEGEN 
VAN GEN'l'_, T. AN'l'ONISSEN.) 

ARHES'l', 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, ov 24 Maart 1950 cloor de Oorrec
tionele Rechtbank te Gent gewezen; 

r. In zover de voorziening is gericht 
tegen de beslissing over de pnblieke vor
clering : 

Overwegencle clat de voorziening is in
gestelcl door de burgerlijke partij, clat zij 
enkel private bel:mgen aan het Hof voor
legt, en clerhalve, in zover zij gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering, slechts ontvankelijk is in de mate 
waarin zij aanlegsters veroordeling tot 
de kosten van de publieke -irordering be
treft; 

Overwegende dat desaangaande geen 
middelen tot staving van de voorziening 
wordejl aangevoerd; 

II. In zover de voorziening is gericht 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering; 

Over de twee middelen, het eerste, 
schending van de artikelen 37, 38, 39 en 
40 van het koninklijk beslnit van 1 Fe
bruari 1934, houclende Algemeen Regle
ment op de verkeerspolitie, 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 
van de Grondwet, doordat de bestreden 
beslissing, na te hebben vastgesteld clat de 
door eerste verweerder bestuurde vracht
wagen het voertuig op rails links had 
voorgestoken of begonnen had het voor 
te steken, toen clit laatste stilstond, be
slist heeft, in strijcl met de in het midclel 
bedoelcle bepalingen, clat het links voor
steken van het voertuig geoorloofcl was, 
mits clit voorsteken rechts niet kon uitge
voercl worden in de voorwaarc1en voorzien 
bij artikel 39 van het hierboven becloe1cl 
koninklijk besluit clcl. 1 Februari 1934, en 
clat het geschieclcle buiten de omstanc1ig
heclen voorzien bij artikel 36 van clit be
slnit; het tweecle, schending van artike
len 5 van het koninklijk besluit del. 17 Ja
nuari 1936, waarbij artikel 26 van het 
koninklijk besluit cld. 1 Februari 1934 
houclende Algemeen Reglement op de ver
keerspolitie ingetrokken en vervangen 
wordt, 39 van · dit besluit, 12 van het be
sluit cld. 27 Januari 1931, houdende poli
tiereglement voor de exploitatie van de 
door de regering vergunde of te vergun
nen tramwegen, 1382, 1383 en 1386 van het 
Bnrgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
doordat de bestreden beslissing, bij over
neming van de redenen van de eerste rech
ter, na vastgesteld te hebben dat, op het 
ogenblik waarop de tramgeleider zinnens 
was naar links te draaien, de tram een 
weinig achter de tractor was die sneller 
reed, en clat, anderzijds, de tramgeleider 
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de vrachtwagen voor hem moest gezien 
hebben, nit die vaststellingen afgeleicl 
heeft dat de tramgeleider een foutieve 
manmuver had uitgevoerd door de vracht
wagen niet door te hebben gelaten, clan 
wanneer, enerzijds, cle door eerste ver
weerder bestnurde vrachtwagen slechts 
de tram linkts had kunnen beginnen voor 
te steken, omdat hi.i m·tikel 39 van het 
koninklijk besluit del. 1 Febrnari 1934 
hacl geschonden, en, anderzijds, de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen uitdruk
kelijk bepalen clut de op de openbare we
gen aungelegde spoorlijnen, bij voorrang, 
uungewezen zijn voor het verkeer van cle 
spoorvoertuigen, en dut de weggebrnikers 
moeten uitwijken en desnoocls stilstaun om 
de spoorvoertnigen cloor te luten, zodra 
deze naderen, zoncler onderscheicl te rna
ken volgens de in verband met de spoor
voertuigen door de weggebrniker op de 
openbare weg ingenomen plaats, noch val
gens de respectieve snelheid van de voer
tuigen, noch naar gelang cle bestuurder 
van het spoorvoertuig al clan niet het 
voertuig van cle weggebruiker gezien 
heeft : 

01rerwegende dat volgt nit de redenen 
van llet bestreden vonnis en nit deze van 
het vonnis van de eerste rechter naar 
welke uitclrnkkelijk door de rechter in 
hager beroep wordt verwezen dat de aan
rijding, die aan aanlegster schade heeft 
berokkend, zich heeft voorgedaan niet 
tijdens het voorsteken door eerste ver
weerder, doch naderhand, en dat zij uit
sluitencl is te wijten aan een onvoor
zichtigheid welke door de tramgeleider 
werd beg a an nada t hij door eerste ver
weercler was vool'bijgereden geweest; 

Overwegende dat, derhalve, in de on
derstelling dat de rechter werkelijk de 
bepaling van artikel 39 van de Wegcode 
verkeerd zou hebben opgevat, deze dwa
ling omtrent het recht zonder invloed we
zen zou op de wettelijkheicl van het be
schikkend gedeelte van het bestreclen von
nis, dewijl door de rechter over de grand 
souverein in feite wordt vastgesteld clat 
er geen oorzakelijk verband bestaat tus
sen het door eerste verweerder uitgevoercl 
voorsteken en cle scllade welke aan aan
legster wercl veroorzaakt ; 

Overwegende dat het eerste middel en 
het eerste onderdeel van het tweede mid
del clientengevolge wegens .gebrek aan be
lang niet ontvankelijk zijn ; 

Overwegende, wat betreft het tweede 
onderdeel van het tweede middel, dat 
door de rechter over de grond wordt aan
gestipt dat de tramgeleider naar links 
heeft gezwenkt toen het voertnig van 
eerste verweerder zich reeds v66r zijn 
tramrijtuig bevond; 

Overwegende dat nit geen enkele vast
stelling van het bestreden vonnis blijkt 
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tlat de tramgeleider eerste verweerder zou 
yerwittigd hebben van het naderen van 
zijn tramrijtuig; dat integendeel uit de 
vaststellingen van de recllter over de 
grond kan worden afgeleid dat, ten aan
zien van de omstandigheden, eerste ver
weerder gerechtigu was zich erop te ver
Iaten dat de tramgeleider hem voorrang 
zou toestaan ; 

o·verwegencle dat de verkeersvoorrang, 
waarvan de spoorvoertuigen krachtens de 
in het midclel aangedui-cle wetsbepalingen 
genieten, het recht niet insluit de derden 
te verschalken in hun wegens de omstan
cligheden rechtmatige verwachting dat 
geen gebruik van het recht op de ver
keersvoorrang door cle rechthebbende zal 
worden gemaakt; 

Overwegencle dientengevolge clat, waar 
het bestreden vonnis cle gause verantwoor
clelijkheitl voor de berokkende schacle 
te laste van aanlegster heeft gelegd, het 
g;een enkel nm de in het middel becloelde 
-lvetsbepalingen heeft geschonden; 

Overwegende dat het middel aldus niet 
kan worden aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten en tot betaling van een vergoecling 
van 150 frank aan verweerders. 

25 September 1950. - 2" kamer.- Voor
_zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
uever, H. Vandermersch. - Gelijlclni
c/ende conclus·ie, H. Raoul Hayoit de 'l'er
micourt, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Ansiaux. 

2" KAMER.- 25 September 1950 
VER.JARING IN STRAFZAKEN.- Pu

BLIEKE YORDERING.- WE'l' VAN 14 JUNI 1921 
HOUDENDE IN\'OERING \'AN DE ACHTURENDAG.
INBREUKEN. - NAAR DE POLI'l'IERECHTBANK 
VERWEZEN WANBEDRIJVEN. - VERJARING VAN 
ZES MAANDEN. 

In geval van cont1·aventionalisat-ie van 
een wanbed1~ijj bete1tgeld b-ij de wet van 
14 Jnni 1921, tot invoering van cle 
achturendag en van de acht en veert-ig-
1t-·renweelc, is de ve-rjaringstermijn van 
rle p1tblielce vo1·derin_q, niet de te1·mifn 
van een jna-r voo·r.zien b·ij cwtUcel 25 van 
de wet, doch de ter-mijn van .zes mann
den bepaald bi_i a1·ti1cel 23 ·van de wet 
1:an 17 Ap1·il 1878 (1) . 

(PROOUREUR-GENERAAL Bl.J HE'l' HOF VAN BEROEP 
'l'E GENT, T. BAETENS.) 

ARREST. 
RET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Zie de nota, ondertekend R. H., onder dit 
arrest in Bull. en PAsrc., 1950, I, 15. 

arrest, op 24 Maart 1950 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over llet enig middel : schencling van 
artikelen 25 van de wet van 14 Juni 1921 
tot invoering van de achtnrendag en 28 
van de wet van 17 April 1878, doordnt 
llet bestreden arrest, na de ten laste van 
yerweerder gelegde feiten gecontraven
tionaliseerc1 te hebben, beslist dat de pu
blieke vor!lering vervullen is door ver
j a ring, dam· meer dan tweemaul zes 
maanden verloven zijn seclert het ple
gen van de feiten, dan wanneer artikel 28, 
clat de gewone verjaringstermijn bepaalt 
voor de overtredingen, niet toepasselijk 
is op de door de wet van 14 Juni 1921 
voorziene misdrijven, wanneer deze gecon
traventionaliseerde wanbedrijven zijn, 
clnar die .wet een afwijking van de regel 
van de verjaringstermijnen voorziet, ver
mits artikel 25 bepaalt dat de strafvorde
ring wegens inbreuken op deze wet na 
verloop van een jaar verjaart en vermits 
die wet rekening heeft gehouden met de 
mogelijkheid van contraventionalisatie, 
daar haar artikel 24 de toepasselijkheid 
van artikel 85 van het Strafwetboek 
voorziet, zoclat die wet alc1us enerzijds, de 
gewone verjaringstermijn voor de door 
clie wet voorziene wanbedrijven verkort 
en, anderzijds, in geval van contraventio
nalisatie, de gewone verjaringstermijn 
verlengt : 

Overwegende dat al de misdrijven voor
zien bij de wet van 14 Juni 1921 wanbe
clrijven zijn ; 

Overwegende dat blijkt nit de voorberei
dende werken en bijzonder uit een amen
dement ingevoerd door de centrale sectie 
van cle Kamer van volksvertegenwoorcli
gers, clut de wetgever, wanneer hij bij 
artikel25 de verjaringstermijn op een jaar 
bepaald heeft, aileen de verjaringster
mijn van drie jaar voorzien bij artikel 22 
van de wet van 17 April 1878 voor de in
breuken op de nieuwe wet heeft verkort; 

Overwegende dat, vermits de wet van 
14 Juni 1921 niet van artikel 23 van de 
wet van 17 April 1878 afwijkt, zowel uit 
dit artikel als uit artikel 28, alinea 1, van 
dezelfde wet volgt dat wanneer de rech
ter, gelet op verzachtencle omstandig
heden, oorclE-elt dat er aanleicling· is om te 
laste van de dader van een misdrijf voor
zien bij de wet van 14-Juni 1921 slechts 
een politiestraf toe te passen, de verja
ring van de publieke vordering geregeld 
wordt niet door artikel 25 van die wet, 
maar door artikel 23 van de wet van 
17 April 1878; 

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

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
bestreden beslissing overeenkomstig de 
wet is; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

25 September 1950.- 2• kamer. - Voo·r
zittm·, H. de Oocqueau des Mattes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. de Olippele. - Gelijlclnidende 
conal·nsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 25 September 1950 
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- AANVRAAG 
OM AANVULLEND ONDERZOEK. - ARREST DA'l' 
VASTSTELT DA'l' DE AANGEHAALDE FElTEN NOOH 
AFDOENDE NOOH TER ZAKE DIENEND ZIJN EN DE 
REDEN DAAIWAN GEEF'l'. - An.RES'l' WETTE
LlJK GEMOTIVEERD. 

Beantwoordt op passende wijze de aonal·u
sien die een aanvullend onderzoelc aan
v1·agen, het arrest dat beslist dat de 
cwngehaalde teUen noah afdoende noah 
te1· zalce dienend z·ijn en de 1·eden daar
van geeft. 

(LAPJN, '1'. BLANOKE.) 

AHRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 April 1950 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de publieke verde
ring; 

uver net enig middel : onvoldoende nio
tivering bij gebrek aan antwoord op de 
verweermiddelen van aanleggers en scherr
ding van de rechten van de verdediging : 
1° doordat het bestreden arrest de ver
oordeling van aanleggers wegens overspel 
steunt op de enige verklaring van getuige 
Garnier, adjudant van de rijkswacht, wel 
gekend door de burgerlijke partij en voor
ingenoinen ten voordele van de burgerlijke 
partij, dan wanneer aanleggers bij conclu
sies en bij brief gericht tot de procu
reur-generaal de vooringenomenheid van 
voormelde getuige inriepen en een bij
komend onderzoek vroegen, dat door het 
bestreden arrest geweigerd werd zonder 
antwoord op de in voormelde brief aan
geduide bewijsvoering; 2° doordat aan
leggers bij conclusies voor bet hof van be
roep een bijkomend onderzoek vroegen in 
de zin van de brief gericht tot de procu
reur-generaal, brief waarin zij wezen op 
verweermiddelen aangeduid in vier punten 
nopens de vraag te weten hoe het moge
lijk was dat men bij voorbaat het bezoek 
van de rijkswacht kende, de datum ervan 
en de naam van de rijkswachter, enz.; 

dan wanneer het bestreden arrest op deze 
verweermiddelen niet antwoordt : 

Overwegende dat aanleggers bij conclu
sies aan het hof van beroep vroegen een 
bijkomerld onderzoek te bevelen zoals ge
vraagd in de brief tot de procureur-gene
raal gericht; 

Dat het hof van beroep, bij een souve
reine beoordeling van de feiten, vaststelt 
dat er geen aanleiding is om dit bijko
mend onderzoek te bevelen, daar de ver
sehillende punten nopens welke dit bijko
mend onderzoek wordt geeist, noch af
cloende, noch ter zake dienend zijn; dat 
het arrest die beslissing steunt op verschil
lende feitelijke elementen die het opsomt; 

Dat die redenen een passend antwoord 
op de conclusie verstrekken en dat het 
middel feitelijke grondslag mist; 

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

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

Overwegende dat aanleggers tot staving 
van hun voorziening geen enkel middel in
roepen en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanleggers tot de kos
ten. 

25 September 1950.- 2• kamer.- Voo1·
zitter, H. de Oocqueau des Mattes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. de Olippele. - Gelijkl?tidende 
aonalusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Demeester (van de Balle bij het 
Hof van beroep te Gent). · 

2• KAMER. - 25 September 1950 

to HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
BE:KLAAGDE TEGELUK ME'l' MEDE-BEKLAAGDEN 
lN EERS'l'E AANLEG VEROOU.DEELD. - VEROOU.
DELING TOT EEN DEEL VAN DE KOSTEN. - HOF 
VAN DEROEP DAT DE BEKLAAGDE ALLEEN VER
OOR-DEELT. - VEROORDELING 'l'OT AL DE KOS
TEN. - EENPARlGHEID NlET VEREIST. 

2° DOUANEN EN AOOIJNZEN.- Hurs
zoEKINGEN. - MACHTIGING DOOR DE VREDE
REOHTER. - AANDUIDING VAN DAG EN UUR 
VAN DE HUISZOEKING. - NIET VEREIS'l' IN DE 
AKTE VAN MACHTIGING. 

go DOUANEN EN AOOI.JNZEN. - Hurs
ZOEKING. - VREDERECHTER DIE DE RIJKS
WACHT GELAST DE ACOIJNSBEDIENDE 'l'E VERGE
ZELLEN.- WETTELIJKHEID. 

1° Het hot van be1·oep mag, zonder met 
eenpadgheid van stemmen ?titspraak te 
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doen, beslissen dat de belclaagde alleen 
aan het misdrijf sclHtl(Ug is, wannee1· 
cle cor·rectlrmeZe 1·echtbanl.; verklaanl 
ha.(l elM het misclrijf door verscheidene 
personen was gepleeg(l gewo·rclen, en, op 
het hager be1·oep va.n het openba.a1· 
m·inistfwie, cle ve1·oo1·deUng va.n de be
klU.(bgde tot de lcosten va.n de JJltblielce 
vordering venzwa1·en (1). 

2° In za.lce inb·rettken 011 de wetten be
t·reffende de dotta.nen en a.ccijnzen, moe
ten dalf en ltltr van de door rle . V?"erle
rechter toegela.ten htdszoelcing, in rle 
alcte va.n ma.chtiging niet ve1·meld wo·r
rlen (2). (Algemene Wet van 26 Augustus-
1822, art. 200 en 201.) ' 

3° In wrtikel 200 va.n rle Algemene Wet 
van 26 Au.gust·us 1822, bet·reffenrle rle 
aoo1· rle vrederechter toegelaten huis
zoelC'ingen in zalce htb1·e·uken op de 
wetten betreffenrle rle rlouanen en a.c
cijnzen, z·ijn onrler mee·r rle leden van de 
1'ijlcswncht onder rle bewoo1·Mngen 
« openba.re ojficier '' begrepen (3). 

(DE OEUNINCK, T. llELGISCHE STAA'l', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 JVIei 1950 door llet Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over llet eerste middel : het hof van 
beroep heeft de veroordelingen ten laste 
van aanlegger verz;y-aard, daar deze al
leen veroordeeld is en dan nog tot al de 
kosten van. het hoger beroep; het hof van 
beroep verklaart niet in zijn arrest dat 
het met eenparige stemmen uitspraak 
heeft gedaan : 

Overwegende dat, waar het bestreden 
arrest beslist, enerzijds, dat aanleggers 
medebeklnagden zich niet nan de feiten 
van de telastlegging hebben sclluldig ge
maakt en dat annlegger aileen dient te 
worden veroordeeld, en, anderzijds, dat 
aanleg·ger al de kosten van de publieke 
vordering dragen zal, het noch een beslis
sing van vrijspraak heeft hervormd noch 
de toegepaste straf heeft verzwaard; dat 
het hof van beroep derhalve niet verplicht 
was eenparig te beslissen; 

Overwegende dat het middel aldus naar 
recht fault; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 12 van de wet van 12 Decem-

(1) Verbr., 24 September 1945 (A•·r. T'erbr., 
1945, blz. 208; Bull. en PAsrc., 19•~5, I, 225). 

(2} Raadpl. verbr., 16 Juni 1947 (A1·1·. T'erb1·., 
1947, blz. 205; Bull. en PAsrc., 1947, I, 267). 

(3) Verbr., 8 April 1929 (Bull. en PAsrc., 
1929, I, 149); 10 Februari 1947 (A•·r. T'erbr., 
1947, biz. 30; Bull. en PAsiC., 1947, I, 37). 

VERllR., 1951. - 2 

ber 1912, doordat het hof van beroep geen 
acht heeft genomen van het feit dat llet 
bescheicl of passavant de alcohol bege
leidcle en clat de accijnsrechten en ver
bruikstaxe betaald werden bij de afname 
bij N. V. Nederlandse Gistfabriek te 
Brug·g·e a 1·ato van 1.350 frank per hecto
liter 50°, en de verbruikstaxe n ·rnto van 
2.500 frank per hectoliter : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger geen bewijs heeft 
voorgebracht van de door hem aange
haalde feiten en dat nit llet door llet hof 
van beroep gedaan on{lerzoek is gebleken 
dat de alcohol niet door geldige aceijns-
bescheiden gedekt was ; ' 

Overwegencle dat het middel derhalve 
feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 200 en 201 van de Algemene 
Wet van 26. Augustus 1822, doordat, vol
gens artikel 200, de vrederechter de toela
ting tot lmiszoeking aan de controleur van 
de accijnzen >erlenen inoest met aandui
ding van dag en uur van de huiszoeking, 
en doordat de colitroleur diende te wor
den vergezeld door eenministerieel officier 
en niet door een gewone rijkswachter die 
geen graad van officier heeft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, indien artikel 201 

van de Algemene Wet van 26 Augustus 
1822 de aanwijzing· voorschrijft van dag 
en uur waarop de huiszoeking zal ge
schieden, clit voorschrift enkel cle aan
vraag .om machtiging tot huiszoeking be
treft en niet de machtiging zelf welke 
cloor de vrederechter wordt verleend; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt dat, bij het verlenen van de 
machtiging tot huiszoeking de vrederech
ter van het kanton Berchem had aange
stipt .dat de accijnsbeambten bij de huis
zoeking zouden worden bijgestaan door 
de rijkswacht van JVIortsel, en dat niet 
werd bepaald dat die bijstand zou worden 
verleencl door een officier van de rijks
wacht of door een officier van politie; 

Overwegende da t, in eli en artikel 200 
van de wet van 26 Augustus 1822 voor
schrijft dat de accijnsbedienden, wan
neer zij overgaan tot een huiszoeking 
waartoe zij door de vrederechter werden 
gemachtigd, zullen worden vergezeld door 
deze magistraat of door een daartoe aan
gewezen griffier, deurwaarder of open
bare officier, het nit het geheel van de be
palingen van artikel 200, enerzijds, en van 
artikelen 181, 198, en inzonderheid van 
artikel 194 van dezelfde wet, anderzijds, 
blijkt dat de bewoording « openbare offi
cier " in de ruimste zin moet worden op
gevat, en dat de leclen van de rijks
wacht clienen te worden begrepen onder 
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de openbare officieren die door artikel 200 
worden bedoelcl; 

Overweg-ende dat llet middel derhalve 
uls ongegroml voorkomt; 

Over het viercle midclel, afgeleid uit 
de verjaring- die van openbare orde is, 
vermits, zo de alcohol niet wettelijk door 
bescheiden gedekt was, zulks dan dag-
tekent van April 19i4 en niet van 19 Sep
tember 1944, en de feiten aldus op de da
htm van het arrest, na zes jaar verjaard 
waren : 

Overweg-enlle da t door het bestreden 
arrest in feite wordt vastgesteld dat het 
ten laste van a ani egg-er aangenomen Inis
drijf op 19 September 1944 werd gepleegcl ; 
dat de in het middel aang-evoerde bewe
ring dat het mi8drijf niet op die datum 
doch werkelijk in April 1944 zou gepleegd 
gewcest zijn, steunt vindt in geen enkel 
stuk van de procedure waarop het Hof 
acht vennag te slaan; 

Overwegende <lat het micldel derhalve 
in feite niet ovgan t ; 

Over llet vi.if<le mid<lel : schending- van 
de besluitwettcn van 22 .Juni 1945 en 
20 SeptPmber 1945, doorclat in het arrest 
vermeld wordt dat de consorten Schmitt 
meenden dat cleze alcohol met hoge graad 
in Augustus 1!144 ann de inbeslagneming 
door de bezetter onttrokken wercl, en dat 
het alclus een feit geldt beg-aan na 9 Mei 
1940 tegen de vijand om de actie van de 
weerstand te steunen, en dat het, zelfs zo 
llet een misdrijf uitmaakt, verschoond is : 

Overwegende dat, indien het bestreden 
arrest, tot staving van de beslissing- waar
bi.i het aarilegg-ers medebeklaag-den heeft 
vrijg-esproken, hun goede trouw afleidt 
nit de beschouwing- dat, « gelet op de yer
g-unning- van de firma De Oeuninck tot 
het bereiden van likeuren, zij gerechtig-d 
waren te menen dat de verplaatsing enkel 
voor doel had de likeuren te doen ontsnap
pen aan de vooropgezette inbeslagneming 
door de Duitsers en niet door de accijn
zen, zoals aanlegger llet hun voorhield l), 

het bestreden arrest nochtans, wat aan
legger betreft, niet vaststelt dat deze zou 
hebben gelumclelcl met de becloeling de 
aangeslag-en alcohol aan een inbeslagne
ming door de vijand te onttrekken en al
dus een daad van weerstand zou hebben 
gesteld; 

Overwegende dat het middel is gegrond 
op een verkeerde interpretatie van het 
bestreden arrest en op een bewering die 
g-een steun vindt in het bestreden arrest 
of in enig stuk van cle procedure waarop 
het Hof acht vermag te slaan; 

Dat het clerhalve feitelijke grondslag
mist; 

Over het zesde micldel : schending van 
artikel 126 van de wet van 15 April 1896, 
doordat, zo de alcohol met hoge graad be
stemd was om tot industrHHe doeleinden 

geclenatureerd te worden en vervolgens in 
likeuren werCL verhandelcl, zulke hanclel
wijze een inbrenk uitmaakt op voormeld 
artikel 126 van de wet van 15 April 1896, 
en enkel met een boete van 1.000 · tot 
5.000 frank gestraft wordt : 
. Overwegencle dat aanlegg-er werd ver
oorcleeltl op g-rond van artikel 12 van de 
wet van 12 December 1912, en niet wegens 
inbreuk op artikel 126 van de wet van 
15 April1896; clat het bestreclen arrest het 
bestaan von de elementen van de inbreuk 
op artikel 12 van de wet van 12 December 
HJ12 vaststelt en de door die wet voor
ziene straffen toepast; 

Dat het middcl derhalve niet kan wor
tlen aangenomen ; 

Oyerwegende dat de substantiele of 011 
straf van nietigheid voorgeschreven 
reclltsvormen werden nageleefd en dat de 
nitgesproken beslissing overeenkomstig de 
"'et is; 

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

21) SPptember 1950. - 2" kamer. - TToor
.<:itte1·, H. de Oocquean des Mottes, raacls
heer waarnemend voorzitter. - TT e?-slay
rJe·z;e·r, H. Vanclermersch. - G:el'ljkln·i
denlle conclnsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 25 September 1950 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MiDDEL DA'l' AANVOER'l' DA'f 
EEN ONDERZOEKSRICCH'l'ER NIE'f '1'01' EEN CON
FRON'fA'fiE IS OVERGEGAAN. - JVIIDDEL Y66R 
DE RECH'l'ER OYER DE GROND NlE'f OPGEWOR
PEN. - NIE'l'-ONTVANKELIJKHEID. 

De rwnlCf!f!er ilf n·iet ontvanlcel'ijlc om voo1· 
rle eerste rnaal v66r het Hot, tot stavinf! 
van een voorzieninf! tef!en het arrest 
vnn veroonlelinf!, het miallel in. te me
pen hiemit Mfleleia llnt de omlerzoelcs
~·echter niet tot een controntatie ·is ove?·
f!Cf!a.an (1). 

(YAN CLOOSTER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 22 Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Gent g-ewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schell
cling van de rechten van de verdediging, 
doordat aanlegger vruchteloos verschil
lende malen bi.i de onderzoeksrechter te 
Ouclenaarde zon hebben aangedrongen om 

(1) Verbr., 17 ·October 1949 (A1T. Verbr., 
19.50, biz. 79; .Bull. en PASIC., 1950, I, 84). 
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een confrontatie aan de grens te beko
men: 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de procedure waarop het Hof acht 
vermag te slaan blijkt dat het middel v66r 
de rechter over de grond werd opgeworpen 
noch dat aanlegger v66r deze rechter een 
confrontatie aan de grens zou hebben aan
gevraagd; dat het middel niet voor de 
eerste maal v66r het Hof van verbreking 
kan worden ingeroepen ; 

Overwegende dat, voor het overige, de 
memorie tot staving van de voorziening 
enkel gegrond is op feitelijke beschouwin
g·en welke aan het toezicht van het Hof 
van verbreking ontsnappen; 

Overwegemle dat de substantie!e of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en clat de 

· uitgesproken beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

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

25 September 1950.- 2• kamer.- 1'oor
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve?·slag
,qever, H. Vandermersch. - GeUjklui
flende oonolltsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 25 September 1950 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- GEBREK 
AAN VERLICH'l'ING YAN EEN VOERTUIG OP DE 
OPENBARE WEG. - VASTSTELLING DOOR DE 
RECHTER DAT DIT EEN FOUT VAN DE BEKLAAGDE 
UITMAAKT. - VASTSTELLING WAARUIT VOORT
SPRUl'l' DAT HET GEBREK AAN VERLICH'l'ING 
NlET AAN OVERMACH'l' 'l'E WIJTEN IS, 

Het vonnis dat vaststelt dat het geb1·ek 
aan ve'l'liohtinu van een voert1tig een 
fo·ttt u.{tmaakt doo1· de bestmwdcr e1·van 
IJOlJleegd, stelt daardoor noodzalceUjlc 
vast dat het gebrelc aan verliohting niet 
aan toeval of overmaoht te wijten is. 

(VAN MULDERS, 'l'. DELVIGNE.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 Maart 1950 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

I. Voor zoveel de eis tot verbreking is 
gericht tegen de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over het enig midclel : schencling van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 418, 419, 
420 van het Strafwetboek, 85 en 86 van 

de Wegcode, 1382 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat het bestreden arrest beslist 
heeft clat de betwiste aanrijlling voor het 
grootste deel door een fout van aanlegger 
veroorzaakt werd en wel namelijk omdat 
hij tussen het vallen van de avond en het 
aanbreken van de dag zijn op de openbare 
weg stationerend of geparkeerd .voertuig 
niet behoorlijk verlicht had, doordat het 
arrest dientengevolge aanlegger veroor
cleelcl heeft tot een gevangenisstraf van 
vier maanclen en een geldboete van 500 
x 10 frank, .de verantwoorclelijkheid van 
de schade voor de drie vierde op aanleg
ger heeft gelegcl en beslist heeft dat aan
legger in dezelfcle verhoucling· zijn eigen 
schacle moest dragen, zonder de besluiten 
van aanlegger te beantwoorden wam bij hij 
voorhield : 1° dat het niet vaststond dat 
op het ogenblik waarop het ongeval was 
voorgevallen de duisternis in zulke mate 
was ingetreden clat men dus verplicht 
was zijn lichten te cloen branden, doch 
dat het ongeval moest gescllied zijn tus
sen 17 u. 40 en 17 u. 50, wanneer het nog 
mogelijk was een gedrukte tekst te lezen ; 
2° dat bet niet bewezen was dat aanlegger 
zijn lichten niet had doen branden en dat 
llet integencleel mogelijk was clat tenge
volge van een defect aan zijn wagen, de 
licll ten aan het daartoe bestaande meca
nisme niet hadclen beantwoot·d; 3° dat 
moesten de rode achterlichten van de 
vrachtwagen · gebrand hebben, de aanrij
cling niettemin onvermijdelijk zou geweest 
zijn, gelet op de overdreven snellleid van 
verweercler Tinel, des te meer daar dit 
rode licllt in de verblindencle liclltstraal 
van de aanrijclende wagen weinig zicllt
baar geweest ware ; wanneer het niet be
antwoorclen van de regelmatig neergelegcle 
conclusies een gebrek aan moth,ering uit
maakt ; wanneer minstens het bestreclen 
arrest de vraag· onzeker gelaten lleeft te 
weten : a) of volgens de recllters over de 
grond de wettelijke verplichting om een 
op de openbare weg stationerend of ge
parkeerd voertuig te verlichten al dan 
niet bestaat wanneer het nog mogelijk is 
een gedrukte tekst te lezen, alsook of het 
begrip << na bet vallen van de avoncl >> al 
clan niet verenigbaar is met de mogelijk
lleid om een gedrukte tekst te lezen : b) of 
de rechters over de groncl in feite hebben 
willen beslissen dat aanlegger zijn lichten 
niet llad doen branden ofwel in rechte 
hebben willen beslissen clat, zelfs inclien 
hij zijn lichten llad laten branden docll 
da t ten gevolge van een defect a an het 
mecanisme zijn lichten niet gebrand had
den, hij toch uit hoofcle van overtrecling 
van artikel 85 van de Wegcode moest ver
oorcleelcl worden; c) of de rechters over 
de grond in feite hebben willen beslissen 
dat zonder het niet-verlichten van aanleg
gers wagen, de aanrijcling had kunnen 
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vermedeu worden, ofwel of zij in rechte 
hebben willen beslisRen clat, zelfs inclien 
de aanrijclirig wegens de overdreven snel
heicl van verweerder 'l'inel onvermijclelijk 
was aanlegger tach voor de schacle aan
sbrakelijk moest gesteld worden ; hetgeen 
een driedubbele onduiaelijkheid en dub
belzinnigheid in de motivering uitmaakt, 
die met het gebrek aan de door artikel 97 
van de Gronclwet vereiste motivering gp
lijkstaat : 

Overwegende clat, wat het eerste oncler
d!"el van het micldel aangaat, het arrest 
tegen de door aanlegger bij conclusies 
aangehaalde verklaringen van de genaam
den Buysse en Ye1'beke, bet getuigenis van 
de genaamde Degrande inroept en nit ver
schillende feitelijke elementen afleidt dat, 
op het ogenblik van de uanrijding; het 
voertuig van aanlegger « bijna onzicht
baar » was, zelfs voor de personen die 
<< ongeveer ter plaatse » stouden; 

Dat bet arrest alzo duiclelijk beslist dat 
de feitelijke bewering van uanlegger 
grondslag mist ; 

Dat het arrest, waar het verklaart, ener
zijcls, dat het ongeval voor het grootste 
deel door een font van aanlegger werd ver
oorzaakt, en, anclerzijds, dat clezes vracht
wagen niet was verlicht na het vallen van 
de avond, im]1liciet cloch niettemin duide
lijk op aanleggers conclusies heeft geant-

. woorcl dat cle niet verlichting vnn zijn 
vrachtwagen na het vallen van de avond 
te wijten was niet aan toeval of aan 
overmacht, maar wei aan een schuldige 
nala tigheid ; 

Overwegende, met betrekking tot het 
<Jerde onderdee1 van het milldel, dat in 
antwoord op aanleggers bewering, volgens 
wellre de overdreven snelheid van ver
weerder de enige oorzaak is van het on
geval, het bestreden arrest verklaart dat 
de aanrijcling en haar noodlottige gevol
gen voor het grootste deel door de font 
van Van Mulders werden veroorzaakt en 
gedeeltelijk door de font van Tine!, die 
verztlimcl heeft zijli snelheid overeenkom
stig de voorschriften van de vVegcocle 
(art. 42) te regelen; 

Overwegende dat aldus, naar de souve
reine beoordeling van de rechter over de 
grand, de fouten begaan cloor beide be
klaagden, noodzakelijk zijn geweest om 
llet ongeval te veroorzaken; 

Dat aldus. het bestreden arrest op aan
leggers conclusies een passend antwoord 
heeft verstrekt en aan de veroordelingen 
welke het uitspreekt een wettelijke 
grondslag heeft gegeven ; 

Overwegende clat geen van de onderde
len van het middel opgaat; 

Overwegende bovendien dat de substan
tiille of op straf van nietigheirl voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 

Pn rlat de beslissing overeenkomstig rle 
"ret is; 

II. Voor zoveel de eis tot verbreking is 
gericht tegen de beschikkingen gewezen 
over cle vorcleringen ingesteld d.oor aan
lPgger als burgerlijke partij tegeu ver
WPenh,•r Tine! en door de anclere bnrger
lijl;;e vnrtijen tegen aanlegger : 

Overwegende dat geen bijzoncler middel 
worclt voorgesteld en dat het Hof er geen 
mnbtshalve opwerpt; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzip
ning ; veroorcleelt aanlegger tot cle kosten 
en tot cle vergoeding van 150 frank ten 
bate van verweerder Eric Tine!. 

25 Sevtember 1950. - 2" kamer. - Voor
zitte·r, H. de Cocqueau des lVIottes, raads
lleer waarnemend voorzitter. - VeTsla,q, 
yever, H. Simon. - Gelijklttidende oon
ol·nsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt. 
eerste advocaat-generaal. Pleite1·, 
H. Struye. 

2° KAMER.- 25 September 1950 

1° SMAAD. - YRIJSTELLlNG VOORZIEN DOOR 
ARTIKEL 452, ALINEA 1, VAN Hl~T STRAh'WET
BOEK. - NIET TOEI'ASSELl.JK OP DE SMAAD 

,JEGI~NS EEN ~fAGIS'11RAAT . 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. - Cou
REOTIONELE- EN POLITIEZAKEN. - BEKLAAGDE 
DIE NIET DE LAATS'l'E HE'l' WOORD GEKREGEN 
HEE~"l'. - GEEN AANVRAAG 'I'E DIEN EINDE. 
GEEN NIETIGHEID. 

1 o A1·tUcel 452, a linea 1, van het Stmf
wetboelv, naar luicl waarvan de te·r 
mohtbnnlc yespTolcen woo1·den, d·ie op de 
:<:a.alr, of op de pnrtijen bet1·eklcing heb
ben, yeen ctanleicling yeven tot strafve1·
volyiny, is niet vnn toepassiny op cle 
sma£td jeyens een magistTaat van- de 
reohterUjke of aclmin·istntt-ieve onle (1). 
(Strafw., art. 275.) 

I 

2° Tn oo1·reotionele- of politiezalcen, b1·engt 
het feit, dctt cle beklnaycle niet· cle lantste 
.lfehoorcl we1·cl, sleohts niet-i.!Jhe·id mede, 
incl-ien cle beklanycle .!Jevrna.yd heeft om 
het woonl te k·r-ijgen, en z·ulks hem 
yeweigerd werd (2). (Wetb. van strafv., 
art. 190 en 210.) 

(1) NYPELS en SERVAIS, art. 452, 11' 15; CoN

STANT, 1lf anuel de droit penal, II' dee!, bd. II, 
n' 1004; GoEDSEELs, Oommentai1·e ilu Code tJe
mtl, bd. II, n' 2696. 

(2) Verbr., 14 Februari 1949 (Arr. Verbr., 
1949, blz. 117; B1tll. en PAsrc., 1949, I, 129); 
27 Februari 1950 (Arr: Ve,·b,·., 1950, blz. 426; 
B1tll. en PAsrc., 1950, I, 453). 
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(VERFAILLIE, T. MISSIAEN.) 

ARRES'l', 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 Mei 1950 door !let Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 452, alinea 1, van het Strafwet
boek, doordat het bestreden arrest aan
legger veroordeelt wegens smaacl aan een 
magistraat van de administratieve orde 
in de uitoefening van zijn bediening, dan 
wanneer, luidens artikel 452 van het 
Strafwetboek, de gesproken woorden, 
wanneer zij betrekking hebben op de zaak 
of op de partijen clie hun verweerrecht 
uitoefenen, tot geen strafvervolging aan
leiding kunnen geven : 

Overwegende dat aanlegger veroordeeld 
werd om smaad te hebben uitgesproken, 
welke door artikel 275 van het Strafwet
boek gestraft wordt; 

Dat het bestreden arrest terecht beslist 
dat artikel 452, alineq_ 1, van het Straf
wetboek niet op clergelijk misclrijf van 
toepassing is; 

Dat het .micldel naar recht faalt; 
Over het tweede middel : scllending van 

de rechten van de verdediging, doordat 
aanlegger, clie zou gewenst hebben na het 
pleidooi van de bnrgerlijke partij en dat 
van zijn eigen raadsman, aanvullemle ar
gumenten te doen gelden, de gelegenheid 
niet gehad heeft deze v66r het hof van 
beroep uiteen te zetten; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het proces-verbat1l van cle terechtzit
ting van 6 Mei 1950 blijkt clat de raads
man van aanlegger de verweermiddelen 
van aanlegger voorgedragen en conclusies 
neerg·elegcl heeft; dut, nadat het open
baar ministerie en het orgaan van de bur
g·erlijke partij gehoorcl werden, beklaagcle 
in zijn uitleggingen gehoord werd; 

Overwegende, voor het overige, dat, in 
correctionele en politiezaken, het gebrek 
aan wederantwoord vanweg·e de beklaagde 
geen scllending van het recllt van de ver
clediging kan uitmaken tenzij, de beklaag
de gevraagd had om llet woord te krijgen, 
en znlks hem geweig·erd wercl; 

Dat nit geen stuk waarop llet Hof acllt 
vermag te slaan blijkt clat dergelijk ver-
zoek werd ingecliencl ; -

Dat llet micldel niet kan aangenomen 
worden· 
Oven~egencle, wat de publieke vorde

ring betreft, dat de snbstantHHe of op 
straf van nietiglieid voorgeschreven 
reclltsvormen werclen nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

Overwegende, wat de burgerlijke vor
clering betreft, clat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel midclel 
inroept en clat het Hof er ambtshalve 
geen opwerpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; verootdeelt aanlegger tot de kosteu. 

25 September 1950. - 2" kamer. - Voor
.<:itter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
lleer waarnemencl voorzitter. - T1 erslag
f/CVe·r, H. Bayot. - Gelijlcluidende concl~t
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

26 KAMER.- 25 September 1950 

VOORZIENING IN VEJRBREKING. -
EJPURA'l'IE INZAKE IlURGER'l'ROUW. - 0PEN
BAAR MINISTERIE AANLEGGER. - BETEKE
NING. - BETEKEND AFSCHRIFT. - NIE'l' ON
DEHTEKEND DOOR DE PROCl'HEUR-GENERAAL. 
- NIETIGiUID. 

Het verzoekselwift tot verbrel<-imo van het 
openbaa-r m·inisterie, in zalcen van epn
rat·ie inzalce lHW[Je1'trou.w, ·is nietio ·in
ellen het betekena afschrift niet doo1· de 
C'isemle mao-ist·raat onderteke'lld is (1). 

(PHOCUHEUR:GENERAAL 'l'E GEN'l', 
'l'. DEVER!lEWAERE.) 

ARREST. 

HEJT I-I OF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 Maart 1950 cloor llet Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over cle eerste groncl van niet ontva)l
kelijkheicl hieruit afgeleicl clat de af
schriften van het verzoekschrift tot ver
breking en van de memorie niet onclerte
kencl zijn door cle procureur-generaal : 

Overwegencle dat kraclltens artikel G 
van de wet van 14 Juni 1948 betreffencle 
cle epuratie in zake burgertrouw de in 
hoger beroep gewezen arresten op het ver
haal van cle belanghebbencle tegen zijn in
schrijving op de lijst voorzien bij arti
kel 4, voor verbreking vatbaar zijn val
gens cle voo1' voorziening in burgerlijke 
zaken vastgestelcle regelen ter uitzoncle
ring onder meer van de bij artikelen 1 
en 16 van cle wet van 25 Februari 1925 be
paalcle termijn ; 

Overwegende clat artikel 9 Yan voor
melde wet van 25 Februari 1925 voor
schrijft clat het voorafgaandelijk betekend 
verzoekscllrift tot verbreking zowel op 
llet afsehrift l).ls op llet orig·ineel door een 
advocaat bij het Hof van verbreking zal 
worden onclertekend, clit op straf van 
nietiglleicl ; 

Dat wel is waar, kraclltens artikel 17, 
eerste cleel, titel IV, van het reglement 

(1) Zie de nota, ondertekmid R. H., onder dit 
arrest in Bull .. en PASlC., 1950, I, 23. 
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Yan 28 .Tuni 1738, steeds van toepassing 
volgens artikel 60 van het besluit van de 
Souvereine Vorst van· 15 Maart 1815, het 
openbaar ministerie niet verplicht is be
roep te doen ov de tussenkomst van een 
advocaat ·bij het Hof van verbreking, doch 
dat het openbaar ministerie nochtans de 
voorgeschreven vrocedurevormen moet 
naleven; 

Overwegende dat, ter zake, de procu
reur-generaal een voorziening ingesteld 
heeft tegen het arrest waarbij het verhaal 
van verweerster tegen haar inschrijving 
op fle lijst voorzien bij artikel 4 van de 
wet van 14 Jnni 1948 betreffende de epu
ratie in zake burgertrouw gegrond werd 
verklaard doch dat het afschrift van het 
nan verweerster betekend verzoekschrift 
niet door de aanlegger ondertekend werd; 

Dat het verzoekschrift derhalve als nie
tig moet beschouwd worden; 

vVaaruit volgt dat de voorziening nietig 
is; 

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

25 September 1950. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. de Clippele. - Gelijlcluidende 
concl-ltsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. - P/.ei
ter, H. della Faille d'Hnysse. 

2• KAMER. - 25 September 1950 

1° WET EN KONINKLIJK BESLUI'l'.
WI.TZIGING VAN DE REGELEN OVER DE BEVOEGD
HEID. - STRAFZAKEN. - WI.JZIGING TOEPAS
SELI.JK OP DE REEDS BEGONNEN RECHTSPLE
GINGEN. -PERREN. 

2° BEVOEGDHEID EN .AANLEG. 
STRAFZAKEN. - INBREUX OP DE BESLUITWE1' 
VAN 13 ME! 1940. ~ SAMENHANGEND llf!S
DRI.TF TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE 
RECHTSMAOHT BEHOREND. - BEVOEGDHEID 
VAN DE liHLITAIRE REOHTSMAOHT TOT 14 JUNI 
1949. - VERDERE BEVOEGDHEID VAN DE GE
WONE R-EOHTSMACHT VOOR ELKE REOHTSPLE
GING WAARIN GEEN BESLISSING OYER DE GROND 
WERD GEWEZEN. 

3° GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. -ARREST 
VAN REGELING VAN R-ECHTSGEBIED. - NEGA
TIEF GESOHIL VAN REOHTSGEBIED. -ARREST 
DAT GEEN KRACHT VAN GEWI.JSDE BETREF
FENDE DE BEYOEGDHEID HEEFT. 

1° Behmtdens afwijlcende bepaling, is een 
wijz·iging van de regelen over de be
voegdheid in strafzaken, toepasselijlc op 
de reeds begonnen rechtsplegingen 

wanrin nog geen beslissing over de 
uronrl yewezen we1'fl (1). 

2° Van 15 Jtmi 1949 at, wanneer een mis
llrijf clat tot de be·voegdheid van de ge
wone 1·echtsrnacht behom·t samenhan
rte1Ul is met een rnisdrijf voorzien bij 
artikel 1 van cle beslttitwet van 13 Mei 
1940, bet1'ejJ'ende de versc7W1'ping de1· 
bestrajjing van sornmige gedtwende de 
oorlogst-ijd gepleegde fe-iten, wonlen 
beide cloo1· cle ge1.vone rechtsrnacht ge
V0111nist, tenzij een besUssing ove1· de 
groncl, v661' 15 Juni 1949, door de mili
tai1·e 1·echtsrnacht gewezen we1·d (2). 
(Besluitwet van 27 Mei 1944, art. 2; be
sluitwet van 9 Januari 1945, art. 2; wet 
van 15 Juni 1899, art. 26; wet van 
30 April 191.9, art. 15; besluit van 1 Juni 
1949, art. 1.) 

3° Het an·est gewezen op een verzoek
schTift tot 1·egeling van 1-echtsgebied, 
op rtroncl vnn een negntriet gescll-il 
vrm -rechtsgeb·ied in strafzalcen, heett 
ueen kracht vnn. rtwwijscle lletreffende 
de bevoegdheicl (3). (Stilzwijgende be
slissing.) 

(POLLET, T. BUYL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 .Tuni 1950 door het militair 
gerechtshof gewezen; 

I. Voor zoveel de eis tot verbreking ge
ricllt is tegen de over de publieke verde
ring gewezen beslissing ; 

Over llet middel van ambtswege : scherr
ding van de artikelen 2 van de besluitwet 
van 9 .Januari 1945, 1 van het besluit van 
de Regent van 1 .Juni 1949, 15 van de wet 
van 30 April 1919 en 26 van de wet van 
15 .Juni 1899, doordat het bestreden arrest 
over cle grond uitspraak lleeft gedaan 
over van door artikel 1 van de besluit
wet van 13 Mei 1940 voorziene inbteuken, 
alhoewel, wegens de verknoclltheicl vrin 
die misdrijven met andere ten laste van 
al de. medebeklaagden of van enkele ervan 
gelegcle inbreuken, de militaire rechtscol
leges tot kennisname van de vervolging· 
onbevoegd waren : · 

Overwegende dat, naar lnid van de titel 
welke de publieke vordering bij hem aan
llangig heeft gemaakt, de krijgsraad ken
nis nemen moest van de inbreuken voor
zien bij artikel 1 van de besluitwet van 

(1) en (2) Sic verbr., 6 Maart 1950 (.41'1'. 
Ve•·b,·., 1950, blz. 439; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 467) en de nota's 2, 3 en 4. 

(3) Een ar-rest tot regeling van rechtsgebied 
werd op 21 Februari 1949 (A•·r. T'e•·b,·., 1949, 
blz. 133; Bull. en PAsrc., 1949, I, 149) gewezen. 
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13 Mei 1940 ten laste van de aanleggers, 
die aan de militaire strafwetten niet on
derworpen waren, en van hun meclebe
klaagden gelegd, misdrijven. die krachtens 
artikel 2 van bovenbedoelde besluitwet tot 
de bevoegdheicl van (le militaire rechts
macht behoren en bovenclien van een be
ling en van een slachting van koeien ge
pleegcl nit winstbejag en zoncler de toe
stemming van (le eigenaar van de ge
slachte dieren, misclrijven clie ten laste 
waren gelegd, het eerste van aanleggers 
Polet en Arijs, alsook van andere mede
beldaagden, het tweede ten laste van al 
de beklaagden; 

Overwegende dat clie misdrijven van 
lleling en van onwettige slachting tot cle 
bevoeg·clheid van cle gewone strafgerecll
ten behoren en dat het bestreden arrest 
beslist da t zij met eerst bedoelde misdrij
ven samenhangend zijn; 

Overwegende clat artikel 2 van de be
slnitwet del. 9 .T anuari 1945, artikel 2lris 
gew01·den van de besluitwet van 27 Mei 
Hl44, cle door artikel 15 van de wet van 
30 April 1919 (art. 26 van de wet van 
15 .Juni 1899) normaal aan de gewone 
strafrechtbanken voorbehouclen bevoegd
heicl in geval van samenllang van een in
brenk welke tot de bevoegdheicl van bo
venbedoelde rechtscolleges behoort met een 
inbreuk vermeld bij artikel 1 van de be
sluitwet van 13 Mei 1!l.JO, uiterlijk tot 
<lnt bet leger op vredesvoet wortlt terug
gebracllt a an <le militaire reclltscolleg~ s 
lieeft toegekencl ; 

Overwegencle dat artikel 2 van de be
sluitwet van 9 Januari 1945 niet is ver
meld in de opsomming van de wetsbepa
lingen die, luidens artikel 2 van de wet 
van 1 Juni 1949, niettegenstaancle het te
rugbrengen van het leger op vredesvoet 
gehanclhaafd worden zolang cle besluitwet 
van 26 Mei 1944 betreffende de bevoegd
heid en de rechtspleging in zake misdaden 
Pn wanbedrijven tegen de veiligheid van 
de Staat van toepassing blijft; 

Overwegende dat geen bijzondere wets
bepaling de bevoegdheid regelt voor het 
ogenblik waarop de toepassingsperiocle 
van artili:el 2 van cle besluitwet van 9 .T n
nuari 1945 zou eincligen; clat men zich cler
halve client te gedragen nn.ar de gewone 
regelen die de stof belleersen ; 

Overwegendc dat, belloudens afwijkende 
bepalingen, een wijziging· van de wetsbe
palingen over de bevoegdheicl van toepas
>dng is op al de rechtsplegingen waarop 
een beslissing over de grond nog niet 
wercl gewezen ; 

Oycrwegende clat, in onderhavig geval, 
na regeling van het rechtsgebiecl en ver
wijzing van de zaak naar de krijgsaudi
teur te Brnssel, bij arrest van 21 Februari 
1949, (le zaak slechts bij de krijgsraad 
aanhangig werd gemaakt door de dag-

vaarding betekend op 16 November 1949 
en dat clit rechtscoUege op 14 Maart 1950 
over de grond heeft beslist, bijgevolg· 
op een datum waarop het, ten gevolge 
van het terugbrengen op vreclesvoet van 
het leger, tot kennisneming van de ten 
grondslag aan de vervolging liggende mis
drijven niet meer bevoegd was; 

Overwegende dat het militair gerechts
hof, daar het ook het bestaan van de ver
lmochtheicl tussen cle verschillende ten 
laste gelegde inllreuken heeft erkencl, inl"
gelijks ten opzichte van clie inbreuken 
onbevoegd was; 

Dat het militair gereclltshof desniette
gestaancle ten gronde heeft beslist en al
dus cle in het miclclel aangecluicle wetsbe
valingen heeft g·eschonden; 

·II. Voor zoveel de eis tot verbreking is 
gericht tegen de beslissing over de vorcle
ring van de burgerlijke partij : 

Overw!)gencle flat de verbreking van de 
beslissing gewe7.en over cle publieke vor
clering de verbreking medebrengt van c1e 
beslissing over cle vordering van de bur
gerlijke partij; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest in zover het uitspraak cloet ten op
zichte van aanleggers; vernietigt het von
nis van cle krijgsraad del. 14 Maart 1950; 
beveelt clat onclerhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
militair gerechtshof en dat melding er 
van zal worden gemaakt op cle kant van 
de vernietigde beslissingen : verwijst _cle 
zaak naar het I-Iof van beroep te Gent, 
Kamer van inbesclmlcligingstelling; ver
oorcleelt cle burgerlijke partij tot de kos
ten. 

25 September 1950. - 2• kamer. - l'oor
zitter, I-I. de Oocqueau des Mottes, rands
beer waarnemend voorzitter. - l'erslay
gever, I-I. Simon. - Gelijklu.idende con
cl·nsie, I-I. Raoul I-Iayoit de '.rermicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 26 September 1950 
1° TAXE OP DE SPELEN EN WEDDEN

SOHAPPEN. - AANSLAG \'AN AMBTSWEGE. 
- RECLAMATIE EN BEHOEP. - GESCHIEDEN 
OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DE WET
TEN BETRE~'FENDE DE INICOMSTENBELASTINGEN. 

2° TAXE OP DE SPELEN EN WEDDEN
SOI-IAPPEN. - RECLAMATIE TEGEN HET 
BELOOP VAN DE AANSLAG. - TEHMIJN. 

3° '!'AXE OP DE SPELEN EN WEDDEN
SOI-IAPPEN. - RECLAMATIE TEGEN HE'l' 
DELOOP \'AN DE AANSLAG. - TERMIJN. -
GEEN SCHORSING OF STUI'l'ING VAN DIE TER
MIJN GEDURENDE DE ONDERHANDELINGEN MET 
DE ADMINIS'l'RA'l'IE. 

4° VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN \'AN RECH'I'STHEEKSE BELAS'l'INGEN EN 
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ZAKEN VAN '!'AXES OP DE SPE-LEN EN VVEDDEN
SOHAPPEN.- 0PSTELLING VAN RET MIDDEL.
MIDDEL DAT DE SCHENDING VAN EEN WETSBE
i'ALlNil lNHOEP'l', MilAR NIET TOELAAT TE BEPA
LEN WELK DEEL VAN HE'r ARREST DIE WETS
BEPALINGEN ZOU GESOHONDEN HEBBEN. 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1 o ATtilcel 66 van de wetten betreffende de 
inlcornstenbelastingen rnet. betrelclcing tot 
de aanslag van arnbtsweue, en artike
len 60 tot 69, die rnet betrelclcing tot cle 
reela//Jwtie en het beroep z·ijn toepasse
l'i.ik op de zaken van tames op (/e spelen 
en weclclensehappen. (Wet van 28 Au
gustus 1921 tot invoering van nieuwe 
fiscale middelen, art. 97.) 

2° De reelarnatie tegen het beloop van de 
aanslag in de tame op cle spelen en wecl
densehappen rnoet, op straf van verval, 
11ite1·lijlc de 31 Maart van het tweerle 
(/:i.enstja(tr ingediend wonlen, zoncle1· 
cla t de te1·rni.in rnincle1· clan zes rnaanclen 
mag be(karten van at de alcten voorzien 
bi.i alinea 2 van t)(tntgraat 3 van a?·ti
lrel 61 van de wetten betrejJende de in
lcomstenbelast-ingen (1) (2) (3) en (4) ~ 
(Wet van 28 .Augustus 1921, art. 97; 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen samengeschakeld de 3 Juni 1941, 
art. 61, § 3.) 

(1) Wat betref.L de termijn van het recht op 
reclamatie voorzien op straf van verval, zie 
onder meer verbr., 31 Mei 1949 (Arr. Ve;·b,.,, 
1949, biz. 364; Bull. en PASIC., 1D49, I, 407) 
en de conclusie van het openbaar ministerie, 
biz. 411; 22 November 1949 (A1T. Verb?'., 1950, 
biz. 162; Bull. en PASIC., 1950, I, 179), 

(2) Dat de termijn niet minder mag bedra
gen dan zes maanden, zie verbr., 23 November 
1948 (A1'1'. Ye?·b1·., 1948, biz. 585; Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 666); 25 Januari 1949 (A1T. 
Ve?'bT., 1949, biz. 72; Bull. en PAsrc., 1949, 
I, 80) en de nota 2; 31 Mei 1949 (ATr. VerbT., 
1949, biz. 364; Bnll. en PAsrc., 1949, I, 407) en 
nota 3, biz. 409. 

(3) Over het begrip « tweede dienstjaar », 
zie verbr., 4 October 1937 (Bull. en PAsrc., 
1937, I, 255).; 31 Mei 1949 (An·. T'erbr., 1949, 
hlz. 364; Bull. e1i PASIC., 1949, I, 407) en de 
nota 2, biz. 409. 

(4) ·Zander stellig te verklaren, dat het feit 
de reclamatie gericht te hebben tot de contra
leur van de belastingen en niet tot de « direc
teur van de provincie of van het gewest binnen 
wiens gebied de betwiste belastingen gevestigd 
werden » - zoals door artikel 61, paragraaf 3, 
alinea 1, voorzien - de nietigheid van de recla
matie medebrengt, wijst het Hof niettemin op 
de onregelmatigheid, in een geval waarin de 
nietigheid van de rec!amatie alleszins haar oar
sprang in een andere onregelmatigheid vond. 
Het schijnt een « waarschuwing » te zijn om 
de belastingplichtige die een reclamatie indient 
tot voorzichtigheid aan te zetten. 

3° Onderhanclelinuen tussen de belasting
plieht-ige en de a(lrninist1·atie, betTef
fencle het beloop van cle tame op de spe
len en wecldensehappen, stuiten noah 
sehoTsen de te1·rnijn voorzien op stTa,f 
van verval voor het indienen van een 
reelamaUe tegen het beloop van de tame. 

4° Is niet ontvanlcelij lc het rnicldel dat niet 
toelaat te bepalen wellc het cleel is of 
wellce cle delen zijn van het a?'Test clie 
de ingeroepen w'etsbepalingen zottclen 
uesehonclen hebben (5). 

(MAES, '1'. BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 8 Juni 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de wet van 
28 .Augustus 1921 : verkeerde toepassing 
van de artikelen 55 en 69 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
souve'rein vaststelt : 1 o dat aanlegger op 
24 .April 1943 het kohieruittreksel ontving 
inhouclende aanslag van ambtswege we
gens niet aangifte en ontcluiking van 
rechten in de loop van het jaar 1942 ver
schulcligd naar aanleiding van het exploi
teren van << Track Odds >> apparaten; 
2° clat bovenbecloelde niet-aangifte of ont
duiking van rechten het gevolg is van 
valse of onvolcloende inschrijvingen van 
de << verspeelde gelclen »; 3° dat aanlegger 
zijn reclamatie aan de controleur van de 
belastingen op 21 November 1943 deed toe
komen; 

Overwegende clat, naar lnid van arti
kel 97 van de wet van 28 .Augustus 1921, 
niet aileen artikel 56 van de samenge
schakelcle wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, dat de aanslag van 
ambtswege voorziet en de gevolgen ervan 
regelt, cloch ook de artikelen 60 tot 69 van 
bovenbecloelde wetten van toepassing zijn 
op de aanslagen wegens belasting op het 
spel; 

Overwegencle dat krachtens artikel 61, 
paragraaf 3, van de samengeschakelde 
wetten aanlegger een reclamatie mocht 
indienen tegen het beloop van zijn van 
ambtswege gevestigcle belasting bij de di
recteur van de rechtstreekse belastingen 
te .Antwerpen in wiens gebied de betwiste 
belasting gevestigd was, op de op straf 
van nietigheid voorgeschreven voorwaarcle 
clat hij een gemotiveerd bezwaarschrift 

(5) Zie de nota 3 onder verbr ., 22 September 
1932 (Bnll. en PAsrc., 1932, I, 245). 
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aan die ambtenaar zou doen toekomen 
uiterlijk de 31 Maart van het tweede 
dienstjaar, zonder dat de termijn minder 
dan zes maanden vanaf de verzendings
datum moge bedragen; 

Dat, in strijd met datgene wat door 
aanlegger bij zijn middel. wordt beweerd, 
onderhanclelingen met de administratie de 
tijdspanne om reclamatie in te clienen 
noch stuiten noch schorsen; 

Dat, dienvolgens, het bestretlen arrest, 
nit de feiten welke het vaststelt, wette
lijk, en zonder de in het middel aange
cluide wetsbepa.lingen te schenden, heeft 
kunnen afieideri dat de door aanlegger in
gediende reclamatie die werd gericht tot 
de controleur en niet tot de directeur van 
de rechtstreekse belastingen, niet ontvan
kelijk is omdat zij te laat werd ingediend; 

Over het tweede en het derde middel : 
schending van de artikelen 97 'Van de 
Grondwet, 22 van de wet van 17 April 
1878 en van het besluit van 22 Septem
ber 1937 : 

Overwegende dat aanlegger niet aan
duidt door welke beschikking van het be
streden arrest bedoelde wetsbepaiingen 
geschonden werden ; 

Dat dit gebrek aan nauwgezetheid de 
beantwoording van bewuste middelen niet 
toelaat; waaruit volgt dat de middelen 
niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; verwijst aanlegger in de kosten. 

26 September 1950. -2" kamer.- Vom-
zitte1·, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
aever, H. Simon. - Gelijlclttidende con
clusie, H. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. -· Pleiters, HR. Wil
mots (van de Balie van Antwerpen) en 
Van Leynseele. 

2" KAME~.- 26 September 1950 
1° POLDERS EN WA'.rERINGEN. -

POLDER. - DIJKGESOHOTTEN. - REOHT
STHEEKSE BELASTINGEN. 

2° POLDERS EN WATERINGEN. -
POLDER. - DIJKGESOHOTTEN. - RECLAUA
TIE TEOEN RET BELOOP VAN DE DIJKGESOHOT
TEN BIJ DE BESTENDIGE DEPUTATIE. 

3° POLDERS EN WATERINGEN. -
POLDER. - DIJKGESCHOTTEN. - TERUI.JN 
OM TEGEN DE DIJKGESCHOTTEN RECLAMATIE IN 
TE DIENEN. - TERUIJN VAN DTIIE MAANDEN. 

4° VONNISSEN EN ARRJDSTEN. - ZA
KEN VAN, POLDERS.- BESLUI'l' VAN DE BESTEN
DIGE DEPUTATIE VAN DE PTIOVINCIERAAD UIT
SPRAAK DOENDE OVER EEN RECLAMATIE TEGEN 
RET BELOOP VAN DE « DIJKGESCHOTTEN l). -

BESLUIT DAT EEN VONNIS IS. 
5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

AllRESTEN. ZAKEN VAN POLDERS. 
- BESLUI'l' VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
VAN DE PROVINCIERAAD Ul'l'SPRAAK DOENDE 
OVER EEN RECLAMATIE TEGEN RET BELOOP VAN 
(( DIJKGESCHOTTEN ll. - BESLUIT AAN DE 
GRONDWETTELI.TKE VERPLICHTING VAN DE MO
TIVERING ONDER'ATORPEN. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - ZAKEN VAN POLDERS. -
lJESLUl'l' VAN DE BES'L'ENDIGE DEPU'l'A'L'IE VAN lJJ<; 

PROVINCIERAAD. UITSPRAAK DOENDE OVER EEl\ 
RECLAMATIE TEGEN _HE'L' BELOOP VAN CC DIJKGE
SCHOTTEN ll. - BESLUI'L' DAT DE RECLAUATIE 
TE LAA'l' INGEDIEND VERKLAART ZONDER VAST 
TE STELLEN BINNEN WELKE 'L'ERMIJN ZIJ 
WERD INGEBRAOH'l'. - BESLUI'L' NIE'l' MET 
REDENEN O~IKLEED. 

1° De door het bestt~·tw van een polder ge
heven cc dijlcgeschotten" zijn recht
st·reekse 1Jelastingen (1). (Stilzwijgende 
beslissing.) 

2° De 1·eclarnatie tegen het beloop van 
cc fl·ijlc_qeschotten '' wo1·dt v6ck fle besten
clige deputatie van cle provincie1·aad ge-
7wach t (1) . ( Stilzwijgencle beslissing.) 

3° De terrnijn toegestaan aan cle eigenan·r 
van ·in de zwlcle1· gelegen aronden orn 
v661" de bestencl-ige dezmtatie. van ae pm
'V-iuc-ieraad een 1·eclamatie in te clienen 
tegen het beloop 1J[£n cle cloo1· het pol
rle1·bestmw gevestigde cc clijlcgeschotten " 
becl1·aar1t cl·rie maanden van de dat~~rn 
at van het waa1·sclwwin.qsnittrelcsel 
uit het kohie·r (2). (Stilzwijgende beslis
sing.) 

4° H et bes7!Uit wa.arbij de bestendige de
pntatie van de provinoiemad ttitsp1·anlc 
cloet oveT een 1·eclarnatie tegen. het inge
lcohiercl berl?"aq van cloo1· het poldm·
bestwur qeheven cc di.ilcgeschotten " is 
een vonnis (3). (Stilzwijgende beslis
sing.) 

5° Daa1· het besltt'it, waa1'b'ij de bestencU11e 
clep~~tatie va1i cle provincie1·aad ~~it
spraalc doet oveT een 1·eclarnatie tege·n 
het ·ingelcoh·ie1·d. bedmg van doo1· het 
polde·rbestu·u.1· 11eheven <c dijlcgeschot
ten "' een vonm·is is, rnoet het met 
1·edenen omkleed zijn (3). (Stilzwijgende 
beslissing.) (Grondwet, art. 97.) 

6° Is niet gernotivee1·d 1wa1· cle eis van 
artikel 97 van de Grondwet het besl~~u 
1;a.n cle bestendiqe dezmtatie van de 1JTO
vinoieraad clat, nitsp1·aa./c aoende over 
een recla.matie tegen het ingelcoh·ierd be-

(1) Zie de nota 1, onclertekencl W. G., oncler
aan het· arrest in B-ull. en PAsrc., 1950, I, 27. 

(2) Raaclpl. verbr., 22 Mei 1916. (Bull. en 
PASIC., 1917, I, 111); 23 Februari l931 (ibid., 
1931, I, 88) . 

(3) Zie de nota 1, ondertekend W. G., onder
aan het arrest in B"ll. en_ PAsrc., 1950, I, 29. 
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drag van door liet polderbestuur gehe
ven cc dijlcgeschotten ll, zich er toe be
tJerlct te verlclaren d(tt (lie reclnmaUe als 
tc laat ingedien(l moet beschouwd wor
(len, zonder 1;ast tc stellen binnen weUce 
termijn z·ij inged·iend wenl. (Grondwet., 
art. 97.) 

{llELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. POLDETI. VAN LILLO.) 

ARRES'I'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 2fi Juli 1949 gewezen door 
de Bestenclige Deputatie va,n de provincie
raad van Oost-Vlaanderen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat de 
bestreden beslissing het bezwaarschrift 
van de Staat del. 15 Juli 1943 te laat inge
diend verklaart voor de sommen door het 
Polclerbestuur van Lillo geeist voor de 
jaren 1928 tot 1942, om reC',en· dat c1it be
zwaarschrift niet binnen de drie maanden 
van de clagtekening van aflevering van het 
wnnrsclmwingsuittreksel of van de wanr
schuwingsuittreksels ingecliend werd, maar. 
zoncler de data van het of van de door 
bovenvermeld Polclerbestuur afgelevercle 
waarschuwingsuittreksels te bepalen, .zo
dat het voor het Hof van verbreking on
mogelijk blijkt na: te gnan of de ingeroe
pen reclen wel gegroncl is : 

Overwegencle dat de bestreclen beslis-
sing tijclig ingecliencl verklaart en gecleel
telijk inwilligt het bezwaarschrift door 
de Ontvanger van de registratie en clomei
nen van Ekeren op 28 December 1928 ge
zonclen aan de Bestenclige Deputatie van 
de provincieraacl te Antwerpen tegen de 
eis van het Polderbestuur van Lillo 
strekkende tot het betalen van dijkge
schotten geheven voor het jaar 1928 ov 
clomeingoecleren gelegen op het grondge
biecl van de gemeente Lillo ; 

Dat aldus het middel, in zover het clit 
gecleelte van de bestreclen beslissing be
tloelt, gericht is tegen een beschikking 
welke die beslissing niet inhoudt; 

Dat, dienvolgens, wat die beschikking 
betreft, het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegencle, in zover de eis is ge
richt tegen de beschikking van de aange
klaagcle beslissing waarbij de Bestendige 
Deputatie van de provincieraacl van 
Oost-Vlaancleren het door de directeur 
van de registratie en domeinen op 
15 Juni 1943 ingecllend bezwaarschrift als 
te laat ingediend van de hand wijst, clat 
voor de jaren 1929 tot 1942 noel! cle bestre
clen; beslis,sing noch de! overgelegcle stukken 
zelfs niet de minste aanwijzing inhouden 
nopens de aflevering van het waarschu
wingsuittreksel nit het uitvoerbaar ver
klaarcl kohier ; 

Dat de bestreden beslissing zich er toe 
beperkt te verklaren dat bedoeld bezwaar
schrift, clat slaat op de sommen door het 
Polclerbestnur van Lillo geeist voor de 
jaren 192!l tot 1942, als te laat iligecliencl 
moet worden beschouwd ; 

Dat cler·halve het Hof niet kan nagaan 
of de reclamaties waarover het gaat al 
dan niet ingecliend werden binnen de clrie 
maanden te rekenen van de dagtekening· 
van aflevering van het waarschuwingsuit
treksel : 

Waaruit volgt dat, beslissende zoals 
hierboven is gezegcl, de Destendige Depu
tatie van de provincieraacl van Oost
Vlaanderen de in het micldel aangecluide 
grondwettelijke , bepaling geschonclen 
heeft; 

Om die I rede'nen, verbreekt de bestreden 
beslissing doch aileen voor zoveel zij het 
verzoekschrift del. 15 Juni 1943 van clP 
Directeur van de registratie en Domeinen 
te Antwerpen als niet te bekwamer tijd 
ingecliend heeft afgewezen; beveelt clat 
onclerhavig arrest zal wordPn overgeschre
ven in de registers van de Bestenclige De
putatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
en clat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de zaak, aldus beperkt, 
naar de Bestenclige Deputatie van de pro
vincieraad van West-Vlaancleren. 

26 September 1950. - 2e kamer.- Voo-r
li!'itter, H. de Cocqueau des Mottes, raacls
heer waarnemencl voorzitter. - Ver·sla.Q
uever, H. Simon. - Gelijlclu.idcnde cone 
cl1ts'ie, H. Ganshof van cler Meersch, acl
vocaat-generaal. - PleiteT, H. Van r~eyn
seele. 

2" KAMER. - 26 September 1950 

1° INKOMSTENBI<JLAS'l'INGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE.- BELASTINGSVETI
HOGING. -. STEEDS VETISCHULDIGD WANNEER 
DE IlELASTINGPLICIITIGE GEHANDELD HEEFT 
1\-IE'r DE HEDOELING DE BELARTING '.rE ONTDUI

KEN OF WANNEER HIJ EEN VRl.J\YlLLIG ONVOL
LEDIGE OF ON.JUISTE AANGIFTE HEEFT OVER

GELEGD. 

2° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. 
AA:-ISLAG VAN AMBTSWEGE. - 0NTSTEN'l'E
NIS VAN AANGIF'l'E OF ONVOLLEDIGE OF ON.JUIS'l'E 
AANGIFTE. - GEDEELTE VAN DE NIE'I' AANGEGE
YEN INKONIS'I'EN GELI.TK MET OF MINDER DAN 
EEN 'l'lENDF. VAN HE'l' GEHEEL OF TIEN DOlZEND 
FBANK. - VETIHOGINGEN SLECHTS VETISCHUL
DIGD IN HIDT GEVAL WAAHIN Ell IlEDOELING TOT 
BELASTINGSONTDUIKING IS GEWEEST 0~' OVEn

LEGGING VAN EEN VRIJWILLlG ONVOLLEDIGE OJ!' 

ONJUISTE AANGIFTE. 

1 o Bij n-iet anngifte ot ·in yeva.l van ouvol-
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lcdige of onjuiste aangifte, wannee1· de 
belasUng1JUchtige gehandeld heeft rnet 
de bedoeling de be lasting te on tduilcen of 
wanneer hij een vrijwillig onvolleclige 
of onj~tiste aangifte heeft ovm·gele.ad, 
wordt a.e 1Jelasti11g OlJ het gedeelte van 
cle niet aangegeven inlcornsten steecls 
verclr·iecl~tbbeld (1). (Wetten betreffenc1e 
de inkomstenbelastingen samengescha
kelc1 op 3 Juni 1941, art. 57.) 

2° Bij niet aangifte of ·in ueval van on
volledige of onjuiste aangifte, wanneer 
hct gedcelte van cle niet aan.qegeven in
kornsten gelijl.: ·is rnet of rninder clan 
het tie'll de van het geheel van cle inlcorn
sten van ae belastingplichtige of clan 
10.000 fran/~:, worden ae belastingen, 
op het gedeelte vnn ae niet annyeyeven 
in komsten verschnlcUgd slechts ve1·Mie
dnbbela, indien de belctst-ingpUchUge ye
hctndeld heeft rnet de bedoeling de be
lnsMng te ontdwiken of inclien hij V1'ij
williy een o1woUecUge of onjniste aan
gifte heeft overgelegd (1). (Wetten be
t~·effende de inkomstenbel astingen, sa
mengeschake1d op 3 Juni 1941, art. 57.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN lPINANOIEN, 
'l'. SCHROE-HAYEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op bet bestreden 
arrest, op 6 Juli 1949 door bet Hof van be
roep te Luik gewezen ; 

Over bet enig micldel : schenc1ing van 
de artikelen 97 en 112 van de Grand
wet, 57 van de wetten betreffende c1e in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
besluit van de secretarissen-generaal del. 
3 Juni 1941, in zover bet bestreden 
arrest verklaart dat bet de beroepen 
beslissing in al baar scbikkingen be
vestigt, beboudens wat de bij wijze van 
straf geeiste verhoging betreft, en bet c1e 
Belgische Staat, administratie van finan
cien, veroordeelt elke te veel of onrecht
matig eventueel g·einde sommen wegens 
bestraffing terug te betalen, vermeerderd 
met de wettelijke interesten vanaf de 
da.g van de eventuele betaling en ten 
slotte het de Staat veroordeelt tot de 
helft van de kosten, dan wanneer het 
vaststaat dat bij niet-aangifte of in geval 
van onvolledige en onjuiste aangifte de 
op bet niet aangegeven gedeelte van in
komsten verschuldigde belastingen ver
driedubbeld worden zonder het bedrag 

(1) Verbr., 14 December 1948 (A1·r. Yerbr., 
1948, blz. 636; Bull. en PAsro., 1948, I, 721); 
8 November 1949 (A1·r. Fe1'1J1'., 1950, blz. 121; 
Bull. en PASIC., 1950, I, 131) en de conclusie 
van het openbaar ministerie; 21 Februari 1950 
(Ar>·. T' erbr., 1950, blz. 413; Bull. en PAsrc., . 
1950, I, 441) ; 30 Mei 1950 (Hull. en PAsrc., 
1950, I, 685). 

van de inkomsten te mogen overschrijden, 
en, buiten de gevallen waarin de belas
tingplichtige er zicb van ontbouden beeft 
de aangifte over te leggen met de bedoe
ling de belasting te ontduiken of een vrij
willig onvolledige of onjuiste aangifte 
l1eeft overgelegd, de belasting slechts ver
driedubbeld wordt zo de niet aangegeven 
inkomstcn het tiende van bet totaal van 
de inkomsten van de belastingplicbtigc 
of 10.000 frank overscbrijden : 

0Yerwegenc1e dat uit de bewoordingen 
waarin llet middel is verva t blijkt da t de 
voorziening cUe beschikkingen allPen be
doelt waarbij bet bestreden arrest : 
1 o bet beroep van de belastingplichtige 
gegrond !weft vPrklaard in zover bet de 
bij wijze van straf geeiste verhoging be
strijc1t; 2° de Belgiscbe Staat verwijst in 
de helft van de kosten ; 

Overwegencle clat uit het samenlezen van 
de eerste en de tweede alinea van arti
kel 57 Yan de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
besluit dd. 3 Juni 1941 blijkt dat : a) bij 
niet-aangifte of in geval van onvol
ledige of onjuiste aangifte, zo dP belas
tingplichtige gehandeld beeft met de be
cloeling de belasting te ontduiken of vrij
willig een onvolledige of onjuiste aangifte 
heeft overgelegd, de belastingen OD het 
niet aangegeven gedeelte van de inkom
sten verdriedubbeld worden; b) dat, bui
ten bovenbedoelde gevallen, c1e belastin
gen slecbts verdriedubbeld worden in ge
val de niet aangegeven inkomsten hetzij 
bet tiende van het totaal van de inkom
sten van de belastingplichtigen hetzij 
10.000 frank overschrijden; 

Overwegende. 'dat daaruit volgt dat, 
zelfs wanneer de onvolledige of onjuiste 
aangifte te goeder trouw werd gedaan, de 
verhoging desniettemin opgelegd is wan
neer het bedrag van de niet aangegeven 
inkomsten een van in artikel 57, aline a 2, 
vnn voormelde wetten voorziene perken 
oversch.rijdt; 

Overwe!rende dat, blijkens de vermel
dingen van de bestreden beslissing, de 
niet aangegeven inkomsten 10.000 frank 
overschrijden; 

Dat, dienvolgens, doordat bet verklaart 
dat er tot verboging wegens bestraffing 
geen grond is en die beslissing steunt op 
de enige reden dat het niet bewezen is dat 
de belastingplichtige te kwader trouw 
heeft gehandeld, het bestreden arrest de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
heeft gescbonden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch alleen voor zoveel het be
slist dat er tot verhoging wegens bestraf
fing geen aanleiding is en aanlegger ver
wijst in de belft van de kosten; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden over
geschreven in de registers van het Hof 
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van beroep te Luik en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gecleeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak, aldus beperkt, naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

26 September 1950. - 28 kamer. - Vom·
zittm·, H. de Oocqueau des Mottes, raads· 
heer waarnemencl voorzitter. - Verslag· 
gever, H. Simon. - Geli,ilclnidende con
cl1tsie, H. Ganshof van cler Meersch, acl
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

l e KAMER. - 28 September 1950 
l\HDDELEN TOT VERBREKING. 

BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT DE 
REOHTER VERWIJT DE HJOH DE RECHTER 
OVEU DE GROND VERWERENDE PAR'l'IJ ONWET'l'E· 
LIJK DE BEWIJSLAST 'l'E HEilllEN OPGELEGD. -
VONNIS DA'l' DE UI'l'GESPROKEN VEROORDELING 
S'l'EUN'l' OP DOOR DE EISENDE PAR'l'IJ AANGE
llHACHTE BEWIJSELEMENTEN. - MIDDEL DA'l' 
GRONDSLAG l\IIST IN FEITE. 

Mist grondslag in feite het middel drzt 
het vonnis verwijt omvetteli.ilc de v6rk 
de rechte·r ove1· ae grand ve1·we1·encle 
pa1·t·ij een bewijslast te hebben opge
legd, wcnvneer het ·1;on:ii·is rle ·ve1·oor
deUng, die het ten laste van clie 11art-ij 
·uitspreelct, 1·echtvaardigt cloo·r bewi.is
elementen voortvloeiende ui.t get·uigenis
sen ten verzoelce van cle eisencle parUj 
opgenomen, en doo1· cle doo·r deze afge
legde aanvu.llende eecl. 

(NAAJ\ILOZE. VENNOO'l'SCHAP (( L'AIJEILLE ll, 
'1'. SELLESLAGH-WINKELJ\IANS.) 

A RUEST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vmmis, op 28 Februari 1949 door de Recht
bank van eerste aanleg te .Antwerpen ge
wezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 4, litt. 0 en E, van de wetten 
op de vergoeding van de schade voort
spruitende nit de arbeidsongevallen, sa
mengeordend door koninklijk besluit van 
28 September 1931, 1315 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis beslist rr dat 
verweerders wegens het dodelijk ongeval 
aan hun zoon Jules overgekomen op 
23 Maart 1948, recht hebben op de vergoe
dingen voorzien bij de wet op de arbeids
ongevallen JJ, en rr aanlegsters in verbre
king veroordeelt hen die vergoeding te be·
talen Jl, en clienvolgens het midclel ver
werpt waarbij aanlegster in haar in hoger 
beroep genomen conclusies staam1e hield, 
dat de vordering niet gegrond was-gezien 
rr het zelfs niet bewezen was dat de bij-

dragen door het Rlachtoffer aan zijn ou
ders (verweerders) betaald waren met 
zijn loon en niet met andere inkomsten 
van het gezin JJ, om reden dat rr het geens
zins bewezen is dat de steun door het 
slachtoffer aan zijn ouders verleend, voort 
zou komen van het loon van de echtgenote 
van het slachtoffer ll, clan wanneer niet 
aanlegster, maar verweerders, in hun 
hoedanigheid van oorspronkelijke aan
leggers, hoefden te bewijzen dat de steun, 
die het slachtoffer hen verleende, uitslui
tend voortkwam van het loon van clit 
laatste en niet van andere bronnen van 
inkomsten, en dat bij gebreke van zulk
danige bewijslevering, de vorclering 
diende verworpen te worden ; doordat, op 
zijn minst, de motieven van het bestreden 
vonnis niet toelaten te onderscheiden 
of de recllter· over de grond het door aan
legster ingeroepen middel verworpen 
heeft en, clienvolgens, de vordering van 
de verweerders aangenomen heeft, omdat 
hij in rechte oordeelde dat aanlegster 
hoefde te bewijzen clat de Rteun verleencl 
aan verweerders door het slachtoffer, uit
sluitend voortkwam van het loon van cUt 
laatste en niet van andere bronnen van in
komsten, ofwel omdat hij in feite beslist 
heeft dat de steun helemaal op het loon 
van het sla~toffer afgenomen werd, 
cloordat de beslissing van de rechter over 
de grond dus gesteund is op dubbelzinnige 
motieven, gelijkstaande met een gebrek 
aan beweegredenen : 

Overwegende dat llet bestreden vonnis, 
om aan te nemen dat verweerders recht
streeks voordeel hebben gehaald uit 
het loon van het · slachtoffer, essentieel 
steunt op de door verweerclers aange
brachte bewijzen; dat het immers te dien 
einde heeft ingeroepen, enerzijds, de ver
klaringen van de op verzoek van ver
weerders onderhoorde getuigen, en, ander
zijds, de aanvullende eed, door verweer
ders in eerste a an leg afgelegcl; dat met. 
op die bewijsgronden zijn beslissing te 
steunen, de recllter deze wettelijk heeft · 
gerechtvaardigd en dat de vnststel
ling van het bestreden vonnis << dat het 
geenszins bewezen- is dat de steun door 
het slachtoffer aan zijn ouders verleencl 
voort zou komen van het loon van de 
echtgenote van het slachtoffer ll, een_ over-
boclige beweegreclen nitmaakt; ' 

0\'erwegencle ,dat het bestreden vonnis 
noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend 
heeft aangenomen dat aanlegster had 
moeten bewijzen dat de steun waarvtm 
verweerders genoten voortkwam van het 
loon van de echtgenote van het slacht
offer; dat het integencleel de eis van ver
weerders heeft iiigewilligcl om de ondnb
belzinnige reden dat zij bewezen hebben 
dat de hun verleende steun van het loon 
van het slachtoffer ufgeuomen wercl; 
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Dat de twee onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen; 

O'•er het tweede middel : schen<ling van 
de artikelen 4, litt. 0 en E, van de wetten 
op de vergoeding van de schade voort
spruitende nit arbeidsongevallen, samen
geordend door koninklijk besluit van 
28 September 1931, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreclen vonnis beslist « dat 
verweerders, wegens het dodelijk ongeval 
aan hun zoon Jules, overgekomen op 
23 Maart 1948, recht hebben op de vergoe
clingen voorzien bij de wet op de arbeids
ongevallen », en <( aanlegster veroordeelt 
hen deze vergoedingen te betalenll, om 
reden dat « het slachtoffer de drie maan
den v66r zijn ongeval telkens 500 frank 
gaf aan zijn ouders (verweerders) ,,, « dat 
deze maanclelijkse som van 500 frank in 
de zin van wet en rechtsleer een regel
matige bijdrage is met een afdoende 
waarde die de levenswijze van de ouders 
werkelijk bei:nvloedt ,,, al vaststellende 
tevens « dat het inwonen van dezer we
duwe (de zuster van het slachtoffer) bij 
de ouders de financiEHe toestand dezer 
laatste verzwaart zoclat de hulp van het 
slachtoffer meer dan ooit gewenst was '', 
hetgeen insluit dat de zuster van het 
slachtoffer voordeel haalde, tenmiste ge
deeltelijk, van de steun aan verweerders 
door dit laatste verleend dan wanneer : 
1° men niet kan aannemen dat de ouclers 
rechtstreeks genieten van het loon van 
het slachtoffer, zoals de wet vereist, van 
het ogenblik dat cle lmlp verstrekt door 
het slaclltoffer bestemd was hen toe te 
laten zelf hun dochter bij te staan; 2° het 
bestreden vonnis, vaststellende dat de 
zuster van het slachtoffer tenminste ge
deeltelijk, genoot van de maandelijkse 
stortingen van 500 frank, gedaan door het 
slachtoffer, de algeheelheid dier stortin
gen niet mocht in aanmerking nemen ten 
einde te beslissen dat verweerders een 
voldoende deel hadden opgestreken van 
het loon van het slachtoffer om, ten laste 
van aanlegster, een vergoecling nit hoofde 
van een arbeidsongeval te kunnen beko
men; cloorclat, bijgevolg, de motieven van 
het bestreden vonnis niet toelaten te on
clerscheiclen of verweerders rechtstreeks 
van het' loon van het slachtoffer genoten 
in een volcloencle verhoucling opdat men 
hen het recht op de rente dat zij opvor
derclen mocht toekennen en clus duister en 
dubbelzinnig zijn; doordat, derhalve, het 
bestreden vonnis niet wettelijk gemoti
veercl is : 

Overwegencle dat aanlegster in haar 
v66r de rechter in beroep genomen con
clusies sta an de heeft gehonden (( dat het 
getuigenverhoor bewees dat de bijdragen 
gestort werclen met het oog om de zuster 
van het slachtoffer, weduwe met een kind, 
die bij haar ouders inwoonde, te helpen, 

wat buiten het raam van de wet valt, 
vermits de rente voor broeders en zusters 
maar bestaat wanneer het slachtoffer geen 
wecluwe achterlaat ''; dat het bestreden 
vonnis, op die conclusies antwoordende, 
er op wijst <( dat appellante (hier aanleg
ster) ten onrechte aanvoert dat de beta
ling voor de zuster geschiedde daar ge
tuige .Joanna Van Cauwenberghe ver
klaart dat de moeder van het slachtoffer 
de kas hield; dat de bewering van appel
lante als zou het slachtoffer · bijzonder 
zijn zuster Marcelline, weduwe met een 
kind, willen helpen hebben, een loutere 
veronderstelling is die door geen enkele 
getuige bevestigd wordt '' ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
bestreden vonnis, alhoewel het vaststelt 
(< dat het inwonen van die weduwe bij de 
ouders de financiele toestand dezer 
laatsten verzwaarde, zodat de hulp van 
het slachtoffer meer dan ooit gewenst 
was,,, heeft beslist dat alleen de ouders 
rechtstreeks voordeel haalden uit het 
gause bedrag van de hun door het 
slachtoffer overhandigde maandelijkse te
gemoetkomingen; dat de motieven van 
het bestreden vonnis noch duister, noch 
ondubbelzinnig zijn; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel in feite opgaat; 

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

28 September 1950. -1• kamer.- V001'
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Smet
rijns.- Gelijlcl~tidende aonclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. Pleite1·s, HH. Van Ryn en 
Struye. 

l • KAMER. - 28 September 1950 
BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSOHULDIGD 

GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. - 0VER
EENKOMST DIE VERMELDT DAT QOEDER.EN PER 
SPOOR ZULLEN GELEVERD WORDEN.- VER.TRA
GING IN DE LEVERING. - AAN DE VER.KOPER 
TOEREKENRAAR. - NOODZAKELIJKHEID VOOR 
DE KOPER llEHOEP TE DOEN OP EEN VERVOER 
PER AUTOCAMION. - KOSTEN TEN LASTE 
GELEGD VAN DE VERKOPER. - GEEN BOHEN
DING VAN RET AAN DE OVEREENKOMST VER
SOHULDIGD GELOOF. 

fiahendt het geloof niet aan een avereen
lwmst ve1·sahuldigd, die venneldt dat 
goederen per spoor z~tUen geleverd wor
den, het an·est dat de verlcope1· tot be
taling van de ve1·voe1·1costen pe1· auto
aamion vemordeelt, omdat hij ve1·ant
woordelijlc is voor een vertraging in de 
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levering en omdat die vertmg·ing de leo
per er toe genoovt heett op de1·gelij k 
ve·rvoe1·midclel beroep te doen. 

(LEROUX, T. NAAMLOZE VENNOO'fSCHAP 
<< CHAHBONNAGES A. DUMONT>>.) 

ARREST. 

- HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 Juni 1948 .door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1319, 
1320, 1350 en 1351 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest 
uan verweerster ten titel van schadever
goe<ling, de sommen van 263.552 frank 
(verschil tussen 675455 frank, door ·het 
arrest toegekencl, en die van411.903 frank, 
door het vonnis toegekend) vertegenwoor
lligende de kosten van vervoer per auto
camions en van 18.602 fr. 60 vertegen
woordigende de overdrachtstaxe op die 
vervoerkosten, heeft toegekend, aldus de 
overeenkomst van 8 Augustus 1940 en het 
vonnis van 24 December 1941 schendende, 
luidens welke de leveringen moesten ge
daan worden op wagon vertrek-station : 

Overwegende dat, in zover het de schen
ding inroept van artikel 97 van de Grand
wet, het middel niet gegrond is ; 

Overwegende, inderdaad, dat het ar
rest er op wijst dat de, ten laste van aan
legger gelegde vervoerkosten, een recht
streeks gevolg zijn van de niet tijdige le
vering van het hout aan de verwerende 
vennootschap, en dat, indien deze ver
plicht werd een lloeveelheid hout per ca
mion te doen vervoeren, aanlegger er ver
antwoordelijk voor is daar llij llet hout 
had moeten leveren voor de verhoging 
van de vervoerprijzen per spoor; 

Dat die beslissing, in tegenstrijd met 
de bewering van het middel, dus gemoti
veerd is; 

Overwegende dat de grief in het middel 
vermelcl << de tussen partijen de 8 Augus
tus 1940 gesloten overeenkomst te hebben 
geschonden, alsook het vonnis van 24 De
cember 1941 )), ook aan grond mangelt; 

Overwegencle, inderdaad, dat de over
eenkomst slechts de prijs beoogde aan 
verweerster te betalen voor het hout dat 
nog door aanlegger moest geleverd wor
den, prijs die kon veranderen in geval 
van wijzigingen in de vervoertarieven 
van de spoorwegen, en dat het vonnis 
slechts aanlegger veroordeelde tot leve
ring van de betwiste hoeveelheden mijn
hout voor een prijs die de prijsvermeerde
ring per spoor zou in acht nemen, het 
recht voorbehoudencle, voor de vervoe
rende vennootschap, eventueel schadever
goeding te eisen ; 

Waaruit volgt dat geen enkel dezer 

beide akten ·een S<'hacle door verweerster 
geleden, beoogde scllnde die claarna door 
het bestreden arrest vastgesteld en ge
raamcl werd ; 

Overwegende dat het middel dus 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 verweerster. 

28 September 1950. -16 kamer.- Voo?·
zitter en ·ve-rslaggeve-r, H. Wouters, raacls
heer waarnemend voorzitter. - Gelijkltti
dende conclns'ie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 
Ple-iters, HH. Resteau en Van Ryn. 

I 

l c KAMER. - 28 September 1950 
BEWI.JS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD 

GELOOl'. - BURGERLI~KE ZAKEN. - EIS TOT 
UI'l'DRIJVING. - INLEIDENDE DAGVAARDING EN 
OONCLUSIJ<:S DIE DEZE VORDERING STEUNEN OP 
EEN OI'EREENKOMST VAN HUURONTBINDING. -
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE BESLIST OAT 
HET BESTAAN VAN DE 0\'EREENKOJI.IST NIET BE
WEZEN IS.- VORDERING NIETTEMIN INGEWIL
LlGD OM DE R-EDEN VAN AMBTSWEGE OAT DE 
HUURDER DE EXPLOI'l'ATIE VAN ZTJN HANDEL 
HIDEI!'T STILGELEGD. - SOHENDING VAN HET 
AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD GELOOF. 

Schendt het geloof dat aan het inleidend 
exploot en aan de conolusies (1) ver
sohu.ldigd is de rechter in hager bemep 
die een eis tot ttitd·(ijving van de hum·
(ler van een onroe·rend uoed waa1•in een 
handel wonltl geiifx1Jlo'iteerd irnwUUg·t 

om cle van ambtswege inge1·oepen reden 
(lat de httttrder vrijwillig de emploitatie 
van zi.jn m·oege1·e handel heeft stilge
legd en een handelshuttr in dit geval 
niet meer besohennd wordt, wanneer de 
eis alleen gesteund was op een overeen
lcomst van hmwontb·ind'ing, ovm·een
komst waaTvan de ·rechter ve1'7claart dat 
zij niet bewezen is (2). 

(1) Het valt op dat het aangetekend arrest 
de door het middel gebezigde uitdrukldng 
« schending van het gerechtelijk contract » niet 
overgenomen heeft. Omtrent de onjuistheid 
van die uitdrukking, zie SIMONT, Rev. crit. 
de jU?·isprudence belge, 1947, biz. 173; GLASSON 
en TISSIER, P,·od:dur·e civile, bd. III, n' 736; 
NAQUE~', nota in Sirey, 1913, 1, 189; verbr., 
17 Maart 1938 (Bull. en PASIC., 1938, I, 131); 
19 September 1946 (A 1'1'. T' er·br· ., 1946, biz. 295; 
Bull. en PASIC., 1946, I, 323) ; 13 Maart 1947 
(t1r'1'. T' er·br., 1947, biz. 81). 

(2) Raadpl. verbr., 7 Juli 1898 (Bull. en 
PASIC., 1898, I, 265) en 19 September 1946 
(Arr. T'erbr., 1946, biz. 295; Bull. en PASIC., 
1946, I, 323). 
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(BRANS, T. BOELAERT.) 

AHBES'l'. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vounis, op 24 Juni 1948 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste milldel : schending van 
de artikelen 1134; 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, 464 van het Wetboek 
van burgerlijke reclltsvordering en, voor 
zoveel nodig, ll7 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis, na vastgesteld 
te llebben dat de vordering gesteund was 
up llet feit dat aanleggers er zonden in 
toegestemd hebben een contract van ge
rantscllap van een handelsfonds in de 
plaats te stellen van llet huurcontract dat 
betrekking had op het kwestieus onroe
rend goed, en na verklaard te hebben dat 
clie thesis verkeerd was en dat het huur
coutract niet door gemeenschappelijk ak
kool'{l verbroken was geworclen desniet
temin beslist dat het genot van het maga
zijn en van het gelijkvloers van dit onroe
rend goed aan aanleggers dient onttrok
ken, om reden dat <<de handelslmren 
slechts clienen beschermcl in zover de win
kelzaak nog werkelijk bestaat, dat in on
derhavig geval echter aanleggers vrijwil
lig de exploitatie van hun vroegere zaak 
hebben stilgelegd >>, en << erin toegestemd 
hebben dat verweer<ler zeer grote kosten 
deed om de voormalige bloemenwinkel te 
veranderen en geheel tot een linnenzaak 
aan te vassen en dat hierdoor, wat het 
gelijkvloers betreft wegens verdwijning 
van voorwerp een einde gesteld is aan de 
oorspronkelijke huurovereenkomst ll, dan 
wanneer, zowel in zijn exploot vanrechts
ingang als in zijn conclusies, verweerder 
zijn vordering gesteund had, niet op de 
gedeeltelijke verdwijning van llet voor
werp van de lluurovereenkomst ingevolge 
llet ophouden van de in llet onroerend 
goe<l oorspronkelijk uitgeoefende handel, 
of op de wetgeving clie de llandelshuren 
beschermt, mlw~· uitsluitend op het feit 
dat het hunrcontract betreffende kwes
tieus onroerend goed zou verbroken ge
worden zijn bij gemene toestemming van 
partijen in April 1946, om er een con
tract van gerantschap in de plaats van 
te stellen, en dan wanneer er geen en
kel verband is tussen een eis tot uitdrij
ving, gesteund op de conventionele ver
brekiug van het hum·contract, en een eis 
tot uitdrijving gegrond op het ophouden 
van de door de huurders uitgeoefende 
handel en de zogezegde verdwijning van 
voorwerp van de lluur die er zou nit 
voortvloeien; doordat, dienvolgens, het 
bestreden vonnis, met llet genot van een 
gedeelte van kwestieus onroerend goed 
aan aanleggers te onttrekken, om reden 
dat « de handelslmren slechts dienen 
bescllermd in zover de winkelzaak nog 

werkelijk bestaat >> en dat de tussen par
tijen gesloten huur zonder voorwerp zou 
komen te staan zijn, wat !let gelijkvloers 
van dit onroerend goed betreft !let ge
reclltelijk contract geschonden h~eft : 

Overwegende dat zowel in zijn inlei
dende dagvaarding als in zijn v66r de 
rechter in huger beroep genomen conclu
sies, verweerder zijn vordering tot uit
drijving van aanleg·gers nit het huis ge
legen te Borgerhout aan de Turnhoutse
baan, nr 15, h.eeft gesteund op de door 
eerste aanleg·ger aanvaarde ontbinding 
van de huurovereenkomst en op llaar ver
vanging door !let gerantschap welke 
tweede aanlegster heeft waargenomen 
aangaande een in de winkel van gezegd 
lmis door verweerder ingerichte linnen
zaak; 

Overwegende clat !let bestreden vonnis 
de door verweerder ingeroepen ontbinding 
van !let huurcontract als niet bewezen 
heeft verworpen; dat het niettemin aan 
aanleggers de ontruiming van de winkel 
en de andere plaatsen van de benedenver
clieping van bedoeld huis heeft opgelegd 
enerzijds, omdat << de handelshuren 
slechts dienen bescllermd in zover de 
winkelzaak nog werkelijk bestaat >> en 
aanleggers « vrijwillig de exploitatie van 
hun vroegere zaak llebben stilgelegd >> en, 
nntlerzijds, omdat ten gevolge van de 
werken uitgevoerd door verweerder om 
cle voormalige bloemenwinkel van aanleg
gers te veranderen in een linnenwinkel ll, 
wat llet gelijkvloers betreft, c< een einde 
gesteld is aan de oorspronkelijke huur
overeenkomst wegens verdwijning van 
voorwerp ll ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
. met aldus te beslissen, het geloof verscllul

cligcl aan het exploot van rechtsingang en 
cle conclusies van verweerder heeft ge
schonden; dat het immers in de plaats 
Yan de conventionele ontbinding van de 
lmurovereenkomst, welke verweerder als 
oorzaak van zijn vordering tot uitdrij
ving aanvoercle, andere oorzaken afgeleicl 
nit llet stilleggen van de handel van aan
leggers en de gedeeltelijke verdwijning 
van het voorwerp van de huur heeft 
gesteld; 

Dat het middel derhalve gegrond is; 
Overwegende dat de andere middelen 

van de voorziening enkel tegen !let zelfd•~ 
dispositief van llet vonnis gericht zijn; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het 
aanleggers lleeft veroordeeld tot de ont 
ruiming van de winkel en de andere plaat
sen ·van de beneclenverdieping van !let 
lmis gelegen te Borgerhout, aan de Turn
houtsebaan, nr 15, en uitspraak heeft ge
daan aangaande de proceskosten; beveelt 
dat onderllavig arrest zal worden over
gescllreven in de registers van de Recht-
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bank van eerste aanleg te Antwerpen en 
dat melding ervan zal worden gemaakt op 
de kant van cle gedeeltelijk vernietigde 
b'eslissing ; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de uldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Mechelen, uitspraak doende in ho,ger be
roep. 

28 September 1950. -1° kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Smet
rijns.- Gelijklwidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Ryn. 

2e KAMER.- 2 October 1950 
1° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

- STRAD"ZAKEN. - REOHTER IN HOGER BE
IWEP DIE DE ZAAK AAN ZIOH 'l'REKT EN 'l'EN 
GRONDE UI'l'SPRAAK DOET.-- GEEN VOORAF
GAANDE VERWITTIGING AAN DE BEKLAAGDE, 
GEEN SOHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
AAN ZWH TREKKEN VAN DE ZAAK. - VER
PLIOHTEND KARAKTER. 

3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
KENNISNEMING DOOR DE REOHTER IN HOGER 
DEROEP. - VERKLARING VAN HOGER BEROEP 
EN GEEN DAGVAARDING. 

4° lVIISDADEN EN W ANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAA'J'. - VEROORDE
LING TOT EEN LIJFSTRAD". - VERVALLENVER
KLARING VAN DE REOH'l'EN OPGESOMD BIJ AR'l'I
KEL 123sea!'ies VAN HE'l' STRAFWETBOEK. -
VElWALLENVERKLAlUNG VAN REOH'l'SWEGE OP
GELOPEN DOOR DE VEROORDEELDE DIE MIN DAN 
AOHTTIEN JAAR OUD IS. 

1 o Schendt de rechten van de ve1·dediging 
n-iet de 1·echter in hoge1· beroep die de 
beklaagde niet verwittigt van z·ijn in
z·icht om de zaalc aan zich te treklcen en 
ove1· de grand ~tit te- sprelcen (1). 

2° In stratzaken, wanneer de 1·echte1· in 
hager bemep het best1·eden vonnis te niet 
doet en die vernietig-ing niet hie1·op ge
steunfl is, dat de eerste rechter onbe
voegd was of niet wettelijlc met de zaalc 
i,n kennis was gesteld, moet h'ij ove1· 
rle g1·ond ~titsp·raalc doen (2). (Wetb. van 
strafv., art. 215.) 

(1) Verbr., 22 Juli 1949 (A•·•·. Vm·b1·., 1949, 
biz. 486; Bu-ll. en PAsrc., 1949, I, 557); 28 No
vember 1949 (A1'1'. Verb!-., 1950, biz. 171; Bull. 
en PASIC., 1950, I, 188). 

(2) Zie, benevens de al'l·esten onder nota 1 
vermeld, verbr., 20 Februari 1950 (A1'1'. Ve1·b•·., 
1950, biz. 405; Bull. en PAsrc., 1950, I, 430). 

3° Het ·is de verklaring van hoge1· be·roep 
en niet de clag·vaanling om te ve1·schij· 
nen v66T cle 1·echter in hager be1·oep die 
de zaalc b·ij deze aftnhang·ig maalct (3). 

4° De ve·rvallenverkla'l'iug van de 1·echten 
opgesomd bij fwUJ.:el 123sexies van het 
Strafwetboelc wordt van 1·echtswege op
gelopen door elke vemordeelde tot een 
Ujfstrat wegens een misdrijf voorzien 
bij hoofdstulc. II van boelc II van 
titel I van het Stratwetboelc, zelts in
cl·ien hi.i min 4an achttien jaar oud was 
op de datum van de teiten (4). (Strafw., 
art. 123sexies, wet van 14 Juni 1948, 
art. 10, par. 1.) 

(RICHTER.) 

AHRES'l'. 

HE'r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 Juni 1950 door het Mllitair 
Gerechtshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 215 van het Wetboek van strafvor
dering en van de rechten van de verdedi
ging, doordat, in afwezigheid van aanleg
ger bij wijze van evocatie uitspraak 
doende, het arrest aan deze zonder zijn 
toestemming een graad van rechtsmacht 
heeft ontnomen : 

Overwegende dat aanlegger geen be
zwaar kan inroepen wegens een gebrek 
aan verwittiging door het militair ge
rechtshof van zijn inzicht om de zaak 
aan zich te trekken en om over de grond 
uitspraak te doen; clat cle evocatie, inder
daad, geen louter vermogen is, maar een 
wettelijke verplichting aan het hof door 
artikel 215 van het Wetboek van strafvor
clering opgelegd ; 

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

artikel 215 van het Wetboek van strafvOr· 
dering, doordat het militair gerechtshof 
de zaak aan zich heeft getrokken, dan 
wanneer de krijgsraad, op het verzet van 
beklaagde beslissende, onregelmatig sa
mengesteld, dienvolgens onbevoegd was en 
clat de zaak niet geldig aanhangig werd 
gemaakt zo dat het militair gerechtshof 
zijn bevoegdheid moest afwijzen : 

Overwegende dat ·het arrest het beroe
pen vonnis heeft te niet gedaan omdat de 
krijgsraad die het heeft gewezen niet 
overeenkomstig de besluitwet van 26 Mei 
1944 was samengesteld ; 

Overwegende dat de vernietiging van 

(3) Verbr., 19 December 1949 (A•·r. T'e1·br., 
1950, biz. 238; Bull. en PAsrc., 1950, I, 259). 

(4) Verbr., 13 November 1944 (Bull. en 
PAsrc., 1945, I, 32}; 31 Januari 1949 (Arr. 
T' e1·br., 1949, biz. 76; Bull·. en PAsrc., 1949, 
I, 84). 
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clit vonnis niet gegrond zijnde hierop dat 
de eerste rechter onbevoegd was of niet 
geldig kennis van de zaak had, de rechter " 
in hoger beroep, kracbtens artikel 215 van 
het vVetboek van strafvordering, over {le 
grond moest uitspraak doen; 

Dat het middel naar recht fault; 
Over het derde middel : scbending van 

de artikelen 38 van de wet van 15 Juni 
1935, 10 van de besluitwet van 26 Mei 1944 
en van de wet van 1 Juni 1944, doordat de 
zaak niet op wettelijke wijze bij het mili
tair gerechtshof aanhangig werd gemaakt 
door de clagvaarding waarvan er geen af
schrift in de Duitse taal bestoncl : 

Overwegende dat aanlegger en de krijgs
aucliteur tegen het vonnis nm de krijgs
raad hoger beroep hebben ingesteld; dat 
het door die beroepen is en niet door de 
dagvaarding om vvvr het hof te verschij
nen, dat de zaak bij het militair gerechts
hof aanhangig werd gemaakt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het vierde en het vijfde middel 

sell ending van artikel 2, 1 o, van de wet 
van14 Juni 1948, doordat het bestreden ar
rest, alhoewel verzachtende omstamlighe
clen aannemende welke vloeien uit de zeer 
jeugdige ouderdom van beklaagde, noch
tans "de levenslange vervallenverklaring 
van de in artikel 123searies van het Straf
wetboek opgesomde rechten heeft vast
gesteld, dan wanneer bet hof het ver
lllogen bad slechts een gedeeltelijke of 
tijdelijke vervallenverklaring uit te spre
ken, en doordat de vervallenverklaring 
uitgesproken werd jegens aanlegger die op 
de datum van het strafbaar feit min dan 
achttien jaar oud was, dan wanneer de 
wet van 14 Juni 1948 voorziet dat enkel 
dezen kunnen vervallen worden verklaaru 
die op de datum van de feiten achttien 
jaar oud zijn : 

Overwegende dat het arrest aanlegger 
sclmldig verklaart aan inbreuk · op arti
kel 113 van het Strafwetboek tussen de 
maand Juni 1940 en de 8l\1ei 1945 geplefgd, 
om de wapens tegen BelgH! of zijn bond
genoten opgenomen te hebben; dat het 
aanlegger om die reden tot vijf jaar 
hechtenis veroordeelt en vaststelt dat de 
veroordeelde van rechtswege levenslang 
vervallen wordt verklaard v:;m de in arti
kel 123sexries van het Strafwetboek opge
somde rechten; 

Overwegende dat de middelen steunen 
op artikel 2, 1°, van de wet van 14 Juni 
1948 betreffende de epuratie in zake bur
gertrouw, welke de levenslange of tijde
lijke vervallenverklaring voorziet van het 
geheel of van een deel van de recbten op
gesomd in artikel 123sexies van het 
Strafwetboek, wanneer geen strafrecbte
lijke veroordeling uitgesproken werd; 

Overwegende clat het bestreden arrest, 
na aanlegger een criminele straf opgelegd 

VERBR., 1951. - 3 

te hebben, toepassing heeft gemaakt, niet 
van de in ilet mid del bedoelde wetsbepa
ling maar van artikel 2, 1 o, van de 
besluitwet van 6 Mei 1944 gewijzigd door 
artikel 10, paragraaf 1, van de wet van 
14 Juni 1948 welke niet vereist dat de 
veroordeelde op de datum van de feiten 
achttien jaar oud is en welke bern" van 
rechtswege levenslang vervallen verkla
ren van de rechten voorzien bij arti
kel 123sexies van het Strafwetboek; 

Dat de twee middelen naar recht falen; 
Overwegende dat het Hof geen acht ver

mag te slaan op de memorie, een zesde 
middel aanvoerende, welke aanlegger ter 
griffie van ilet militai;r gerechtsbof op 
12 Juni 1950 heeft doen neerleggen, hetzij 
op de zevende dag na het instellen van 
zijn voorziening, en dienvolgens na het 
verstrijken van de door artikel 5 van het 
koninklijk besluit van 19 October 1944 
opgelegde termijn ; 

l<Jn overwegende dat de substantH!le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
bestreden beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

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

2 October 1950. - 2e kamer. - Voo?·
z'itter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve?'
slctggeve·r, H. Anciaux Henry de Faveaux, 
- Gelijkl·uidende concl·ttsie, H. Roger 
.Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 October 1950 

00RLOG. - 0PDRACHTEN GEGEVEN KRACH
'l'I~NS AR'l'IKEL 1 VAN DE WET VAN 5 JYIAART 
1935. - TERUGBRENGEN" VAN HE'l' LEGER OP 
VREDESVOE'l'. - WET VAN 1 JUNI 1949, ARTI
KEL 11. - 0PDRACHTEN TIJDELT.JK GE
HANDHAAl'D. 

A1·t·ikel 11 van de wet van 1 Juni 1949 
heeft de upd1·achten gegeven k?·ach
tens a1·Ukel 1 van de wet van 5 Maart 
193.5 bet?·ejjenrle de plichten de1· ambte
naren in oo1·logst'ijd, gehandhaafd tot 
op 31 December 1954, niettegenstaanclc 
het tent.gbrengen van het leger op vre
aesvoet (1). 

(NAELAERTS EN LOOP, T. LOUWE'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis', op 7 Februari 1950 in hoger be-

(1) Zie het verslag namens de Senaatscom
missie van justitie, Pm·lementain Be.•cheirlen, 
Senaat, zittijd 1948-1949, n' 72. 
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roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Luik ; 

A. Over de voorzieniiJg van Edy Nae
laerts : 

I. In zover de voorziening tegen de be
slissing gewezen over de pnblieke vorde
ring gericht is : 

Over het enig middel : scllenc1ing van 
de artikelen 158 van de wet van 18 Juni 
1869 op de rechterlijke inrichting, 1 van 
de wet van 5 Maart 1935 betreffende de 
plichten der ambtenaren in oorlogstijcl, 
1 van het besluit van de Regent van 1 Juni 
1949 waarbij het leger op vredesvoet wordt 
teruggebracht, 11 van de wet Nan 1 .Tuni 
1949 waarbij sommige wettelijke bepalin
gen gehandhaafd worden niettegenstaande 
llet terugbrengen van het leger op vredes
voet, schending van het ministerieel be
sluit van 27 April 1949 houdencle afvaar
diging van adjunct-griffier Husson in hoe
clanigheid van grifiier bij de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik en, in alle ge
l'al, scllending van het geloof dat aan cUe 
authentieke akte client gehecllt, en scherr
ding van artikel 91 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis gewezen 
wenl door de Correctionele Rechtbank te 
Luik bijgestaan door M. Husson « ad
junct-grifiier van de krijgsraad te velde, 
krachtens de wet van 5 Maart 1935 bij 
ministerieel beslnit van. 27 April 1949 af
gevaarcligd ll, dan wanneer de opdrachten, 
gegeven krachtens artikel 1 van de wet 
van 5 Maart 1935, met het terugbrengen 
van het leger op vreclesvoet geeindigcl wa
ren, tenzij zij gehandhaafcl werclen Dver
eenkomstig artikel 11 van de wet van 
1 Juni 1949 waarbij sommige wettelijke 
bepalingen gehanclllaafd werden niettegen
staancle het terugbrengen van het leger 
op vredesvoet, wat noch het vonnis nocll 
enig stuk van het dossier ten cleze vast
stellen, derwijze dat de rechtbank, welke 
het bestreclen vonnis vel de, niet regelmatig 
was samengesteld daar de grifiier Hus
son de rechtbank bijstond krachtens. een 
afvaardiging· welke sinds 15 Januari 1949 
geeindigd was of waarvan, in alle geval, 
de handhaving na deze datum niet vast
gesteld is en dat aldus de samenstelling 
l'an de zetel, die het bestreden vonnis 
velde, onregelmatig was, vermits een van 
de leden in de functies wercl gehandhaafd 
boven de tijd wam'voor de afvaardiging 
kon uitwerksel hebben en dat althans de 
regelmatiglleid van de samenstelling van 
de zetel niet door de vermelclingen van 
het vonnis kan nagegaan worden : 

Overwegende clat alinea 1 van artikel 11 
van de wet van 1 Juni 1949, zoals het ge
stemd werd door de Kamer van volks
vertegenwoordigers, vermeldde clat : << de 
bepalingen van artikel 1 der wet van 
5 Maart 1935 betreffende de plichten der 

ambtenaren in oorlogRtijcl van kracht 
blijven tot DP de dag bij koninklijk besluit 
vastgesteld, niettegenstaande het leger op 
vredesvoet wenl teruggebracllt n ; 

Overwegende clat de commissie van jus
titie van de Senaat een nieuwe tekst lleeft 
voorbereicl, welke zonder discussie in cle 
wet wercl opgenomen ; 

Overwegende dat, blijkens het verslag 
opgestelll namens die commissie, zij met 
deze opstelling voor te stellen, wilde dat 
artikel 11 derwijze zou gewijzigd worden 
dnt de afvaardigingen alleen in voege op 
het ogenblik van het terugbrengen van het 
leger op vredesvoet zouden gehandhaafd 
worden, dat geen enkele afvaarcliging na 
die datum nog zou mogen gegeven wor
den en dat de duur van de afvaardigin
gen in de tijd zou beperkt worden ; 

Overwegencle dat aldus bewezen is dat 
de wetgever, verre van de bestaancle af
vaardiglngen als vervallen te bescllouwen, 
hun tijdelijke hnnclhaving heeft willen 
verzekeren ; 

Overwegende dat inclien hij, in alinea 1 
nm artikel ll, de woorden << blijven van 
kraellt tot op tle dng bij koninklijk besluit 
vastgesteld ll vervnngen lleeft door << kun
neu tot ov ~ll Deeember 1954 worden ge
llandhaafd ll clit is om reden dat, lloewel 
zelf een uiterste datum vaststellencle, hij 
de luuH1llaving van gezegde afvaarcliging·en 
tot op clie datum niet wilde oplpggen; 

Overwegende dat men dienvolgens de 
voormelde wetsbepaling moet interprete
ren in deze zin dat, toen de wet van 1 Juni 
1949 in voege trad, de bestaande afvaardi
gingen niet moesten hernieuwd worden 
daar een beslissing van de bevoegde over
heicl slechts gebeurlijk moest tussenkomen 
om deze voor de 31 December 1954 te doen 
eincligen ; 

Waaruit volgt dat het middel naar 
recllt faalt; . 

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

II. In zover het middel gericht is tegen 
de beslissing over de burgerlijke vorde
ring vi:m aanlegger en op de vordering van 
cle burgerlijke partij Alphonse Louwet : 

Overwegende dat het hierboven aange
voerd middel, in .zover het de beslissing 
over deze burgerlijke vorderingen bedoelt 
client afgewezen om de redenen uiteenge
zet ter gelegenheid van llet onderzoek van 
de voorziening betreffende de publieke 
Vordering; 

B. Over de voorziening van Frans 
Loop: 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroorcleelt elke aanlegger tot de 
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kosten van zijn voorziening en tot een ver
goecling van 150 frank jegens verweerder. 

2 October 11J50. - 2" kamer. - Voorzit
te1·, H. Louveaux, voorzitter. ~ Verslag
fJOVer, H. Connart. - Gelijkluidende con
clttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. - Pleitm·, H. DeJa
croix. 

2c KAMER. - 2 October 1950 
DOUANEN EN ACCIJNZEN.- ONREGEL

MATIG BEZIT EN VERVOER VAN GOEDEREN BIN
NEN DE TOLKHII'\G. - ~1ISDIU.TVEN ONAFHAN
KICLI,ffi YAN DE HERKOMST VAN DE GOEDEREN. 

De inbreulcen op de a1·tUcelen 177 van cle 
wet vwn 26 A·ugustus 1822 en 25 van cle 
wet ·van 6 April 1843, bet1·effencle het 
bezit en het vervoer van goecleren bin
nen cle tollc1'ing, bestctan wellce oak cle 
lwrkom8t v1m de goederen weze (1). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FlNANCIEN, 
T. WOIT EN ANDlriREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op lwt bestreclen 
arrest, op 2 ~1ei 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het enig middel : schencling van de 
artikelen \17 van Ue Gromlwet, 3/, 31>, 31J, 
118, 124, 143, 177, 219, 210 van de wet van 
26 Augustus 1822, 3, 5, 19, 20, 22, 25, 126 
van de wet van 6 April 1843, doordat de 
vrijspraak van verweerders wegens de in 
bijkomende orde te hunnen laste gelegcl 
betichting niet wettelijk gerechtvaar
digd is : 

Overwegencle dat cle bctichtiugen ver
melcl in de oorspronkelijke dngvaarding 
bij cle reclttcr over cle grond aanhangig 
werclen gemaakt, te weten in hoofdorde : 
bedi:ieglijke invoer van drie antomobielen, 
in bijkomende orcle, onwettig vervoer en 
bezit van clie goederen binnen de tolkring ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beklaagden vrijspreekt om reden « dat er 
een twijfel blijft bestaan aangaande de 
strafbare herkomst van de drie automo
bielen welke beklaagde W oit aan Delhaes 
door tussenkomst van Cezar verkocht, 
dat de juiste bepaling van de Duitse her
komst van gezegde voertuigen de vervol
gingen zelf grondt; dat de de drie be
klaagden verweten betichtingen dienvol
gens niet bewezen zijn >> ; 

(1) V er br., 16 J uli 1923 (Bull. en P ASIC., 

1923, I, 446) ; .6 J uli 1936 (ibicl., 1936, I, 334) ; 
16 Februari 1937 (ibid., 1937, I, 58); 29 Maart 
1938 (ibid., 1938, I, 122). 

Overwegeude clat <le artikelen l77 nm 
<le wet van 2G Angnstns 1822 en 2'i van de 
wet Yan (i April 11>43, het eerste, het eeu
voudig bezit, het tweede het vervoer van 
goederen binnen de tolkring, zonder wet
tige bescheiclen, als misclrijf aanzien; dat 
clie misdrijven bestaan welke ook de her
komst van de goederen weze ; 

Overwegende dat, met verweerders om 
de enige voormelde reden vrij te spre
ken wegens de bijkomende betichting, het 
bestreden arrest die principes heeft mis
keml en lle in het midllel bedoelde wetsbe
valingen heeft geschoncleu; 

En overwegende dat voor het overige 
de substantiele of op straf van nietiglleid 
voorgescllreven rechtsvormen werden na· 
geleefd en dat cle beslissing overeenkom
stig de wet ·is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het verweerders vrij
spreekt van de pijkomende betichting van 
onwettig vervoer en bezit van goederep 
binnen de toll,ring ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat onder
ha vig 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 cle gecleeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ve!·
weerders tot de helft van de kosten, het 
overige ten laste van de Staat blijvende; 
verwijst cle zaak, aldus beperkt, naar llet 
Hof van beroep te Brussel. 

2 October 1950. - 2" kamer .. - Vom·
z·itte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1'
slagge1;m·, H. Daubresse. - GeNjklui
dencle concl1ts'ie, H. Roger ,Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 2 October 1950 
DIEREN. - ALGEMEEN REGLEMEN'l' OP DE 

VERBETERING VAN DE RUNDVEERASSEN (MIN. 
BESL. VAN 5 NOVEMBER 1947 EN 29 JANUARI 
194SJ. - vVE'l'TELIJKm GRoNnsLAG. 

De mvnisteriele bcsluiten van 5 Novembe·r 
1947 en 29 Jantta1'i 1948, houclencle alge
meen reglement op cle ve1·betering van 
de ntnclvee·rassen, hebben hun wette
tijke g·roncls!ag, zoniet i.n het lconinklijlc 
besluit van 27 J·uli 1939 .betreffenrle de 
handel in lancl- en tuinbouwp1'0ducten. 
waarnawr z·ij ve1·wijzen, althans in 
artikel 3 van de besluitwet van 22 Ja
nuari 1945 betre[jende het betmtgelen 
van elke inb1·e·ulc op cle 1·eglementer·ing 
betrefj'encle de bevoon·ading. van het 
land (2). 

(2) Arg. verbr., 12 Juni 1950 (A1-r. Ve,·bl'., 
1950, biz. 622; Bull. en PASIC., 1950, I, 705). 



(PROCUREliH-GJ<:l'IERAAL BI.J HE'f HOF 
VAN VERBHEKI1W, IN ZAKE NOEL.) 

AHREST. 

HET HOF; ---:- Gelet op de vordering 
van de heer Procnreur-Generaal bij het 
Hof van verbreking, luiuende als volgt : 

<< Aan de tweede kamer van het Hof 
van verbreking : 

ll De ondergetekende procureur-generaal 
heeft de eer te vertogen, dat bij brief van 
16 Januari 1950, 5~ algemeen bestuur, 
eerste sectie, litt. A. P., Nr 130.501, de 
Minister van justitie, overeenkomstig arti
kel 441 van het W etboek vail strafvorde
ring, hem uitdrukkelijk heeft gelast aan 
het Hof van verbreking aan te geven het 
in kracht van gewijsde gegaan arrest clat 
op 29 Juni 19411 door het Hof van beroep 
te Luik werd gewezen in zake van het 
openbaar ministerie tegeu Emile-Gllislain
,Josepll Noel, geboren te Burdine de 13 .Ja
nuari 1905, lanclbouwer, wonende te Di
nant, Herbucllenne, nr 42; Emile Noel was 
verdacht vnn te Dinant of elders in het 
arrondissement Dinant in 1948. en na
melijk iu Augustus en September 1948, 
artikel 14 van het ministerieel besluit van 
29 Januari 1948 tot wijziging van clat van 
5 November 1947 houdencle algemeen regle
ment op de verbetering van de rundveeras
sen te hebben overtreclen. Naar luid van 
tlie bepaling « onverminderd cle bijzon
ll dere machtigingen welke door de. Rijk:,;
l> veeteeltconsulent verleend worden, is het 
>l verboclen een ongekeurde stier, die oud 
>> genoeg is Dill te kunnen clekken, op cle 
ll weide te .. zetten. De stieren die toege
ll laten zijn tot de openbare dekdienst of 
ll uitgesteld zijn, zullen op de weide mo
ll gen gelaten worden, voor zover deze 
ll voorzien is van een niet te overschrij
ll den afsluiting. Wanneer dit niet het ge
>l val is, zullen zij clienen vastgemaakt te 
>l worden aan een ketting die voldoende 
>l sterk is, opdat zij de omheining niet 
>l zouden kunnen verlaten ll. 

ll Het besluit van 29 Januari 1948 en clit 
van 5 November 1947, tot wijziging er van, 
werde1r door de J.\!Iinister van landbouw 
genomen in uitvoedng van het koninklijk 
besluit nr 1!l van 27 Juli U39 betreffende 
de handel in lan~l- en tuinbouwproducten, 
gewijzigd door het koninklijk besluit 
nr 5!l van 23 November 1939, beide konink
lijke besluiten, zelf getroffen krachtens de 
wet op de uitzonderlijke machten van 
1 Mei HJ3!l, werden in hun bepalingen be
krachtigd, op de datum waarov zij in 
werking treden, door de wet van 16 Jnni 
1947, m·tikel 1; 

n Het arrest van het Hof van beroep te 
Luik verklaart cle bepalingen vervat in 
artikel 14 van het ministerieel besluit van 
2!l Januari 1948 onwettig, omdat zij de 
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perkeu over~cllrijden van cle aan de Mi
nister van landbouw verleende macllten 
en ontslaat dienvolgens beklaagcle Noel 
van de vervolgingen, zonder kosten; 

ll Artikel 1 van het koninklijk besluit 
nr 19 van 27 Juli HJ3!l draagt aan de Minis
ter van lanclbouw de macht op « de voor
ll waarden te bepaleu van samenstelling, 
>l inhond, hoedanigheid, hoeveelheicl, oor
'' spruug, aall!Jiectlug en pre:;elltalle waur
>l ann de land- en tninbouwprodueten moe
" ten beantwoorden om te mugen in de 
>> handel gebracht, aangeboden, ten toon 
>l gesteld of te koop ge:,;teld, gehouclen voor 
Jl de verko0p, vervoerd voor de verkoup, 
>> verkocht, geleverd, ingevoercl of nitge
n voenl worden ". 

" Het lijclt geen twijfel dat de uitdruk
king « landbOliwproducten >l toepasselijk is 
op de proclucten van de veeteelt welke een 

. ondercleel van cle landbouw is. Het bestre
den arrest neemt dat ann en vinclt er een 
bewijs van in artikel 2 van het konink
lijk besluit nr 19 van 27 .Juli 1939, wellr 
namelijk cle Rijksveeteeltconsulenten en 
de Rijksveeurtsenijkundige experten ge
last om te waken over de toepassing van 
clit besluit en van de besluiten getroffen 
krachtens zijn artikel 1. 

ll Daar artikel 1 van llet koninklijk be
sluit nr 19 van 27 Juli 1939 de Minister 
van landbonw machtigt om de voorwaar
den te bepalen van hoeclanigheid en oor
sprong van de veeteeltproclucten, maakt 
het hem bevoegcl om, betreffende de nmd
veel'assen, alle clienstige maatregelen voor 
te schrijven om de voortteling te regle
menteren; deze macht sluit deze in om de 
YOOl'Waarden te bepalen welke cle stieren 
moeten verenigen om tot de openbare dek
clienst te mogen gebruikt worden, de ken
ring van de stieren in te richten ten einde 
cleze te bepalen die, nan deze voorwaarclen 
beantwoordencle, tot de ,openbare delr
clienst mogen gebruikt worden, het ge
bruik te verbieclen van stieren die, tot 
de openbare dekdienst toegelaten, zouden 
aangetast zijn door zekere kwalen, en te 
verhincleren dat de gezoncle fokdieren 
zouden besmet zijn door de vrouwelijke 
clieren behept met aanstekelijke ziekten. 

lJ Die maatregelen maken het voorwerp 
nit van hoofdstukken I en II (art. 1 en 12) 
van het ministerieel besluit van 5 Novem
ber 1947 gewijzigd door dit van 29 J a
nuari 1948. :IIun wettelijkheicl zou niet 
kunnen betwist worden. 

Hoofdstuk III van het ministerieel be
sluit van 5 November 1947-29 Januari 1948, 
betiteld « Toezicht op de dekkingen n, 
voorziet verschillende maatregelen be
stemd om de doeltreffenclheid van de voor
schriften te verzekeren betreffende de 
toelating van de stieren tot de openbare 
dekdienst, namelijk het houclen van re
gisters door de gemeentebesturen (art. 13) 
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en het houden van dekboekjes door de 
eigenaars of houders van stieren (arti
kelen 15, 16, 17, 18, :!0). 

)) Artikel 14 (door het bestreden arrest 
onwettelijk verklaard) maakt deel uit van 
dit hoofdstuk III ; het is dus gerangschikt 
onder de maatregelen van « toezicht op 
ll de dekkingen )) ; zijn bepalingen beant
woorden aan dit voorwerp. 

ll Het verbod om een ongekeurde stier, 
oud genoeg om te lmnnen dekken, op de 
weide te zetten (art. 14, eerste alinea) 
werd inderdaad opgelegd met de bedoe
ling te verhinderen dat de op de weide 
gezette koeien of vaarzen zouden gedekt 
worden door een aan de exploitatie 
vreemde stier of die tot de openbare dek
clienst niet toegelaten werd (art. 14, eerste 
alinea). 

ll Wat de bepalingen aangaat, vervat in 
alinea 2 van artikel 2, zij strekken ertoe 
te beletten dat een op vlucht geslagen 
zelfs gekeurde stier andermans koeien of 
vaarzen zou gaan clekken, wat de bij 
artikelen 15 tot 18 ingerichte toezichts
maatregelen ondoeltreffend zou maken; 
zij hebben ook tot doel de naleving van 
de bepalingen van artikel 7 van het be
sluit te verzekeren ; 

ll De bepalingen van artikel 14 van het 
ministerieel besluit van 5 November 1947-
29 Januari 1948 vormen dus, met de an
dere bepalingen van lloofdstnk III, de 
noodzakelijke aanvulling van cle maatre
g;elen door de hoofdstnkken I en II 1•an 
het besluit vastgesteld; zoals deze laatste 
vallen zij binnen het kader van de mach- ' 
ten aan de Minister van landbouw door 
artikel 1 van het koninklijk besluit nr 19 
van 27 Juli 1939 toegekend. De straf
rechtelijke sanctie van artikel 14 van het 
ministerieel besluit van 29 Januari 1948 be
vindt zich in artikel 3 van het koninlr
lijk beslnit nr 19 van 17 Juli 1939, welk 
de inbrenken op de besluiten genomen in 
uitvoering van artikel 1 bestraft met een 
gevangenisstraf van acht dagen tot een 
maand en met e~n geldboete van 26 tot 
1.000 frank of met een dezer straffen 
alleen; 

ll Uit wat voorafgaat blijkt dat met 
beklaagde Noel van de vervolgingf'n te 
ontslaan, om reclen dat de bepalingen 
van artikel 14 van bet ministerieel beslnit 
van 2£· Januari 1948, welke bovengenoemde 
beschuldigd was te hebben overtreden, de 
perken overschrijden van de machten aan 
de Minister van landbonw toegekend en 
clienvolgens, onwettelijk zijn, het bestre
clen arrest gezegcl artikel 14, alsook arti
kel 1 van het koninklijk besluit nr 19 van 
27 Juli 1939 heeft geschonclen; 

ll Om die redenen, vordert de ondergete
kencle procul'enr-generaal, clat het aan het 
Hof zou behagen het vetmeld arrest van 

het Hof van beroep te Luik van 29 Juni 
194D te vernietigen ; 

)} Drnssel, de 23 Januari 1950. 
ll Namens de procureur-generaal, 

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

Overwegende dat artikel 14 van het mi
nisterieel beslnit van 5 November 1947, ge
wijzigd door het ministerieel besluit van 
29 Januari 1948 houdende algemeen regle
ment op de verbetering der runclveerassen, 
een wettelijke steun heeft, zoniet in het 
koninklijk beslnit nr 19 van 27 Juli Hl39 
betreffende de handel in land- en tuin
bouwproducten, althans in de besluitwet 
van 22 .Jannari 1945 betreffende het beteu
gelen van elke inbre\Ik op de reglemente
ring betreffende de bevoorrnding van het 
lnud ; 

Overwegende inderdaad dat, krachtens 
artikel 3 van clie besluitwet, cle Minister 
van lnnclbouw de invoer, de productie, de 
fabricage, de bereiding, het inbezithou
den, cle verwerkil1g, het gebruik, de ver
deling, de am1koop, de verkoop, de uitstal
ling, de vertoning, het te lwop nanbiHlen, 
de levering en het vervoer van de prodnc
ten, gronclstoffen, wnren, goederen en die
ren die hij aanwijst mag. verbieden, regle
menteren of controleren; 

Overwegende dat die wettelijke tekst 
de Minister van landbonw machtigt om 
alle clienstige mnatregelen voor te schrij
ven om de voortteling der dieren van de 
rundveerassen te reglementeren of te con
troleren; 

Overwegende dat nrtikel l4 vnn het mi
nisterieel beslnit van 5 November 1947-
29 .Jnnunri 1948 er toe strekt de mnat
regelen, welke het voorschrijft, ook bin
neu het karler te doen vallen van arti
kel 3 van rle beslnitwet van 22 .Januari 
Hl45; 

Overwegende dnt dam·nit volgt dat bet 
bestreden arrest ten onrechte beklaagde 
Noel ontslngen heeft van de tegen hem in
gestelde vervolgingen wegens inbreuk op 
artikel 14 van bet voormeld ministerieel 
besluit, om rerlen dnt de bepalingen van 
clit artikel de machten van de Minister 
van lnndbouw overschrijclen en, dienvol
gens, onwettelijk zijn; 

Om die redenen, gelet op artikel 441 vnn 
llet Wetboek van strafvordering, vernietigt 
gezegd arrest van het Hof vnn beroe1'l te 
I"uik van 29 Juni l94H wanrbij de ge
Iiaamde Emile Noel vrijgesproken werd; 
beveelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgescllreven in de registe1's van het 
Rof vru1 beroep te Luik en clat melding 
ervnn zal worden gemaakt op de kant vnn 
het vernietigd arrest. 

2 October 1950. - 26 knmer. - Vooniit
te1·, H. Louvenux, voorzitter. - Ve1·slagc 



,qeve·r, H. ll'ettweis. - Gelijlcluicleucle con
clttsie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 October 1950 
1° VOORZIENING IN VERBREKING. 

- BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING 
MOGELI.JK IS. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING DOOR DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING 
OVER DE PUBLIEKE VORDERING TEGEN EEN ME· 
DEBEKLAAGDE. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VERKEER. - WEGGEBRUIKER DIE NA EEN 
S'l'ILSTAND WEER AANZE'l'. - VERPLICHTING 
DE DOORGANG VRIJ 'L'E LATEN VOOR DE IN 
BEWEGING ZIJNDE WEGGEBRUIKERS. - VOOR
\VAAHDEN. 

1° Een bel<'laa.gde ·is niet ontvanlcelijk om. 
zich te voorz·ien teuen de beslissing ove1· 
de pu.blielce vorclering tegen een mede
lwklangcle uewezen (1). 

2° De weggebntilcer die, na een stilstand, 
OZJ matige snelheid weer ctanzet en zon
fler de 1titerste 1·echter /cant van de 
openbare weu te verlaten, lean niet be
schmtwcl wo1·den als verz·nimd hebbende 
de do01·gang vri:i te laten voor een in 
bewe,qing zijnde weggebnt'ilter, d·ie in 
aanwezigheid va.n een hindernis roe
keloos een voorbijstekingsbeweging uit
voenle. (Kon. besl. van 1 Februari 
1934, art. 57, 1°, a.) 

(ENGELEN EN VENNOO'l'SCJHAP (( EXPRESS 
SERVICE ll, 'f. DECOSSEAUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 Mei 1950 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Recbtbank 
te Namen; 

I. Op de voorziening van beklaagde 
Gerard Engelen : 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 57, 1°, van bet koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, en 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis ver
weerder Georges Decosseaux vrijspreekt, 
om weggebruiker zijnde, verzuimd te beb
ben de doorgang vrij te laten voor de in 
beweging zijnde weggebruikers wanneer 
bij na een stilstand weer aanzette, om 
reden << dat Decosseaux, die weer aan
zette zonder zijn uiterste rechter kant te 
verlaten en op matige snelbeid, geenszins 
kan aansprakelijk worden gestelcl ll, dan 
wanneer, van bet ogenblik af dat de cor-

(1) Verbr., 3- Juli 1950 (A1·r. Ve•·M., 1950, 
biz. 695; B•tll. en PASIC., 1950, I, 794). 
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rectionele recbtbank erkende dat Decos
seaux na een stilstand weer aanzette, zij 
moest zeggen dat Decosseaux verplicbt 
was de doorgang vrij te Iaten aan aan
legger Engelen, in beweging zijnde wegge
bruiker : 

A. In zover het middel de beslissing 
gewezen over de publieke vordering be
treft : 

Overwegende dat aanlegger geen hoeda
nigbeid bezit om zicb tegen bet bestreden 
vonnis te voorzien in zover het een mede
beklaagde vrijspreekt, dergelijke beslis
sing zonder invloed zijnde op de wet
telijkheid van de beslissing ten opzichte 
van aanlegger gewezen ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgescbreven 
rechtsvorrnen werden nageleefd en dat de 
beslissing over de publieke vordering te
gen aanlegger gewezen wettelijk is; 

B. In zover het rniddel de beslissing 
gewezen over de burgerlijke vordering 
van Decpsseaux tegen aanlegger betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
hierop wijst dat beklaagcle Engelen een 
font heeft begaan om met overdreven 
snelheid gereden te hebben en om roeke
loos een beweging van voorbijsteken in 
aanwezigbeid van een bindernis uitge
voercl te bebben ; 

Overwegende clat, nit de nakornencle 
vaststelling dat ·verweerder Decosseaux 
op rnatige snelheid weer aanzette, zonder 
zijn uiterste rechter kant te verlaten, 
noodzakelijk blijkt dat verweerder geens
zins een voorbijsteken beeft belemmerd 
welke innormale voorwanrden gesclliedde, 
en dat hij clienvolgens niet verzuimd heeft 
de doorgang vrij te laten voor Engelen; 

Overwegencle clat bet bestreden vonnis, 
met nit die vaststellingen af te leiden 
dat verweerder het feit niet heeft ge
pleegd waarvan llij beticbt was, geen en
kele tegenstrijdigheid heeft begaan en de 
in het rniddel bedoelde wetsbepali:hgen 
niet beeft gescbonden ; 

II. Op de voorziening door de vennoot
schap « Express Service )) zowel als bur
gerlijk verantwoordelijke partij voor 
aanlegger EngelPn als burgerlijke partij 
tegen verweerder ingesteld : 

Overwegencle dat bet enig ingeroepen 
midclel hetzelfde is dan dit welk aanlegger 
Elngelen voorstelt; dat het om dezelfde 
reclenen client verworpen; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten; veroordeelt de vennootschnp 
« Express Service l> tot een vergoeding 
van 150 frank jegens verweerder. 

2 October 1950. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Versla.g-
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yeve1·, H. Daubresse. - Gelijlcluidencle 
conclusie, H .. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

l e KAMER. - 5 October 1950 

ARBEIDSONGEV AL. - BASISLOON. 
WERKELIJTC LOON EN Nn;T MINIMUMLOON 
DOOR DE BESLUITWE'l' VAN 14 APRIL 1945 EN 
HE'l' MINISTERIEEL BESLUIT VAN 15 JANUARI. 
1947 BEPAALD. 

Il..rachtens artilcel 6, eerste nlinea, van 
de samenyeonlende wetten betl'etfende 
de vel"(Joeclinrt der schacle voortspnri
tencle 11.it arbeidsonyevallen, moeten de 
veryoeclin,qen bemlcend wonlen op m·o·ncl
slay van het werlcelijk aan de arbeider 
inye·volrte de overeenkomst, toeyekelld 
loon gedu·rende het .iaa.r dat awn het 
on.{leval voo?·afy·in{l, en 11·iet op gl·ond
slay van het mi.ni.-nwmloon. door de 
besl·uittvet va.n .ll1 Ap!'il 191,5 en het m/i
nisterieel besl·uit van 15 Janmr,ri 191,7 
1Jepaald (1). 

(MOUSSE'l', '1'. CHARLIER, 
WEDUWE JARSELE'l''l'E.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet ov het vonnis, ov 
17 November 1948 door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Hoei gewezen; 

Over het tweede en !Jet derde middel : 
het tweede : sell ending van de artikelen 1, 
4, 2°, A, en 6 van de wetten betreffende de 
vergoecling van de schatle voortspruitende 
nit de arbeidsongevallen, samengeordend 
door koninklijk besluit van 28 September 
1931; eerste onderdeel : doordat het be
streden vonnis beslist dat onder bet wer
kelijk loon bedoeld door de gezegde sa
mengeordencle wetten client verstaan het 
wettelijk minimumloon voorzien door de 
besluiten van 14 Juni 1945 en 15 Januari 
1947, clan wanneer de termen << werkelijk 
loon toegekencl ing·evolge de overeen
komst ll in strijd zijn met de term en <<wet
telijk minimumloon ll ; tweede ondercleel : 

(1) Zie verbr., 15 Mei 1913 (Bull. en PAsrc., 
1913, I, 2't6) en de conclusie van de H. Pro
cureur-generaal 'l'erlinden; 6 Maart 1930 (ibid., 
1930, I, 143) en de conclusie van de H. Pro
curenr-generaal P. Leclercq; 30 J uni en 7 J uli 
1938 (ibirl., 1938, I, 240 en 261) en de conclusie 
van de H. Procureur-generaal P. Leclercq; 
14 Maart 1940 (Arr. Verbr., 1940, blz. 38; Bull. 
en PAsrc., 19i.O, I, 92); 7 Februari 1946 (AlT. 
Verlw., 1946, blz. 52; Bul.Z. en PASIC., 1946, 
I, 59); 21 October 1948 (A1T. Verbr., 19,.18, 
blz. 509; B,/l. en PAsrc., 1948, I, 586). 

doorclat het bestreclen vonnis verklaart 
dat de samengeordende wetten een onder
sclleid hebben Willen maken tussen het 
werkelijk door de arbeider ontvangen loon 
en clat op basis van hetwelk bij ongeval de 
vergoedingen zouden dienen berekend te 
worden, clan· wanneer de bedoelde tekst 
niet veroorlooft de vergoedingen te bere
kenen op een andere basis clan deze van 
llet « werkelijk loon toegekend ingevolge 
de overeenkomst ll ; derde onderdeel : 
doordat llet bestreden vonnis verklaart 
dat er aanleiding is bij het tot vaststel
ling; van de vergoeclingen dienencle basis
loon te voegen de bezolcliging van de 
overm·en, zelfs indien deze gepresteerd 
werden in overtrecling van de bepalingen 
van de wet van H Juni 1921, dan wanneer 
de samengeorclende wetten het werkelijk 
loon, toegekend ingevolge cle overeen
komst.. dit wil zeggen Jiet normale loon, 
berekencl op grondslag van een nrbeidsdag 
van normale dnur, bedoelen; het derde : 
schencling van de artikelen 1, 2, 3 en 6 van 
het koninklijk besluit van 14 April l!l45 
(in het vonnis onjuist anngeduid als dag
tekenend van 14 Juni 1945) betreffende de 
vaststelling van lonen en wedclen, en van 
het beslnit van de Minister van arbeid en 
sociale voorzorg van 15 Jannari 1947, tot 
goedkeuring van een beslissing van de 
uationale naritaire commissie voor de 
landbouw del. 1-! November 1946, cloordat 
het bestreden vonnis, dat beslist over een 
vordering tot schaclevergoeding gesteuncl 
op artikel 6 van de samei:J.geordende wet
ten, verklaard heeft dat onder de termen 
« werkelijk loon ll wanrover de samenge
ordende wetten llet hebben, client verstaan 
het wettelijk minimumloon waarvan de 
wetgever van 14 April 1945 en deze van 
lr) Januari 1947 spreken, en doordat het 
die besluiten toepast, dan wanneer ge
zegcle beslniten vreemd zijn aan de mate
ric van de vergoecling van de schacle 
voortsprnitende nit de arbeidsongevallen : 

Over het eerste en het · tweede onder
cleel van het tweede middel en het derde 
midclel, samengevoegd : 

Overwegende clat nit de vaststellingen 
van het bestreclen vonnis blijkt dat Desire 
Jasselette, echtgenoot van verweerster, op 
21 Augustus 1947 het slaclltoffer werd van 
een ongeval aan de gevolgen van hetwelk 
hij overleed; dat de betrokkene een wer
kelijk jaarloon van 23.250 frank genoot, 
zowel in specien als in natura; 

Overwegende dat, om de aan ver
weerster ing·evolge de samengeordende 
wetten betreffende de vergoeding van de 
schacle voortspruitende uit de arbeidson
gevallen verscllnlcUg·cle vergoeclingen vast 
te stellen, het bestreden vonnis, met de 
bedoeling het loon te bepalen dat tot basis 
client bij de vaststelling van de vergoedin
gen zoals het voorzien is door artikel 6 
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van gezegcle wetten, er op wijst dat het 
werkelijk uitbetaalcl loon lager is dan 
het wettelijk minimumloon zoals het 
vastgesteld is door de besluitwet van 
l4 .April 1945 en door het ministerieel be
sluit van 15 .Januari 1947; 

Overwegende dat het· bestreclen vonnis, 
bewerencl cc twee schijnbaar tegenstrij
dlge bepalingen overeen te brengen ll 

beslist clat onder het werkelijk loon 
waarvan gewag in artikel 6 van de sa
mengeordende wetten betreffencle de ar
beidsongevallen client verstaan het wette
lijk minimumlbon zoals het vastgesteld 
worclt door de besluiten van 14 .April 1945 
en 15 Januari 1947; 

Overwegende dat de wettelijke regelen 
die het basisloon en de forfaitaire vergoe
ding van de samengeordende wetten be
treffende de arbeidsongevallen beheersen, 
vaste regelen zijn en dat die wetten een 
strak stelsel ingericht hebben om ze te be
rekenen; dat die van openbare orde 
zijncle bepalingen de noodzakelijke nit
slag zijn van de samenvatting van enkel 
die factoren welke door de wet voorzien 
zijn en uit wier samenloop zij wil dat de 
wiskunclige vaststelling van het beloop 
van de toe te kennen vergoecling voort
vloeie; 

Overwegende dat onder het, bi.i de vast
stelling van de vergoeclingen volgens ar
tikel 6, tot grondslag te nemen loon 
verstaan wordt de werkelijke, ingevolge 
de overeenkomst, gedurende het jaar dat 
het ongeval voorafgegaan is, aan de ar
beider toegekende bezolcliging; dat de 
betekenis van clie bepaling cluiclelijk en 
nauwkeurig is; 

Overwegende dat door te beslissen dat 
de aan verweerster toekomencle vergoe
dingen wegens het ongeval waarvan haar 
echtgenoot het slaclltoffer was, berekend 
zullen worden op grondslag van het mini
mumloon dat deze wettelijk moest ver
dienen geclurende llet jaar dat aan het 
ongeval voorafging en niet op grondslag 
van het werkelijk ingevolge de overeen
komst toegekencl loon, het bestreclen von
nis de in het eerste en tweede onclerdeel 
van het tweecle middel, alsook in het 
clerde midclel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

Om die redenen, en zoncler dat er aan
leiding is om het subsicliair voorgesteld 
clerde ondercleel van het tweede middel 
te beantwoor~len, verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Hoei 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigcle be
slissing; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te N amen, uit
spraak doende in hoger beroep, en gelet 

op de wet van 20 Maart 1948, veroorcleelt 
aanlegger tot de kosten. 

5 October 1!150. - 1° kamer. - Voorzit
ter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Fersla,qgever, H. Bayot. - Gelijkl1tidende 
concl·us·ie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Struye en della Faille d'Huysse. 

l e KAMER. - 5 October 1950 

1° HUUR. - HUISRUUR. - SAMENGEOR
DENDE WET'l'EN VAN 31 JULI 1947 EN 3l MAART 
1948. - VORDERING TOT HERSTEL IN HET 
GENOT. - 0NROEREND GOED GEZAMENLIJK AAN 
TWEE ECHTGENOTEN VERHUURD. - 0VERLr.J
DEN VAN EEN VAN .DE RUURDERS. --,-- HERSTEL 
IN RET GENOT DAT DOOR DE ANDERE WORDT 
GEVRAAGD. - 0NTYANKELIJKHEID. 

2° REDENEN V .AN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - BURGERLI.JKE ZAKEN. -
VoNNTS DAT SLECHTS OVER DE ONTVANKE
LT,TICHEID VAN DE EIS UITSPRAAK DOET. -
GEEN VERPLTOH'l'ING EEN VERDEDIOING OVETI 
DE GROJI;D TE BEANTWOORDEN. 

3° HUUR. - HUISRUUR. - SAMENGEOR
DENDE WETTEN VAN 31 ,JULI 1947 EN 
31 MAART 1948. - HUURDER DIE HE'l' 
REUSTEL IN RET GENOT VAN EEN ONROEREND 
GOED VERKREGEN REEFT. - VORDERING TO'l' 
RERS'l'EL IN RET GENOT VAN EEN ANDER ON
ROEREND GOED. - 0NTVANKELIJKHEID. 

4° RIDDENEN V .AN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER EEN
YOUDIGE ARGUMENTEN TE BEAN'l'WOORDEN. 

1°. Wanneer twee echt,qenoten, die ,qe
zam.enl-i,ilr een onroerend goed in hnnr 
gwnomen hebben, e1- uit zon(ler h7tn toe
stemmin u door (le vijandelijlce bezet
tenrle overherlen venvii·cle}'(/, wenlen, be
let het ovedij(len van· een van hen de 
'eis n-iet van de andere tot herstel in het 
(fenot van het .r1eh1t1Wde goecl. (Wet
ten van 31 .Juli 1947 en 31 Maart 1948, 
samengeordend de 31 Maart 1948, arti
kelen 22 tot 24.) 

2° Het vonnis dat slechts ove1- de ont
vanlceli,ilcheid van een rechtsvordedng 
11.itspraak (loet, moet de concl1tsies niet 
beantwoonlen clie een venlcrligintJ over 
clc ,qronrl u.itmaken. 

3° Artikelen 22 tot 24 van de samenrteor
dende wetten van 31 Jul-i 1947 en 
81 Maart 1948 verbieden de 1·echter niet 
het he1·stel in het genot van een 7tuur
de1" te 1Jevelen die daantit ontzet we1"d, 
indien deze verscheidene onroerende 
goede1·en bezit en reeds zijn he1-stel in 
het genot van een ervan, dat zijn hoofd
verbUjf uitmaalct, ve1·1cregen heeft, 
doch ,die bepalingen laten aan de t·ech-
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te·r ovM de toestand naa1· billijlcheid te 
beoMdelen. 

4o De verplichtvng de vonnissen te nwti
veren omvat deze niet de argttmenten 
te bea-nttvoorden die tot staving van 
een eis of van een exceptie worden 
voorgebracht (1). 

{IlEVERNAGE, '1'. KARFIOL EN VAN HOREIJEKE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 Febrnari in hoger beroe11 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brnssel; 

Over het eerste middel : schencling van 
de artikelen 5 en inzonderheid 5, alinea's 1 
en 2, 22, 23 en 24 van de wetten hon
dende uitzoncleringsbepalingen in zake 
lmishnnr, samengeordend door het besluit 
van de Regent van 31 Maart 1948 en door 
het beslnit van de Regent van 31 Jannari 
1949, 1108, 1131, 1742 en inzonderheic11742, 
alinea 1, van het Bnrgerlijk Wetboek, 
97 van de Grondwet, doordat, in tegen
stelling met wat de eerste rechter beslist 
had, het bestreden arrest beslist dat, niet
tegenstaande het overlijden van haar 
echtgenoot, medehunrfler van de goederen 
op het ogenblik van de verwijdering, ver
weerster Karfiol gerechtigd is om aileen 
tot herstel in het genot op te treden 
onder voorwendsel dat de hnnrovereen
lwmst niet ontbonden is door de dood van 
de verhnnrder of de lmnrder, de wederin
werkingstelling van een opgeschorste 
lmnrovereenkomst niet belemmerd wordt 
door het overlijden van een van de hnnr
ders en dat een vermindering van de ze
kerheid, voortvloeiend nit een wederin
werkingstelling van de hnnrovereenkomst 
met een enkele hnurder slechts zou knn
nen in aanmerking genomen wonlen in
cHen de verhuurster, na cleze wederinwer
kingstelling, een vordering tot verbreking 
zon instellen, dan wanneer ingevolge arti
kel 22 van de bovengemelcle wetten, het 
recht op herstel in het genot aan de ver
wijderde hunrder persoonlijk voorbehon
den wordt en dat, lnidens artikel 23 van 
dezelfde wetten, het herstel in het genot 
laat onderstellen dat de hnurovereen
komst weder in werking gesteld weze in 
al haar bedingen en in al haar gevolgen 
om verlengd te worden met een dnur ge
lijk aan deze van haar opschorsing, en 
dat zulks niet het geval kan zijn indien 
een medehunrder overlijdt tussen de ver
wijdering en het herstel in het genot : 

Overwegende clat aanlegger het bestre
den vonnis niet verwijt aangenomen te 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
13 Juli 1950 (Bull. en PABIC., 1950, I, 831). 

hebben dat eerste verweerster hnurster 
was van het betwiste onroerend goed en 
dat cle echtelieden Cyfer het verhnurde 
panel verlaten hebben onder de materiele 
of morele dwang nitgeoefend door de be
zettende overheid ; 

Dat hij dit vonnis slechts verwijt be
slist te hebben dat eerste verweerster ge
rechtigd is om tot herstel in het genot op 
te tteclen, clan wanneer het behoorde de 
vordering niet ontvankelijk te verklaren, 
daar het overlijden van cle echtgenoot zich 
krachtens de gezamenlijk door de man 
en de vrouw gesloten lmnrovereenkomst 
tegen het herstel in het genot verzet; 

Overwegende, ongetwijfeld, dat, vermits 
cl,e vordering tot herstel in het genot en
kel behoort aan de verwijderde hnnrder 
11ersoonlijk, eerste verweerster niet kon op
treden als rechtsopvolger van haar over
leden echtgenoot; maar overwegenrle dat 
het bestreclen vonnis vaststelt dut zij 
« haar eigen herstel in het genot van het 
panel dat zij in lmnr had ''• aanvraagt, 
dit wil zeggen nitslnitend in haar hoeda
nigheid van persoonlijk verwijderde 
hnurster; 

Dat bet weinig belang heeft dat het 
bestreclen vonnis er bovendien op wijst, 
dat eerste verweerster niet enige huurster 
was, voorwaarde die niet vereist wordt 
opdat de wet zon knnnen toegepast wor
den; 

Dat om zijn beslissing te motiveren, 
bet vonnis verklJart dat het overlijden 
van een van de lmnrders, zelfs indien 
daardoor de aan 1de verhnnrder toegestane 
zekerheicl verminclerd wordt, zich niet in 
het minst verzet tegen de wederinwer
kingstelling van een door de verwijdering 
opgeschorste hunrovereenkomst; 

Overwegende dat het middel, tot cri
tisering van die motieven, staande hondt 
dat het overlijden van een van de hnnr
ders zekere voorwaarde van de hnnrover
eenkomst wijzigt, en dat, bijgevolg, het 
door artikel 23 van de samengeordende 
wetten geregelcl herstel in het genot ni.et 
mag bevolen worden claar de hnnrovereen
komst, zoals door die wetsbepaling vereist 
is, niet weder in werking mag gesteld 
worden in al haar beclingen en in al haar 
gevolgen; 

Overwegende, zonder twijfel, dat krach
tens bovengezegd artikel 23, het herstel in 
het genot tot uitslag heeft de oorspron
keli.ike hnnrovereenkomst terng in wer
king te stellen, behondens uitsluitelijk 
cle wijzigingen voortvloeiend nit de uit
zonderingswetgeving betreffende de hnur
overeenkomsten, maar dat het midclel 
niet bepaalt waarin de bedingen en de ge
volgen van de hnurovereenkomst waar
van eerste verweerder de wederinwer
kingstelling aanvraagt, in onderhavig ge
val voor de partijen, zonden verschillend 
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ZIJn van degenen van de oorspronkelijke 
huurovereenkomst; 

Dat het middel niet aantoont dat de ten 
voordele van de partijen door de huur
overeenkomst bedongen respectieve rech
ten en verbintenissen, ten gevolge van 
het overlijden van de echtgenoot van de 
eerste verweerster om het even welke 
wijziging zouden ondergaan hebben; 

Overwegende dat in die voorwaarden, 
het herstel- in het genot, clat zou bevolen 
worden, enkel tot gevolg zou hebbeneerste 
verweerster in de volheid harer rechten 
als huurster, zoals v66r de ontzetting, te 
herstellen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 97 van de Gronclwet, 22, 23 
en 24 van de wetten houdende uitzonde
ringsbepalingen in zake huislmur samen
geordend door het besluit van de Regent 
van 31 :M:aart 1948 en door het besluit van 
de Regent van· 31 Januari 1949, cloordat, 
om te beslissen dat ten aanzien van de 
toepassing van artikel 23 van gemelde 
wetten, de feiten in onderhavig geval niet 
van nard zijn om op zich zelf te recht
vaardigen dat aan verweerster Karfiol het 
voordeel van het herstel in het genot ge
weigerd wordt, het bestreden vonnis ver
klaart dat de rechter client uitspraak te 
doen naar billijkheid en, derhalve, client te 
steunen op de respectieve toestanden van 
de partijen, claarna de toestand van ge
zegde verweerster onclerzoekt, doch echter 
niet de toestand van aanlegg·er, hoewel 
deze bij conclusies de rechtbank daarom 
verzocht had, waaruit volgt dat de rech
ters over de grond de respectieve toestan
clen van de partijen niet in aanmerking 
genomen hebben (schencling van de artike
len 22, 23 en 24 van de vorengemelde wet
ten) en dat in elk geval, daar niets toe
laat na te gaan of zij het geclaan hebben, 
hun beslissing niet wettelijk gemotiveerd 
is (schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Overwegende dat aanlegger de rechter 
over de grond verwijt zich er van anthon
den te hebben rekening te houden zowel 
met de toestand van aanlegger als met 
deze van eerste verweerster, dan wanneer 
nochtans eerstgenoemde hem uitdrukke
lijk verzocht in overweging te nemen 
« dat hij gehuwd is, een zoon heeft, dat 
zijn vrouw en hij met hun zoon een pel
leterijwinkel exploiteren en dat het hier 
gaat om een familieonderneming die be
langstelling verdient Jl ; 

Overwegende dat, waar hij aileen over 
de ontvankelijkheid van de vorclering 
besliste en de uitspraak over de grond 
voorbehield, de rechter niet hoefde de res
pectieve beweringen van de partijen, zo
wel in rechte als in billijkheid, met be-

trekking tot de gegrondheid van de eis 
te beantwoorden en onder meer, een mid
del van de conclnsies van aanlegger dat 
een verweermiddel ten gronde uitmaakte ; 

Dat door uitspraak te doen zoals hij 
het gedaan heeft, de rechter over de grond 
geen enkele van de in het middel ver
melde wetsbepalingen geschonden heeft; 

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

de artikelen 97 van de Grondwet, 22, 23 en 
24 van de wetten houdende uitzonderings
bepalingen in zake huishuur, samengeor
dend door het besluit van de Regent van 
31 :M:aart 1948 en door het besluit van de 
Regent van 31 JaJit1ari 1949, doordat, om 
te beslissen dat ten aanzien van de toe
passing van artikel 23 van gemelcle wet
ten, de feiten in onderhavig geval niet 
van aard zijn om op zich zelf te recht
vaarcligen dat aan verweerster Karfiol het 
voordeel van het herstel in het genot ge
weigerd wordt, het bestreden vonnis er op 
wijst dat laatstgenoemde slechts een bij-

- huis had in het betwist pand; clat, weder 
in het genot gesteld van haar hoofclinstel
ling te Brussel, zij reeds beschikt over 
een instelling en dat de bepalingen welke 
het herstel in het genot inrichten niet tot 
doel hebben de speculatie in de hand te 
werken, dan wanneer, op grond van die 
vaststellingen, de rechters over de grond 
cladelijk het voordeel van het herstel in 
het genot aan verweerster dienden te wei
geren (schending _ van de artikelen 22, 23 
en 24 van voormelcle wetten) en clat in 
elk geval, het bestreden vonnis door te
geiistrijcligheid aangetast is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat aanlegger in dit mid
del de motieven en het beschikkend ge
deelte van de bestreden beslissing van te
genstrijdigheill beschulcligt, doordat zij, 
enerzijds, er op wijst dat eerste verweer
ster in het verhuurde panel slechts een 
bijhuis had, en clat weder in het genot ge
stelcl van haar hoofdinstelling te Brussel, 
zij reeds beschikt over een instelling, en, 
anclerzijds, clat de feiten ten cleze niet 
van nard zijn om op zich zelf het herstel 
in het genot te rechtvaardigen, dan wan
neer zij dit, op grond van die vaststel
lingen, had clienen te weigeren ; 

Overwegencle dat, indien het juist is dat 
het vonnis de bewering van aanlegger 
overneemt, volgens welke eerste verweer
ster in het genot van haar hoofdinstelling 
zou hersteld zijn, het daarentegen vol
strekt niet de juistheid van die bewering 
erkent; 

Overwegencle dat de artikelen 22 tot 24 
van de samengeordende wetten aan de 
rechter niet verbieclen te bevelen dat een 
verwijderde lnmrder wecler in het genot 
gestelcl worde van een onroerend goed om 
de reclen dat hij er verschillende bezit en 
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clat hij reeds het herstel in het genot van 
een ander onroereml goed bekomen heeft, 
al zou dit laatste dan ook zijn hoofd
instelling zijn, maar hem ovedaten de 
toestand naar billijkheid te beoordelen ; 

Overwegende tenslotte, dat, indien de 
rechter over de grond van mening geweest 
is dat « de wetsbepalingen die de materie 
van het herstel in het genot regelen niet 
tot doel hebben de speculatie in de hand 
te werken ll, hij noch uitdrukkelijk, noch 
stilzwijgend vaststelt dat eerste ver
weerster, in omlerhavig· geval, met spec:u
latiecloeleinclen zou optreden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vim·de middel : schendtng van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonn~s beslist clat ten aan
zien van de toepassing van artikel 23 van 
de samengeordende wetten houdende uit
zonderingsbepalingen in zake huishuur, de 
feiten in onderhavig geval niet van aard 
zijn om op zich zelf te rechtvaardigen dat 
aan verweerster Karfiol het voordeel van 
het herstel in het genot geweigerd wordt, 
zonder het middel te beantwoorden in 
conclusies afgeleid door aanlegger hieruit 
dat « wat zij ook moge zeggen, de appel
lante ... gemakkelijk kan beschikken over 
een woning; dat ten andere, die detail
kwestie in onderhavig geval niet dient in 
aanmerking genomen te worden, daar ap
Jlellante door haar vordering hoofdzake
lijk tot doel heeft hersteld te worden in 
het genot van de winkel gelegen in de be
nedenverdieping van !let onroerend goed ll, 
waaruit volgt dat de rechters over de 
groncl hun beslissing niet wettelijk gemo
tiveerd hebben : 

Overwegende dat, volgens dit middel, 
llet: bestreden vonnis zou nagelaten heb
ben bet middel bij conclusies door aan
legger afgeleid te beantwoorden, luidens 
hetwelk << eerste verweerster over een 
woning beschikt of gemakkelijk kan be
schikken ll en dat de vordering hoofdza
kelijk << bet herstel in bet genot van de 
winkel gelegen in cle benedenverdieping 
van het onroerend goed tot doel heeft ll ; 

Overwegende dat de verklaring dat 
eerste verweerster over een woning be
schikte of kon beschikken, slechts een 
eenvoudig argument uitmaakt aangevoerd 
door aanlegger tot staving van het mid
del luidens hetwelk de vordering in wer
kelijkheid geen ander doel nastreefde dan 
bet herstel in het genot van de winkel, 
herstel dat, zo betoogde bij, niet kon toe
gestaan worden a an eerste verweerster, 
aan welke dit voordeel reeds toegestaan 
geweest was ten aanzien van een ander 
onroerend goed ; 

Overwegende dat, dit middel beantwoor
dend, de rechter over de grond aanneemt 
dat eerste verweerster inderdaad hersteld 

geworden is in het genot van het onroe
rend goed aan de Oude-Kleerkoperstraat, 
maar clesniettemin beslist dat, << rekening 
houdend met de omstandigheden ll, dit 
feit niet kan volstaan om een gebeurlijke 
weigering het herstel in het genot, voor
werp van de vordering te rechtvaardigen; 

Dat de rechter aldus op gepaste wijze 
het middel beantwoord heeft en niet de 
verplichting had het argument afgeleid 
nit het feit dat eerste verweerster de mo
gelijkheid zou gehad hebben een andere 
woning te vinden, te beantwoorden; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden· 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot cle kosten 
en· tot een vergoecling van 150 frank 
jegens elk van de verweersters. 

5 October 1950. - 1" kamer. - Voorzit
ter, H. Soenens, raaclsheer waarnemencl 
voorzitter. - Verslaggever, H. Demoulin. 
- GeUjklnidende concl~tsie, H. Roger 
Jnnssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
- Pleitors, HH. Simont en Van Leyn
seele. 

2" KAMER.- 9 October 1950 
1 o REDFJNFJN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRES'l'EN. - STRAT'ZAKEN. - VONNIS 
\'AN. VEROORDELING DAT AAN HET HOF NIET TOE
LAA'l' NA TE GAAN OF DE RECHTER HET BESTAAN 
VAN AL DE ELEMENTEN VAN RET MISDRIJI' 
HEEFT VASTGESTELD.- GEBREK AAN VERLICR
Tli'(G VAN EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG. 
- VONNIR NIET WET'fELI.TK GEMOTI\'EERD. 

2° VERWIJZING NA VERBRFJKING. -
S'fRAl'ZAKEN. - VERBREKING VAN EEN BESLIR
SING VAN VEHOOHDELING. - HIEROP GER'JEUND 
DAT DE RESLISSING AAN RET Hmc NIET TOE
LAAT TE REOORDELEN 0~' RET FElT AL DAN NIET 
EEN MIRDRUF UI'l'MAAK'l'. - VOORZIENING 
DOOR DE VEHOORDEELDE. -·VERBREKING MET 
YERWI.TZING. 

1 o Is niet wetteU.ilc _qcmotiveenl, het 1;011-

nis va.n veroordeling clat aa.n het Hot 
niet toelaat 11a te qa.au of de 1·rc11ter 
het bestaan van al de elementen van het 
misclri.if heett vastgesteld, in het onde?·
havi_qe geval, het gebrel• aan ,;erlichti1n_q 
van ecn voert,uig op de openbrwe weg (1). 
(Gronclwet, art. 97.) 

2° Wanneer, in CO?TCctionele of poUtie
zal,:cn, rle ve?·brelvinu van ecn beslissing 
van veroonleUng hie1·op gesteunfl is clat 
de rerlenen 'Van rlcze besUssinu aan het 
Hot ni.et toelnten te beoo?·flelen of het 
feit al dan niet een misdr-i.if ~dtmaalct 

(1). Verbr., 23 Mei en 19 September 1939 
(A,.,.. V eTb1·., 1939, blz. 165 en· 208; Bull. en 
PAsrc., 1939, I, 262 en 382) . 
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of niet ltitmaakt, wordt zij met verwij
z,ing ttitgesproken, zelfs op de enlcele 
·voo1·ziening van de veroordeelcle (1). 

(PABDAENS, T. NAA~ILOZE VENNOOTSCHAP 

ll ETABLISSEMENTS VAN DE YEN ll.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet ov het bestreden 
vonnis, op 8 April 1950 door de Correc
tionele Recht bank te Leuven gewezen; 

Over de voorziening van beklaagde in 
zover zij tegen de beslissing over de pu
blieke vordering gericht is : 

Over het middel : schencling van de arti
kelen 97 van de Gronclwet, 85, 1° en 3°, 86, 
87 en 89 van het Algemeen Reglement op 
de verkeerspolitie, 1382, 1383, 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 3, 4 van de wet 
van 17 April 1878 (voorafgaancle titel van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken), doorclat het bestreclen vonnis aan
legger veroordeelt hoofclens de overtreding 
van artikelen 85, 1 o en 3°, en 89 van de 
vVegcode, zoncler vast te stellen dat zijn 
voertuig in beweging was of tijdelijk stil
stoncl, en integencleel vaststelt dat het 
voertuig van aanlegger op het ogenblik 
van de aanrijding << in het licht stoncl van 
de openbare verlichting en dat het, zelfs 
niet verlicht, kon onclerscheiclen worden 
op een afstancl van 100 meter in beicle 
richtingen ll clan wanneer, tussen het val
len van de avoncl en het aanbreken van de 
dag het op de openbare weg stationnerencl 
of geparkeerd voertuig slechts moet ver
licht zijn << indien de openbare of private 
verlichting het , niet duidelijk zichtbaar 
maakt op een afstand van minstens 
100 meter ll ; 

Overwegenclp <lat nit elf' vaststellingen 
van het bE'streden YOlmis blijkt da t aan
legger vervolgd was wegens inbreuk op de 
artikelen 85, 2° en 3°, en 89, 1°, van het 
Algemeen Reglement op de verkeerspu
litie; 

Overwf'genlle dat cle verplichting om de 
Yoertnigen up cle o11enbare WE'g te verlich
ten en aan te wijzen overeenkomstig c1e 
bepalingen van die artikelen slechts be
staat voor dezf' die in beweging zijn (arti
kel 85, 1 °), welke tijclelijk stilstaan (arti
kel 86) of statioimeren of geparkeertl zijn 
(art. 87) tenzij, in clit laatste geval, cle 
openbare of private verliehting ze cluicle
lijk zichtbn ar maakt op een afstand van 
minstens 100 meter ; 

Overwegende da t, indien llet bestreden 
vonnis vaststelt clat de aanlegger verwe
ten feiten gepleegcl werclen tussen het val-

(1) Verbr., 23 Mei en 19 September 1939 
(Arr. Ve1·br., 1939, biz. 165 en 208; Bull. en 
PAsrc., 1939, I, 262 en 382). 

len van de avoncl en het aanbreken van 
de dag, uit geen enkel van die vaststellin
gen van dat vonnis blijkt dat zijn voertuig 
in beweging was, noch dat het tijdelijk 
stilstond ; 

Overwegende dat, indien het station
neerde of geparkeerd was, de uitgespro
ken veroordelingen niet wettelijk gerecht
vaardigcl zijn, daar het vonnis er op wijst 
clat het voertuig van aanlegger <<in het 
licht stand van de openbare verlichting 
en, zelfs niet voorzien van lichten, noch
tans zichtbaar was op een afstand van 
100 meter in beicle richtingen ll ; 

Overwegende clienvolgens dat nit de mo
tieven van het vonnis in hun geheel gena
men m<tt zekerl1eid niet kan worden afge
leicl dat de feiten, waaraan aanlegger 
schuldig werd verklaard, wetkelijk al de 
bestanddelen begrijpen welke de bij voor
melde artikelen 85 en 89 voorziene mis
drijven uitmaken; 

Dat het Hof alzo in de onmogelijkheid 
verkeert om zijn toezicht over de wette
lijkheid van de uitgesproken veroordelin
gen uit te oefenen en dat het bestreden 
vonnis dienvolgens de in het midclel be
doelde wetsbepalingen heeft geschonden ; 

In zover de voorziening tegen de beslis
sing over de burgerlijke vordering gericht 
is : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering deze 
medebrengt van de beslissing over de bnr
gerlijke vorc1ering gewezen ; 

Over de voorziening van de burgerlijk 
verantwoordelijke partij : 

Overwegende dat uit geen stuk blijkt 
dat de voorziening betekend werd aan de 
partijen tegen welke zij gericht is; dat 
de voorziening clienvolgens niet ontvanke
lijk is. (Wetb. van strafv., art. 418); 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, de beslissing waarbij aanlegster 
Maria Langlot burgerlijk verantwoorde
lijk wordt verkla arcl zowel voor de straf
rechtelijke als voor de burgerlijke veroor
deling, aldus geen voorwerp meer heb
bende; beveelt dat onderhavig arres,t zal 
worden overgeschreven in de registers van 
de Recht bank van eerste aanleg te Leuven 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerster tot de 
kosten behalve deze van de voorziening 
van nanlegster Maria Langlot, welke door 
die partij zullen gedragen worden; ver
wijst r1e zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen uitspraak duende 
in hager beroep. 

9 October 1950. - 2" kamer. - Voo,rzit
tc'l', H. de Cocqueau des Mattes, raadslleer 
waarnemend voorzitter. - Ferslaf!!JC'Uer, 
H. Bayot. - Gelijkluideude conclusic, 
H. Colard, advocaat-generanl. 
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2e KAMER. - 9 October 1950 

1° GERECHTSKOSTEN. - STRA~'ZAREN. 
- J\1ATE WAARIN DE ROSTEN VAN DE VERVOL
GING VERBAND HOUDEN :MET DE TEN LAS'l'E 
VAN ELK VAN DE YEROORDEELDEN YAS'l'STAAND 

YERKLAARDE J\IISDBIJVEN. - SouvEREINE BE
o:)RDELING DOOR DE RECHTER OYER DE GROND. 

2° HOGER BEROEP. - S'l'RAFZAKEN, -
HOGER BEROEP DOOR DE IlURGERLI.JKE PARTIJ 
ALLEEN. - VER].HNDERING VAN DE YEilOORDE
Lll\G TOT SCHADEVERGOEDIIiG JoN TOT DE KOS
'l'EX. - 0NWETTELLJKHEID. 

1 o De rechte1· over de g1'01Ul beoo'/'(/eelt 
sonverein, onde1· voo1·1Jehond •pan de be
palinrwn van artilcel 50 van het St1·af
wet11oek, de mate waarin de kosten van 
een ve1·volging ve1:1Ja1ul houden met de 
ten ktste van ellc van cle veroordeelde·11 
11ewezen verlclaanle misd1·ijven (1). 

2° OtJ de enlce~e voorziening van cle 1itl1'
ge'l'lijlce pwrtij, mag de rechter in hoge1· 
beroep de door de eerste 1·echte1· tegen 
de beklaagde ttitgesproken ve1·oo1·deling 
tot schadevergoecUng en tot de lcosten 
niet verminde1·en (2). 

{VERHELST, 1'. DE VRIEZE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 .April 1950 door de Correc
tionele Hechtbank te Brugge gewezen; 

I. Over de voorziening van eiseres Ger
trude Verhelst : 

A.. Voor zover zij gericht is tegen de be
slissing over de puolieke vordering : 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis, op strafrechtelijk gr
bied het beroepen vonnis bevestigencl, niet
temin aanlegster verwijst in de helft cler 
kosten van beide aanleggers clan wanneer 
l!et beroepen vonnis slechts het vierde van 
clie kosten te haren laste legcle, zoncler 
clie beslissing te motiveren of, ten minste 
tloor ze OlJ tegenstrijclige redenen te gron
tlen wat gelijkstaat met een gebrek aan 
redenen : 

Overwegende dat onder voorbehoud van 
de bepalingen van artikel 50 van het 
Strafwetboek de rechter over de grond 
souverein de maat beoordeelt waarin de 
kosten van een vervolging verband hou
den met de ten laste van elk van de ver-

(1) Verbr., 24 Januari 1949 (A•·•·· YeJ'In·., 
1949, biz. 58.; Bull. en PASIC., 1949, I, 66). 

(2) Verbr., 28 Maart en 27 Juni 1949 (;11'1'. 
Ve1'b1·., 1949, biz. 213 en 418; B·ull. en PAsrc., 
19•19, I, 2•14 en 476). 

oordeelclen bewezen verklaarde misclrij
ven; 

Overwegencle dat, indien de bestreden 
beslissing in haar motivering vaststelt 
dat het beroepen vonnis client bevestigd 
op strafrechtelijk gebied, zij in het licht 
stelt dat die bevestiging terugslaat op de 
betichtingen zoals deze door de eerste 
rechter gequalificeerd en aangenomen wer
clen, en op de strnffen clie er op toegepast 
wenlen; 

Dat die reclenen niets inhouden flat 
strijdig is met het beschikkend gedeelte 
van de bestreden beslissing, waarbij deze 
de verhoucling wijzigt waarin de kosten 
worden verdeeld, veroordeling die niet de 
nard van een straf heeft ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

B. Voor zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing die ten laste van aan
legster een veroordeling tot schadevergoe
cling uitspreekt : 

Overwegende dat aanlegster tot staving 
van haar voorziening geen enkel middel 
inroept en clat het Hof er ambtshalve geen 
opwerpt; 

II . .Aangaande de voorziening van de 
burgerlijke partij DanH~l Verhelst tegen 
de betichte Daniel De Vrieze : 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 1350 en 1351 van het Burger
lijk Wetboek, 202 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat, alhoewel de be
ticllte geen hoger beroep ingesteld had, de 
correctionele rechtbank nochtans de scha
devergoecling toegekend aan de burger
lijke partij ten voordele van de betichte 
verminclerd heeft en de betichte van een 
cleel van de onkosten outlast heeft : 

Overwegende dat de betichte Daniel 
De Vrieze geen hoger beroep ingesteld ~ 
heeft tegen·het vonnis dat hem tot schacle
vergoeding jegens de burgerlijke partij 
verwees, dat op het enkel hoger beroep 
van de burgerlijke partij de bestreden be
slissing de betichte niet mocht ontlasten 
van een gedeelte van de door de eerste 
rechter uitgesproken veroorcleling tot 
schadevergoeding en tot de kosten van 
aanstelling van burgerlijke partij; dat, 
door alclus te beslissen, het bestreden von
nis artikel 202 van het vVetboek van 
strafvorclering en artikel 7 van de wet 
Yan 1 Mei 1849 geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, cloch slechts voor zover het 
beslist over de burgerlijke vordering in
gesteld tegen Dailiel De Vrieze; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; be
veelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van de 
Hechtbank van eerste aanleg te Brugge 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk ver-

1nstltuut yoor ', 

Constitutione'el Recht " 
Tiense stra.at 41 - Leuven 
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nietigcle beslissing; verwijst de zaak, al
dus beperkt, naar de Correctionele Recht
bank te Kortrijk, uitspraak doende in bo
ger beroep; veroordeelt Daniel Verhelst 
en Gertrude Verhelst tot de helft van de 
kosten, · Daniel De Vrieze tot de overige 
helft van die kosten. 

9 October 1950. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Bayot. - Gelijkluidende conczusie, 
H. Colard, a~vocaat-generaal. 

2" KAMER.- 9 October 1950 
1° VOOHZIENING IN VERBHEKING. 

- S'l'R.An'ZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ 
AANLEGSTER. - VOORZIENING ~l'EGEN DE BE
SLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING. -
0N'l'VANKELIJKHEID BEPERKT TOT DE VER
OORDELING TOT DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING, 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
AHHESTEN. - STRAFZAKEN. - VER
WEHPING VAN DE VORDERING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ. - 0NMOGELIJKHEID NA TE 
GAAN OJ!' ZIJ STEUNT OP DE AFWEZIGHEID VAN 
FOUT m' OP DE AFWEZIGHEID VAN SCHADE
LIJI(E GEVOLGEN VAN DE FOUl'.. - ARREST 
NIET WE'rfEL1JK GEMOTIVEERD. 

1 o De voorziening van de bu1·geTlijk partij 
tegen de besliss·ing over de p·ublieke vo?·
der·ing is sleahts ontvanlceUjlc in de 
mate waarin zij betrekking heett op de 
vemonleling tot de lcosten van die vor
dering (1). 

2° Is n·iet wettelijk gemotiveerd, het ar-
1"est clat bij afwijzing van de vo1·dering 
van de bu1·gedijlce pa1·tij niet toelaat 
na te gaan of cle rechte1· over de groncl 
heett wWen beslissen clat de belc.Zaagde 
zich geen enlcele tout te vm·wijten hacl 
ofwel of de doo1" hem begane tout voor 
de burgerlijke partij geen sahadelijke 
gevolgen heeft gehad. (Grondwet, arti
kel 97.) 

(GR001'AERD, T. DUMAREY.) 

ARREST. 
HET HOF; - Gelet op het bestreden 

arrest, op 3 April 1950 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

I. Wat betreft de voorziening tegen de 
beslissing over de publieke vordering : 

Overwegende dat, ingesteld door . de 
burgerlijke partij, zij slechts ontvanke
lijk is in de maat waarin zij de veroorde-

- ----------------------

(1) Verbr., 18 en 25 September 1950 (zie ho
ger, biz. 1 en 16; Bull. en PAsrc., 1951, I, 1 
ell 13). 

ling tot de kosten van de publieke vorde
ring bestrijdt ; 

01·erwegencle dat aanleggers, dienaan
gaande, geen middel inroepen en dat het 
Hof er van ambtswege geen opwerpt; 

II. Wat betreft de voorziening tegen de 
beslissing over de vordering welke door 
Grootaerd tegen verweerders ingeste1d 
werd : 

Over het enig middel : schencling van 
artikelen 97 van de Gronclwet, 1101, 1134, 
1319, 1320, 1382, 1383, 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, van het besluit van de 
Regent del. 27 September 1947 houdencle 
algemeen reglement voor de arbeidsbe
bescherming, namelijk van de artike
len 574 en volgencle van gezegcl besluit, 
doordat het bestreden arrest aanleggers 
vordering verwerpt, strekkende tot -de 
herstelling van de hem door verweerders 
font veroorzaakte schade, om reden dat 
<< het, inderdaad, niet uitgemaakt is dat 
het ontstaan van de b~·and in de garage 
van Marcel Capon, met de voor de bur
gerlijke partij noodlottige gevolgen, door 
een fout van beklaagde veroorzaakt 
werd >>, cUt zonder aanleggers conclusies 
noch de door hem ingeroepen middelen te 
beantwoorden, dan wanneer aanlegger in 
zijne besluiten deed gelden dat « het on
tegensprekelijk vaststaat dat, te Eerne
gem, op 21 Januari 1947, de beklaagde 
Michel Dumarey zich plichtig heeft ge
maakt aan het te zijnen laste gelegd feit ; 
dat zijn onvoorzichtigheid hierin bestaan 
heeft een motor met naphte te hebben 
gekuist, hetgeen, gezien het brandgevaar, 
door de wet streng verboden is, met de 
verzwarende omstandigheicl dat de batte
rij van die moter aan het laden was, 
hetg_een beklaagde wist en het brandge
vaar aanzienlijk verergerde >> : 

Overwegende dat in regelmatige conclu
sies aanleggers v66r het hof van beroep 
staande hielden dat de beklaagde Duma
rey zich aan de te zijnen laste gelegde 
feiten schuldig gemaakt heeft en dat zijn 
onbeclachtzaamheid bestaan heeft in het 
reinigen van een motor door middel van 
benzine wat, gelet op het brandgevaar, 
streng door de wet verboden is ; dat zij 
hieraan toevoegden dat het feit dat de 
batterij van die motor geladen werd, 
wat ter kennis was van de beklaagde, 
het brandgevaar klaarblijkelijk vermeer
clerde; 

Overwegende dat die conclusies nood
zakelijkerwijze het bestaan, volgens aan
leggers opyatting, Yan een verband van 
oorzakelijkheid tussen de aangehaalde fei
ten en de door hen geleden schade inslui
ten; 

Overwegende dat het arrest zich er toe 
beperkt aanleggers vordering af te wij
zen om deze enige reden dat het niet 
vaststaat dat de brand, die in de garage 



-47 

van Marcel Capon ontstaan is, met de 
gevolgen die llij voor de burger lijke partij 
medebracllt zijn oorzaat>. in een .font van 
beklaagde vindt; 

Overwegende dat het onmogelijk is na 
te gaan of de rechter over de grond 
lleeft willen beslissen dat verweerder 
zich geen enkele font te verwijten heeft 
ofwel of de door hem begane font voor 
aanleggers geen schadelijke gevolgen heeft 
geilatl; dnt die dnbbelzinniglleicl van de 
redenen gelijkstaat met een gebrek aan 
redenen; 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
door nit te spreken zoals het deed, arti
kel 97 van de Gronclwet geschonden 
heeft; · 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest doch· enkel in zover het aanleggers 
hun vordering ontzegt en ze verwezen 
lleeft tot -de kosten van de burgerlijke 
vordering; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de regis
ters van het Hof van beroep te Gent en 
dat melding, ervan zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak, aldus be
perkt, naar het Hof van beroep te 
Brussel; veroordeelt verweerders tot de 
kosten. 

9 October 1950. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Bayot. - Gelijlrlnidende concl·usie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2° KAMER.- 9 October 1950 
VOORZIENING IN VERBREKING. 

ZAKEN VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN. - VooR
ZIENING 'l'EGEN EEN ARREST DA'L' EEN VERZE'l' 
ONGEDAAN VERKLAAR'l' BIJ NALATIGHEID OM 
'l'E VERSOHIJNEN. - DRAAGWIJDTE VAN DE 
YOORZIENING. 

JJe voorziening ingesteld tegen een an·est 
dat, ·in zalcen van douanen en accijnzen, 
een verzet ongedaan verlclaart bij nala
tigheid om te ve·rschijnen, werpt geen 
ande1·e vraag op dan cleze van de wette
lij kheid van d·ie besliss·ing (1). (Wet b. 
strafv., art. 208.) 

(BODART, T~ BELGISCHE S'I'AA'l', 
liUNISTER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'L'. 

HET HOF; - (}elet op llet bestreden 
arrest, op 4 Mei 1950 door het Hof van be
roep te Gent gewezen ; 

(1) Zie verbr., 13 Maart 1950 (A1-r. T'e1·1Jr., 
1950, biz. 469; Bull. en PAsrc., 1950, I, 499). 

Over de middelen, afgeleid nit de artike
len 10, 19 en 97 van de Grondwet, 1, 2, 14 
van de wet van 29 Augustus 1919, en 2, 
paragraaf 3, van de besluitwet van 14 No
vember 1939, doordat het hof van beroep 
llet verdedigingsmiddel, hierop gesteund 
dat aanlegger niet kan veroordeeld wor
den wegens exploitatie van een geheime 
stokerij, niet heeft weerlegd, en zich ertoe 
heeft beperkt te verklaren dat de besluit
wet van 14 November 1939 van toepassing 
is, zonder te bepalen over welke besluit
wet het gaat of welk artikel wordt inge
roepen, en doordat het beslist dat de ver
jaring door de dagvaardingen van 28 Ja
nuari en 2 Februari gestuit werd zonder 
melding van datum, wat de contr<ne van 
llet Hof van verbreking onmogelijk 
maakt : 

Overwegende dat de middelen gericht 
zijn tegen het arrest bij verstek gewezen 
op 2 Maart 1950, waartegen de voorzie
ning niet gericht is ; dat het bestreden 
arrest van 4 Mei 1950 het verzet onont-' 
vankelijk verklaart, om reden dat aanleg
ger niet verschijnt, en aldus artikel 208 
van het W etboek van strafvordering toe
past; 

Dat de middelen bijgevolg niet ontvan
kelijk zfjn ; 

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

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

9 October 1950. - 2• kamer. - Voo-rzit
te1·, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggever, 
H. Bayot. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

1" KAMER. - 12 October 1950 
HUUR. - HUISHUUR. - HUUR DIE DE 

ONDERHUUR AAN DE VOORAFGAANDE EN SCHRIF
'l'ELIJKE TOESTEMMING VAN DE VERHUURDER 
ONDERWERPT. 0NDERHUUR ZONDER 
SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING. - FElTEN 
DIE ER VAN DOEN llLI.JKEN DAT DE VERHUUR
DER STILZWIJGEND ER IN HEEF'f TOEGESTEMD 
EN VAN DE NOODZAKELIJKHEID VAN EEN 
SCHRIFTELIJKE TOES'l'EMMING HEE~'T AFGE
ZIEN. - VERHUURDER NIET GERECHTIGD ZE 
'l'E CRITISEREN. 

Hoewel naa-r de bewoo1'd·ingen van de 
hmwalcte, cle onderhu1w aan de voor
(tfgaande en schriftelijlce toestemming 
van de verhuttTcler onderwo1·pen is, is 
cleze n·iet ge1·echtigd een onclerhttu1' te 
c-ritiseren clie zonder zijn schriftelij lee 
toestemming aangegaan we1·d, indien de 
teiten er van doen blijlcen dat hij stil-
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ztv·ijgend e1· in had toegestemd en vcm 
de noodzakeUjlcheid van een solwifte
Ujlce toestemming afgezien had (1). 

(MATHY, '1'. ,JUCH'l'.MANS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 Februari 1949 door de Recllt
bank van eerste aanleg te Leuven gewe
zen; 
' Over het enig middel : schending van 

de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 
1135, 1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden vonnis, 
na te hebben erkend clat de tussen par
tijen gesloten hnnrovereenkomst de vole 
gencle clansnle bevat : cc Het is de hnnr
der toegelaten het gehnurd gebonw ge
heel of gedeeltelijk voort- of onder te 
Yerhuren mits Yoorafgaantlelijke en ge
schreven toestemming van de eigenaar >>, 
aanlegger van zijn eis heeft afgewe
zen, die de aan verweerder gegeven op
zegging wilde doen geldig verklaren en 
verweerder nit de gehnurde goederen 
wilde doen nitdrijven, vordering gestennd 
hierop dat verweerder zijn recht op 
de hnnr had afgestaan of het gehnnrde 
goed had onderverhunrd, om reden dat 
aanlegger het bestaan van de onderhnur 
of van de afstand van de huur had ge
kend en aldns had toegestemd, dan wan
neer de hnnrovereenkomst in uitdrukke
lijke bewoordingen de afstand van de 
hnur of de onderlmnr zonder uitdrukke
lijke en geschreven toeste=ing van de 
eigenaar verbood; dat alclus het bestreden 
vonnis de overeenkomst geschonden heeft 
alsmede het geloof clat client gehecht aan 
de akte van hunrovereenkomst opgenomen 
in de authentieke akte die het vonnis is 
van de Vrederechter te Diest del. 6 Octo
ber 1948 : 

Overwegende dat de bestreclen beslis
sing vaststelt clat het blijkt cc nit de voor
gelegde en niet betwiste bewijsstukken », 
alsmecle nit verschillencle feiten welke 
zij opsomt, en, onder andere, nit cc het 
aan de gevel van het goed sinds drie jaar 
gehechte nithangbord », clat aanlegger 
niet onwetencl was van de onclerhuur 
door verweerder toegestaan en erin stil
zwijgencl heeft toegestemcl; dat de recht
bank, stennend op die stilzwijgende toe
stemming, heeft beslist dat de door ver
weerder verleencle onderhnur geen grond 
tot intrekking van de wettelijke hunrver
lenging uitmaakt; 

Overwegende clat met aldus te beslissen 
het bestreden vonnis heeft kunnen aan-

(1) Zie LAUREm', P1·incipes de 1l1·oit civil, 
bd. XXV, n' 219. 

nemen dat partijen, op stilzwijgende en 
ondubbelzinnige wijze, daarna afgezien 
hebben van de noodzakelijkheicl van een 
schriftelijke toestemming ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder, behalve de kosten be
treffencle de memorie van antwoord, deze 
te laat neergelegd zijnde. 

12 October 1950. ~ 1° kamer. ~ VoMzU
ter, H. Wouters, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Verslaggever, H. Smetrijns. 
~ GeUjklttidende oonolusie, H. Colard, 
advocaat-generaaL ~ Pleiters, HH. Res
tean en Van Ryn. 

2e KAMER. - 16 October 1950 

1o REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
~ STRAFZAREN. ~ BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER DIE DE ONDERZOEKSRECH'l'ER VAN 
DE ZAAK ONTLAS'l'. ~ BESCHIKKING HIER-
0!' GESTEUND DAT DE FEITEN SAMENHANGEND 
ZIJN MET EEN MISDRIJl' TOT DE BEVOEGDHEID 
VAN HET .MILITAIR GERECHT BEHOREND. ~ 
BEVEL VAN DE KRIJGSAUDITEUR. ~ 0NBE
VOEGDHEID OP DE ONTSTENTENIS VAN VER
KNOOHTHEID GESTEUND. ~ EESCHIKKINGEN 
IN KRACHT VAN GEWI,JSDE GEGAAN. ~ VOORT
ZETTING VAN DE RECHTSPLEGING VEREIST EEN 
REGELING VAN. REOHTSGEB!ED. 

2° RECHTBANKEN. ~ STRAFZAREN, 
NEGATIEF GESCHIL VAN REOHTSGEBIED. 
0PENBAAR MINISTERIE MAG NIET, v66R DE 
REGELING VAN REOHTSGEBIED, DE ZAAK BI.J 
DE .REOHTBANK AANHANGIG .MAKEN. ~RECHT
BANK VERMA[! NIE1' OVER DE GROND UITSPRAAK 
'l'E DOEN. 

3° VERKNOCHTHEID. ~ MISDRIJF DAT 
EE!l REGELING VAN RECHTSGEIJIED NOODZAKE
LIJK JI.IAAKT EN SAMENHANGEND MISDRIJF. -
REOHTER DOOR EENZELFDE TITEL MET BEIDE 
JI.IISDRIJVEN IN KENNIS GESTELD. ~ MAG NIET 
VAN BEIDE KENNIS NEMEN V66R DE REGELING 
VAN REOHTSGEBIED. 

4° MIDDELEN TOT VERBHEKING. ~ 
MIDDELEN VAN AMBTSWEGE. ~ VOORZIENING 
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. ~ GEEN MID
DEL VAN Al\IB'l'SWEGE. ~ ZELl'S WAT DE ONBE
VOEGDHEID OF DE ~IACHTSOVERSOHRIJDING BE
'l'REFT. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEJN. 
S'l'RAFZAKEN. ~ TIJDENS HET VOORONDER
ZOEK AANGESTELDE DESKUNDIGE. ~ GETUI
GENIS TER ZI'l'TING VAN DE REOH'l'SMAOHT VAN 
WIJZEN. ~ DESKONDIGE DIE ZICH ER TOE 
IJEPERKT REKENSCHAP VAN DE UITSLAG VAN 
ZIJN VROEGER DESKUNDIG ONDERZOEK TE OE
VEN. ~ GETUIGEN-EED ALLEEN VEREIST. 



-49 

1° Wannecw de raadlcarne1· door e&n in 
/c,racht van gewijscle rJegane beschfk/i;iug 
!le onden:oeksrechte1· van een zaaJc ant
last heett orn 1'0den dat de fe'iten vwn 
de beUchUnu swrnenhangend zijn met 
feiten die tot de bevoegdheicl van het 
rnilUair ge1·echt behoren, en wanneer, 
letter, door een in kracht van gewijscle 
ge{J!Utn en·overeenlcomst'ig a·rt'ilcel 3 van 
de bcsh!'itwet van 26 Me·i 1944 yewezen 
be·vel, de kr·ijgsa11.dite·wr zich onbevoeyd 
hecft ve1'7claanl orn vwn de ee1·ste be
UchUnu kenn·is te nemen om1lat zij niet 
sarnen lwngend ·is met feU en die tot cle 
bevoeg!llWicl vcm het rrvilitair ge1·echt be
/wren, vereist cle voortzetting van de 
mchtspleg·ing betreffende cUe betiP-htin.g 
een 1·euelinu van 1·echtsgebied (1). 

2° ll'anneer een besliss·ing, van onbe'l/oeud
verklaring een negatief ueschil van 
rechtsuebied cloet ontstaan wegens haa·r 
st·rijcl·ighe·id met eon 'l/1·oegere beslissinu 
·van ee·n andere rechtsmncht, bOhoo1·t 
het awn het openbaar ministe1·ie n·iet de 
zaak b'ij eon rechtbanlc aanhang·ig · te 
maken nooh awn deze kennis e1·van te 
nemen, wanneer het Hot van ve1·bre
king het Techtsgebied niet geregeld 
heett (2). 

3° De 1·eohter b·ij wie een. misdl"ijf aan
hanuiu is gemaalct, wanneer de voort
zetUng van de 1·echtspleginy een voo1·aj
gacmcle 1·egeling van 1·echtsgebicrl •uer
eist, en d·ie vaststelt dat een nnder mis
.d'l'ijf, ant oak bij hem door aezeltde titel 
aanhnngig ·is gemaakt, verknocht is met 
het eerste, rnag van geen van be·ide ken
nis nomen. -

4° Op cle enige '1/oorziening, van cle bU1'!Je1·
Ujke pMtij, werpt het Hot geen en/eel 
m·icl;clel vwn ambtswege op, zelts geen 
miclclel 011 ae onbevoegdheid of de 
machtsoversolwijding geste1tncl. (Stil
zwijgeude beslissiug.) 

5° De door het ge1·echt gedurencle het 
voomnde·rzoek aangestelde aeslcunclige 
moet ter zitting van cle 1·echtsmacht van 
w·ijzen slechts ae get1t'igen,_eea afleggen, 
·incl·ien ldj zioh er toe beperkt 1'eken
sohap van cle 1t'itslag van zijn vroege1· 
deslwncUg oude·rzoelv te geven (3). 

(1) Verbr., 31 Maart 1913 (Bull. en PAsrc., 
1913, I, 160) ; 7 November 1921 (ibid., 1922, 
I, 56); nota 1 onder verbr., 28 Maart 1949 
(ibid., 1949, I, 241). 

(2) Verbr., 20 Maart 1922 (Bull. en PASIC., 
1922, I, 207); 30 Jnni 1947 (A1'1·. Yerb1·., 1947, 
biz. 236; Bull. en PASIC., 19,17, I, 307); zie oak 
de redenen van verbr., 2 October 1933 (Bull. 
en PAsrc., 1934, I, 1). 

(3) Verbr:, 10 Januari en 11 April 1949 (Arr. 
T'e1·br., 1949, blz. 19 en 255; Bull. en PAsrc., 
19,19, I, 21 en 290). 

VERBR., 195L - 4 

(N. V. (( 'rANNEEUE KAMP )), T. JANSENS, 
EN JANSENS, T. KAMP.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op llet bestredeu 
arrest, op 2 Mei 1950 door llet Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

1. Aaugaande de voorzieniugeu van Plli
li]J]Je Coenen en van Guillaume· .Tausens : 

Over het midclel van ambtswege : scllen
cUug van de artikelen 525 en 526 van het 
Wetboek van strafvordering, 54 en vol
geude van het besluit dd. 15 lVIaart 1815, 
15, 3°, van de wet van 4 Augustus 1832, 
19, 2°, van de wet van 25 Maart 1876 : 

Overwegeude dat, bij beschikkiug van 
22 Maart 1945, de Raadkamer van de 
Reclltbank van eerste aanleg te Leuveu de 
ouderzoeksrecllter bij deze rechtbauk lleeft 
outlast van de ver·volgiugeu ten laste van 
Coenen, beticht van : a) tussen de 10 Ja
uuari 1941 en 5 September 1944, vrijwillig 
zijn medewerkiug verleeud te llebbeu aau 
de uitvoering van de ouregelmatige maat
regeleu, welke de vijaud ten aanzieu van 
de bij artikel 2 van de besluitwet van 
10 Jauuari 1941 bedoelde goedereu heeft 
genomeu, door de goedereu, welke llet 
voorwerp van die maatregelen hebbeu uit
gemaakt, verkocht, verworveu, in panel 
gegeveu of genomeu te hebben (artikel 4 
van gemelde besluitwet) ; b) tusseu 281Vlei 
1940 en 5 September 1944, aau het ver
vormen door de vijaud van wettelijke 
instellingeu of iurich tingen cleel genomeu 
te hebbeu, de trouw van de. burgers je
geus Koning en Staat, in oorlogstijd, aau 
het waukeleu gebracllt te hebben, of we
tens 's vijands politiek of oogmerkeu ge
clieud te hebbeu (Strafwetb., art. 118Ms); 

Overwegeude dat de vermelde beslissing 
hierop is gegroud dat de feiteu welke de 
betichtiug B uitmaken tot de bevoegdheid 
van de milltaire rechtsmachteu bell01·eu, 
clat cle feiteu welke cle betic!Iting A uit
maken, allloewel zij biuneu de bevoegd
!Ieicl van de gewone reclltbankeu vallen, 
verkuocllt ziju met cleze van de betich
tiug B, en dat beide betichtiugen, dieuvol
geus door de militaire rechtsmachteu 
moeteu berecht worden (besluitwet van 
26 l\!Iei 1944, art. 1, 2 en 2bis; besluitwet 
van 9 Jauuari 1945, art. 1) ; 

Overwegeude dat, bij bevel van 24 Oc
tober 1947, de Krijgsauditeur van Bra
bant, vaststelleude dat de betichting A 
niet verknocht was met euige telastleg
ging welke biuneu de bevoegdheid van de 
militaire reclltsmachteu viel, zich van het 
dossier heeft outlast en het aau de pro
cureur des kouiugs heeft overgemaakt ; 

Overwegende clat de bovenbedoelde be
schikking van de raadkamer en het bevel 
van outlasting van de krijgsauditeur in 
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kracht van gewijsde ZlJll gegaan en dat 
nit hun tegenstrijcligheicl een negatief ge
schil van rechtsgebied is ontstaan wellr 
de gang van het gerecllt belemmert; 

Dat er dus aanleicling bestond tot rege
ling van reclltsgebied ; 

Overwegende clat, in de staat van de 
zaak, het niet bellooi·de aan de procureur 
des konings Coenen v66r de Correctionele 
Rechtbank te Leuven te doen dagvaarden 
wegens de feiten van de beticllting A, noch 
ann deze rechtbunk en ann het Hof van 
beroep te Brussel van gemelde feiten ken
nis te nemen ; 

Overwegencle, anderzijds, dat de Cor
rectionele Rechtbank te Leuven bij von
nis del. 9 April 19.!9 en het Hof van beroep 
te Brussel door llet bestreden arrest vast
gesteld hebben dat de Coenen verwete:ri 
feiten en cleze welke de procureur des 
konings ten laste van J a nsens had gelegcl 
« hetzelfde misdrijf '' uitmaken; dat, claar 
een goecle reclltsbedeling vereist dat de 
beicle aanleggers verweten feiten te sa
men cloor clezelfde rechter zouden beslecllt 
worden, tle Correctionele Rechtbank te 
Len ven en bet Hof nm beroep te Brus
sel in de staat van de zaak, niet mochten 
van cUt misdrijf ten opzichte van de twee 
aanleggers kennis nemen; 

Overwegende dat uit de nan het Hof 
voorgelegde stukken schijnt te blijken dat 
et geen verknochtheid bestaat tussen ge
melde beticllting A en de feiten welke bin
nen de bevoegheid van de militaire rechts
machten vall en; 

Overwegemle dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vorde
ring de verbreking medebrengt van de be
slissing over de vordering van de burger
Jijke partijen, naamloze vennootschap 
« 'l'annerie Kmnv " en Julien Kamp; 

II. Aangaamle de voorziening van de 
burgerlijke partijen, · naamloze vennoot
schap « Tannerie Kamp" en Julien Kamp : 

A. Wat verweerders Philippe Coenen 
en G nilla ume .J ansens betreft : 

Overwegende dat, wegens de verbreking 
llierna nitgesproken op de vo<irzieningen 
van Coenen en van Jansens, de voorzie
ning van de burgerlijke partijen geen 
voorwerp meer heeft ten opzichte van die 
twee verweerders ; 

B. Wat verweerders. Emile Boneux en 
Eva Delvaux betreft : 

1 o In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de publieke vorcle
ring: 

Overwegende da t op die vonlering 
tegen aanleggers geen enkele veroorde
ling wercl uitgesproken; dat bij gebrek 
aan belang, de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

~o In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vonlering van cle aanleggers : 

Overwegende dat; op de voorziening van 
cle burgerlijke partijen, het Hof geen mid
del ''an ambtswege opwerpt; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat : 
eerste onclerdeel, het bestreden arrest, na 
vastgestelcl te hebben dat bet llof over 
geen elementen beschikt welke toelaten 
het bedrag van de schnde door de burger
lijke partij « Tannerie Kamp >J onder
gaan te berekenen, die schade nochtans 
ex nequo et bono beraamt, en de door 
de bnrgerlijke partij ingediencle aanvraag 
tot lleskundig-enonclerzoek verwerpt zon
cler de redenen aan te duitlen waarop het 
hof zicll stennt om te verklaren dat derge
lijk onderzoek << niet van aarcl schijnt te 
zijn om nopens dit punt het hof in te 
Jichten "; tweede onclerdeel, het bestreden 
arrest, na verklaard te hebben dat bij ge
breke aan nauwkeurige elementen, er 
aanleiding bestond om ex aequo et bono 
bet door de burgerlijke partij Julien 
Kamp onclergnne nacleel te schatten, de in 
bijkomemle onle ingecliencle aanvraag tot 
deskuncligenonderzoek niet beantwoordt 
en de reclenen niet aamlnidt waarom bet 
implieiet weigert clit onderzoek te beve
len; 

Over het eerste ondenleel : 
Overwegende dat het niet tegenstrijtlig 

is ann te nemen, enerzijcls, dat het onmo
gelijk is het bedrag van het nadeel, waar
van de herstelling gevorderd wordt, te be
rekenen, het is te zeggen op mathema
tise wijze te bepalen en, anderzijcls, dat 
de bestanddelen van de zaak toelaten clit 
nadeel ex a,eq1to et bono te schatten; 

Overwegende dat het bestreden arrest op 
passende wijze de verwerping van de aan
vrnag tot deskundigenonderzoek moti
veert door de bescbouwing dat llet aange
yraagd onderzoek niet van aard is bet hof 
in te lich ten ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat een enkele en zelfde 

aanvraag tot clesktmdigenonderzoek werd 
ingestelcl bij de conclusies welke aan
leggers samen in lloger beroep hebben ge
nomen; 

Dat de redenen waarom die enige aan
vraag van de hand werd gewezen de ver
werping ervan reclltvaardigen zowel ten 
opzichte van Julien Kamp als ten opzichte 
van de naamloze vennootscllap « Tannerie 
Kamp J>; 
, W aaruit volgt dat geen enkel van de 

onderdelen van het midclel kan aangeno
meu wdrden ; 

Over het tweecle middel : schending van 
de artikelen 44, 61, 154, 155 en 189 van het 
Wetboek van strafvordering, sinds de wet 
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van 15 Juni 18!}9 inhoudende titel II van 
het Wetboek van strafrechtspleging voor 
het leger, doordat getuige Pierre Wie
rinckx op 26 J uli 1945 tijdens het onder
zoek als deskun<lige door de Krijgsaudi
teur te Leuven aangesteld, onder cle en
kele eedaflegging van getuige ter terecht
zitting van 20 December 1948 van de Oor
rectionele Rechtbank te Leuven werd ge
hoord, dan wanneer hij daar verklarin
gen deed in hoedanigheid van deskun
dige : 

Overwegende dat Wierinckx verschenen 
is als getuige ter outlasting, ten gevolge 
van een verzoek, door de raadsman van 
Coenen op 6 December 1948 aan het open
baar ministerie gericht; 

Overwegende dat uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 20 December 1948 
blijkt dat getuige Wierinckx zich er toe 
beperkt heeft v66r de correctionele recht
bank rekenschap te geven van de uitslag 
van de opzoekingen en vaststellingen door 
hem gedaan in de loop van het vooronder
zoek; 

Overwegende dat dergelijke verklarin
gen een getuigenis uitmaken; dat Wie
rinckx met deze uit te brengen zich niet 
als deskundige heeft gedragen ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest en het vonnis op S April 1S49 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Leuven in zover enkel zij Philippe Coe
nen en Guillaume Janssens op de pu
blieke vordering en op de burgerlijke vor
deringen van de N. V. << Tannerie Kamp >> 
en van Julien Kamp veroordelen; ver
werpt de voorzieningen van de N. V. 
« 'l'annerie Kamp » en van Julien Kamp 
voor het overige; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers vaJl het H6f van beroep te 
Brussel en van de Correctionele Recht
bank te Leuven en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissingen ; ver
oordeelt de N. V. « Tannerie Kamp » en 
Julien Kamp tot cle kosten van hun voor
ziening en: ieder tot een vergoeding van 
150 frank jegens verweerder Boneux en 
jegens verweerster Delvaux, laat het ove
rige van de kosten de Staat ten laste ; 
verwijst de zaak, aldus beperkt, naar de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel. 

16 October 1950. - 26 kamer. - Voorz#
tm·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
geveq•, H. Daubresse. - Gelijkluidende 
conclusie, ii. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Sand, Goffin en Humblet (alle drie 
van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2c KAMER. - 16 October 1950 

RECHTBANKEN. STRA~'ZAKEN. 
111ACHT VAN DE RECHTS"'[ACHT YAN Wl.JZEN. -
VERANDERING VAN OMSCHRIJVING. - Voon
WAARDEN. 

De st1·atrechte1· mag in de plaats van de 
voo1"l.opige omsclwijving van de bescllik· 
king van verwijzing een 'IJ'ieuwe om
sehT'ijving stellen OJ! de dubbele voo1·
waa1·de <dat het onde1· de nienwc telast
leugimg bedoelde teit hetzelfde weze als 
dit welk tot grondslag diende van het 
onderzoelc e11 van de beschikking van 
V(W'Wijzing en dat de beklaagde ttitgeno
digcl we1·d zich tegen de dejinitieve om
schrijving te verdedigen (1). 

(nAGNAY, T. SEGER;;.) 

ARREST. 

IIET HOF; ___.:_ Gelet op llPt bestreden 
arrest, op 16 .Mei 1950 door llet I-Iof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericll t is te
gen de beslissing over de vublieke vorde
ring : 

Over het enig middel : schencliug vnn 
de artikelen 97 van de Grondwet, 130 en 
182 van het Wetboek van strafvordering, 
15 van de wet van 1 Juni 1949 en schen
cling van de rechten van de verclecliging·, 
doordat, vermits de beschikking van de 
ruadkamer en de dagvaarding slechts be
le<ligingen door daden, geschriften, pren
ten of zinnebeelden bij de reclltbank aan
hangig maakte, en daar annlegster niet 
aanvaard had te. verschijnen om zich no
pens andere feiten te verdedigen, de 
rechtbank en het hof van beroep haar 
wettelijk niet konden veroordelen wegens 
mondelinge aantijgingen welke het mis
drijf van laster uitmaken : 

Overwegende dat de vervolgingen inge
steld werden op klacht van de burgerlijke 
partij Segers, die beweerde clat zij van
wege aaulegster het voorwerp had uitge
maakt van « eerrovende gesprekken >), ten 
aanzien derwelke een onderzoek wercl ge-

(1) Sic verbr., 16 Juni 1924 (Bull. en PAsrc., 
1924, I, 407}; 4 October 1948 (AlT. Ve1·bl"., 
19i8, blz. 456; Bull. en PAsrc., 1948, I, 528) en 
de nota onder verbr., 3 Augustus 1917 (Bull. 
en PAsrc., 1917, I, 326). 

Over het onderscheid tussen de wijzigiug 
van omscbrijving van een zelfde feit en het 
stellen van een feit in de plaats van een ander 
feit, zie verbr., 25 Februari 1946 (A1·r. T'e1·bl"., 
1946, blz. 78; Bull. en PASIC., 1946, I, 82) en 
9 Februari 1948 (A1-r. T'e1·b!"., 1948, blz. 73; 
Bull. en PAsrc., 1948, I, 83). 
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upend op grond van de artikelen 443 en 444 
van bet Strnfwetboek; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
de raadkamer, aanlegster verwezen werd, 
wegens de feiten, welke bet voorwerp 
van clit onderzoek uitmankten, naar de 
correctionele reclltbnnk onder de om, 
scbrijving van belecligingen door daclen, 
geschriften, prenten of zinnebeelden; 

Overwegende dat bet aan de recbter 
over de grond belworde aan de strafbare 
feiten, welke aan dit onderzoek en aan 
de beschikking van verwijzing ten grond
slag bebben gelegen, hun definitieve om
schrijving te geven ; 

Dat de eerste rechter en bet hof van 
beroep clienvolgens wettelijk bebben kun
nen beslissen dat de feiten welke bet voor
werp van het onderzoek en van de be
scbikking tot verwijzing uitmaken, in 
werkelijkheid laster uitmaken en op aan
legster de bij de artikelen 443 en 444 van 
het Strafwetboek voorziene straffen tue
passen; 

.Dat, anderzijds, nit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat aanlegster door 
de eerste rechter uitgenoc1igd werd om 
zicb over deze uieuwe omschrijving te 
verdec1igen, en dat de rechten van de ver
dediging alzo werden geeerbiedigd ; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegende dat voor bet overige de 
substantiHe of op straf van nietigbeid 
voorgescbreven recbtsvormen werden na
geleefd en da t de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over tle burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat aanlegster tot staving 
van baar 1•oorziening geen enkel middel 
inroept en da t llet Hof er ambtshal ve 
geen opwerpt ; 

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

16 October 1950. - 2" kamer. - Voor
zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - vm·
slaggeve1·, H. Daubresse. - Gelijkluidencle 
conclnsie, H. Haoul Hayoit de Termicourt 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter: 
H. Yves Delacroix (van de Balie bij bet 
Hof van beroep te Brussel). · 

2" KAMER. - 16 October 1950 

Hl<JDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
AHRESTEN. - STRAI!'ZAKEN. - OONCLU
SIES OP ZEKEHE GETUIGENISSEN GESTEUND. -
ARREST DA'l' DAAR'l'EGEN ANDERE GETUJGENIS
SEN STELT EN DE REDEN Ol'GEEI!"l' WAAROM DE 

EERSTE DE TWEEDE NIET KUNNEN ONTZENU
WEN. - PASSEND ANTWOOHil. 

Ueett een passencl antwoord op conclu
sies cUe OJJ zekere {Jetni{lenissen ge
steumcl z·iju, llet Ct1Yest, clett clctet'rtetJen 
a11flere get,wi(len-issen stelt en flat cle re
clen op(Jeeft tvetarorn cle eerste cle be
wijsl<Tacht van de tweecle '111et kunneu 
o·n tzenu wen. 

~ 

(SlEGBURG.) 

ARHEST. 

HET "II OF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 Juni 1950 door bet militair 
gerechtshof gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat bet 
bestreden arrest verzuimtl heeft de regel
matige conclusies van beklaagde te beant
woorden, die staande hield dat wegens de 
verscbillende ingewonnen getuigenissen 
cle deelneming van beklaagde aan de ten 
laste gelegde feiten onmogelijk of althans 
zeer twijfelachtig scheen; dat de twijfel 
cle beklaagcle moet bevoorclelen : 

Overwegende dat tegen cle bij conclu
sies van bekluagde ingeroepen getuigenis
sen het arrest andere verklaringen stelt en 
de reclen geeft waarom cle eerste niet van 
die aard zijn de waarde van cle tweede 
verklaringeu te ontzenuwen; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
I<Jn overwegende dat de substantiele of 

op straf van nietig·heicl voorgeschreven 
recbtsvormen werden nageleefcl en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

16 October 1950. - 2e kamer. - Voo,rzit
ter, H. Louveaux, voorzitter.- verslagge
ve1·, H. Daubresse. - Gel'ijlrltticlencle con
clusie, H. Haoul Hayoit de Termicomt, 
eerste advocaat-generaal.- PleUer, H. Ta
pie (van de Dalie bij bet Hof van beroev 
te Brussel). 

2c KAMER. - 16 October 1950 

1° HELING. - l"lfET BEHULP VAN EEN MlS
DAAD m' VAN EEN WANBEDRIJF VERKREGEN ZA
KEN. - BETEKENIS VAN DEZE BEWOORDINGEN. 

2° HELING. - ZAKEN WAARVAN DE VERKRIJ
GER WEE'J' DAT ZI.J BEDRIEGLIJK WERDEN IN· 
GEVOEHD. - VASTSTELLING DIE NIET HEWI,JST 
DAT DE ZAAK MET BEHULP VAN EEN WANBE
DRIJF VERKHEGEN WERD. 

1 o In U'rtilcel 50.1 vetn het Strajwetboelc, 
betekenen cle woo1·den «met behttlp van 
een rniscletetd of vetn een wetnbedrijf ver-
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kregen zaken >> « zalc.en waarvwn het be
zit met behtt.lp van een n~isdaa.d of van 
een wanbedrijf verlwegen werd >> (1). 

2° De omstandiglwicl alleen dat de, ver
krijger van een zaalc wist dat zij be
driegUjlc wenl itngevoe1·d, bewijst niet 
dat de verlcrijger een heUng gepleegd 
heeft; z·ij bewijst indeTdaad niet dat 
het bezU 'V(m cle zaak door de ve1·Tcope1· 
met behulp van een misdaad of van 
een tvanbed1"ijf ve·rlwegen werd. 

(MEESSEN, T. DALLOZE.) 

AHRES'l'. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 .Juni 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

In zover de voorziening de beslissing 
over de publieke vorclering bedpelt : 

Over het miclclel van ambtswege : schen
cling van artikel 505 van het Strafwet
boek, doordat het bestreden arrest aan
legger bij toepassing van dit artikel ver
oordeelt, zoncler vast de stellen dat hij 
wist dat de door hem geheelde voorwer
pen met behulp van een misdaad of van 
een wanbedrijf weggenomen, verduisterd 
of verkregen waren; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
beslist dat de door aanlegger in bezit ge
houden' wekkers « voorwerpen waren 
welke met behulp van een wanbedrijf 
verkregen waren >> in de zin van die 
woorden, in artikel 505 van het Strafwet
boek, om reclen clat zij aan de Belgisch
Duitse grens werclen binnen gesmokkeld 
en dat aanlegger zulks wist; 

Overwegende cla t de omstandigheicl 
alleen dat de persoon die de wekkers aan 
aanlegger heeft afgestaan ze beclrieglijk 
in Belgie had ingevoerd, niet bewijst dat 
rlie voorwerpen door de overdrager ver
kregen werden met belmlp van een mis
daad of van een wanbedrijf, het is te 
zeggen clat de overdrager het bezit er 
van had verkregen met belmlp van een 
misclaad of van een wanbedrijf, toepas
singsvoorwaanle van artikel 505 van het 
Strafwetboek ; 

Dat het arrest die wetsbepaling clien
volgens heeft geschonclen; 

In zover de voorziening de beslissing 

(1) NYPELS en SERVAIS, art. 505, n' 10. Raad
pleeg ook verbr., 19 Mei 1941 (Arr. Ye>·br., 
1911, blz. 122; Bull. en PASIC., 19'11, I, 195); 
3 Maart 1943 (Arr. T'erb1·., 1943, blz, 48; Bull. 
en PAsrc., 1943, I, 74); 13 December 1943 (Arr. 
Yerbr., 1944, blz. 51; Bull. en PAsrc., 1944, 
I,.1G5); 9 Juni 1947 (A>'l'. Yerln·., 19,17, blz. 201; 
Bull. en ·PAsrc., 1947, I, 263); 20 September 
1948 (A1·r. Yerln·., 1948, blz. 428; Bull. en 
PASIC., 1948, I, 498). 

over de v:ordering van de burgerlijke 
partij bedoelt : 

01•erwegende clat de verbreking van pe 
beslissing over de publieke vo~;dering deze 
mecli~brengt van de beslissing over de bur
gerlijke vortlering ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het uit
spraak doet over de publieke vordering ten 
laste van aanlegger en over de burgerlijke 
vordering van Dalloze tegen aanlegger; be
veelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
Hof van beroep te Luik en dat meldipg 
er van zal worden geinaakt op de kant 
van het gedeeltelijk :yernietigd arrest ; 
veroordeelt aanlegger tQt de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Brnssel. 

16 October 1950. - 26 kamer. - Voorz-it
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Versl.all' 
r1ever, H. Sohier. - GeUjli;luiden(le con
clu.sie, H. Raoul Hayoit <le 'J'ermicourt, 
eerste advocaat-generaal. -

2• KAMER. - 16 October 1950 
1° MISDRI.JF. - DAAD \'AN WEERS'l'AND AAN 

DE VIJAND. - GROND YAN RECH'l'VAARDIGI!\'G. 
- BEGRIP. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECH'rER OVER .DE GROND. -
DAAD VAN WEERS'I'AND AAN DE VIJAND. - BE
OORDELING IN FEITE DOOR DE RECHTER OVER 
DE GROND. - SOUVEREINF. llEOORDELING. 

1° De daad van weerstand aan de vijand, 
rrrond 1jan rechtvaarcli[!ing, 1JJordt .Qe
kenm.e1"lct door de beweegreden van de 
(lader en de nagesti-eefde en mogeUjke 
·u:itsla[! vwn de ,qeplee{lde daad (2). 
(Besluitwet van 22 Juni 1945, art. 1: 
besluitwet van 20 September 1945, 
art. 2.) 

2° Is son-verein de vaststellin{l ·in feUe 
doo1· de 1·echter over de fi'I"Ond dat een 
daad, om 1·eden van de bewee.Qreden en 
van cle nagestreefde en mogeli:ilce 1t-if
sla.g, n·iet het Tcarakter heett -van e(;Jn 
clnacl -vnn wee·rstarl(l aan de vija.l!(l (3). 

(GRUN, T. llROHE'i'.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Juni 1950 door het militair 
gerechtshof gewezen; 

(2) en (3) Verbr., 1 Juli 1946 (A>'1". T'e,-1,.., 
1946, blz. 258; Bull. en PAsrc., 1946, I, 283); 
21 November 1949 (A,.,·. T'erbr., 1950, blz. 157; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 176). 
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A .. In zover de voorziening lie beslissing 
over de publieke vordering bedoelt; 

Over het eerste en het tweede rnidclel, 
ufgeleid : het eerste, nit de schencling van 
artikel 1 van de besluitwet van 22 .Juni 
1945 betreffende de daclen die tijdens de 
vijandelijke bezetting werden gesteld om 
de actie van de weerstancl te steunen zo
als aangevnlcl bij de besluitwet van 
20 September 1945, doordat het bestreden 
arrest het ten laste gelegd feit all3 een 
misdrijf aanziet, dan wanneer het gaat 
over een daad van weerstancl aan de 
vijand; het tweede, uit de schending van 
de artikelen 394 en 66 van het Strafwet
boek en van artikel 1 van de besluitwet 
van 22 J uni 1945, zoals aangevulcl door 
de beslnitwet van 20 September 1945, 
cloordat het bestreden arrest aanlegster 
als mecledader van een misclaad be
schouwt, dan wanneer het ten laste ge
legd feit geen misdrijf uitmaakt : 

Overwegende dat het bestreden arrest" 
hiProp wijst clat aanlegster « aanhoudend 
het slnchtoft'er gelastercl en geeerroofd 
heeft... dan wanneer zij wist dat haar 
beweringen van a11e grond ontbloot wa
ren; dat die beschuldigingen slechts tot 
cle verwezenlijking van haar misdadig in
zicht strekten; dat zij misbrnik heeft ge
maakt van het krediet waarvan zij genoot 
ln de schoot van haar groep van weer
stand om haar meerderen te bedriegen en 
om hun het bevel van terdoodstelling van 
Irene Brohet af te dwingen; dat zij te 
clien einde haar toevlucht nam tot kui
Derijen of arglistigheden )} ; 

Overwegende dat uit die feitelijke en 
clienvolgens souvereine vaststellingen blijkt 
dat het feit waaraan aanlegster door het 
arrest schuldig worclt verklaard om reden 
van zijn beweeggrond en van zijn nage
streefde en mogelijke uitslag niet het ka
rakter van een daad van weerstand aan 
de vijand heeft; 

Dat de middelen niet kunnen aangeno
men worden ; 

En overweg'ende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
bestreden beslissing wettelijk is ; 

B. In zover de voorziening de beslissing 
over de vordering van de burgerlijke par
tijen bedoelt : 

Over het enig middel : schending van cle 
artikelen 1 en 9 van de besluitwetten van 
22 Juni 1945 en van 20 September 1945, 
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, door
,Jat het bestreden arrest aanlegster ver
oordeeld heeft aan de burgerlijke partijen 
schadevergoeding te betalen ; 

Overwegende dat het middel, ten aan
zien van de burgerlijke vordering, het 
eerste middel herneemt welk de beslis
sing over de publieke vordering bedoelt; 

Dat, zoals dit middel en om dezelfde be-

weegreclenen, het niet kan aangenomen 
worden; 

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

Hi October 1250. - 2e kamer. - V001'Z'it
te·r, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
ge·ver, H. Sohier. - GeUjkl11idende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 16 October 1950 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT SLECH'l'S EEN 
OVER'l'OLLIGE VAS'l'STELLJNG BES'l'RTJDT. -
NIET-ON'l'V ANKELJ,JKHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERM:IJN. - STRAlCZAKEN. - BURGER
LlJKE \'ORDERING. - BESLISSING DIE DE 
RECHHJMACH'r VAN HE'!' HOF \'AN BEHOEP NIET' 
UITPU'l'. - GEEN GESCHIL OVER DE RE
VOEGDHEID. - VOORZIENING VOOR DE EIND!lE
SLISSING. -· NIE'l'-ON'l'VANKELlJKHElD. 

1° Is niet ontvanlcel-ijlc het middel dat 
slechts een van de vaststellingen van 
het cw1'est bestdjdt, wannee1· ande1'e 
vaststellingen vnn het a-TTest wettelijlc 
het d·ispos1tief e1·vnn rechtvaMdigen (1). 

2° De voo1·ziening vnn de beklaagde tegen 
cle beslissin{f gewezen over de tegen hem 
·ingestelde b·uruerU,ilce vo1·dering, doch 
die niet gewezen is over een geschil be
treffemle cle bevoeaclheicl en ten nan
z·ien van clie vordedng cle bevoegdhei.d 
vwn cle 1·echte1· n·iet u.itp·u.t, is nict ont
vanlce/.ijlc ·inclien zij v661' de eindbesUs
s-ing ove·r ,qe.zeacle vonle1·ing ingesteld 
1.V01'd t (2). 

(LEROY, '1'. PUTTEHIE.) 

ARHES'l'. 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 19 Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

L In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
clering·; 

Over het enig midclel : schending van de 
artikelen 418, 420 (gewijzigcl door artikel 1 
van de wet van 31 Maart 1936), 27 en 
bijzonder 27, 1°, 29 en bijzonder 29, 4° 

(1) Verbr., 23 Januari 1950 (An·. T'erbr,, 
1950, blz. 327; Bull. en PA.src., 1950, I, 351) ; 
20 Maart 1950 (Bull. en PA.siC., 1950, I, 507). 

(2) Verbr., 23 Jaimari 1950 (An·. T'erb1·., 
1950, blz. 328; Bull. en PA.SIC., 1950, I, 352). 
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(gewijzigd bij artikel 2 van het besluit 
van de Regent dd. 18 October 1946) 51 en 
bijzonder 51, 2° (gewijzigd door artikel 3 
van het besluit van de Regent del. 16 Oc
tober 1947), 53bis (ingelast door artikel 1 
van het besluit van de Regent dd. 11 l!'e
bruari 1950), 54, 55 (gewijzigcl door het 
besluit van de Regent dd. 16 October 
1947), van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 houdencle Algemeen Regle
ment op de verkeerspolitie, 1382, 1383, 
1384 en bijzonder 1384, alinea 3, van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
doorclat, vermits het vaststaat dat be
klaagde per auto over een hoofdweg reed, 
welke het slachtoffer, komende uit een · 
weg die niet verder clan de aansluiting 
loopt van links, was opgeredeu·, het bestre
den arrest de betichting bewezen verklaart 
onder voorwendsel dat ge1ileld artikel 54 
niet van toepassing was, dat de rijbewe
ging van de wielrijder niet van die aard 
was het gewoon verkeer van de voertui
gen in de richting gevolgd door beklaagde 
te verhinderen, dat de twee voertuigen in 
onderhavig geval normaal evenwijdig 
moesten kruisen en dat beklaagde, die een 
aansluiting naderde, zijn uiterste rechter 
kant niet hield, clan wanneer de wegge
bruiker van de secundaire weg gehouclen 
is de doorgang nan de weggebruiker van 
de hoofdweg vrij te laten en dat de voor
rang van deze laatste weggebruiker niet 
afhangt van de voorwaarcle clat hij zelf 
niet met gemeld artikel 29, 4°, in over
trecling is, en doordat de beschouwingen 
van de rechters over de grond betref
fencle het feit clat beklaagcle zijn snel
heicl niet zou verminclerd hebben terwijl 
hij over het linker deel van de weg reed, 
niet ·clienend zijn vermits beklaagcle nog 
de prioriteit van doorgang genoot, en dat 
krachtens voormeld artikel 54 het slacht
offer de hoofclweg niet n:iocht oprijden 
zoncler zich te vergewissen of er geen ge
vaar voor aanrijding bestond : 

Overwegende dat aanlegger beticht was 
van, bij gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg, cloch zonder het inzicht om cle per
soon van een ancler aan te randen, on
vrijwillig slagen of verwondingen ann 
Louis Putterie, minderjarige zoon van 
verweercler, te hebben toegebracht; 

Overwegenue dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger (( niet enkel over 
het linker cleel van de Stephensonstraat 
heeft gereden, maar dat hij bovendien 
r,ijn snelheid niet verminderd heeft ... 
welke aldus voor de andere weggebrui
kers gevaarlijk was ... , dat de verschil
lencle fouten door qeklaagde (hier aan
legger) begaan en hiervoor gekenmerkt 
een gebrek aan vooruitzicht of aan voor
zorg uitmaken en de rechtstreekse oor
r,aak van het ongeval zijn geweest ll; 

Overwegencle dat, ware het zelfs bewe-

zen dat Louis Putterie ook een font had 
begaan met de verkeersvoorrang niet te 
eerbiedigen welke aanlegger zou genoten 
hebben, de veroorcleling van deze laatste, 
wegens inbreuk op de m·tikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, toch gerechtvaar
digd zou blijven door de voormelde vast
stellingen die door de voorziening niet be
streclen wordt ; 

Waaruit .-olgt tlat het midtlel bij ge
brek aan b(~lang niet ontnmkelijk is ; 

En overwegende dat de substantil~le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nugeleefd en dut de 
bestreden beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de vordering van 
cle burger lijke partij ; 

Overwegende clat op clie vorcleriug het 
bestredeu arrest de rechtsmacht van <le 
rechter over de grond niet uitput en niet 
is gewezen over een geschil betreffencle de 
bevoegdheicl; dut de voorziening ingesteld 
v66l" de eindbeslissing dus niet ontvanke
lijk is (Wetb. Yan strafv., art. 416); 

Om die rt>denen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

16 October 1950. - 2e kamer. - Voo1·zit
ter, H. Louveunx, voorzitter. - VerslarJ
uever, H. Daubresse. - GeUjl<'!ttidende 
conclu.gie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaut-generaal. Pleiters, 
HH. Simont en Ansiaux. 

2c KAMER. - 16 October 1950 

1° HOGEH BFJROEP. - STRAI/ZAKEN. 
HOGER BEROEP ONTVANGEN 'J'J,JDENS DE SLUI
'l'INGSUREN VAN DE GRIFFIE. - REGELMATIG 
HOGER BEROEP. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STBAI/ZAKEN~ - VOORZIENING DOOR HE'l' 
OPENBAAR MINIRTERIE. - BES'l'REDEN YONNIS 
DAT TEN ONRECHTE EEN HOGER BEROEP ALS TE 
LAAT INGESTELD VERWERP'l'. - APPELLAN'l' 
DTE 'l'Em;LI.m REKLAAGDE, YERWEERDEH OP DE 
VORDERJNG VAN EEN IlURGERLI,JKE PAHTIJ IS 
EN DAGENDE PARTI.J. - DRAAGWI.TDTE VAN DE 
\'ERBREKING. 

1° Is geldig het houer be·roep, ·in strafza.
lcen, dat de laatste da.{J van de doo1· de 
wet bepaalde te1-mijn ~om·d ·ingeste!d, 
zelfs -indien de 1·echtsvormen van het 
hoge1· bemep ve1·vuld werden op een 
oueniJUk waamp, volgens de van k1·acht 
zijnde 1'erJlementell, de g1·ijJie vom· het 
zmbUek n·iet had moeten open Z'ijn (l). 

(1) Verbr., 26 Mei 1930 (Bull. en PASIC., 

1930, I, 234). 
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2° TVnnneer op de enlcele voorziening van 
hot openbaa1· ministe1·ie, het Hot een 
vonnis ve·rbreelct dat ten on1·eohte een 
onbeperkt hoge·r beroep als to laat inge
rUend verwe·rpt, beroep ingesteld doo1· 
een persoon rUe tegel;ijk beklaagde, ve,·
weenler op de vonlering van eon b1wge1·
Ujke partij en dagende prtt·tij is, heett 
de ve·rbrelcing sleohts op het dispositie.f 
vwn het von;wis bet1·ekking voo1· zoveel 
het de p·u1Jlieke VOTdering tegon de , OB
],;lnagde en tegen de do01· hem ,Qerlnagde 
pe1·soon bet1·ett (1) ; het clisposiUef dat 
hot hager bemep als te laat ingerUend 
vo'l'we·rpt wonlt n·iet ve1·broken in zove1· 
hot rle lnwye'l'lijke vo1·deringen betrett 
teyen en cloo1· rle belclaagcle inge
stelcl (2). 

(PHOCUREUR DES KONINGS 'l'E DOOHNIK, 
'1'. HEH'l'SENS EN l'OUHMANOI'l'.) 

ARREST. 

IIET IIOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 Juni 1950 in hoger beroep 
door de Correctionele Rechtbank te Door
nik gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
de artikelen 74 en 203 van het Wetboek 
van strafvordering, 5 van de wet van 
1 Mei 1849, G van de wet van 22 .Juli 1927 
en van het enig artikel van het konink
lijk besluit van 15 Januari 1928, doordat 
het bestreden vonnis de verklating van 
hoger beroep van Hertsens, ter griflie af
gelegd binnen de termijn door de wet 
vastgesteld, maar na de reglementaire 
uren bepaald voor de opening van de grif
fie, als te laat ingediend verwerpt : 

Overwegende dat, luidens artikel 203 
van het Wetboek van strafvordering, de 
verklaring van hoger beroep geldig ter 
griflie wordt afgelegd binnen de termijn 
door dit artikel bepaald; 

Overwegende dat die voorschriften ten 
deze werclen nageleefd en dat het zon
cler belang is dat die rechtsvormen welke 
zij voorzien vervulcl werden op de laatst 
clienende dag, na de reglementaire uren 
bepaald in uitvoering van artikel 6 van 
de wet van 22 Juli 1927 voor de opening 
van de griffies ; dat met er anders over te 
beslissen het bestreden arrest gewezen 
werd in schending van artikel 203 in het 
middel bedoeld ; 

Overwegende dat de voorziening van het 

(1) Raadpl. verbr., 6 J"uni 1939 (A1'1·. Ye>·br., 
1n39, blz. 172; Bull. en PAsrc., 1939, I, 290) en 
nota. 

(2) Verbr., 18 Februari 1935 (Bull. en PASIC., 
1935, I, 163); 27 Mei 1946 (ATr. Ye,·b,.,, 1946, 
blz. 199; Bull. en PASIC., 1946, I, 216). 

openbaar ministerie slechts de beslissing 
gewezen over de publieke vordering v66r 
het Hof brengt; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
clen vonnis, doch enkel voor zoveel daar
bij het hoger beroep van Hertsens tegen 
de beslissing van het beroepen vonnis ge
wezen over de publieke vordering tegen 
hem ingesteld en over de publieke vorcle
ring tegen verweercler Fourmanoit inge
stelcl als te laat ingediend verworpen 
werd verklaard; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van de Rechtbank te Doornik 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk 
vernietigcl vonnis ; laat de kosten de Staat 
ten laste ; verwijst de zaak alclus beperkt 
naar de Correctionele Rechtbank te Ber
gen, uitspraak doende in hoger beroep. 

16 October 1950. - 2• kamer. - l'oor
.zite·r, H. Louveaux, voorzitter. - l'e1·
slau.llover, II. Sohier. - Gelijklltddencle 
oonol·us·ie, II. Raoul Hayoit de 'l'ermi
court, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 16 October 1950 

1° STRAF.- VooRWAARDELJ,JKE INVHI.JHEID
/S'l'ELLTNG. - WIJ'ZE VAN UI'fVOERING VAN DE 
YHIJHEIDONTNEJ'>IENDE S'l'RAI'. 

2o HER.HALING. - WANBEDRLTF NA WAN
BEDRIJ~'. - TEHMIJN VAN VIJF JAAH. -
WI.JZE VAN REREKENING IN GEVAL VAN VQ:lH
WAARDELIJKE INVRI,JHEIDSTELLING. 

3° HEilZIENil~G. - AANVRAAG DOOR EEN 
VOORZIENING INGEDIEND. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEfD. 

1° De voorwaanleUjke ·inv1'ijheiclstelli'llg is 
een wljze van ~titvoer'in.IJ van de vPij
heiclontnememle strrLf (3). (Wet van 
31 Mei 1888, art. 3 en 8.) 

2°, In .Qe1;al va.n n.iet inget1'olclcen voo·r
waanlelijlce inv1'iifhei,flstelling, wo1·dt rle 
termijn van vij.f jawr voo1·zien bij arti
kel .56 van het Stmtwetboelc bet,·et
tenrle de herhaUng van wanbeclrijf na 
1.vanbecki.if, berekencl van de clay af 

(3) NYPELS en SERVAIS, 2' druk, bd. I, blz. 425 
en 444. Dit is de reden waarom de wettelijke 
ontzetting, die zekere veroordeelden tijdens 
de duur van hun straf tt·eft (Strafwetboek, 
art. 21), 1voortbestaat gedurende de proeftijd 
door de *et op de voorwaardelijke invrijheid
stelling voorzien. Om zelfde reden loopt de 
verjaring van de straf gedurencle gezegcle ter
mijn niet (wet van 31 Mei 1888, art. 7). 
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waa1·op de dejinitievc invrijheidstelling 
doo·r de beklaagde ·l)erlcregen wcrd. 

3o Een aanv1·aa.r1 tot hcmieninrJ, ingediend 
bij wijze van voo1·z·ienhlg in verb1'eking 
is niet ontvanlceUjk. (Wet b. strafv.,, 
art. 443 en 444.) 

(VANDERVEKEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
rirrest, op 25 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 56, alinea 2, van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden a nest beslist da t 
aanlegger in staat van wettelijke herha
ling verkeerde, en dienvolgens de stelling 
van aanlegger ter beschikking van de re
gering beveelt (wet van 9 April 1930, 
art. 25), dan wanneer aanlegger, op 1 Fe
bruari 1940 tot twee jaar gevangenisstraf 
veroordeeld en op 22 Augustus 1941 voor
waarrlelijk in vrijheid gesteld, op die da
tum zijn straf had ondergaan, en dat 
meer dan vijf jaar verlopen waren tussen 
clit ogenblik en de data van de misdrijven 
welke het voorwerp uitmaakten, van de 
door het bestreden arrest uitgesproken 

----vel'6()-rdeling ; 
Overwegende ,dat de voorwaardelijke 

invrijheldstelling een wijze van uitvoering 
van de vrijheidontnemende straf is : dat 
inderdaad, indien de veroordeelde niet 
meer in een strafinstelling ·is, hij gedu
remle de bij artikel 4 van de wet van 
31 Mei 1888 bepaalde proeftijd, onderwor
pen blijft aan de in artikel 3 van de wet 
en in de vrijlatingsbrief bepaalde ver
plichtingen, alsook aan het toezicht van 
de overheid (art. 8) ; 

Dat dienvolgens wanneer, na de proef
tijd de definitieve invrijheidstelling door 
de veroordeelde is verkregen, het ov dit 
ogenblik is, en niet zoals het middel het 
beweert, op het ogenblik van de voorwaar
delijke invrijheidstelling, dat de vrij
heidontnemende straf als ondergaan 
wordt aangezien; 

Overwegende dat in onderhavig geval 
de proeftijd vijf jaar bedroeg van af de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, op 
22 Augustus 1941; dat de door artikel 56, 
2°, van het Strafwetboek voorziene ter
mijn voor de herhaling slechts op 21 Au
gustus 1951 verstreek; dat het bestreden 
arrest aldus wettelijk beslist dat vermits 
de misdrijven waarover het uitspraak 
doet tussen de 1 Augustus en de 1 Decem
ber 1949 gepleegd werden, min dan vijf 
jaar verlopen zijn sedert aanlegger de 
door hem op 1 Februari 1940 opgelopen 
straf had ondergaan ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede midclel, afgeleid nit 
onregelmatigheclen tijdens het vooronder
zoek aangaande de betichting c, 5o, ge
vleegd, en over het derde middel, ~fge
leid nit bet gebrek in de vorm of mt de 
dwaling bij de vervolgingen bedoeld in de 
betichtingen c, 1°, en c, 6° : 

Overwegencle dat cUe middelen slechts 
de betiehtingen c, 1 o, 5° en 6° betreffen ; 
dat waren zij aangenomen, de enige uit
ges{Jroken straf gerechtvaanligd zou blij
ven door de vaststellingen van het arrest 
betreffende de andere betichtingen, onder 
meer de betichting a, 1°; 

Dat de micldelen niet ontvankelijk zijn 
~~~retb. van strafv., art. 411 en 414); 

Over het vierde middel, afgeleid hier
uit dat het bestreden arrest, om de wette
lijke herhaling aan te nemen, het arrest 
van hetzelfde hof van beroe]l 011 10 Fe
bruari 1940 gewezen als grond vnn c]e her
haling heeft genomen, dan wanneer dit 
lantste arrest artikel 56, alinea 2, van het 
Strafwetboek heeft geschonden : 

Overwegende dat het middel geen onwct
telijkheid inroept welke door het bestre
den arrest werd begaan, maar wel een 
onwettelijkheid welke het een arrest van 
het hof van beroep vnn 10 Februari 1940 
verwijt; dat, bij gebreke ann voorziening 
tegen dit laatste arrest, het middel niet 
ontvankelijk is ; 

Over het vijfde middel, afgeleid nit het 
bestaan van nieuwe feiten aangaande de 
beticllting a, 2° : 

Overwegende dnt llet middel slechts de 
betichting n, 2°, betreft; dat, ware het 
aangenomen, de enige uitgesproken straf 
gerechtvaarcligd zou blijven door de vast
stelling van het arrest betreffende de be
tichting n, 1°; dat het aldus niet ontva:p.
kelijk is; 

Dat, in zover het middel een aanvrang 
tot herziening van het arrest op grond van 
nieuwe feiten zou uitmaken, het niet ont
vankelijk zou zijn daar dergelijke aan
vraag slechts in de vormen voorgescbreven 
door artikelen 443 en444 van het Wetboek 
vari strafvordering kan ingediend worden ; 

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

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

:!6 October 1950.- 2" kamer. - Voorzit
te1', H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·sla,q
,qeve1·, H. Sohier. - Gelijklltidendc con
cl'/I.S'ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleite1·, 
B. Wymmts (van de Balie bij het Hof van 
b'eroep te Brussel). 
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HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. - EEN
PARIGHEID VAN STEMMEN. - ARREST VAN 
EEN HOD' VAN BEROEP DAT DE SOHORSING VAN 
DE STHAF VAN VERBEURDVERKLARING IN
'l'HEK'l'. - GEEN EENPARTGHEID VAN STEM:MEN. 
- 0NTWET'l'ELIJKE BESLISSING. 

Het hot vnn bemep mng cle, doo1· cle cor·-
1'Cctionelc rechtbanlc toegesta11e scho1·
s·ing van de straf van ~Jcrbeunlve1'lcln1'ing 
niet int1·clcken, zonrle·r met cenpa1·ighe{cl 
vwn stemmcn 1t-itspmnlc te doen (1). 
(Wet van 4 September 1891, art. 2.) 

(LEURS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; / 

Over het middel van ambtswege : scherr
ding van · artikel 2 van de wet van 4 Sep
tember 1891 : 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
welk aanlegger veroordeelt tot hoofdstraf
fen van gevangenis en van geldboete we
gens valsheid en gebruik van valse stuk
ken, << de verbeurdverklaring van drie 
aankooporders van titels uitspreekt, voor
werp van het misdrijf, en wiens eigendom 
a an aanlegger behoort » ; 

Dat het in de bewoordingen en voor
waarden van artikel 9 van de wet van 
31 Mei 1888, gewijzigd door de wet van 
14 November 1947 aan aanlegger de schor
sing verleent « behalve wat de kosten je
gens de Staat betreft >> ; 

Overwegende dat, op het hoger beroep 
van aanlegger en van het openbaar minis
terie, het bestreden arrest dit vonnis voor 
het overige bevestigende; << zegt clat de 
schorsing niet toepasselijk is op de ver
heurdverklaring »; dat het alzo de veroor
deling van aanlegger verzwaart ; 

Dat het niet vaststelt dat die wijziging 
met eenparigheid vnn stemmen besloten 
werd; dat het arrest, clienvolgens de in 
het middel bedoelde wetsbepaling lweft 
geschonden; 

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

Om die redenen, verbreekt het bestreden 

11) Vergel. verbr., 26 Juni 19•14 (Arr. reTb?-., 
1944, blz. 185; Hull. en PASIC., 1944, I, 407); 
26 September 1949 (A1·r. Fe,·br., 1950, blz. 25; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 24); 24 April 1950 (An·. 
T'erb1·., 1950, blz. 527; Hull. en PASIC., 1950, 
I, 584). 
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arrest, doch enkel voor zoveel het besli::;t 
dat de schorsing niet op de door de eerste 
rechter bevolen verbeurdverklaring toe
passelijk is, verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat onderhavig 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 be
slissing ; veroordeelt aanlegger tot de drie 
vierde van de kosten; laat een vierde de 
Staat ten laste; verwijst de zaak aldus 
beperkt naar het Hof van beroep te Luik. 

16 October 1950. - 2" kamer. - Voor·
zitte1', H. Louveaux, voorzitter. ~ TTer
slaggever, H. Daubresse.- Gelijlclllidendc 
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 16 October 1950 

VERVANGENDE GEVANGENISS'.rRAF. 
- 00HHEOTIONELE GELDBOE1'E. - MINIMUM 
AOH1' DAGEN. 

De vervamgcnclc gevangen1sst·raf voor een 
correctioncle gclclbocte ma.,q niet min 
cla.n acht dngen bed1·agen (2). (Strafw., 
art. 40.) 

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. LE,JEAR.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 20 .Juni 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

Over het enig midclel : schending van 
de artikelen 25, 38 en 40 van l!et Strafwet
boek, doordat het bestreden vonnis bevo
len heeft dat bij gebreke van betaling bin
nen de door de wet bepaalde termijn van 
enerzijcls de geldhoete van 200 frank ver
meerderrlmet 90 opdecimes, hetzij 2.000 fr. 
aan beklaagcle J,ejear opgelegd, en ander
zijcls van de gelclboete van 50 frank ver
meerclerd met 90 opclecimes, hetzij 500 fr., 
aan beklaagde Pirlet opgelegd, elk van 
gezegde 1 geldboeten door een gevangenis
straf van clrie clagen zal vervangen wor
den : 

Overwegencle clat, met Lejear tot een 
geldboete van 200 frank en Ph·let tot een 
gelclboete van 50 frank te veroorclelen we
gens in brenk en op de vV egcocle en op de 
artikelen 418 en 420 van het Strnfwetboek, 
het bestreden vonnis de ene en de andere 

(2) Verbr., 17 October 1949 en 22 Juli 1950 
(AlT. Fe1·br., 1950, blz. 71 en 734; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 76 en 841). 
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tot een geldboete wegens wanbedrijf heeft 
veroordeeld (Strafw., art. 38); 

Dat de vervangende gevangenisstraf van 
drie dageu dienvolgens in overtreding van 
de in het middel bedoelde wetsbepalingen 
jegens elke beklaagde werd uitg<'sproken ; 

En overwegende dat voor het overige, 
de bestreden beslissing gewezen werd op 
een rechtSJ1leging waarin de substantHlle 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en clat cle 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het 
een vervangencle gevangenisstraf van drie 
dagen voor elke aan Lejear en aan Pirlet 
opgelegde geldboete heeft uitgesproken; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat onderhavig arrest zal worden 
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 vernietigcle 
beslissing; veroordeelt elke yerweerder 
tot een vierde van de kosten; laat het 
overige van de kosten de Staat ten laste; 
verwijst de alc1us beperkte zaak naar cle 
Correctionele Rechtbank te Verviers, uit
spraak doencle in hoger beroep. 

16 October 1950. - ze kamer. - Voo1·
zUter, H. Louveaux, voorzitter. - VeT
slaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. 

GeUjkluideThdc conalusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2" KAMER.- 17 October 1950 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE IN DE INKOMRTENBELASTINGEN. 
VERPLICRTING VOOR ELKE RIJKSINWONER EN 
VOOR ELKE PERSODN DIE IN RET RIJK OVER 
liEN WONING BESCRIK'l' OF ER EEN INRICHTING 
EXPLOITEERT.- VERPLICRTING NIE'l' UITSLUI
'rEND AAN DE PERSONEN OPGELEGD DIE HETZIJ 
AAN DE BEDRIJFSBELASTING HETZIJ AAN DE 
MOBILIENBELASTING ONDERWORPEN ZIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMB'l'SWEGE. - BEWIJS VAN 
RET JUIS'l'E BEDRAG VAN DE BELASTBARE IN
~OMS'l'EN. - BEWIJS DAT OP DE BELASTING
PLICHTIGE RUST. 

1° De verplichting voo1· elke rijksinwonm·, 
zomede voor elke peTsoon die, zonder 
·1·ijksinwoner te zijn, in het Rijlc ove1· 
een waning beschilct of e1· enige indah
Ung exploitee1·t, ieder jaa1· aan de arl
ministTatie der direate belastingen ecn 
aangifte iln de inlcomstenbelastingen 
over te leggen, is, wat bet1·ett de aan 
het dienstjaar 194'£ ve1·bonden aanslagen, 
niet aan cle voorwaarde onde1·wo1·pen dat 

rlic personen behoren tot degene rl·ie het
.zij nan rle beddjfsbelasting hetz·ij aan 
cle moliil·benbelasting onderhevig zi.jn (1). 
(Wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld op 3 Juni 1941, 
gewijzigd, wat artikel 53 betreft, door 
artikel5 van llet besluit van 12 Mei 1942.) 

2° W annee1· de be(astingplichtige van 
ambts·wege aangeslagen wo1·dt, 1·ust het 
bewijs van het jwiste berZ1·ag van Z'ijn 
7Jelnst7Jare inkomsten op hem zelf. (Wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
s;1mengeschakeld op 3 Juni 1941, arti
kel 56.) 

(BELGISCHE S'fAA'r, MINISTERIE VAN FINANCIEN, 
T. MOLLAER'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 8 Juni 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 112 van de Gronclwet, 53, para
graaf 1, en 56 van de wetten betreffencle 
cle inkomstenbelastingen samengeschakelcl 
cloor besluit van 3 .Tnni 1941 en, voor zo
veel noclig, door beslnit -van 31 Juli 1943, 
cloorclat het bestreden arrest, om te 
besluiten clat het niet bewezen is clat ver
weerder over een inkomen beschikte het-

(1) Het bestreden arrest bevatte drie vergis
singen : 

1' Het hof van beroep had, wat betreft een 
aanslag over het dienstjaar 1942, toepassing 
gemaakt van artikel 53 van de bij besluit van 
15 J anuari 19t8 samengeschakelde wet ten, wijl 
de toepasselijke bepaling was artikel 53 van de 
door het besluit van 3 .T uni 1941 samengescha
kelde wetten, gewijzigd door artikel 5 van het 
besluit van 12 Mei 19,12; 

2' Het had niet opgemerkt dat zelf, in arti
kel 53 van de door het besluit van 15 J anuari 
1918 samengeschakelde wetten, de ingeroepen 
beperking slechls voor de personen bestaat die, 
zonder rijksinwoners te zijn, in het Rijk over 
een waning beschiklmn of er enige inrichting 
exploiteren; 

3' Het'had eindelijk uit het oog verloren dat, 
wanneer de belastingplichtige van ambtswege 
worclt aangeslagen, bet bewijs van l1et juiste 
bedrag van zijn inkomsten, krachtens artikel 56 
van de samengeschakelde wetLen, op hem rust, 
en niet op de adminisLratie (vaste rechtspraak: 
verbr., 1 ei1 29 Maart en 10 Mei 1949 (Arr. 
Ve1·br., 1949, blz. 153, 219 en 311; Bull. en 
PAsrc., 1949, I, 171, 250 en 348); 27 Septem
ber 1949 (twee arresten), 21 Februari, 7 Maart, 
25 April, 23 en 30 Mei en 27 Juni 1950 (A1'1'. 
Verbr., 1950, biz. 32, 35, 413, 456, 530, 597, 608 
en 663; Bull. en PAsrc., 1950, I, 35, 38, 441, 484, 
587, 669, 688 en 756). 
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welk hem tot het verrichten van de for· 
maliteit van de aangifte verplichtte, en 
dat hij aan belasting onderworpen was,. 
zogezegd steunt op artikel 53, para
graaf 1, van voormelde samengeschakelde 
wetten naar luid waarvan de aan
gifte in de belastingen niet zou voorge
schreven zijn aan de personen die niet 
onderworpen zijn hetzij aan cle bedrijfs
belasting, hetzij aan de mobilienbelasting 
en dat hieruit voortvloeit dat de adminis
tratie, orri dergelijke aangifte te eisen, 
dient te bewijzen dat de belanghebbende 
zich in een toestand bevindt die hem ver
plich t die aangifte te doen, dan wanneer 
artikel 53 van de samengeschakelcle wet
ten, zoals het gewijzigd werd door arti
kel 5 van het besluit van 12 Mei 1942, der
gelijke beperkingen niet inhouclt en in
tegendeel bepaalt dat «elk rijksinwoner ... 
gehouden is elk jaar, aan de administratie 
der directe belastingen, een aangifte in de 
inkomstenbelastingen over te leggen >> : 

Overwegende dat verwe'erder, voor de 
aanslagen verbonden aan dienstjaar 1942, 
en bij gebrek aan een door hem overge
legde aangifte, van ambtswege belast 
werd is overeenkomstig artikel 56 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat, naar luid van artikel 53, para
graaf 1, van de samengeschakelde wetten, 
de aangifte in de belastingen niet voorge
schreven is voor de personen die niet on
derworpen zijn hetzij aan de bedrijfsbe
lasting, hetzij aan de mobilienbelasting, 
en dat hieruit voortvloeit dat de admi
nistratie om dergelijke aangifte te eisen, 
client te bewijzen dat de belangheb
bende zich in een toestand bevindt cUe 
hem verplicht die aangifte te cloen; 

Dat, daarna vaststellend dat de door 
de aclministi·atie overgelegde elementen 
niet bewijzen dat de belastingplichtige be
schikte over een inkomen hetwelk hem tot 
het verrichten van de formaliteit van de 
aangifte verplichtte, het bestreden arrest 
de door de administratie van ambtswege 
gevestigde litigieuze aanslag vernietigd 
heeft; 

Overwegende dat het op het cUenstjanr 
1942 toepasselij~ artikel 53 luidt als 
volgt : (( Elk rijksinwoner zomede elk 
persoon, die zonder rijksinwoner te zijn, 
in het rijk over een woning beschikt of er 
enige inrichting exploiteert, zijn er toe 
gehouden elk jaar aan de administratie 
del' directe belastingen een aangifte in de 
inkomstenbelastingen over te leggen >> ; 

Overwegende dat clie tekst niet de door 
llet bestreden arrest bepaalde voorwaanle 
vereist, naar luid waarvan die aangifte 
enkel zou geeist worden in zover de 
belastingplichtige (( onderworpen weze 

hetzij aan de bedrijfsbelasting, hetzij aan 
de mobilienbelasting >>; 

Overwegende dat toepassing makend 
· van de artikelen 28 -en 56, de adminis

tratie dus gerechtigd was van ambtswege 
verweerder te belasten en dat dientenge
volge bij toepassing van artikel 56 de 
bewijslast van het juiste beclrag van zijn 
belastbare inkomsten op hem zelf rustte; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
verre van vast te stellen dat verweerder 
dit bewijs geleverd heeft, beslist dat de 
inlichtingen, welke de administratie in 
aanmerking neemt, te vaag zijn om een 
volcloend bewijs uit te maken, alclus 
tegen de bepalingen van voormeld arti
kel 56 in aan aanlegger de bewijslast op
leggend; 

Dat het bijgevolg de in het middel aan
gecluide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig 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 vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik; veroordeelt verweerder tot de 
kosten. 

17 October 1950. - 26 kamer. - Vom·
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Vel·
slaggeve·r, H. Bayot. - Gez.ijlchtidende 
aonalltsie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

2c KAMER. - 17 October 1950 
1° YOORZIENING IN YERBREKING. 

- ZAKEN VAN nEOHTSTREEKSE nELAS'l'INGEN. 
- AANDUIDING VAN DE GESCHIJNDEN WETTEN. 
- .AANDUIDING VAN ~UNH'l'ENS ET~N YAN DE GE-
SOHONDEN 'WETSREPALINGEN. - J\1IDDEL ON'l'
YANJIELI,JK HOE~'EL HET ZE NlET ALLE AAN
DUIDT. 

2° INKOJ\1STENBELASTINGEN. 
BEDRI.JFSBELAS'l'lNG. - AFTREKBARE BE
IJRI.JFSLASTEN. - AFSCHRIJVINGEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BERDEl' DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE \'OOR 
HE'r HOF VAN BEROEP. - MID DEL DAT NIET 
DOOR DE RECLAMATIE YAN DE llELASTINGPLIOH
TIGE AAN DE DIRECTEUR ONDERWORPEN WERD. 
- 0NTVANKELJ.JK INDIEN HE'!' AnGUMENT BIN
NEN HET RAAM VAN DE OORSPnONKELIJKE AAN
HPRAKEN HLI,JFT. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BElWEl' DOOn DE BELASTINGPLIOHTIGE VOOn 
HE'r HOF YAN llEROEP. - J\1:IDDEL DAT En IN 
BESTAA'f TE BE\VEHEN DAT ANDEBE LASTEN DAN 
DIE WAAROP HIJ ZICH IN ZIJN RECLAMATIE 
HAD BEROEPEN OOK VAN ZIJN BELASTllARE IN
KO~ISTEN J\fOESTEN AFG)'TROKKEN WORDEN.~
JVIIDDEL D~T HET nAA~I \'AN ZIJN OORSPnON· 
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KELI.JKK AAI\HPRAKEN NIET TE BUITEN GAAT. 
- 0N'l'VANIODLI.JK MIDDIDL. 

1° In zalcen vctn 1·eohtst1·eelcse belastingen, 
moet het micldel minstens een van de 
wetsbepalingen aanfl7tiden die zouclen 
.rJesohonclen Z'ijn en cle verb1·elc-i·ng van 
het bestreclen dispo§it'ief zouclen 1'eoht
vannUgen inrUen cle grief gertronrl was. 
If et moet ze niet ctlle aanduiden (1). 
(Wet van () September 18B5, art. 14.) 

2° De afsohrij-v,lngell, rUe beantwoonlen 
aan de voo1·waq.rden voorzien bij arti
kel 26, pamgmaf 2, 4", van de wetten 
betTeffenrle cle ·i·nlcomstenbelast-ingen, 
wonlen a.anr1ezicn ctls befl1·-ijfslasten rlie 
·vnn de in de berlr·ijfsbelnsting belnst-
1mre inl.'omsten mogen nfgetrokken 1,001'
clen. 

3° Na verwerp·ing van zijn reclama.Ue rloo·r 
rle clirecte·ll'r, mng de belnstinf!tJlichUge 
een n ienw ·rn·iclrlel nw1woeren, tot stavin.rJ 
van zijn oo1·spmnlceUjke aanvraag, in 
het bemep clat hij v66r het hof van be
mep instelt, op voo1·wan1·de fla.t dit 
m'iclclel het nwm van de in zijn 1'eclnma
tie f!emanl.'te cutnszn·nlwn n·iet te bu.iten 
gant. (Wetten betreffende de inkomstpn
belastingen, art. 61, paragraaf 3, en 66.) 

4° Na zijn reclnnwtie h'iemp te hebben ge
stewnd dat zelcere van zijn lnsten van 
zijn belastbare inlcornsten niet wctren 
af.qetmlcken, is cle belnst-ingplichtige 
ontvnnkeUjlc. om in zijn bemep voo1· het 
hot vnn bemep aan te voeren dat de nt
tTelclC'ingen waarop hij zieh hnd beme
pen ·1viet de enige zijn waa1·op hij 1·eeht 
heeft; dnar d-it middel het 1·nam vnn zijn 
oorspronlceUjke nanspralcen niet te b7ti
ten f!nnt. (Wetten betreffencle de inkom" 
stenbelastingen, art. 61, par. 3, en ()6.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER YAN FINAI\CIEN, 
'1'. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ((MERCANTILE 
~I:AHJNE ENGIN~l~HING A?\D GHAVING DOCKS CO:hti

PANY ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 Maart 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig micldel : schencling van de 
artikelen 112 van de Gronclwet, 61, 65, ()6, 
67 van de wetten betreffende de. inkom
stenbelastingen, samengeschakelcl door het 
koninklijk besluit del. 12 September 1939, 
1 en n van de wet van 10 Januari 1940 op 
de bijzonclere en tijdelijke belasting op de 
uitzonclerlijke winsten, doordat de bestre
clen beslissing de litigieuze aanslag ver
nietigt door de winsten. onclerworpen aan 

(1) Zie de voetnota 1, ondertekend W .-G., 
onder dit arrest in Hull. en PAsrc., 1950, I, 73. 

de bijzonclere en tijclelijke belasting op de 
uitzonclerlijke winsten te verminderen 
van 5.905.671 fr. 63 tot 4.810.416 fr. 62, 
door een belastbaar bestancldeel van 
1.095.255 fr. 01 te verwijderen, beclrag van 
cle door verweerster gecluremle het boek
jaar 1()3() verrichte overclreven afschrij
vingen, clan wanneer het hof van beroep 
in onderhavig geval over de belastbaar
heitl van die som niet behoorde uitspraok 
te doen, vermits noch in de reclamatie 
van verweerster, noch in de beslissing van 
de clirecteur der belastingen, noch in het 
beroep, noch in de v66r het hof van beroep 
genomen conclusies, de belastbaarheicl van 
het bedrag van 1.095.255 fr. 01 in de bij
zonclere en tijclelijke belasting op de uit
zonclerlijke winsten opgeworpen of be
sproken werd, clerwijze dat het belast· 
baar overschot cliencle behouclen te wor
den op : belastbare netto-winsten van het 
boekjaar 1939 : 5.905.671 fr. 63, min : te 
vergelijken winsten en vrijgesteld mini
mum : 5.525.538 fr. 64 = 380.132 fr. 99 : 

I. Over de groncl van niet-ontvankelijk
heicl : 

Overwegende dat verweerster staancle 
houdt clat de voorziening niet ontvanke
lijk is omclat aanlegger nagelaten heeft in 
zijn verzoekschrift de bepalingen aan te 
cluiden van de wet van 6 September 1895, 
betreffende het beroep voor het hof van 
beroep; 

Overwegencle dat, naar luicl van arti
kel 14 van die wet, de voorziening ge
schieclt bij een aan het Hof van verbreking 
g·ericht verzoekschrift en, op straf van 
nietigheid, een bonclige uiteenzetting van 
de micldelen en de aamluiding van de ge
schonclen wetten moet bevatten; 

Overwegemle clat het verzoekschrift on
der meer bevat de aanduiding van de arti
kelen ()6 en 67 van de wetten betreffen<le 
de inkomstenbelastingen, samengescha-
keld de 12 September 193() ; . 

Dat de eerste van die bepalingen cliegene 
is die het beroep van de belastingplich
tige v66r het hof van beroep inricht; dat 
de tweecle bepaalt clat de artikelen 7 tot 1() 
van de wet van () September 1895, aan
gaande het verhaal in beroep en in ver
breking, ter zake toepasselijk zijn; 

Overwegende clat voldoet aan artikel 14 
van de wet van 6 September 1895, voor 
zover clit de aanduicling in de voorziening 
voorschrijft van de wettelijke bepalingen 
wier schending ingeroepen wordt, het mid
del hetwelk een bepaling van de wet aan
duiclt die inclien het midclel . gegrond is 
geschonclen geweest is, mits die schencling 
van die. aard weze de verbreking van het 
bestreclen clispositief teweeg te breilgen; 

Overwegencle dat de aanduicling van 
artikel 66 van de samengeschakelde wet
ten betreffencle de inkoi11Stenbelastingen 
binnen die voorwaarden valt; 
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Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
niet kan aanvaarcl worden; 

II. Over het enig middel : 
Overwegende dat aanlegger staande 

houdt dat het hof van beroep zijn be
voegdheid te buiten gegaan is door de af
trekking van een som van 1.095.255 frank 
te aanvaarden, welke het erkent het ka
rakter van afschrijving te hebben, van 
het bedrag van de belastbare inkomsten 
van verweerster, om reden dat cle belast
bare aard van die som door haar be
twist geweest is noch in de- reclamatie 
aan de directeur, noch in haar beroep 
voor het hof van beroep, noch in de 
conclusies welke zogezegcl voor het hof 
van beroep genomen werden; 

Overwegende dat noch uit het bestreden 
arrest, noch- uit de regelmatig bij de 
rechtspleging gevoegde stukken blijkt dat 
door verweerster conclusies zouden genu
men zljn vo6r het hof van beroep; 

Overwegende claarentegen, dat aanleg
ster in haar beroep staande hielcl dat de 
som van 1.095.255 frank afschrijvingen 
vertegenwoorcligt; 

Overwegencle dat naar luicl van arti
kel 2G van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, de 
afschrijvingen als beclrijfslasten aange
zieu worden; 

Overwegencle dat de reclamatie van ver
weerster v66r de clirecteur betrekking had 
hierop clat zekere bestancldelen door de 
controleur-zetter niet van het bedrag van 
cle belastbare inkomsten afgetrokken wer
clen, dan wanneer zij beclrijfslasten uit
maakten; 

Overwegende dat een belastingplichtige, 
na zijn reclamatie gesteund te hebben op 
het feit dat zekere van zijn lasten niet 
van zijn belastbare inkomsten afgetrok
ken werden, ontvankelijk is in zijn beroep 
voor het hof van beroep aan te voeren dnt 
de aftrekkingen, waarop hij zich als be
drijfslasten mocht beroepen, niet de enige 
zijn waarop hij recht heeft; 

Overwegende dat het hof van beroep 
door te beslissen dnt cle som van 
1.095.255 frank een nodige afschrijving 
uitmaakt en clus van cle. belastbare in
komsten, als beclrijfslast, mocht afgetrok
ken worden, llet raam van cle door ver
weerster in haar reclamntie gemaakte 
aanspraken niet te buiten gegaan is; 
is; 

Overwegende dat het midclel rechtelijke 
en tevens feitelijke grondslag mist ; 

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

17 October 1950. - 2• kamer. - Voo1'
zittm·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Simon. - GelijlcZuidende 

conclus·ie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - PZeiteTs, HH. Van 
Leynseele en G. Delacroix. 

2" KAMER. - 17 October 1950 
1° INKOMSTENBELASTINGEN. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN UIT ROEREND 
KAPITAAL. - BELASTING TOEPASSELIJK OP DE 
INKOMSTEN VAN SCHULDVORDEHINGEN EN VAN 
LENINGEN. - Ul'l'ZONDERING TEN AANZIEN VAN 
SCIIULDVOHDEHINGEN EN GELDDEPOSITO'S DIE 
EEN BEDHIJFSKARAKTER \'ERTONEN, INDIEN 
VASTS'l'AAT DAT DE AAN DIE SCHULDVORDERIN
GEN EN DEPOSITO'S VERBONDEN INTERES'l'EN 
BEGREPEN ZI-TN IN DE COMPTABILITEIT VAN DE 
EXPLOIT A TIES WAARAAN ZI,f TEN GOEDE KOMEN. 

2° INKOMS'L'ENBELASTINGEN. 
BEDlUJFSBELAS'l'ING. lNTERESTEN VAN 
SCHULDVORDERINGEN EN GELDDEPOSITO'S DIE 
EEN BEDRIJFSKARAKTER VEHTONEN EN INGE
SCHHEVEN 'ZIJN IN DE BOEKHOUDING VAN DE 
EXPLOITATIES WAARAAN ZIJ TEN GOEDE KO
MEN. - lNTERES1'EN IN DE BEDRIJFSBELAS
TING BELAS1'BAAR, 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELAS'l'ING. - A~'TREKKING VAN DE 
REEDS AANGEBLAGEN NETTO-INKOMSTEN TEN 
EINDE DE DUHBELE AANSLAG Y AN EENZELFDE IN
KOMEN IN HOOFDE VAN EENZEL~'DE BELASTINO
PL1CH1'IGE TE YERJ\H,JDEN. - !NTERESTEN VAN 
SCHULDVORDERINOEN EN GELDDEPOSITO'S MET 
BEDRIJFSKARAKTEH INGESCHREVEN IN DE 
BOEKHOUDING VAN DE EXPLOITATIES WAARAAN 
ZLJ TEN GOEDE KOMEN EN DIE IN BELGIE GE
LEOEN ZIJN. - !NKOMSTEN UI'l'GESLOTEN UIT 
DEZE DIE ALS REEDS AANGESLAGEN AANGEZIEN 
WORDEN EN DUS KUNNEN AFOETROKKEN WOR
DEN. 

4° INKOMSTENBELAS'J'INGEN. 
BELASTING OP DE INKOMSTEN UI'r ROEREND 
KAPI1'AAL. - !NKOMSTEN VAN SCHULDVORDE
RINGEN MET BEDRIJFSKARAKTER DOOR AHTI
KEL 18 \'AN DE SAMENOESOHAKELDE WETTEN 

_ AAN DE BELASTING 01' DE INKOMSTEN UIT ROE
REND KAPITAAL ONTI'ROKKEN. - !NKOMSTEN 
VAN SCHULDVORDERINGEN MET BEDRIJFSKA
RAK'fER, Gl!JWAAHBORGD DOOR EEN HYPOTHE
CAIRE INSCHRTJVING ZI.JN BEGREPEN IN DE 
SCHULDVORDERINGEN DlE VAN DIT REGIME 
GENIE'l'EN. 

5° INKONISTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE INKOMSTEN UI'l' ROEREND 
KAPITAAL. - ARTIKEL 22 VAN DE SAMENGE
SOHAKELDE WETTEN DAT VAN DE MOBILIENBE
LASTING VRIJSTELT DE HYPO'l'HECAIRE SCHULD
VORDERINGEN OP DE IN BELGIE GELEGEN ON
ROERENDE GOEDEREN TEN BELOPE VAN RET KA
DASTRAAL INKOMEN VAN DIE ONROERENDE -GOE
DEREN. - BEPALINO DIE DE HYPOTHECAIRE 
SCHULDVORDERINOEN ZONDER BEDRIJFSKA
RAKTER NIET BETREFT. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ZAKEN VAN RECIIT-
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STBEEKSE BELASTINGEN. - GEEN VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER AL DE YOORGEBRACHTE 
ARGU:I<IENTEN TE BEANTWOORDEN. 

1° Indien de belasting op de inlcomsten uit 
merend lcapitaal toe1JasseUjlc is op de 
inlcomsten van cle schulavorde,-i·ngen en 
van ae leningen ten laste van de natuw·
Ujlce penonen en van ae vennootschap
pen wnde1·e dan deze op aandelen, in 
Belgiif ve1·bUjvende of gehttisvest, zijn 
cle ·inkomsten van de sc7wldvorde1··inrten 
en vwn cle geldde1Josito's, die een be
a·rijfska1·nkter vertonen, e1· niet awn 
onderwo1·pen, voor zoveel het behoo1·lijlc 
vastgesteld wonlt dat de interesten, 
wwn die schu lclvorde1'ingen en deposito's 
ve1·bonden, begrepen zijn in de boelc
hottd·ing vwn de in BelgU3 !felegen emplo·i
taties wwantan zij ten goede lcomen. 
(Wetten betreffende .de inkomstenbelas
tingen, op S Juni 1941 samengeschakeld, 
art. 14, par. 1, so, en 18.) 

2° De interesten van de schu.ldvorderingen 
en vnn de gelddeposito's d·ie een be
lkijfslcarakte·r vertonen, wanneer het 
behoorl-ijlc vastgestela wo1·dt dat zij be
!fl'epen zijn in de boelchottding van de 
emploitaties waaman z·ij ten goede leo
men en die in Belgie gelegen z·ijn, z·ijn 
belastbaar in de bed1'ijfsbelasting. (Wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
op S Juni 1941 samengeschakeld, art. 25, 
par. 1.) 

so De inte1·esten van cle schttldvonlerinrJen 
en van cle gelddepos-ito's met bedrijfs
lcaralcter, ·ingesch·reve·11 in de boelchou
cling van de emplo'itaties waarvan zij 
ten goede lcomen en die in Belgii:i gele
!fen Z'ijn, z·ijn ttitgesloten uit de inlcom
sten cUe als Teeds aangeslagen aangezien 
wo·rclen en dacwom mogen afgetrolclcen 
wo1·den van het bedrag van de gedn
rende het d·im1stjaar venvezenlijkte in
komsten die in de bedrijfsbelasting be
lastbctwr zijn (1). (Wetten betreffencle 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld op S Juni 1941, art. 18 en 52, par. 1 
en 2, litt: b.) 

4° Niets laat toe de inte1·esten van de doo1· 
een hypothecai1·e inschrijving gewaa1·
bo·rgde schttlclvo·rde'l'ingen met bed1"ijfs
lcarakte1·, uU te slu'iten uit de inlcom
sten van de schuldvo1·de1·ingen met be
d·l"ijfslca·ralcte1' die M·tikel 18 van de sa
mengewhalcelde wetten u.itdrulclcelijlc 
ontt1·e1ct aan de belasting op de inlcom
sten 1tU merend lcapitaal, in de mate 
wcta?"in de met die schtt.ldvorde?"ingen 
ve1·bonden inte1·esten begrepen zijn in 
de boekho1tding van de emploitaties 
waa1·aan zij ten goede lcomen en d·ie in 
Belgii:i gelegen zijn (2). (Wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld op S Juni 1941, art. 14, 
par. 1, so, 18 en 22.) 

5° Arti/cel 22 van de samengeschalcelde 
wetten betTeffende de inlcomstenbela.s
Ungen bet1·eft slechts de hypothecai1·e 
sch1tldv01·de1·ingen zonder bed?·ijfska
mlcter (S). 

6° De ve1·plichting de vonnissen te moti
veTen sl1tit deze niet in al de voorge
bmchte aT,qu.menten te beantwoor
den (4). (Grondwet, art. 97.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP · << CAISSE HYPOTHE
CAIRE ANVERSOISE ll, T. BELGISCHE STAA'l', 
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 December 1948 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 14, paragraaf 1, inzonderheid 1 o, 
so en 4°, 18, 20, 22 en 52, inzonderheid 
paragrafen 1, 2 en S, van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen snmen
geschakeld door het besluit van de secre
taris-generaal van het Ministerie van 
financHln dd. 16 Juni 1941, en door datgene 
van S1 Juli 1943, 1, 2, paragraaf 1, en 7 
van het besluit van dezelfde secretaris
generaal dd. 16 Juni 1947 betreffende de 
nationale crisisbelasting, en van de beslui
ten betreffende die belasting samengescha
keld door het besluit dd. S1 Juli 194S, 3 van 
de besluitwet van 5 Mei 1944 betreffende 
de besluiten genomen door de secretaris
sen-generaal, 1S19, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest de re
gelmatig in llaar· beroep en in haar con
clusies door aanlegster overgelegde aan
spraak verwerpt, die er toe strekt van 
haar in de nationale crisisbelasting voor 
het fiscaal dienstjaar 194S en in de be
drijfsbelasting alsook in de nationale cri
sisbelasting voor het fiscaal dienstjaar 1944 
belastbare inkomsten af te trekken, als 
reeds aangeslagen inkomsten van haar 
boekjaren 1942 en 1943, de hypothecaire 
interesten welke door haar geincasseerd 
werden van al llaar schuldenaars, en 
welke wettelijk vrijgesteld waren door ar
tikel 22 van gemelde samengeschakelde 
wetten ten belope van het bedrag van de 
kadastrale inkomsten van de in BelgHl ge
legen gehypothekeerde onroerende goede
ren, en doorclat het die beslissing grondt : 
1 o hierop dat aanlegster beweert van 
haar bedrijfswinsten af te houden, als 
reeds aangeslagen inkomsten, de kadas-

(1) (2) en (3) Zie de voetnota 1, ondertekend 
W.-G., onder dit arrest in Bull. en PAsrc., 
1950, I, 79. 

(4) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr., 
27 April 1950 (Arr. Verlw., 1950, blz. 534; Bull. 
en PASIC., 1950, I, 596). 
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trale inkomsten nit de gehypothekeerde 
onroerende goederen van haar schul
denaars, clat clergelijke aanspraak niet 
kan aanvaarcl worden bij gebrek aan het 
bestaan van een zelfde inkomen in hoofcle 
van een zelfcle belastingplichtige, vermits 
de kaclastrale inkomsten .in de grondbelas
ting aangeslagen worden in hoofcle van de 
eigenaar van het gehypothekeercl onroe
rencl goecl, en niet in hoofcle van aanleg
ster; 2° hierop dat artikel 52, paragraaf 2, 
van de samengeschakelcle wetten de af
trekking uitsluit, als wettelijk vrijge
stelde inkomsten, van de interesten van 
schulclvorcleringen en deposito's welke een 
beclrijfskarakter hebben en waarvan 
sprake in artikel 18, hetwelk voor de inte- . 
reste:p. van dergelijke schulclvorderingen, 
al waren zij hypothecair, een ontstentenis 
van belastbaarheicl instelt welke voor haar 
alle mogelijkheicl van vrijstelling krach
tens itrtikel 22 van gemelde wetten uit
sluit, · dan wanneer : 1 o bet bestreclen ar
rest het geloof clat client gehecht aan bet 
beroep van aanlegster en aan haar con
clusies geschonclen heeft door hun als 
draagwijclte te geven de aftrekking, als 
reeds aangeslagen inkomsten, van de on
roerencle inkomsten nit te haren voordele 
gehypothekeerde goederen, clan wanneer 
clit beroep en cleze conclusies cluiclelijk 
tot doel haclclen de aftrekking van een be
paalcl beclrag, hypothecaire interesten, clit 
wil zeggen van roerencle inkomsten welke 
zij genoten had en welke zij in haren 
hoofcle bew'eercle wettelijk van de mobiHen
belasting vrijgesteld te zijn krachtens ar
tikel 22, en om die reclen van haar belast
bare bestanclclelen aftrekbaar, op duscla
nige wijze dat de iclentiteit van een zelfde 
vermogen in hoofde van een zelfde belas
tingplichtige wettelijk verwezenlijkt was; 
2° artikel 18 van de samengeschakelde 
wetten, dat slechts een vrijstelling van 
principieel aan de mobilH\nbelasting on
derworpen iJikomsten instelt, de interes
ten van hypothecaire schuldvorderingen 
met bedrijfskarakter niet berooft van bet 
voordeel van de definitieve vrijstelling 
voorzien door artikel 22 ten beclrage van 
het kadastraal inkomen van het gehypo
thekeerd onroerend goed, dat het op 
hun in clie mate niet toepasselijk is, en 
dat die interesten derhalve van de be
lastbare bestanclclelen aftrekbaar ZIJn, 
krachtens artikel 52, als door artikel 22 
wettelijk vrijgestelde inkomsten; 3° in de 
veronderstelling zelfs dat artikel 18 tot 
uitwerking zou hebben de vrijstelling 
vo.orzien door artikel 22, en de aftrekking 
die er krachtens artikel 52 het gevolg van 
is, af te schaffen, voor de inkomsten nit 
schuldvorcleringen met bedrijfskarakter 
waarvan sprake in artikel 18, ofschoon 
die uitwerking, - zoals door aanlegster 
bij conclusies staande gehouden werd, -

zou beperkt blijven tot de inkomsten nit 
sclmlclvorderingen met bedrijfskarakter 
ten laste van vennootschappen andere dan 
deze op aandelen of van natuurlijke per
sonen die in BelgH~ gehuisvest zijn of 
er verblijven, met uitzondering van inte
resten van schuldvorcleringen, hetzij ten 
laste van in Belgi:e gevestigde vennoot
schappen op aanclelen, hetzij ten laste van 
natuurlijke of zedelijke personen die in 
Belgie niet gehuisvest zijn en er niet 
verblijven, waaruit volgt dat, door om 
die enige reden cle aanspraak van aanleg
ster in haar geheel te verwerpen, waar
cloor deze de aftrekking nastreefde van 
de hypothecaire interesten door haar ge
incasseerd van al haar schuldenaars zon
der te omlerscheiden volgens de rechts
identiteit van die schulc}enaars of volgens 
hun woon- of verblijfplaats, het bestreden 
arrest onwettelijk beslist heeft dat arti
kel 18 van toepassing was op alle schulcl
vorderingen met bedrijfskarakter, welke 
ook de schuldenaar er van weze en welke 
ook diens woon- of verblijfplaats wezen 
of, ten minste, door te verhinderen, door 
clie onduiclelijkheid, dat de wettelijkheicl 
van de beslissing op dit punt gecontroleerd 
worde, deze niet naar de eis van de wet 
gemotiveerd heeft en de conclusies van 
aanlegster niet beantwoord heeft : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat naar luid van haar 

beroep en haar conclusies, aanlegster be
weerde recht te hebben op de aftrekking, 
van de nationale crisisbelasting voor 
het dienstjaar 1Q43 en van de bedrijfsbe
lasting alsook de nationale crisisbelasting 
voor het dienstjaar 1944, als reeds aange
slagen inkomsten, van de hypothecaire in
teresten, ten bedrage van het kadastraal 
inkomen van de gehypothekeerde onroe
rende goederen; 

Overwegende dat verweercler, in zijn 
conclusies, staande hield dat de hypothe
caire interesten, in onderhavig geval, en 
zelfs ten bedrage van het kaclastraal in
komen van de gehypothekeercle onroe
rende goecleren, vrijgestelcl waren van de 
mobilienbelasting, niet krachtens arti
kel 22, maar krachtens artikel 18 van de 
samengeschakelcle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, vermits gemelcl ar
tikel 18 de inkomsten nit schuldvorclerin
gen met beclrijfskarakter bedoelt die zijn 
uitgesloten nit de inkomsten onclerworpen 
aan de mobilienbelasting en opgesomd in 
artikel 14, paragraaf 1, 3° ; 

Overwegencle dat de conclusies van aan
legster clit verclecligingsmidclel beant
woordden door een interpretatie en een 
bespreking van gemelde bepalingen van de 
wet, en van artikel 52, paragraaf 2, litt. b, 
van cle samengeschakelde wetten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat artikel 52, paragraaf 2, van de 
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c;amengescllakelde wetten, lletwelk de af
trekking toelaat van de reeds in een ce
dulaire belasting aangeslagen inkomsten, 
zelfs indien zij wettelijk van die belas
ting vrijgesteld zijn, de interesten van 
de sclmldvorderingen en van deposito's 
met bedrijfskarakter van dit voordeel uit
slnit; 

Dat llet arrest nadien er op wijst, dat 
tloor de schuldvorderingen of deposito's 
met beclrijfskarakter uit te sluiten van de 
in de mobilH!nbelasting belastbare materie 
bedoeld bij artikel14, paragraaf 1, 3°, het 
artikel 18 van de samengeschakelde wet
ten bepanlt dat die materies niet onder 
toepassing van cle 'mobilienbelasting val
len; 

Dat llet arrest ten slotte vaststelt dat 
artikel 52, paragraaf 2, litt. b, de door 
nrtikel 18 bedoelde interesten van schulcl
vorderingen en deposito's met bedrijfs
lmrakter van zijn toepassing uitsluit; 

Overwegende dat llet arrest aldus aan 
llet beroep en ann de conclusies een 
draagwijdte gegeven lleeft · welke hun 
tekst niet tegensvreekt, en dat het binnen 
de perken van de betwisting uitsprnak ge
daan heeft ; . 

Dat het eerste onderdeel nm het middel 
in feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de belasting op het in

komen uit roerend kapitaal of mobi
lienbelasting van toepassing is op de in
komsten uit alle schuldvorderingen en le
ningen, ten laste van de natuurlijke per
sonen en van de vennootschappen andere 
dan deze op aandelen, in Belgie verblij
vend of gehuisvest (samengeschakelcte 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 14, par. 1, 3°, en art. 18); 

Overwegende echter, dat artikel 18 van 
de toepassing van de mobilH!nbelasting 
ontheft de schuldvorderingen en deposi
to's welke een bedrijfskarakter hebben, 
in zover het behoorlijk vastgesteld worclt 
clat de daaraan verbonden interesten be
grepen zijn in de boekhouding van de in 
Belgie gelegen exvloitaties, waaraan die 
inkomsten ten goede komen; 

Overwegende dat die interesten be
lastbaar zijn in de bedrijfsbelasting 
welke, onder andere, de inkomsten voort
komencle van de wins ten van de nijver
heids-, handels- of lanclbouwbedrijven 
treft (samengeschakelde wetten, art. 25, 
par. 1); 

Overwegende dat het niet als mobilien
belasting is, maar als bedrijfsbelasting en 
als nationale crisisbelasting verschuldigd 
wegens bedrijfsinkomsten, dat de liti
gieuze aanslagen gevestigd werden ; 

Overwegende dat artikel 52, para
graaf 2, litt. a en b, van de samengescha
kelde wetten, hetwelk als reeds aangesla
gen inkomsten nanziet welke van het be-

VERBR., 1951. - 5 

drag van de belastbare inkomsten mogen 
afgetrokken worden, de wettelijk van alle 
cedulaire belasting vrijgestelde inkomsten 
nit de activabestanddelen, van de toepas~ 
sing van clie regel nitslnit de interesten 
van de schuldvorderingen en deposito's 
die een bedrijfskarakter hebben en waar
v:m sprake in artikel 18; 

Overwegende dat niets toelaat de in
komsten nit schuldvorderingen gewaar
borgd door een hypothecaire inscllrijving 
te sluiten nit de inkomsten uit schuldvor
deringen met bedrijfskarakter welke arti
kel 1S van de samengeschakelcle wet
ten uitdrukkelijk onttrekt aan de mobi
lienbelasting, in zover het behoorlijk 
vastgesteld wordt dat de aan die schuld
vorderingen verbonden interesten begre
pen zijn in de boekhoucling van de in 
Belgie gelegen exploitaties, waaraan de 
inkomsten ten goede komen; 

Overwegende dat artikel 52, paragraaf 2, 
litt. b, dus niet toelaat de interesten van 
de hypothecaire schuldvorderingen van 
aanlegster af te trekken van de reeds aan
geslagen inkomsten ; 

Overwegende. dat artikel 22 van de sa
mengeschakelde wetten, hetwelk enkel be
trekking heeft op de hypothecaire schuld
~'orderingen zonder bedrijfskarakter, in 
deze niet van toepassing is ; 

Dat het tweede onderdeel van llet mid
llel rechtelijke grondslag mist; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegencle dat aanlegster in haar 

conclusies niet aanvoercle dat zekere van 
haar hypothecaire sclmldenaars ofwel na
tuurlijke personen zonder verblijf- of 
woonplaats in Belgie, ofwel vennootscllap
pen op aandelen waren; 

Dat het slechts is als argument, op het
welk het bestreden arrest geen antwoorcl 
diende te verstrekken, dat aanlegster on
derstreepte dat, in het stelsel van de ad
ministratie, een naamloze vennootschap, 
hypothecaire schuldenares, het voordeel 
van de bepaling van artikel 22 zou genie
ten, terwijl dit voordeel, sinds de wet 
van 13 Juli 1930, artikel 15, hetwelk arti
kel 18 van de samengeschakelde wetteu 
geworden is, aan de hypothecaire sclml
denaar zou ontnomen geweest zijn zo deze 
een natuurlijke persoon is; 

Overwegende dat uit zijn vermeldingen 
blijkt da t het bestreden arrest enkel het 
geval van de inkomsten bepaald door arti
kel 18 en door de verwi.izing van dit arti
kel naar artikel 14, paragraaf 1, 3°, in 
aanmerking genomen heeft, dit wil zeggen 
de inkomsten uit schuldvorderingen ten 
laste van natuurlijke personen en van de 
vennootschappen andere dan deze op aan· 
delen, in Belgie verblijvend of gehuis
vest; 

Dat het derde onderdeel van het midclel 
feitelijke grondslag mist; 
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Om die redenen, ver\Verpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

17 October 1950. - 2" kamer. - VoO'I'
zUte•J', H. Louveaux, voorzitter. - Ver-
8laggeve·r, H. Bareel. - Gelijkluidende 
conclus·ie, H. Ganshof van der Meersch, 
ndyocaat-generaal. - Pleiters, HH. Coart
Fresart (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Luik), L. Scholler en R. Pirson 
(beiden van de Balie bij het Hof van be
roep te BrnRsel), en Van Leynseele. 

l e KAMER. - 19 October 1950 
1° ARBEIDSONGEVAL. - AAN DE NOR

MALE DOJR DE ARBEIDER GJ<VOLGDE WEG ON
AFSOHEIDELJ,JK I'ERIJONDEN IUSIOO. - BE
GBIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL: - FoUT VAN DE 
GE'l'ROFE'EN ARBEIDER. 'TQQR\VAARDEN 

WAARIN ZI.J DE TOEPASSING UlTSLUIT VAN HET 
BE~LUl'l' VAN 24 DECEMBEil 1941, GElNTERPRE
'rP;F.RD D'lOil DE IlJoli'lLl'I'l'WET \'AN 111 DECEM
BER 1945 BETHEFFEl'jDE DE VERGOEDING VAN 
DIC 01\'GE\'ALLEN OlE, ZICH OP DE YVEG VAN OF 

NAAR RET WERK VOOHDOEN. 

3° ARBEJIDSONGEVAL. - WEG VAN DE 
ARBEID. - BEGRIP. - NoRMALE WEG. 
BEGRIP. 

4° .ARBEIDSONGEV AL. - WIW NAAR 01<' 
VAN RET WEBK. -NOR MALE WEG. - PLAATS 
WAAR DE ABB~;rm;R GAA'f ETEN. - BEGRIP. 

ii 0 ARBEIDSONGEVAL. - WEG NAAR OF 
\'AN RET WEHK. - PLAATS WAAH DE ARREI
DER GAAT ETEN. - BEGRIP. 

6° ARBEIDSONGEVAL. - Four VAN RET 
SLAOHTOFB'ER. - SLAOHTOFFEH ONDER DE IN
VLOED VAN DE DHANK DOOR NIET IN VOLKOMEN 
DRONKEN TOESTAND. - VOORWAARDEN DIE DE 
GEl'ROFFEN AH.BloiDER HEl' VOORDEEL VAN HET 
HECHT OP DE WETTELI,JKE VERGOEDINGEN N.IET 
DOEN \'ERLIEZEN. 

1 o L1t'idens a1·tikel 2 van de besluitwet van 

(1) Verbr .. , 14 Maart, 11 Juli en 10 October 
194U (Arr. T'e1-IJ1'., 1946, blz. 105, 273 en 329; 
B~tll. en PAsrc., 1946, I; 10•1, 300 en 357); 30 Oc
tober 1947 (A.1T. Fe·rbr., 1947; blz. 339; Bull. 
en PAsrc., 1947, I, 444)'." 

(2.) De besluitwet van· 13 December 1945 die 
het besluit van 24 De,cember 1941 ge\nterpre
teerd heeft, heeft een stelsel ingevoerd waarin 
de arbeider de bescherming van de wet geniet, 
niet enkel meer' wanneer de weg, waarop bet 
ongeval zich heeH vo.o!·gedaan « als"·:'van de 
uitvoering van het arbeids- of bediendencon
tract dee! uitmakend kan beschouwd worden », 
cioch zelfs wanneer te1·wijl de arbeider niet 
meer onder het toezicht en de Ieiding van het 
bedrijfshoofd staat (verslag aan de Regent, 

18 Dece-mber 1945, bet1·et1ende de ver
uoerlinrJ der sclwde voortsJ11'·n·itencle u-it 
o-nuevnllen clie zich 011 de -weg naar of 
-va.n het -we'l'lc voonloen, ve-rlr'la1·ende be
pa.linu va.n het beslu-it vwn 24 Decem
ller 1941 bet·reffemle hetzelj'cle voo1·werp; 
c/A.e·nt versta.an o·/1der de aan c/.e no1·-male 
·we,q OIWj'scheicleMjk ve·rbonclen Tisico, 
-ieder riciso dnt enig verbancl ho7tclt met 
rle noorlzctkel·ijkhe·icl waarin cle a·rbeirle·J' 
z-ich bevinrlt om zich te ve1·plaatsen ten 
e·inde zich ncwr rle plaatsen te begeve'll 
7Jedoeld b'i.i a·rt·ikel 1 van dezelfde be
slwitwet (1). 

2o De j'ou.t t'an het slachtoffer sluit slechts 
rlrt-n de toepa.~sing '!l:it, te zi,inen voo1·dele 
en ten voonlele vrtn zijn 1'echthebben
rlen, 1!an het lJesl·uit van 24 December 
1941, yei:·n terp-reteenl' doo·r de beslu:i.twet 
vwn 18 December 1945, in het geval 
wanr-i..n zij {feen ve·rlJanrl homlt met de: 
·1wr-male ·weg (1). 

:Jo Als fl.e -weg urw·r of van het werk dient 
rersta.an de door de a-rbe·ider normale 
a,f te lermen weu om z-ich van zijn ve·r
lJU:if of va:n de plnats waa1· hij _qaat 
eten na.ar de plnats waa:r h-ij z·ijn we1'1r. 
verricht te be [Ieven en o-mgekeenl (2). 
(Besluitwet van 13 December 1945, 
art. 1.) 

4° H et feit voo1· de n·rbe-i.rle1· z·ich he·rop te 
trissen ·in een gelege'lllWid waar hi:i 
te[Jel-ijk. een maalt-ijcl gebndkt en ve·r
tee·rt, ·iJL1'ichting niet ver·re gelegen vwn 
de bu·relen van zijn werl.'geve1·, waar h-ij 
r1eroepen· wa.~ ueweest, en nabij de 
plnnts waar hij de tra-m moest nemen 
om 1uw1· de plartts waa1· hij Z'ijn werk 
·-ve1Ticht ter·nu te ke-ren, ontneemt aan 
rle gevol[fde weg het kctralcte1· niet van 
'' uorrnnle -weg >> roch a.wn rle af[!elegde 
·weu het l.:a·rakter van « -weg naar of vcm 
het ·we·rk "· (Besluitwet van 13 Decem
ber 1945, art. 1.) 

5o Het fe-it, dat de keu.s vnn cle plaats 
'W(U/.1' rle arbeirler gcu~t eten, n·iet alleen 

Pa.,i.nom.ie, 1946, blz. 279), op voorwaarde dat. 
het zich heeft voorgedaan op de « weg naar of 
van het werk » die de besluitwet omschrijft. 

In het verslag aan de Regent wordt de be
doeling van de opstellers van het besluit nauw, 
keurig aangewezen : « De normale weg is niet 
noodzakelijk de rechtstreekse weg. Doch de 
weg kan niet meer normaal genoemd worden 
zodra de arbeider uit eigen beweging en zon
der voldoende reden een ongewone omweg 
maakt. Eveneens betekent nm"'nale weg niet 
altijd een weg die zonder onderbrek'ing afge
legd werd. Bij elke verplaatsing, kmu1en zich 
gewettigde onderbrekingen voordoen.- Vooral 
kan de lengte van de weg oponthoud opleggell 
om uit te rusten of om zich erop te frissen >> 

(Pasinornie, blz. 280). 
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doo1· cle behoejte om zich hemp te fris
sen bepa,nld ·wenl, mna,r clnnrenboven 
door a-ndere bescho·wwingen, ontneemt 
awn de weg, cUe cle nrbeicler heett a,fge
lc{!rl tussen cleze plants wna-r hi,j is gctan 
cten en de pla-nts wcuw hij z·ijn we·rlc 
ve·rdcht, het Jca,·ralcter rl'iet vnn << weg 
ncw1· of vwn het we'flc ll. (Besluitwet van 
13 December 1945, art. 1.) 

6o De n1·be·icler, cl·ie zich wnt te la,ng op
gehouden heeft in de pla-nts wawr hij is 
[JUCtn eten, en. er zich nan drwnlcmis
bPWik over[!elevenl heett, de·rwi,jze dctt, 
zoncler in voll.:omen dmnlren toestnnd 
te verlwren, hij z·ich b·ij het ongevnl in 
zelte·re mnte onder invloed ·vwn de clranlc 
!Jevo1ul, verUest zi.jn ·1·echt n·iet op de 
rloor de wet betreffencle rle schnde voo·rt
sprwitencle 1tU clie nrbei~lsonge'!:nllen 
voorZ'iene ·vergoeMngen (1). 

(ALGEMEEN SYNDICAA'l', GEMEENSCHAPPELIJKE 
\'ERZEKELUNG,;KAS TEGEN DE AHIJEIDSONGEVAL
LEN, T. DE RAAD.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het ):>estreden 
vop.nis, op 6 Juli 1948 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik in hager beroep 
gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1, 2 van de beslnitwet van 
13 December 1945 betreffende de vergoe
ding van de scllade voortsprnitende nit on
gevallen die zicll op de weg naar of van 
het ·werk voordoen, 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16 
van de samengeordende wetten op de ver
goecling van de schade voortsprnitende nit 
de arbeiclsongevallen, 97 van <le Gronclwet, 
doorclat het bestreden vonnis beslist dat 

(1) V~or het van kracbt worden van de be
sluitwet van 13 December 1936, toonde de recht
spraak zich uiterst beperkend wat betreft 
het recht op wettelijke bescberming voor de . 
arbeider die op de normale weg een fout be
ging en wat betreH de interpretatie van bet 
begrip van « aan de normale weg verbonden , 
risico » (zie de ·rechtspraak vermeld in de stu
dien van A. JANSSENS-BRIGODE, Journ. des trib., 
194,~, biz. 103, en 1945, biz. 4·39). 

Ret Hof van verbreking had in zijn arrest 
van 14 Juni 1945 (Arr. Yerbr., 1945, biz. 170; 
Bull. en PAsrc., 1945, I, 184) beslist dat bet 
recht op vergoeding niet hestand in geval de 
arbeider zich had blootgesteld aan een risico 
dat de normale weg niet oplevert, bij voor
beeld door op de voettrede van een spoorweg
wag en te springen v66r de volledige stilstan d 
van de trein. 
. Doch, zoals DELARUWIERE en NAMECHE (1947, 
blz. 204 en vlg.). er op wijzen, heeft de wet-' 
gever het Hof daarin niet gevolgd, die, in het 
nieuw wettelijk stelsel, uitsluitend steunt op 

llet ongeval dat verweerder getroffen 
heeft onder toepassing van ue besluitwet 
van 13 December 11!45 valt, als zijnde 
overgekomen . op _ de weg van of naar 
het werk, omdat « llet ongeval zicll 
voorgedaan heeft op de weg welke De 
Raad moest afleggen om zich te begevell 
van de plaats waar llij gaan eten was 
tot zijn boot >>, dan wanneer hetzelfc1e 
vonnis vaststelt dat « het feit zich in llet 
cafe Berx te gaan llerop frissen De 
Raad buiten de nitvoering van het werlr 
geplaatst heeft ll en dan wanneer, indien 
De Raad werkelijk gegeten heeft in ge
meld cafe clit maar op volstrekt bijkoiQ
stige wijze en bij gelegenheid gebeurd is, 
daar de reden waarom llij er zicll be
geven heeft was dat « llet cafe. Berx de 
plaats was waar hij zich gewoonlijk be
gaf als hij naar de stad ging, de plaats 
waar zijn brieven toekwamen, de plaats 
waar hij de gelegenlleid had andere schip
pers te ontmoeten ll, nit al hetwelk de 
rechter cliende te besluiten dat cle weg van 
dit cafe tot de boot van aanlegger, niet 
mocht beschouwcl worden als zijnde de 
normale weg welke de arbeider moet 
afleggen om zicll te begeven... van de 
plaats waar hij eet, naar de plaats 
waar het werk verricllt worc1t >l, clit des 
te meer daar het vonnis uitdrukkelijk 
vaststelt dat De Raacl de normale weg die 
hem naar zijn boot moest terngleiden on
clerbroken had en dit zonder noodzake
lijkheic( cloch alleen omclat het he.m per
soonlijk paste : 

Overwegende dat aanlegger het bestre
den vonnis verwijt beslist te hebben dat 
het ongeval dat verweerder getroffen heeft 
wanneer hij van het cafe Berx, waar 
hij gegeten had, zich naar zijn boot. begaf, 

bet begrip van maatschappez.ijke solirza,·i.teit, 
doch niet op enige verantwoordelijkheid, ver
mits de arbeider niet meer onder bet toezicbt 
van bet ondernemingshoofd staat. 

V oortaan, is aileen de fout, di.e geen enkel 
ve1·band honrlt met rle 1reg, nit het risico ge
sloten (art. 2, a!. 2). 

Het recht op de vergoeding bestaat dus zo
dra de begane font enig verband houdt met 
het aan de weg onafscheidelijk verbonden risico 
(zie DELARUWIERE en NAMEOHE, 1947, hlz. 2{)5; 
zie ook DE BrSEAU DE HAUTEVII,LE, Les accident.• 
de tmvail, 1946, biz. 55 en vlg.). Aldus de ar
beider die op een vool'trijdende tram springt 
of afstapt v66r de volledige stilstand en over
rcden wordt, degene die een op dat ogenblik 
overstroomde brug oversteekt en verdrinkt, ge
nieten de wettelijke bescherming (verbr.,_ 

· 14 Maart, 11 Juli en 7 October 1946, 1i1·r . 
Verbr., 1946, biz. 105, 273 en 329; Bull. en 
PAsrc., 1946, I, 104, 300 en 357; 30 October 1947, 
A1·1·. re,·br., 1947, blz. 339; Bull. en PAsrc., 
19·17, I, <144). 
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Ull\ler tuepassing valt van de besluitwet 
van lB December l!l45 hetreffencle cle ver
goecling van cle sdwde voortspruitencle uit 
ongevallen die zich op cle weg naar .-af van 
het werk voorclu~n, ofschoon cle rechter 
over cle feiten vaststelt dat het feit naar 
!let cafe Berx te gaan tot persoonlijke 
cloeleinclen en bij gelegenlleicl om er een 
maaltijcl te gebruiken De Raacl buiten 
cle voorwaarclen ·van uitvoering van het 
nrbeiclscontract geplaatst had; 

Overwegende dnt, volgens de artikelen 1 
en '2 van de besluitwet van 13 Deceniber 
1H45, verklnrencle ])epalingen van het be
~>lllit van 24 December 1H41, enet·zijds, << als 
c1e weg naar en van !let werk client ver
staan : de tloor de arbeicler normale af te 
leggen weg om zieh van zijn verblijf of 
van de plaats waar hij gaat eten naar cle 
plaats waar llij zijn werk verricht te be
geven, en omgekeercl n, en, anderzijds, 
c< onder aan de nnrmale weg ona;fseheic1e-
1ijk n'rbonclen risieo client verstaan : ie
ller risico llat enig verbanc1 llouclt met de 
nooclzakelijkheid, waarin de arbeider zicll 
bevinclt, om zich te verplnntsen ten eincle 
zich nnar de hierboven becloelc'te plaatsen 
te beg~)ven en ervnn terng te keren. De 
font die geen enkel verbancl houdt met cle 
af te leggen weg worclt in het <c risico 11 

niet begrepen n ; 
Overwegencle dat de bestreden beslissing 

er op wijst clat, op cle dag van het onge
val, De Raad zicll, daartoe uitgenocligcl, 
bega:f' nanr de kantoren van de « Somef 1>, 

vennootsclla]J in wier c1ienst hij was, Co
ronmeusekani te Luik; dat, toen llij, om
streeks de middag, cUe lokalen verliet, in 
Dlaats van terug ann boorc1 te gaan om er 
zijn maal te gebrniken, zoals de omstan
digheclen Ya11 tijcl en pl aats l!et hem toe
lieten, verweercler zich ging laten fotogrn
feren, waarna hij zicl! begaf naar het 
cafe Berx (gelegen Coronmensekani, niet 
ver van de kantoren van de << Somef 11), 

gelegenlleicl we1ke l!ij gewoonlijk bezocl!t, 
nls hij naar de stnd ging, waar zijn brie
ven toekwamen en wa:u hij andere scllip
pers untmoette, en clat hij er de spijzen 
nuttigde welke hij medegenomen had, be
nevens bier; clat hij, bij het verlaten van 
het cafe Berx, poogcle op een tramwagen 
van lijn u te springen, welke naur de stad 
reed, llande1ing cUe het ongeval veroor
zaakte; 

Overwegencle dat de rechter over de 
gt·ond van mening is dat, tot op het ogen
blik waarop hij de kantoren van cle 
<< Somef l) verlaten heeft, De Raad zich 
bimaen de perken van het arbeidscontract 
gehouclen lleeft; dat het zonder belang 
is na te gaan of l!et bez@ek dat hij aan 
de fotograaf bracht al clan niet een 
handeling nitmaakte welke tot de uitvoe
ring van dit contract behoorde, verrnits 
hij, als hij zich naar het cafe Berx begaf, 

in elk geval en onbetwistbaar nit de sfeer 
\'an zijn eontractnele verhintenis~;en trad; 

Maar overwegencle da t llet bestreden 
vom1is clnarna vaststelt dat de lengte van 
de weg die moet afgelegcl worden om zich 
van de k>mtoren van cle << Somef 11 naar de 
boot te begeven, clezelfde is als deze van 
het cafe Berx naar cle boot; 

Dat alzo, volgens de bestreclen beslis
sing, de poging van De Raacl, om in de 
rijdende tram te stUgen, geographisch ge
legen is op de normale weg bepaalcl door 
artikel 1, alinea 2, van cle besluitwet van 
13 December 1H45, en clat het ongeval zich 
te 14 u. 30 ten laatste voorgedaan heeft, 
vermits het verwijl van aanlegger bij de 
fotograaf en in het cafe Berx maar twee 
nreu en half gevergd lleeft; 

Overwegende clat . de rechter over de 
groncl nog de mening toegedaan is clat een 
Hehipper, cUe zich aan wal bevindt op het 
unr van een maaltijd en op een tamelijk 
grote afstancl van zijn boot, wat gaat ge
brniken in een gelegenheicl zoals het cafe 
Berx, en clat, inclien aanlegger er bier ge
dronken heeft, het niet met zekerheicl uit 
de gegevens van de zaak blijkt, clat zoals 
aanlegger staancle houclt, hij zich in een 
vulkomen dronken toestancl bevoncl; clat 
hij nit de verscheiclene hierboven aange
haalcle vaststellingen besluit, dat de font 
begaan door De Raacl, cUe de normale weg 
aflegcle tnssen het cafe Berx, waar hij ge
geten had, en de plaats waar zijn boot ge
meerd lag, door te pogen op een rijdende 
tram te springen, font die des te zwaarder 
was daar verweerder, in zekere mate, on
der invloecl van de drank was, het be
clrijfshoofd niet vrijstelt ; . 

Overwegende tlat de gevolgtrekking 
"'elke het helltreclen vonnis alclus afleidt 
nit de feiticm c1ie het vnststelt, volledig 
overeenkomt tegelijk met het versing aan 
de Regent, hetwelk de besluitwet van 
lB December lH45 voorafgaat, en hetwe1k 
:t anstipt dnt <<de normale weg niet altijd 
Pen weg betekent cUe zoncler onclerbreking· 
afgelegtl worclt, daar dezes lengte opont
houd knn •ergen om nit te rusten of om 
zich herov te frissen )), zomede met arti
kel 2 nm gezegcle besluitwet, hetwelk be
pnnlt dnt <c onc1er << aan de normale weg 
onafscheide1ijk verbonden risico 11 client 
verstaan : ieder risico clat enig verbancl 
hondt met de noodzakelijkheid waarin de 
arbeider zich bevindt, om zich te ver
plaatsen ... ; terwijl cle font die geen enkel 
verbnnd houdt met de af te leggen weg 
nit het risico client gesloten te worden >l; 

01·erwegende clat, het feit clat hij gaan 
eten is niet ver van de kantoren van 
zijn werkgever, en in cle nabijheid van cle 
plaats waar hij cle tram moest nemen om 
terng aan boorc1 te gaan, alzo gerecht
vaarcligcl zijnde, bet geen bel:mg heeft 
dat hij, om het cafe Berx te kiezen, niet 
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enkel door de nooclzakelijkheicl om wat te 
gebruiken geclreven wercl, maar, claaren
boven, door meer persoonlijke beweegre
clenen; 

Dat inclien hi.i zelfs de font begaan 
heeft zich wat te lang op te houden en 
!let gebruik van drank te overdrijven, 
!let geenszins bewezen is, zoals door !let 
bestreclen vonnis onclerstreept wordt, clat 
hij zich in een volkomen dronken toestand 
zou bevonden hebben; 

Dat !let ongeval· zich trouwens voorge
da::m heeft tussen de plaats waar De Raad 
gegeten had en de boot a an wier boorcl. hij 
zich moest begeven, en op de normale weg 
die hi.i moest afleggen om zich naar cleze 
laatste plaats, waar hij zijn werk ver
riclltte, te begeven; 

Dat Het midclel naar recllt faalt; 
Over het tweecle miclclel : schencling van 

de artikelen 97 van de GFonclwet, 1101, 
1134, 1319, 1320 van !let Bnrgerlijk Wet
hoek, 61, 77, 78, 141, 142 van !let Wetboek 
nm bnrgerlijke rechtspleging, 1 en 2 van 
de J)eslnitwet van 13 December 1945 be
treffende de vergoecling van de schacle 
voortsprnitende nit ongevallen die zich op 
rle weg naar of van het werk voorcloen, 
l, 2, 3-, 12, 14, 1G en 16 van de samen
geonlende wetten op de vergoeding van de 
scllade voortsprnitencle nit de arbeiflson
gevallen, cloorclat het bestreden vonnis er
kent clat het ongeval te wijten is aan de 
font van verweercler die op een rijclende 
tram lleeft will en svringen en da t die 
font des te zwaardet was daar De Raacl 
''in een zekere mate onder invloed van de 
drank was ll, en niettemin het ongeval be
scllonwt als vallend onder toepassing van 
de beslnitwet van 13 December 1945 om
dat << die font, welke begaan werd tijdens 
!let afleggen van de normale weg, !let be
clrijfshoofcl niet vrijstelt ll, clit zoncler ant
,voorcl te verstrekken op het midclel clat, 
bij conclnsies, door aanlegster opgewor
pen wenl, dan wanneer deze bij concln
sies O\)Wierp « dat indien, somtijds, de 
font, begaan door !let slaclltoffer dat op 
een rijdencle tram SJH'ingt, de vergoe
<ling, wegens arbeidsongeval, van !let on
geval lletwelk er nit voortkomt niet nit
slnit, clit niet kan gelden voor de font 
welke verweerder begaan lleeft waar hij 
rlie hancleling nitvoerde na· zicll bedron
ken te hebben, feit clat zelf geen enkel 
verbancl llondt met !let afleggen van de 
weg naar of van !let werk, alclns de nit
zomlering inroer)end die door artikel 2, 
alinea 2, van de beslnitwet van 13 Decem
ber 1945 voorzien is : 

Over het eerste onclercleel : 
Overwegencle dat aanlegger tle besti'e

<len beslissing verwijt geen antwoorcl 
verstrekt te hebben op het door hem bij 
conclnsies ontwikkeld middel, volgens 

hetwelk « inclien somtijds de font, begaan 
door het slachtoffer dat op een rijclende 
tram springt de vergoeding, wegens ar
beiclsongeval, van !let ongeval lletwelk er 
nit vnortkomt, niet nitsluit, clit niet kan 
geltlen voor de font welke verweerder be
gaan heeft door die handeling nit te voe
ren na zich bedronken te hebben ll; 

Overwegencle dat de rechter· over de 
grond dit middel beantwoorcl heeft, zoals 
nit volgende overwegingen blijkt : « Over
wegende dat niet door appellant betwist 
wordt dat hij bier gedronken l!eeft, ma~r 
clat niet met zekerheid nit de gegevetts 
van cle zaak blijkt dat ·llij, zoals gein
timeerde staande l!onclt, zich in volledig 
dronken toestand bevontl; dat dienaan
gaande, !let getnigenis nm de huisbe
waarcler van het gasthuis geenszins een 
overtuiging km,l tot stimd brengen, even
min als de overige in het dossier opgeno
men yerklaringe~l; clat, in tegenstelling 
met wat in het beroepen Yonnis gezegrl 
wordt, !let niet op de weg naar of van het 
werk is dat De Raad alcoholhoudencle 
drunken gedronken heeft ; clat de weg 
naar of nm het werk inderdaad begon 
aan de uitgang van het cafe en dat het 
alleen op de plaats is waar hij zijn maal
tijtlen nuttigcle clnt De Raad bier gebruikt 
heeft )) ; 

Overwegende, immers, clat het bestreclen 
von11is de conclusies beantwoord lieeft 
wanneer het ~'aststelt clat het bij conchl
sies ingeroepen feit, hetwelk aan het in dit 
onclerdeel aangevoerd mid del tot grond
slag client, niet bewezen is ; 

Dat tlit ondei·deel van het middel in 
feite niet opgaat; 

OveF het tweecle onderdeel : 
OverwegeHcle clat clit ondercleel van llet 

middel de schemling opwerpt van de be
palingen van de smnengeordencle wetten 
betreffende de vergoecling van de schade 
voortsprnitende nit de arbeidsongevallen 
en van de artikelen 1 en 2 van de besluit
wet nm 13 DeC'ember 194G, om beslist te 
hebben cTat veFweenler l'echt heeft op de 
door die wetgeving voorziene vergoedin
gen; vermits de dronken toestand waarin 
deze zicll zou bevonclen hebben, feit dat 
geen enkel verband houcl't: met het afleg
gen van de weg nnar of van !let werk, de 
toepassing van de uitzondering mede
brengt welke voorzien is door artikel 2, 
al'iilea 2, Yan de besluitwet van 13 Decem
ber 19.45; 

Overwegencle cla t nit de vaststellingen 
van d'e rechter over de groncl blijkt dat 
verweercler zicll in eerr zekere mate onde1: 
invloed van de drank bevoncl, maar dat 
er geenszins nit blijkt dat hij zich, zoals 
aanlegger staande houdt, in een volkomen 
drunken toestand bevoncl ; 

Dat dit onderdeel van het middel zowel 
reclltelijke als feitelijke grondslag mist; 
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Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder. 

19 October 1950. - 1° kamer. - Voo1·
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
VeTslnuueveT, H. Demoulin. - Gelijkltti
clenfle concltts·ie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. della Faille cl'Huysse en Veldekens. 

2" KAMER. - 23 October 1950 
1° VOORZIENING IN VERBREKING.

Von:r<r. - STRAFZAKEN. - VooRZIENING IN
'oESTELD IliJ ZENDBRIEF. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
TERMIJN. - STRA~'ZAKEN. - BURGERLIJKE 
\'ORDERING. - ARREST DAT ZIOH ER TOE BE
PERKT EEN PROVISIONELE VERGOEDING TOE TE 
KENNEN EN EEN DESKUNDIG ONDERZOEK TE BE
\'I~LIGN. -. VoOHZIENING VOOR DE EINDBESLIR
SING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Is niet ontvnnlcelijk fle voo1·ziening in
rJestelcl, in sfl·njzalcen, bij anngetekenfl 
schrijven gericht awn cle grijfie1· van het 
1'echtscollerm flnt cle best1·eclen beslissing 
rJetvez(3n heeft (1). (Wetb. van strafv .. 
art. 417.) 

2° Is niet ontvankeUjlc fle vooTz·iening 
v661' cle eincl'(Jesl'issing ·ingestelcl teuen fle 
beslissing clie, ove1· cle voTfle1'inu van cle 
burgm·lijlce paTtij ititsprnnk doenfle, 
Z'ich er toe bepe·rlct hanr een provis·io
nele veTgoeflinu toe te kennen en een 
flesl.:wncUg onfle·rzoelc te bevelen, (2). 
(Wetb. van strafv., art. 416.) 

(WALSCHOTS EN ANDEHEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

I. Wat betreft de voorziening ingesteld 
door Pieter Walschots : 

Overwegende dat, naar luid van de be
paling van artikel 417 van het Wet
boek van strafvordering, de verklaring 
tot verbreking client te worden gedaan 
aan de griffier van het rechtscollege dat 
c1e bestreden beslissing heeft gewezen, 
door de veroordeelde partij, haar pleitbe
zorger of een bijzonder gemachtlgde en 

(1) Verbr., 24 Juni 1940 (B1tll. en PAsrc., 
1940, I, 176). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie r.amelijk verbr., 
16 October 1950 (Bull. en PAsrc., 1950, I, 64) . 

.. 

door deze en de griffier moet worden on
dertekend ; 

Overwegende dat deze door de wet voor
geschreven rechtsvormen substantieel zijn 
en door geen andere kunnen worden ver
vangen; 

Overwegende dat, waar aanlegger zijn 
voorziening heeft ingesteld bij aangete
kend schrijven gestuurd naar de griffie 
van het Hof van beroep te Gent, zijn 
voorziening niet in de door de wet vereiste 
rechtsvormen werd ingeleid en derh'alve 
niet ontvankelijk is ; 

II. Wat betreft de voorziening ingesteld 
door de andere aanleggers : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
slechts uitspraak heeft gedaan, binnen de 
perken van de beschikking van verwijzing 
011 27 December 1949 gewezen door het Hof 
van verbreking welke de zaa)r bij het 
Hof van beroep te Gent aanhangig heeft 
gemaakt, aileen wat betreft de burgerlijke 
vorderingen welke waren gesteund op de 
betichtingen B. e, D. e, E. c, en F', en 
derhalve enkel over de eis tot schadeloos
stelling ingesteld door verweerder Corneel 
Franken wegens vernieling van roerende 
voorwerpen en huisafsluitingen, en over 
de eis van verweerster Van Baele tot ver
goecling wegens slagen of verwondingen 
en belecligingen ; 

A. In zover de voorzieningen zijn ge
richt tegen de beslissing van het bestreden 
arrest over de burgerlijke vordering inge
stelcl door Corneel Franken wegens ver
nieling van roerende voorwerpen en huis
afsluitingen : 

Overwegencle dat aanleggers Aclriaan 
Havermans en Regina Havermans, door 
het bestreclen arrest niet werden veroor
cleelcl tot vergoecling van verweercler Cor
neel Franken wegens schade veroor
zaakt door de vernieling van roerende 
voorwerpen en huisafsluitingen; dat hun 
voorzieningen, in zover zij gericht zijn te
gen de beslissing van het bestreden arrest 
waarbij schadeloosstelling wordt toege
staan aan verweerder Corneel Franken 
wegens vernieling van roerende goederen 
en hnisafsluitingen, derhalve geen voor
werp hebben; 

Overwegende dat, wat betreft de andere 
aanleggers, het bestreden arrest, zonder 
meer, een vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Turnhout van 11 Maart 
1949 bevestigt waarbij zij werden veroor
deeld, wegens vernieling- van roerende 
goederen en huisafsluitingen tot betaling 
aan verweerder Corneel Franken van een 
provisionele vergoeding van 50.000 frank 
en waarbij een deskundige werd aange
stelcl om de opgelopen schade te beramen ; 

Overwegende, -dat die. beslissing geen 
einde stelt aan het geschil; dat zij slechts 
een voorbereidende of onderzoeksbeschik-
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king, vreemd aan de bevoegdheid, uit
maakt en zij derhalve bij toepassing van 
artikel 416 van het Wetboek van strafvor
dering niet v66r llet eindarrest vatbaar 
is voor voorziening in verbreking ; 

B. In zover de voorzieningen zijn ge
richt tegen de beslissing van het bestre
den arrest betreffende de burgerlijke vor
dering ingesteld door Maria Van Baelen 
wegens schade veroorzaakt door slagen of 
verwondingen en beledigingen : 

Overwegende dat aanleggers Adriaan 
Havermans en: Regina Havermans geen 
middelen aanvoeren tot staving hunner 
voorzieningen en dat llet Hof er geen 
ambtshalve opwerpt; 

Overwegende dat de andere aanleggers 
door het bestreden arrest niet werden ver
oordeeld tot betaling van schadevergoe
ding aan verweerster Maria Van Baelen 
wegens slagen of verwonclingen en beledi
gingen; dat hun voorzieningen, in zover 
zij gericht zijn tegen de bescllikking van 
llet bestreden arrest waarbij nit dien 
lloofcle vergoecling wordt toegekend aan 
Maria Van Baelen, dientengevolge geen 
voorwerp hebben ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; v~roordeelt aanleggers elk tot een 
vijftiende van de kosten. 

23 October 1950. - 28 kamer. - Vom·. 
zitte1·, H. de Cocqueau cles Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
oev(w, H. Vandermersch.- - Gelijl.-l·ui
rlende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 23 October 1950 

1° HUUH VAN WERK. - AnnEIDSCON
'l'HAC'l'. - BEZOLDIGING VAN DE ARBEIDER. 
- RECHT VOOR DE . WERKGEVER RET LOON 
DOOR .EEN DEHDE TE DOEN BETALEN. 

2° MIDDELEN TO'.r VERBHEKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT DE BESTHEDEN 
BESLiSSING VEllWI.JT EEN VASTSTELLING NIET 
TE DOEN. - V ASTSTELLING DOOR DE BESLIS
SING GEOAAN. - :i\1JDDEL DAT GRONDSLAG MIR'l' 
IN FEI'fE. 

1 o Opdat e·r nrbeidscontnwt weze wordt 
er n·iet ve1·eist rlnt de werlroever zich er 
toe ·~;erbinclt tJCrsoonUjk het bedongen 
loon nwn de a.1·1Je·ideT te betalen; het 
-is hem n·iet ve·rboden het loon te zijner 
o·ntlast-inrt doo·r een denle te doen beta
len (1). (Wet van 10 Maart 1900, art. 1.) 

(1) Vl(rbr., 10 Februari 1938 (Arr. Verbr., 
1938, biz. 18; Bttll. en PASIC., 1938, I, 40); 
23 December 194-3 (An·. Fc·rbT., 1944, blz. 58; 
Bull. en PASIC., 1944, I, 121). 

2° .Mist (JTOndslag i:n fe-ite, het m-iddel clat 
de bestreden beslissing verwijt een vast
stall-ing n·iet gedaan te hebben wellre 
dam· clie besl-issi.n.g wo1·dt gedaan (2). 

(LETERME.) 

ARREST. 

HE'.r HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 Mei 1950 door de Correctio
nele Rechtbank te leper gewezen; 

Over het eerste middel : scllending van 
de artikelen 1 van de wet van 10 Maart 
1900 en 97 van de Gronclwet, doordat 
het bestreden vonnis niet beslist dat de 
werkHeclen, die llet clorsmachien volgden, 
een arbeidscontract lladden afgesloten met 
aanlegger en dat de wettelijke voorwaar
den, door cle wet bepaalcl, voorhanden 
waren: 

Overwegencle clat, naar luid van de be
paling van artikel 1 van de wet van 
10 Maart 1900, tot llet ontstaan van een 
arbeidscontract tussen werknemer en 
werkgever, volstaat dat door -de werkne" 
mers cle verbintenis wor'cle aangegaan 
llandenarbeid te verricllten onder llet ge~ 
zag, de leicling en het toezicht van de 
werkgever, tegen een te betalen loon; clat 
niet worclt vereist dat de werkgever zich 
bovendien tevens verplichte zelf en per
soonlijk llet bedongen loon nit te keren; 
dat geen enkele bepaling van cle wet aan 
cle werkgever verbiedt llet besproken loon 
door een derde te zijner outlasting te cloen 
nitbetalen; 

Overweg·ende clat, waar het bestreden 
vonnis er op wijst clat cc volgens de gebrni
ken van cle streek de dorswerklieden ge
woonlijk aangenomen worden door cle. 
clorsondernemers ll dat zulks in onderha, 
vig g·eval cc tronwens bevestigd wordt door 
de werklieden zelf )) ; dat volgens de ver
klariug van Andre Catteeuw, een dezer 
werklieden, cc de landbouwer zich heeft te 
wenden tot de dorsondernemer, de be
klaagde, zo het werk dezer werklieden 
geen voldoening zon geven )) ; dat cc de 
werklieden tevens de aan beklaagde toebe
horende dorsmacllien volgen van de ene 
llofstede naar de andere en clit gedurende 
verschillencle weken in akkoord met be
klaagde en volgens zijn bevelen )) en dat 
cc het ook beklaagde is die de huur be~ 
paalt ll, het voldoencle aantoont dat de 
werklieden voor welke de door het konink
lijk besluit van 27 December 1937 voor
ziene afhondingen niet werden gedaan en 
de werkgeversbijclrage niet werd gestort 
wel clegelijk werkzaam zijn geweest tegen 

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
28 Juni 1950 (1irr. T'erb1·., 1950, blz. 677; Bull. 
en PASIC., 1950, I, 771). 
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een te betalen loon onder het gezag, de 
leiding en het toezicht van aanlegger; dat 
het alclus in onderhavig geval behoorlijk 
het bestaan heeft vastgesteld van de be
standdelen van een arbeidscontract voor
zien bij artikel 1 van de wet van 
10 Maart 1900 ; 

Overwegende dat het middel derhalve 
in feite niet opgaat ; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 2 en 3 van het koninklijk be
sluit van 27 December 1937 en 97 van de 
Grondwet, · doordat alhoewel aanlegger in 
:djn conclusies er de nadrnk op legde clat 
hij de werkgever niet was en aldus niet 
verplicht kon worden de afhoudingen en 
stortingen te cloen, de rechtbank zich be
perkt tot de eenvoudige vaststelling dat 
de noclige afhoudingen nit hoofde van so
ciale wetten een kwestie is die tussen 
landbouwer en dorsondernemer client ge
regeld te worden : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich er toe niet beperkt te verklaren dat 
« de nodige te geschieden afhouclingen uit 
hoofde van sociale wetten een kwestie is 
t·e regelen tnssen de landbouwer en de 
llorsonderneiner )) ; dat het bovenclien, 
zoals reeds uiteengezet werd in ant
woord op het eerste middel, uit verschei
dene vaststellingen afieidt dat de arbei
ders voor welke de door de wet opgelegde 
afhoudingen niet werden gedaan en de 
vereiste bijdragen niet werden gestort, 
werkzaam zijn geweest onder aanleggers 
leiding en gezag, tegen een door hem be
paalde vergelding ; 

Overwegencle da t clie vaststellingen vol
Htaan om behoorlijk de in het middel 
bedoelde conclusies van aanlegger te be
antwoorden, en om- de veroordeling te 
rechtvaardigen welke tegen aanlegger 
werd uitgesproken bij toepassing van 
de artikelen 67, 68 en 74 van de wet van 
15 December 1937 en van het besluit van 
de Regent van 12 September 1946 ; 

Overwegende dat het middel derhalve 
niet kan worden aangenomen ; 

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

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

23 October 1950. - 2e kamer. -' Vo01'
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
ffCVe1', H. Vandermersch. - GeUiklui
clende concl!ts·ie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, aclvocaa t-generaal. 

2c KAMER. ~ 23 October 1950 
1° OORLOG. - BESOHERMING VAN DE GE

ALLIEERDE- LEGERS. - 0MKOPING VAN EEN 
PERSOON DEEL UITMAKEND VAN O)l' IN HET GE
VOLG VAN EEN IN BELGIE OPTREDEND GEAL
r.mERD LEGER. - JHISDRIJF VOOHZIEN DOOR 
ARTIKEL 2 VAN DE BESLUITWET YAN 
24 MEr 1944. 

2° WE'l' EN KONINKLIJK BESLUIT.
TE_RUGWERKENDE KR-ACHT. - AR-TlKEL 2, 
ALINEA 2, VAN HET STHAFWE'l'BOEK. - NIET
'l'OE!'ASHELI.JK IN GEVAL \'AN BERECHTING, 
LATER- DAN DE TOEPASSEL!.JKHEIDSDUUR VAN 
DE BESLUI'fWET VAN 24 MEl 1944 BE'l'REF
l.''ENDE DE BJCSCHERMING YAN DE GEALLIEEHDE 
LEGERS, VAN EEN INBHEUK OP EEN VAN ZIJN 
BEPALINGEN GEPLEEGD WANNEER HE'l' NOG VAN 
KBACHT WAS. 

3° MEDEPLICHTIGHEID. - HULP m• 
B!.JSTAND. - NODDZAKELI.JKHEID VAN PO
SI'l'IEVE VOORAFGAANDE OF SAMENGAANDE DAAD. 

1° De omkop-iu (/ vnn een JH3·rsoon clie cleel 
witmajalct van of in het gevolg is van een 
,qeall-ieerd in BelgW optn;clencl lege1·, rJe
pleegrl t-ijrlens cle toepasselijlcheicl8rl1tur 
van cle besvnitwet van 24 j]fe·i 1944 be
t!·efjencle cle bescherm·ing van cle geal-
7-iee·i'de legers, wonlt met C01TecUonele 
8t-l'affcn door nrt-i kel 2 vwn rUe besl!l-it-
wet liestmft. 

1 
· 

2° De omstnncligheid, dat cle besluitwet 
van 24 1II ei 1944 betreffende cle bescher
ming van de -.qeall-iee1·cle legers opgehou
llen heeft ·toepassel-ijlc te zijn, belet rle 
11ete-ugeUnu niet vnn cle ·inlweuken op (lie 
lw8luit·wet yepleegd wa-n·1wer cler~c nor1 
vnn ],yacht was, clc 1·egel vnn nl-inect 2 
-vwn nrtikel 2 vnn het St·rafwetboelc in 
(leruel-ijke mntede n·iet van toepassinu 
.'l!i:imle (1). 

3° Een pos-itievc voo·rafgaancle of samen
ynnncle dnacl kan cle hu.lp of de bijstancl 
vom·zien in hoofclstulc VII van boelc 1 
·vnn het Stntfwetboelc, 1titmnkcn (2). 
(Strafw., art. 66 en 67.) 

(1 ° PllOCUREUH-GENERAAL TE GEN'l', '1'. MADOU 
l~N 1 1'HAN~SEN; 2° VERHEECKE EN FTIANSSEN.) 

ARR-EST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Zie verbr., 4 Juli 1949 (A•·r. rerln·., 191-9, 
biz. 443; Bull. en PAsrc., 1949, I, 502) en nota 2. 

(2) 1-IAus, bel. I, n' 446, biz. 343.; verbr., 
10 Augustus 1868 (Bull. en PAsrc., 1869, I, 90) 
en de conclusie van advocaat-generaal Clo
quette; 8 Mei 1922 (ibid., 1922, I, 279); 23 Mei 
1949 (Arr. Yerln·., 1949, biz. 3,13; Bull. en 
PAsrc., 19,19, I, 388); verbr. Fr., 26 October 
1912 (PAsrc., 1913, IV, 43) ; 15 J anuari 19~8 
(D. H., 1948, 100) ~n nota. 



-73 

arrest, op 15 April 1950 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

A. Voor zoveel de eisen tot verbreking 
zijn gericht tegen de beslissing over de 
publieke vordering : 

·r. Met betrekking tot de voorziening 
van het openbaar ministerie : 

Over het enig midclel : schencling van 
artikel 4 van de besluitwet del. 24 Mei 
1944 tot bescherming van de geallieerde 
legers, doonlat de bestreclen beslissing 
verklaart dat het s1tb litt. E van de te
lastleg·g·ing· omse!Jreven feit niet onder de 
toepassing van de Belgische strafwet valt 
en clientengevolge de beklaagden, die we
gens clit feit werclen vervolgcl, van die be
tichting ontslaat, wanneer becloelcl feit 
uitdrukkelijk is voorzien en strafbaar ge
steld door de in het middel aangeduicle 
wetsbepaling : 

Overwegende clat s1tb litt. E van de be
tichting Franssen en Maclou ten laste 
worclt gelegcl te Gent, eincle Januari en 
begin Februari 19,15, door beloften, aanbie
dingen, giften of · geschenken een persoon 
deel uitmakenll van of in het gevolg van 
een in BelgH:\ optreclend geallieercl leger te 
hebben omgekocht om een zelfs recht
matige cloch geen vergoecling medebren
gende daacl van zijn ambt of van zijn be
cliening, ofwel de onthouding van een 
claad die tot de kring van zijn ambtsplich
ten behoort, te bekomen; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
Franssen en Madou van becloelde betich
ting heeft ontslagen op deze enige grand 
dat artikel 252 van het Strafwetboek uit
:-;!uitend de bescherming van de Belgische 
O]Jeubare orde nastreeft en derhalve ai
leen bedoelt de personen belast met een 
<menbare Belgische clienst en geenszins 
deze welke, zoals de officieren van de 
« Civil Affairs ,,, ambtenaren van een 
vreemde macht zijn; 

Overwegende dat bewust feit, gepleegd 
binnen de tijdruimte vermelcl ·in de be
tichting, uitclrukkelijk is voorzien en met 
correctionele straffen strafbaar gestelcl 
door cle besluitwet van 24 Mei 1944, arti
kel 4; dat clit attikel een tijdelijke wets
bepaling is waarop artikel 2 van het Straf
wetboek niet van toepassing is; 

Overwegende dat de verjaring van de 
]lllblieke vordering volgencle nit de telast
gelegde feiten gestuit werd door het ter 
terechtzitting van 27 Januari 1948 van de' 
correctionele rechtbank gedane onder
zoek; 

Dat nit het vorenstaancle volgt dat, be
slissende zoals hierboven is gezegcl, het 
bestreclen arrest artikel 4 van de besluit
wet dd. 24 Mei 1944. heeft geschonden ; 

Dat dienvolgens het middel gegrond is; 

II. Met betrekking tot cle voorziening 
van Verheecke : 

Over de twee miclclelen samengevoegd, 
het eerste : schencling van de artikelen 97 
van de Gronclwet, 66, 67, 69 van het Straf
wetboek, doorclat het bestreden arrest 
aanlegger veroorcleelt wegens tle beticll
ting B, als volgt omscllreven : << Als me
deplichtige om onderrichtingen gegeven te 
hebben om het feit te plegen of wape
nen, werktuigen of elk ancler miclclel 
verschaft te hebben clie tot het wanbedrijf 
hebben gecliencl, wel wetende dat zij daar
toe moesten dienen of buiten het geval bij 
paragraaf 3 van artikel 66 van het Straf
wetboek voorzien, met hun weten de da- . 
ders van. het wanbeclrijf geholpen of bij
gestaan te hebben in de hanclelingen welke. 
het feit voorbereW of vergemakkelijkt, of
wel in clie welke het voltooid hebben, ten 
nadele van de samenwerkende vennoot
schap Belgisch Syndicaat voor inlanclse 
wol, circa 23.000 kg. wol, roerende a an een 
ander toebehorencle zaken beclriegelijk weg
genomen te hebben ,,, met ten nadele van 
aanlegger slechts vast te stellen tlat, waar 
hij wist clat er lloogstens 12 ton wol aan 
Maclou verlwcht waren, hij sclmlclig is als 
mecleplichtige aan de beclriegelijke ont
vreemcling, om een grotere hoeveellleicl 
te llebben Iaten wegllalen, << vermits door 
zijn tussenkomst {le uitvoering- van het 
wanbedrijf vergemakkelijkt werd '' ; dan 
wanneer, het feit zich tegen het plegen 
van een misdrijf niet te verzetten, zelfs 
inclien het de uitvoering van het wanbe.
drijf vergemakkelijkt, geen daacl uit
maakt van meclepliclltigllei<l luiclens cle 
artikelen 66, 67, 69 van llet Strafwetboek 
en, namelijk, geen tussenkomst in het 
plegen van het misclrijf, en dan wanneer 
geen daad clie binnen cle perken van die 
wetsbepalingen valt tegen aanlegger door 
llet bestreden arrest aangenomen worclt ; 
llet tweecle : schencling van de artikelen 97 
van de Gronclwet, 67, 68, 69 van het Straf
wetboek, 1101, 1134, 1319, 1320 van llet 

. Burgerlijk Wetboek, doorclat het bestre-
clen arrest ten laste van aanlegger het feit 
legt << dat, waar hij wist clat er hoog-
stens 12 ton wol aan lVIadou verkocht wa
ren, hij sclmlclig is als mecleplichtige aan 
cle bedriegelijke ontvreemcling, om een 
grotere lloeveelheid te hebben laten weg
halen, vermits door zijn tussenkoinst rle 
uitvoering van het wanbedrijf vergemak
kelijkt wercl '' en hem wegens mecleplich
tigheicl te veroorclelen, clit zonder vast te 
stellen clat aanlegger met het bewaren van 
kwestieuse wol gelast was en zoncler zijn 
conclusies, cUe zulks uitclrukkelijk betwist
ten, te beantwoorden, dan wanneer aan
legger in gemelcle conclusies gelden deed : 
a) clat de goecleren <<hem niet overhan
digd zijn geweest daar op het ogenblik 
van hun aankomst hij in gevangenschap 
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was (door de Duitsers aangehouden) >>; 
b) dat «de, goederen ook niet in bewaring 
werden gegeven aan fle Entrep6ts et Ma
gasins generaux » bij wie aanlegger in 
dienst was ; dat « er geen bewaargeving 
kan bestaan », dat er slechts << verhnring 
van lokalen » bestond; dat « Verheecke 
nooit de minste verplichting op zich nam 
de wol te bewaren of er enige bestemming 
aan te geven », wat de betwisting uit
maakte van elke verplichting om zich te
gen het weghalen van de wol te verzetten, 
waaruit volgde dat, door zich tegen dit 
wegha len niet te verzetten, aanlegger 
geen daad van mecleplichtigheid had kun
nen plegen: 

Overwegende clat de , cleelneming aan 
een misdrijf, waarop hoofdstuk VII van 
boek I van het Strafwetboek van toepas
sing is, dan alleen strafbaar is wanneer 
al de voorwaarden voorzien door de arti
kelen 66 en volgende van dat wetboek 
vervnld zijn, meer bepaalclelijk, wanneer 
de beklaagde aan het plegen deelgenomen 
heeft op een van cle door voormelde arti
kelen voorziene wijzen; 

Overwegende dat, bij regelmatig voor 
het hof van beroep genomen conclnsies 
aanlegger heeft betwist dat bewuste voor
waarden ten deze aanwezig zijn en heeft 
staande gehonclen clat, zelfs in de veron
tlerstelling dat hij wist dat een misclrijf 
gepleegd ging worden en hij niets heeft 
gedaan om dat te verhinderen, clit niet 
volstond om hem als dader van of mecle
plichtige aan dat misdrijf te veroordelen, 
dat het niet bewezen was dat hij daad
werkelijk hulp of bijstand tot het plegen 
heeft verleend, noch dat hij onderrichtin
gen lleeft gegeven om llet feit te plegen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zicll beperkt daarop te antwoorden dat het 
vaststaat dat aanlegger wist dat min dan 
12 ton wol aan Madon verkocht waren ge
weest, dat hij desondanks een grotere 
lloeveelheid heeft laten weghalen, clien
volgens medeplichtig is aan de diefstal 
om, door zijn tussenkomst, de nitvoering 
van het wanbedrijf te hebben vergemak
kelijkt; dat het arrest er ook op wijst dat 
aanlegger een geldelijke beloning van Ma-· 
don heeft ontvangen, dus nit de diefstal 
een voordeel getrokken heeft, hetgeen zijn 
medeplichtigheid bewijst; 

Dat nit geen van de vermelclingen van 
de bestreden beslissing kan worden afge
leicl clat aanlegger een handeling heeft 
verticht en door clie handeling de daders 
hnlp of bijstand heeft verleend in de voor
waarden bepaald door de artikelen 66, 
alinea 3, 67, alinea 4, van het Strafwet
boek noch hun onderrichtingen heeft ge
geven om het feit te plegen; 

Overwegende dat alleen een positieve 
voorafgaande of begeleidende daad de in 
hoofdstnk VII, boek I, van het Strafwet-

boek voorziene hnlp of bijstand kan nit
maken; 

Dat het bestaan van een foutieve daad 
niet volgt nit het feit chit de beklaagde 
vobrdeel heeft getrokken nit het misdrijf 
waarvan hij het plegen niet verhinderd 
heeft; 

Dat nit het vorenstaancle volgt dat het 
bestreden arrest de veroordelingen, welke 
het tegen aanlegger nitspreekt, niet wette
lijk heeft gemotiveerd, dienvolgens de 
in de middelen bedoelcle wetsbepalingen 
heeft geschonden; 

III. Met betrekking tot de voorziening 
van Franssen : 

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

B. Voor zoveel de voorziening van 
Franssen de beslissing over de vordering 
van de bnrgerlijke partij bedoelt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aan de burgerlijke partijen hun eisen ont
zegt; 

Dat aldns de eis tot verbreking van 
Franssen, in zover hij kwestieuze beslis
sing bedoelt, geen voorwerp heeft ; 

Om die redenen, verbreekt llet bestreden 
arrest, doch alleen ''oor zoveel het : 1" Ma
clou en Franssen ontslaat van de betichting 
vermeld su.b litt. E van de telastlegging; 
2° Verheecke veroordeelt wegens mede
plichtigheid aan de diefstal vermeld sub 
litt. B van de telastlegging; verwen}t de 
voorziening van Franssen; beveelt dat on
derllavig arrest zal worden overgescllre
ven in de registers van het Hof van be
roep te Gent en dat melding ervan zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt Madon en Franssen ieder tot een 
derde van de kosten; laat het overige van 
de kosten de Staat ten laste; verwijst 
de alclns beperkte zaak naar het f!;of van 
beroep te Brussel. 

23 October 1950. - 2e kamer. - Voo·r
zitter, H. de Oocquean des Mottes, raacls
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Simon. - Gelijklttidende conclu.
si.e, H. Roger .Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal. 

2" KAMER. - 23 October 1950 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - FEITELI.JKE BEWERING ZON
DER STEUN lN DE RECH'l'SPLEGING. - JHIDDEL 
DA'l' FICITF.LI.JKE GRONDSLAG MIST. 

2° ONDERZOEK (IN S'J'RAFZAKEN). -
.l\1ILI'l'AlR GERECH'l'. - INRE'l'ICHTINGS'l'EL-



LING DOOR DE K[!l,JGSAUDITEUH. - DRAAG
\VI.TDTE. 

3° VERJARING (IN STRAF7.AKEN). -
PUBLIEKE VORDERING. - ElENDAADSE SAMEN
LOOP VAN MlSDRIJVEN. - VERSCHILLENDE 
VERJARINGSTERMIJNEN. - TOEPASSING VAN 
m; 1'ERMIJN, DOOR RET VEHSTRI.TKEN WAAR
VAN RET MISDRI.Jl? VERJAAR.T OAT DE ZWAAR
STE STRAJo" MEDEBHENGT. 

4° VERBREKING. - BEVDEGDREID. 
STRAFZAKEN. - BEYDEGDREID VAN RET HDF 
OM NA TE GAAN 01!' DE PUJJLIEKE VORDERING AL 
DAN NIET VER,JAARD IS. 

1 o jlf·ist gm11dslag in fe'ite, het m·ifldel flat 
011 een feUelijke bewe·r'i.ng bent.st, flie 
geen ste~m vinflt in fle stu./cl,:en van fle 
rechtspleging (1). 

2° De aanzeggi.ng aa.n de beklaa..qfle, flom· 
de k·rij.(JS({!l!diteu:r, va.n de ntisdrijven fl·ie 
rleze te z·ijnen lnste legt, heett niet 
noodzah'eli.ik voor gevolg fl'ie rnagistmat 
.,_,an het vooTonfle?·zoel<; te ontla.sten en 
fle za.alc bij de kTij(lsmafl aanhanaig te 
rnaken (2). 

3° Wannee1· een teit verscheidene ntisflrij
ven ~titrnaakt, d·ie doo1· het verstrijken 
vnn versch-illende te1·rni.jnen ve·rja1·en, 
nwet fle ve1·ja·l'ing betrefjende het wis
flrijf, flnt fle zwaa.1·ste stmJf rnecleb1:enat, 
toegepa.st wo1·flen (3). (Strafw., art. 65.) 

4° Het Hot van verMekina is bevoe{fd orn 
in fle 1'echtspleaing na te aaan of fle 
tJublieke vo1·fle1·ing nl clan n·iet verjaa.nl 
is (4). 

(VANDENURANDE, 'f. JlELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 2 Maart 1950 door bet Militair 
Gerecbtshof, zetelende te Brussel, gewe
zen; 

I. Voor zoveel de voorziening is gericbt 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 29 tot 47, 128 en volgende, en 
246 van bet Wetboek van strafvordering, 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
5 December 1949 (Bttll. en PAsrc., 1950, I, 211). 

(2) Verbr., 2 Februari 1948 (Arr. Fe1'b1·., 
1948, biz. 67; Bull. en PAsiC., 1948, I, 75) en 
nota 1. 

(3} Zie verbr., 10 October en 12 December 
1949 (A•·•·· Verb,.., 1950, biz. 65 en 226; Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 71 en 246) en nota 1, biz. 246. 

(4) Verbr., 7 Juni 19,~8 (A1'1'. Ye1'b1·., 1948, 
biz. 311; Bull. en PAsiC., 1948, I, 359) en 
nota 3; 3 April 1950 (An·. Ye•·br., 1950, biz. 506; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 548). 
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3 van de besluitwet van 26 Mei 1944 be
treffende de bevoegdheid en de rechtsple
ging in zake misdaden en wanbedrijven 
tegen de veiligheid van cle Staat, 97 van 
cle Grondwet, van het gezag van bet ge
wijsde en van de· rechten van de verdedi
ging, doordat het bestredeil arrest aanleg
ger veroorcleeld heeft op groncl van een 
akte van inbetichtingstelling cld. 15 Mei 
1947 (stuk 24) clan wanneer het blijkt uit 
stuk 12 (akte van inbetichtingstelling van 
30 December 1946) uit het proces-verbaal 
van de zitting van de Krijgsraacl te Ant
werpen dd. 20 Juni 1947, uit de op die zit
ting door de krijgsraad en bet openbaar 
ministerie aanvaarde conclusies van aan
legger, dat het strafrechtelijk onclerzoek 
te zijnen laste het voorwerp heeft uitge
mankt van een bevel van niet vervolging 
betreffende clezelfcle betichting als· die 
welke in cle nieuwe akte van inbetichting
stelling del. 16 Mei 1946 omschreven wenl 
(Jan wanneer de kracht van bet gewijsde, 
clie aan dit bevel van niet vervolging ge
hecht worclt, het heropenen van het onder
zoek onmogelijk maakte tenzij op groncl 
van nieuwe feiten; clan wanneer de be
voeg·lle instanties het bestaan van derge
lijke nieuwe feiten niet vastgesteld hebben 
zoals zij ertoe verplicht waren; dan wan
neer minstens het Hof van verbreking 
zijn contrOlerecht op clat 11tmt niet kan 
uitoefenen; clan wanneer in elk geval uit 
stuk 12 blijkt, dat de krijgsaucliteur 011 
30 December 1946 door de tilde van inbe
tichtingstelling van het vercler onderzoek 
afstancl had gedaan en de zaak bij de 
krijgsraad claardoor had aanhangig ge
maakt; dan wam1eer de rechters over de 
gTond de verplichting hadden ·na te gaan 
welk gevolg gegeven wercl aan de inbetich
tingstelling van 30 December 1946 eri, bij 
het ontbreken daarvan, het krijgshof niet 
heeft kunnen beslissen dat de krijgsaucli
teur wettelijk opnieuw bevoegcl was om 
op 16 Mei 1947 een nieuwe inbetichtings
akte op te stellen; dan wanneer om de
zelfde redenen het Hof van verbreking· 
zijn controlerecht niet kan uitoefenen over 
cle wettelijkheid van het nieuw onclerzoek 
en van de procedure, die daarop g·evolgcl 
is; clan wanneer in elk geva 1 de krijgs
aucliteur na 30 December 1946 onbevoegd 
was om in zijn hoedanigheicl van auditeui' 
(niet als gerechtelijk officier) getuigen on
cler eed te verhoren, zoals dit geschied is 
voor de getuigen Ooms (stuk 14), Geenen 
(stuk 15), De Scbepper (stuk 19), Stassen 
(stuk 21), Declercq (stuk 22), Wildiers 
(stuk 23) ; dan wanneer de nietigheid van 
clit gecleelte van het onderzoek de nietig
heicl van het arrest als gevolg moet heb
ben, vermits bet arrest niet verklaard 
heeft clat het de uitgesproken veroorde
ling staafcle op het onclerzoek v66r bet 
krijgshof en het bijgevolg vermoecl moet 
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worden dat zij op bet gedeeltelijk nietig 
onderzoek gestaafd werd : 

Overwegende dat, voor zoveel het mid
del is gestennd op de scbending van het 
gezag van het gewijslle, geen enkel van de 
overgelegde processtukken het bestaan 
aantoont van een bevel van niet-vervol
ging ten gunste van aanlegger gewezen; 

Overwegende dat voor zoveel het midclel, 
op een onregelmatig verhoor van ge
tuigen door het openbaar ministerie is 
gesteund, de kennisgeving aan beklaagde 
door de krijgsauditeur van de misdrijven, 
welke deze aan gene ten laste legt, de 
pnblieke vordering niet noodzakelijker
wijze bij de krijgsraad aanhnngig maakt; 

Dat immers noch bet Wetboek van 1814 
noch de wet van 15 .Juni 1899 bepalen door 
welke handeling van de rechtspleging de 
vervolging bij becloeld rechtscollege aan
hangig wordt gemaakt; 

Dat derhalve de aanhangigmaking 
slechts het gevolg· kan zijn van een han
deling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat 
de krijgsaucliteur zich van het onderzoek 
heeft willen ontlasten en de zaak bij de 
krijgsraatl aanhangig maken; · 

Dat het bestaan van zodanige wil in 
hoofde van de krijgsauditeur in onderha
vig geval geenszins vaststaat; 

Overwegende dat, wat de beweerde 
schencUng van de rechten van de verclecli
ging aangartt, aanlegger niet aancluidt hoe 
de in het middel aangehaalrle feiten het 
uitoefenen van zijn recht tot verdecUging 
belet hebben; , · 

Dat clit gebrek aan nauwgezetheid de 
beantwoording van cUt onclercleel van het 
middel niet toelaat; 

Dat nit het bovenstaande volgt clat het 
eerste onderdeel van bet niiddel feitelijke 
grondslag mist, dat het tweede onderdeel 
zowel in feite als in recht niet opgaat en 
tlat het dercle ondercleel niet ontvanke
lijk is; 

Over het tweecle micldel : schending van 
artikel 97 van de Gronclwet, van de wet 
van 22 Maart 1940, van artikel 118bis van 
bet Strafwetboek, doordat het bestreden 
arrest, na vastgestelcl te hebben dat aan
legger beticht was : 1 o als lid van het 
V. N. V.; 2° als lid van het V. N.Y. door 
het bijwonen van politieke vergaderingen; 
3° als lid van de Oommissie van bestuurs
politiek van het V.N. V.; 4° als lwofclop" 
steller van het maandblad van bestuurs
tijdingen, uitgegeven door de Oommissie 
van bestuurspolitiek van het V.N.V.; 
5° als voorzitter van << Ik clien )), mutuali
teit van het V.N.Y., artikel 118b'is en de 
wet van 22 lVlaart 1940 overtreden te heb
ben, en na beslist te hebben, dat de pu
blieke vordering wegens inbreuk op de 
wet van 22 Maart 1940 verjaard was, aan
legger niettemin veroorcleelcl heeft wegens 
dezelfde feiten sub 1° tot 5° om·reden dat 

zij onder toepassing van artikel 118bis 
vielen, clan wanneer bet intrinsiek tegen
strijdig is cle publieke vordering wegens 
dezelfde feiten gelijktijdig verjaard en 
ontvankelijk te verklaren, dan wanneer 
bet minstens dubbelzinnig is de verjaring 
nan te nemen op groncl van de wet van 
22 Mnart 1940 en de strafbaarheicl op 
groncl van artikel llSb·is, zoncler te bepa
len welke bepaalcle feiten beschouwd wor
den a ls va lien de onder toepassing van 
art.ikel llSb·is en van de wet van 22 J\1aart 
1940 ; clan wanneer in iecler geval het be
streden arrest de conclusies in eerste aan
leg welke in hoger beroe1) werden herno
men, en de nieuwe conclusies in boger be
roep niet benntwoord heeft in zover zij 
stelden, dat al de feiten welke aanlegger 
ten Iaste gelegd waren onder toepassing 
vielen van de wet van 22 Maart 1940 en 
niet van artikel 118Ms : 

Overwegel).de clat het bestreclen arrest 
vaststelt dat de feiten van de telastleg
ging bewezen zijn, clat door het plegen er
van nanlegger zich sclmldig heeft gemaakt 
a an de miscladen voorzien door arti
kel llSb·is (oucle en nieuwe tekst) van het 
Strafwetboek en clus niet enkel daden 
heeft gesteld cUe gebeurlijk een verjaarde 
inbreuk op cle wet van 22 Mamt 1940 zon
den uitmaken ; 

Overwegencle dat, wanneer de bewezen 
verklaarde feiten verschillencle misdrijven 
nitmaken, de rechter wettelijk de veroor
deling die hij uitspreekt rechtvaarcligt 
door de vaststelling clat de publieke vor
clering, wegens het misdrijf dat grond 
geeft tot de straf die l1ij overeenkomstig 
artikel 65 van het Strafwetboek moet uit
spreken, niet verj aard is ; 

Dat er geen strrijdigheid bestaat tussen 
cUe verklaring en die welke .de publieke 
vorclering wegens clezelfde feiten anclers 
omschreven door verjaring ve1;vallen ver
klnart; 

Overwegencle dat, voor zoveel het mid
del het arrest verwijt het beschikkend 
gecleelte van eisers conclusies in eerste 
aanleg, conclusies die << voor zoveel no
dig» vo6r bet militair gerechtshof staamle 
werclen gehouclen, niet behoorlijk te heb
ben beantwoorcl,· becloelcle conclusies er 
toe strekten te cloen vaststellen dat de in 
cle clagvnarding geformuleercle telastleg
ging niet clie is van artikel llSbis van het 
Strafwetboek maar die van artikel 1 van 
de wet van 22 Maart 1940; 

Overwegencle dat het bestreclen arrest 
op die conclusies e•en vnssend antwoord 
lleeft verstrekt; 

Dat het arrest, aanlegger sclmldig ver
klaarcl hebbencle aan het misclri.if .voor
zien bij artikel 118b·is, de snbsicliaire con
clusies niet moest beantwoorclen waarbij 
aanlegger aan het militair gerechtsbof 
vroeg voor recht te zeggen dat cle feiten 
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II. Voor zoveel de voorziening is gericht 
tegen de beslissing over de vordering van 
de burgerlijke partij ; 

Dat het midclel niet opgaat; 

Over llet clercle midclel : 

Overwegende dat geen bijzonder micldel 
, worclt voorgesteld en dat het Hof er geen 

ambtshalve opwerpt; 

Over llet viercle miclclel : schencling van 
artikeleil 60 en volgencle van het Straf
wetboek, 21, 22, 23, 2(l van de wet van 
17 April 1878, 97 van de Gronuwet; door
lint : 1° het bestreden arrest ten onrechte 
aanvoert clat de te laste gelegde feiten 
slechts een enkel wanbedrijf zouden uit
maken, voortclu'rencl van 1940 tot .4 Sep
tember 1944, omdat zij het uitwerksel van 
eenzelfde misdaclig inzicht zouden zijn 
dan wanneer die feiten dnidelijk oncler
scheiden zijn naar plaats en tijd en het 
niet valt uit te maken of het militair ge
rechtshof artikel GO of artikel (l5 van het 
wetboek heeft willen toepassen, waar
door llet Hof van verbreking :r.ijn contro
lerecht niet kan nitqefenen; 2° het bestre
den arrest verklaard lweft dat llet vonnis 
van vrijspraak stuitende kracht heeft ge- ! 

had, terwijl een vonnis van vrijspraak 
stuitende kracht mist : 

Overwegemle, met betrekking tot het 
eerste onderdeel van het midclel, dat de be
woordingen van het bestreden arrest dui
delijk aantonen dat het militair gerechts
hof noch artikel 60, noch artikel 65 van 
bet Strafwetboek heeft willen toepassen, 
doch geacht heeft dat de verschillencle 
materiele llandelingen, welke het bewezen 
verklaart, de uitvoering yan eenzelfde 
misdaclig opzet zijn en clerhalve alle te sa-
men slechts een misdrijf uitmaken ; · 

Overwegende clat de wet cle omstandig
heden niet bepaalt waaroncler cle rechter 
kan aannemen clat eenheicl van opzet be
staat; 

Dat aldus beslisseucle zoals hierboven is 
gezegd het militair gerechtshof niets 
anclers heeft gedaan dan gebruik te rna
ken van zijn sonvereine beoorclelings
macht; 

Overwegencle, met betrekking tot het 
tweede onclerdeel van het miclclel, dat de 
verjaring van de pnblieke vorclering ge
stuit wercl door het onclerzoek geclaan op 
4 Juli 1947 ter terechtzitting van de 
krijgsraad; clat derhalve cle pnblieke vor-
dering niet verjaarq is; ' 

Dat uit het vorenstaande volgt clat geen 
van de onderdelen van het micldel ontvan
kelijk is, vermits het eerste gericht is te
~?."en een souvereine beoordeling van de 
rechter en aanlegger bij het tweede geen 
helang heeft ; 

Illn overwegende dat de substantiiHe of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
bestreclen beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

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

23 October 1950. - 26 kamer. - Voo?·zit
te'l', H. de Oocqueau des Mottes, raads
heer waarnememl voorzitter. - Verslag
gever, H. Simon. - Gelijlclttidende con
clu,sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. - Pleit(w, H. StruyP. 

lc KAMER. 26 October 1950 
1° BEWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN. 

0NDERHANDSE AKTE. - DAT DE DOOR ARTJ
KEL 132(; VAN HET BURGERLIJK WETBOEK 
YEREISTE YOJRWAARDEN NIET YERVULT. -
KAN EEN BEGIN VAN SOHRIFTELIJK BEWI,JS 
UITMAKEN. 

2° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
FEITELlJKE VERMOEDENS. - GESOHRIFT DAT 
NIET UITDRUKKELUK MELDING MAAKT VAN 
lcEN HEOHTSHANDELING. - 0MSTANDIGHEID 
DIE DE MOGELI.TKHEID VOOH D~; HEOH'l'ER NIE'l' 
t:!TSLUIT IN Dl'l' QESOHIUFT EEN VERMOEDEN 
'l'E VINDEN VAN HET BES'l'AAN VAN DE RECHTS
HANDELINQ. 

3° BEWIJS. - BunaEHLIJKE ZAKEN. -
0NSPLITSBARE GEQUALIFIOEERDE BEKENTENIS. 
- BEWIJS VAN DE ONJUISTHEID VAN EEN ELE
MENT VAN DE BEKENTENIS. - BEWIJS GELE
VERD OVEREENKOMSTIG DE REGELEN DIE TOE
l'ASSELI.lK ZLJN OP HE'!' BEWIJS VAN DE 
BEOHTSHANDELINQ DIE MEN DOOR DE BEKENTE
NlS WIL BEWIJZJ(N. - WETTELIJK BEWIJS. 

4° BEWIJS. - BunaERLIJKE ZAKEN. -
BJ!:WIJS DOOR VERMOEDENS. - VoORWAARDE 
TOT HAAR AAN!iEMELIJKHEID. 

5° BEWIJS. - BURQERLIJKE ZAKEN. -
ARHEST DAT EEN PARTI,J VEROORDEELT TOT 
HEl' 'l'ERUGBETALEN VAN '!'WEE VERSOHILLENDE 
RO>'.IMEN. - ARREST QESTEUND OP EEN (JE
HEOH'l'ELJ.JKE BEKENTENIS. - BEKENTENIS 
DIE SLEOHTS EEN VAN DE SOMMEN BE'l'HEFT. -
VEROOBDELINQ 'l'OT TERUQBETALING VAN DE 
ANDERE SOM ONWETTELI.JK. - VERRREKING. 

1 o De onllerhnndse alcte clie niet al de 
lloo1· wrtikel 1326 van het Bu?·gerlij lc 
1Vetboelc ve1·eiste voonvaanlen verv·ult 
kan n·iettem·in een beg,in van sclwiftelijlc 
bewijs uitmwlcen (1). 

2° De 1·echte?· mag ttit een geschrift VC1'
rnoellens van het bestaan van een ?'echts
ha.ndel11lll afle·iden, hoewel het gesch?'ift 

(1) Verbr., 18 Januari 1875 (Bull. en PAsrc., 
1875, I, 85); verbr. Fr., 15 Januari 1946. (Sirey, 
19~6, 1, 29). 
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r1cen ·uitd1'itJclceUjlcc nreld·ing 1;an tl'it feit 
bcvat. (Burg. Wetb., art. 1353.) 

3° Het be·wijs van de on.juisthe·id vwn ecn 
vwn cle elementen van een voM de 1'ech
tc'l' onspUtsba'l'e geclwne gequ.nlificee·rcle 
bekenten·is wonlt wettel'ijlc geleve'l'cl in
cUen zij wo1·dt gelevenl ove'/'cenlcon:stig 
de 1·egelen die toepnsselijk z·ijn op het 
IJcw·ijs vwn cle ·rechtsha:ucleUng cUe men. 
d.oa·r de belcentenis w'il bewijzen (1). 

4° Het bew·ijs van een verb·intenis mag 
clao1· gewichUge, bepaalcle en avm·een
stemmende vermaedens geleve1·d wa'/'
den inclien e1· een beg'i;n vnn schTiftel'ijlc 
bewijs van clic ve·rb'intcnis best((.at. 
(Burg. Wetb., art. 1347 en 1353.) 

i'i 0 Daa1· te steuncn ap de belccnten·is doo1· 
een 1Ja1·Uj voo'/' de 1·echtM gedaan, clctt 
.zij een bepnalde sam antvwngen heett, 
mag de Techte1· clie pa'l'tij nict baven
cUen. tot tcTn,qbetal'ing van een ande·re 
sam , veraanlclcn wa1H1ee1· de ge·reohte
lijlce' belccntenis clie lnatste sam niet be
t·reft. 

(KEUMANi-1, T. EYGENBERGH.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 Februari 1949 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste mi{ldel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1315, 
1322, 1326, 1327, 1354, 1355, 1356, 1909 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden arrest, na erkencl te hebben dat de 
door verweerder tegen aanlegger ingeroe
pen schulclbekentenissen geen bewijskracht 
bezitten om reden dat het voorschrift van 
artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek 
niet nageleefcl werd, gezegcle schuldbeken
tenissen (namelijk deze van 22 November 
1934 en 15 December 1!J36) nochtans in 
aanmerking neemt als tegenbewijs tegen 
een deel van de door aanlegger gedane be
kenten;is, tegenbewijs die de splitsing van 
die be);:entenis zou toelaten, dan wanneer 
een geschrift dat, wegens niet naleving 
van artikel 1326 van het Burgerlijk Wet
hoek geen bewijskracht bezit ook niet kan 
in aan1nerking genomen worden als tegen
bewijs' tegen een deel van een onsplits
bare bekentenis om de splitsing ervan 
door de rechter toe te laten : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet beweert dat de door aanlegger onder
tekende schuldbekentenissen hoegenaamd 
geen bewijskracht bezitten omdat zij niet 
beantwoorden aan het voorschrift van 
artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek · 
dat het integendeel uitdrukkelijk ver: 

(1) Verbr., 17 Maart 1949 (A'""· YeTbr., 1949, 
biz. 182; Bull. en PAsrc., 1949, I, 208) en de 
nota onderaan dit arrest. · 

klaart dat << gezegde schuldbekentenissen 
een begin van schriftelijk bewijs nitma
ken >>; 

Dat het middel del'halve feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen !!7 van de Grondwet, 1315, 
1317, 1319, 1320, :)_322, 1326, 1327, 1341, 1347, 
1349, 1353, 1354, 1355, 1356 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden arrest 
de kwestieuze sclmldbekentenissen als een 
begin van schriftelijk bewijs aanneemt, 
dat aangevuld zou zijn « door de in het 
beroepen vonnis aangenomen vermoedens 
en door het deel van de bekentenis van ap
pellant .dat als echt blijft voortbestaan », 
dan wanneer : 1 o het beroepen vonnis 
(waarvan de redenen door het arrest niet 
overgenomen worden) geenszins vermoe
dens aanduidt die het zogezegd begin van 
schriftelijk bewijs zouden aanvullen daar 
het, integendeel, de schuldbekente~issen 
als voile bewijs uitmakende aanziet · 
2° het hof, zonder dubbelzinnigheid in d~ 
redenen, eerst de schuldbekentenissen niet 
ko~ aannemen als bewijs van de onjuist
held van een deel van de bekentenis en 
dan die gesplitste bekentenis aan~ien 
als armvullend element van de schuld
bekentenis, deze maal beschouwd als 
slechts een begin van schriftelijk bewijs : 

Overwegende dat aanlegger, in zijn voor 
het hof van beroep genomen conclusies 
onder het voorrecht van de onsplitsbaar: 
heid van zijn bekentenis, erkend had de 
som van 245.000 frank van zijne tante ont
vangen te hebben, mits een rente van 6 t. h. 
of van 5,50 t. h. haar Ieven lang aan de 
tante te verschaffen, doch zonder ver
plicllting het kapitaal terug te geven; da:t 
het bestreden arrest, na aangestipt te heb
ben dat het tegenbewijs van een deel of 
van een bestanddeel van een bekentenis 
mag worden ingebracht, vaststelt « dat de 
eerste rechter aldus met recht uit de ont· 
leding van de bestaande schriftelijke 
schuldbekentenissen en testamenten heeft 
afgeleid dat het in onderhavig geval wel 
ging om leningen waarvan het kapitaal 
moet teruggegeven worden >> ; dat het hof 
van beroep derhalve de weerlegging van 
het door aanlegger in zijn bekentenis be
weercl ontslag van teruggave van de ter 
hand gestelde kapitalen heeft gegroncl 
enerzijcls, op de scllriftelijke schuldbeken~ 
tenissen die de verbintenis tot terugbeta
ling waarschijnlijk maakten en, dien
V?lgens, een begin van schriftelijk bewijs 
mtmaakten en, anclerzijcls, op de vermoe
clens welke de testameriten van de tante 
van aanlegger, aangaande de gezegde 
verbintenis tot teruggaye, opleverden; 

Overwegende dat die beschouwingen 
van het bestreden arrest een voldoende 
grond zijn voor het inwilligen van het 
voornam~ deel van de vordering van ver-
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weerder en, derlwlve, de veroordeling van 
aanlegger tot de terugbetaling van de hem 
rechtstreeks geleende som, vermeerderd 
met de interesten, wettelijk rechtvaardi
g·en; dat wanneer het arrest erbij voegt 
dat het begin van schriftelijk bewijs, 
welk de sclmldbekentenissen uitmaken, 
ook mag aangevuld worden « door het 
deel van de bekentenis van appellant (hier 
aanlegger) dat als echt blijft voortbe
staan ll het ten overvloede een ander be
wijsmiddel aanneemt; 

Dat alzo het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist en, het 
tweede onderdeel, zonder belang is ; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 1315, 1317, 1319, 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat de eerste rechter « met recht uit de 
ontlecliUg van de bestaande schriftelijke 
schuldbekentenissen en testamenten heeft 
afgeleid dat het in onclerhavig geval wel 
ging om leningen waarvan het kapitaal 
moet teruggegeven worden ll, dan wan
neer : 1° de eerste rechter dit geenszins 
uit de schriftelijke schuldbekentenissen en 
testamenten afleidt maar integendeel de 
sclmldbekentenissen als volle bewijs aan
neemt, dit in strijd met artikel 1326 van 
!let Burgerlijk Wetboek zoals llet arrest 
!let erkent; 2° de testmnenten geen woord 
van de beweerde sclmld bevatten en nog 
minder van « leningen waarvan llet kapi
taal moest teruggegeven worden ll : 

Overwegende dat indien de eerste rech
ter heeft verklaard dat artikel 1326 van 
het Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk 
is op de door verweerder ingeroepen 
sell uldbekentenissen, llij noclltans die 
schuldbekentenissen., als begin van scllrif
telijk bewijs bescllouwd, alsmede de tes
tamenten lleeft ontleed; dat llij onder 
meer uit de ontleding van het testament, 
waarbij aanlegger met een legaat van 
100.000 frank wordt begiftigd, vermoedens 
lleeft afgeleid om de door aanlegger in 
zijn bekentenis gedane bewering, dat llij 
van de terugbetali:p.g van de ontvangen 
kapitalen werd ontslagen, te verwerpen; 

Overwegende dat de recllter over de 
grond vermoedens van een reclltshandeling 
mag putten in een getuigscllrift welk van 
bedoelde handeling niet uitdrukkelijk ge
waagt; 

Dat llet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel : schending van 
de artikelen 1354, 1355, 1356 van het Bur
gerlijk Wetboek, en, voor zover als noclig, 
1315, 1317, 1319, 1320, 1322, 1326, 1327, 1341, 
1349, 1353 van lletzelfde wetboek, 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest, na vastgestelcl te hebben clat aanleg
ger cle onsplitsbaarheicl van zijn beken-

tenis inriev en, na verklaarcl te hebben 
<lat << het tegenbewijs mag ingebracht 
worden tegen een cleel of een van de be
standdelen van een bekentenis wanneer 
uit andere voorgebrachte elementen cleze 
onecht bevonden worden ll, cle cloor aan
legger gedane bekentenis splitst, clan wan
neer het arrest geen << andere voorge
brachte elementen ll aancluidt die de juist.
heicl van een cleel van aanleggers beken
tenis zou bewijzen, vooral geen schrifte
lijke bewijzen, cUe hier nochtans nodig 
waren, en clan wanneer aanleggers beken
tenis, die een geheel uitmaakte en waar
cloor hij het ontvangen van 245.000 frank 
slechts bekende met de bepaling dat. het 
kapitaal niet zou moeten teruggegeven 
worden, onsplitsbaar was : 

Overwegende clat, zoals hierboven ge
zegd in het antwoord op !let tweede mid
del, het bestreden arrest het tegenbewijs 
van de door aanlegger in zijn gequali
ficeerde bekentenis beweercle vrijstelling 
van teruggave van de overhandigcle som
men steunt op de schriftelijke schuldbe
kentenissen, welke voor het hof van be
roep de verbintenis tot terugbetaling waar 
schijnlijk maken en, derhalve, voor begin 
van schriftelijk bewijs worden gehouclen ; 
dat het bestreclen arrest bedoeld begin van 
schriftelijk bewijs aanvult, overee;nkom
stig de artikelen 347 en 1353 van het. Bur
gerlijk Wetboek, door vermoedens welke 
het put in de testamenten; dat aldus de 
onjuistheid van een bestanddeel van de 
gequalificeerde bekent.enis van aanlegger 
is bewezen, volgens de regelen van het ge
meen recht aangaande de bewijsmicldelen; 

Dat het middel derhalve niet gegroncl 
is; 

Over het vijfde middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1124, 
1125, 1304, 1315, 1318, 1319, 1320, 1322, 1326, 
1341, 1353, 1354, 1356, 1421, 1427, 1984, 1985 
van het Burgerlijk W etboek, cloorclat het 
bestreden arrest de door aanlegger in on
llergeschikte orde genomen conclusies ver
werpt - conclusies strekkencle tot de ver
minclering van de gevorderde hoofclsom 
met 65.000 frank, die hij beweercle niet 
verschulcligd te zijn, daar de door zijne 
vrouw gegeven kwijtschriften door hem 
later door andere kwijtschriften vervan
gen werden en, bijgevolg, een << dubbel ge
bruik ll uitmaakten - om reden clat << het. 
beroepen vonnis hierop reeds doeltreffend 
geantwoord heeft ll, dan wanneer : 1° het 
bestreden arrest, dat de beweegreden van 
het beroepen vonnis niet overneemt, door 
eigen redenen moest bekleed worden om 
op aanleggers conclusies te antwoorden; 
2° aanlegger bekende slechts, onder de 

.ondeelbaarheid van zijn bekentenis, de 
·hoofdsom slechts met deze 65.000 frank 
verminclercl te hebben ontvangen, waaruit 
volgt dat !let hof, aannemend clat de 
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schnldbekentenissen geen geldig bewijs 
uitmaken (maar s lechts een begin van 
schriftelijk bewijs dat door aanleggers 
gesplitste bekentenis moest aangevuld 
worden) aanlegger tot de betaling van 
deze 65.000 frank niet kon veroorcleleu : 

Overwegencle clat aanlegger gedaagd is 
geworden tot betaling van de sommen, 
-l•oor welke hij aan mevrouw Kermans 
door hem ontlertekencle schulclbekentenis- : 
sen had ter hand gestelcl, en claarenboven 
tot betaling van clegene van 65.000 frank ' 
waarvan de afgifte bewezen was door 
ontvangstbewijzen afgeleverd door zijn 
vrouw; 

Overwegende clat het, door het bestreden · 
arrest aangenomen, bewijs van de ge
gronclheicl van cle vorclering· . voor basis · 
heeft de gerechtelijke bekentenis van aan
legger; maar dat het blijkt uit de vast
stellingen van de rechter dat die bekente
nis enkel betrekking heeft op de kapitalen 
waaroyer het gaat in geschriften van aan
legger zelf; dat noch het bestreden arrest, 
noch het beroepen vonnis, waarvan de be
weegredenen door de rechter in hoger be
roep werden overgenomen, door een wet
telijk bewijs de verbintenis van aanlegger 
tot terugga ve yan gezegcle s_om van 
65 .. 000 frank rechtvaanligen; dat daaruit 
volgt dat het tweede onderdeel van het 
middel gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, doch enkel voor zoveel het aanleg
ger veroordeeld heeft tot terugbetaling 
van de som van 65.000 frank, vermeerderd 
met de interesten, voor welke zijn vrouw 
Hermans schuldbekentenissen heeft afge
leverd, en hem in de kosten van beide 
aanleggen heeft verwezen ; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding ervan 
zal worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
cleelt aanlegger tot vier vijfde van de 
kosten en verweerder tot het overige 
vijfde; verwijst ·de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

26 October 1950.- 1° kamer. - Voo;·zit
te;·, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve;·slaggeve;·, H. Smetrijns. 
- Gez.ijlcl~ddende concl~tsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. della Faille 
d'Huysse en Struye. 

l" KAMER. - 26 October 1950 
OVEREENKOMST. - ZEDELIJKE DWANG. 

- WET VAN 12 APRIL 1947. - TEGENBE
WIJS. - VooRWERP. 

Het ve;·moeden van zedelijlce dwang, in
gesteld floor de wet va:n 12 Ap;"il 19!17, 
ten bate ·van zekere cateqo;·ieen van per
sonen, partijen bij ee?i ove;·eenkomst, · 
lean omgelceenl wonlcn !loa;· het beW'ijs 
dnt de ove;-eenlcomst in soortgelijlce 
voorwaarden zou. qesloten zijn geweest 
zelfs indien de door !le wet bedoelde 
omstwndighede11 n·iet hndden bestaan. 
(Wet van 12 April1947, nrt. len 2.) 

(NEBlG, T. RAEYMAEOKERS.) 

ARR.EST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestrede:ri 
vonnis, op 24 Februari 1948 door de Recht
bank van eerste aanleg te Antwerpen 
gewezen; . 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 1 en 2 van de wet van 12 April 
1947 llouclende instelling. van een wette
lijk vermoeden ten .bate van zekere per
sonen slachtoffers van 'zedelijke dwang 
doordat llet bestreden vonnis, alhoewel 
het aanneemt dat aanlegger wegens zijn 
ras blootgesteld was, aan berovings- of se
questratiemaatregelen vanwege de bezet
tende overheid en dat de overeenkomst 
waarbij aanlegger aan verweerder Raey
maeckers zijn hanclelsfonds had afge
staan, erin begrepen het hum·contract dat 
verweerder De Cammer hem toegestaan 
had, gesloten werd gedurencle de vijande
lijke bezetting, aanleggers vordering tot 
reintegratie afwijst om reden dat aanleg
ger niet kon blootgesteld zijn aan enige 
dwang tot uitdrijving daar zijn hoedanig
heid van !murder verborgen was en aldus 
de aandacht van de vijandelijke bezetter 
niet kon gaande maken, clat alle elemen
ten van cle zaak er op wijzen dat aanleg
ger gedreven werd door plichtsbesef waii
neer l1ij er toe besloot zijn zaak te gelde 
te maken om zijn verloofde en haar kind 
te kunnen bijstaan; dat hij enkel gedaan 
heeft wat velen onzer landgenoten hebben 
moeten doen om in die moeilijke tijden 
hun nnastbestaanden in leven te houden, 
namelijk verkopen wat kon verkocht wor
den om de uiterste noocl te lenigen; dat 
in onclerhavig geval, noch het ras van 
aanlegger, noch het feit zijner internering 
enige invloecl op de verkoop van zijn 
zaak uitgeoefend hebben )), dan wanneer : 
l o de overeenkomsten die gesloten werden 
tussen 9 Mei 1940 en de dag van de be
vrijcling van het gedeelte van 's lands 
grondgebied van zijn verblijfplaats door 
een meclecontractant, die wegens zijn ras 
was blootgesteld aan berovings- of seques
tratiemaatregelen vanwege de bezettende 
overheid, worden ondersteld te zijn bewil
ligcl onder de drang van een zedelijke 
dwang en als zodanig vernietigbaar zijn ; 
2° clit vermoeden enkel omgekeerd wordt 
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inclien verweerder bij de vordering bewijst 
dat de toestemming van zijn meclecontrac
tant, blootgestelcl aan de berovings- of se
questratiemaatregelen vanwege de bezet
tende overheid, in niets beinvloed werd 
<loor !let vooruitzicht dier maatregelen en 
clat hij de overeenkomst, waarvan de ver
nietiging vervolgcl wordt, zou gesloten heb
ben zelfs indien de bedreiging dier maat
regelen niet zou hebben bestaan; 3° in te
genstelling met wat het bestreden vonnis 
beslist, llet vermoeden niet omgekeerd 
wordt cloor het feit alleen dat de goederen 
die het voorwerp · uitmaken van de over
eenkomst waarvan de· vernietiging ver
volgd wordt, niet d0or de oogmerken van 
de vij and . bedreigd werden : 

Overwegende dat het vermoeden van 
zeclelijke dwang aangenomen door arti
kel 1 van de wet van 12 April 1947 ten 
voordele van de contractant die wegens 
zijn ras, nationaliteit, politieke mening of 
wegens zijn verblijfplaats was blootge
steld aan berovings- of sequestratiemaat
regelen vanwege de bezettende overheid 
omgekeerd worclt, naar luid van artikel 2 
van gemelde wet, wanneer verweerder bij 
de vordering tot vernietiging van de over
eenkomst bewijst dat deze zou gesloten 
zijn gewol'den, in soortgelijke voorwaar
den, zelfs indien de bedreiging van de be
ravings- of sequestratiemaatregelen niet 
had bestaan; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt << dat alle elementen van de zaak 
er op wijzen dat appelant (hier aanlegger) 
gedreven werd door plichtbesef, wanneer 
hij er toe besloot zijn zaak te gelde te rna
ken om zijn verloofde en haar kind te 
kunnen bijstaan; dat hij enkel gedaan 
heeft wat vele onzer landgenoten hebben 
moeten doe:ti om in die moeilijke tijden 
hun naastbestaanden in leven te houden, 
namelijk verkopen wat kon verkocht wor
den om de uiterste nood te lenigen; dat, 
in onderhavig gev:al, noch het ras van ap
pellant nocll het feit van zijn internering 
enige invloed op de verkoop van zijn zaak 
uitgeoefend hebben )} ; · 

Overwegende 'dat die vaststellingen aan
. tonen dat aanlegger, zou toegestemd heb, 
ben, in soortgelijke voorwaarden, in de 
ov:erdracht van zijn handelszaak en van 
de er op betrekking hebbende huur, zelfs 
indien hij niet met berovings- of seques
tratiemaatrege1en bedreigd was geweest; 
dat het bestreden vonnis derhalve, op 
grond van die vaststellingen, heeft mogen 
beslissen dat het wettelijk vermoeden van 
zedelijke dwang omgekeerd was; 

Dat dien~rolgens het middel niet ge
grond is; 

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

VERBR., 1951. - 6 

•26 October 1950. - 1° kamer. - Voonzit
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Smetrijns. 
- GeUjlcln'i.dende conclnsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en 
Van Leynseele. 

1" KAMER. - 26 October 1950 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'J'EN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. -
BESLISSING OP ~'EGENSTRIJDIGE BEWEEGRE
DENEN GES'fEUND. - SCHENDING VAN ARTI
KEL 97 VAN DE GHONDWE'f. 

I'Jchenclt aTtUwl 97 van de Gmndwet het 
vonnis dat, na vastgesteld ·te hebben dat, 
voluens de bepaUngen van het conkact 
t·nssen paTt-ijen, de h1t1t'l"overeenlconist 
kcm verlengd worden hetzij in de voM
waa1·den voor het vo1··ige jaaT vastge
stcld, hetzij teyen de.p11:js van 75.000 f1". 
pe1· jaa·r ind·ien d'ie voorwac~rden n·iet 
behonrlen wo·rdcn en cle aanlegge·r de w'i! 
geuit heeft aan cle verween/,e·r ueen ver
lengin:g van de hmt:rovereenlcornst aan 
dezelfdc voorwaa:nlen als het vo1··iue 
jawr toe te stawn, aan venveerder een 
·ve'/"lcnu·ing vcm de hmt.'rove1·eenkomst in 
d,ie voonvaarden verleent om 1·edcn da.t 
aanlegger z].jn keu.s n-iet u'it{feoefencl 
heett (1). 

(VIDRLJ<:YE, T. DE MAEH8CHALK.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis, op 
7 ]'ebruari 1949 in . hoger beroep door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge 
gewezen; 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet en'l134 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden vonnis, na vastgesteld te hebben 
dat het huurcontract tussen partijen afge
sloten onder meer de volgende twee bedin
gen bevatte : 1° optierecht voor verweer
der om het contract gedurende een tweede 
jaar te verlengen tegen de prijs van 
75.000 frank of mits toekennen aan aan
legger van de helft van de winst, zoals ge
durende het eerste jaar; 2° opzeggings
recht voor beide partijen v66r het einde 
van het eerste jaar mits opzegging van 
drie maanden, en na beslist te hebben dat 
die twee bedingen bij middel van de vol
gende interpretatie met elkander in over
eenstemming moesten gebracht worden : 

(1) Verbr., 9 Juni 1949 (llu/l. en PASIC., 1949, 
I, 420). 
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Jo Yerweerder had in alle geval het recht 
het contract VOOl' een jaar te verlengen , 
maar aanlegger had dan de kens tussen 
de twee voorwaa1'clen voorzien voor die 
verlenging ; 2° een opzegging door aanleg
ger gegeven kon ·de verlenging niet belet
ten maar beteke11cle dat aanlegger zich 
Yerzette tegen eerc verlenging in dezelfde 
voorwaarclen als yoor het eerste jaar, en 
na ten slotte impliciet vastgesteld te heb
ben dat aanlegger enerzijcls een opzegging 
had gegeven voor het einde van het eerste 
jaar en dat verweerder anderzijds zljn 
Wil had uitgeclrukt van zijn optierecht ge
bruik te maken, beslist heeft dat de wils
niting van verweerder haar gevolg zou 
hebben en dat het contract dns voor een 
janr verlengd was, en tevens. beslist heeft 
dr1t de opzegging door aanlegger gegeven 
niet als gevolg zon hebben te beletten dat 
de Yerleng·ing zon gebeuren in de voor
waarllen voorzien voor het eerste jaar om
tlat nnnlegger nm zijn becloeling niet hnd 
lqten blijken, dan wanneer zulks een te
genstrijdigheid nitmaakt, zowel tnssen de 
Yerschillende beschonwingen vnn de moti
veriug, als tussen de motivering en het 
beschikkend gedeelte, hetgeen gelijk staat 
met een gebrek nan motivering en een 
sche1iding van nrtikel 97 vail· ~le Grond
wet, clan wanneer de weigering door de 
rechters over de grond aan de opzegging 
van aanlegger het gevolg te geven het
welk die opzegging, volgens de stelling 
zelf van het bestreden vonnis, moest heb
ben, een schending uitma akt van arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende clat het bestreden vimnis, 
om de gevolgen te bepalen van de door 
aanlegger (verlnmrcler) gegeven opzegging 
en van de nitoefening door verweerder van 
h~t hem door het contract verleend recht 
i:Jm de duur van de huurovereeilkomst met 
een jaar te verlengen, enerzijcls, beslist dat 
de opzegglng door aanlegger gegeven be
tekent dat deze laatste zich tegen de ver
lenging, in dezelfde voorwaarden als voor 
het eerste jaar, verzette; dat het ander
zijds beslist dat de lmurovereenkomst 
nioet beschouwd worden als verlengcl, niet 
tegen de prijs van 75.000 frank in het con
tract voorzien voor het geval waarin de 
voor het eerste jatlr gestelde voorwaarclen 
niet zouden behoucUm blijven, doch onder 
deze laatste voorwaarden, hetzij, tegen 
betaling van de helft van de verwezen
lijkte winsten, om reden clat er geen ak
lworcl bestond tussen partijen en aanlegc 
g('r geen kens geclaan had; 

Overwegencle dat het vonnis, door zijn 
beslissing met tegenstrijclige beschouwin
gen te motiveren, artikel 97 van de Groncl
wet heeft geschonden; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat onclerha vig arrest 
znl worden overgeschreven in de registers 

van de Rechtbank van eerste aanleg ti~ 
Brugge ·en clat melding ervan zal worden 
gemuakt op de kant van de vernietigde be
slissing ; veroorcleelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Gent, uitspraak 
doencle in hoger beroep. 

2() October 1950. - 1e kamer. - Vom·zU
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bail. -
Gelijlclu-idende concl·u.sie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste udvocaat-generaal. 
Pleiter, H. Struye. 

l c KAMER. - 27 October 1950 

BESLAG. - PANDBESLAG. - KRACHTENS 
HET \'ERLOh~ VAN DE llECHTEU GELEGD. -
TERGEND BESLAG. - DOOR DE BESLAGENE GE
LEiJJ<;N SCHADE. - VERPLICHTING VOOR DE BE
RLAGGE\'Eil DE SCHADE 'l'E VERGOEDEN. 

]!Jen pa'IUl/Jeslag, waa·rvan het te1·gend ka
·mlcte!· erlwnd wo1·dt door de ~·echtbanlc 
rUe over het van wrwnle verkla1·en e·r
·van ~titspraa.lc rnoet cloe·n, stelt cle be
slttrflegge!· era(tn bloat cle sclzacle te 
moeten ·vergoeclen nld11.s aan cle besla
f!C'Ile ·veroo·rzaakt, zelfs indien het 
krachtens verlof van cle rechte1· geleod 
'Wenl (1). (Wetboek van burg. rechtspl., 
art. 819 en 824; Burg. Wetb., art. 1382.) 

(LENNERTZ, T. KEU'l'GEN.) 

ARREST (2). 

HET HOF ; - Gelet op het vonnis, op 
9 Juli 1949 in hoger beroep gewezen door 
de Rechtbnnk van eerste aanleg te Ver
viers; 

Gelet op het arrest del. 9 Maart 1950, 
waarbij het Hof beveelt clat in onclerha
vige zaak het onderzoek en de uitspraak 
in de Franse taal zullen geschieclen; 

Over het enig miclclel : schending van de 
artikelen 819 van het W etboek van bur
gerlijke rechtspleging, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grone!-

(1) RaadpL verbr., 19 Februari 1891 '(Bttll. 
en PASIC., 1891, I, 75); 29 Juni 1893 (ibid., 1893, 
I, 275); verbr. Fr., 22 Octobe1· 1895 (8it·ey, 
1899, 1, 443); 20 Maart 1929 (ibirl., 1930, 1, 45) ; 
Rep. prat. dr. belge, v' 8aisie-gagerie, n" 163, 
166 en 169; LEURQUIN, Code de la 'srii<)ie-arri!t, 
n' 17; GARSONNET en CtzAR-BRu, 2' dr., bd. VII, 
n' 2625. 

(2) Een eerste arrest werd in deze zaak door 
het Hof gewezen op 9 Maart 1950 (Arr. Ve,·b,·., 
1950, biz. 463; Bull. en PASIC., 1950, I, 493). 
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wet, doorclat het bestreden vonnis aanleg
ster en wijlen haar man veroordeeld heeft 
om a an verweerclers een som van 10.000 fr. 
ten titel van schaclevergoeding te betalen; 
dat het beslist dat de echtgenoten Bier
mans-Lennertz een font hebben begaan 
met op 12 Augustus 1947 tot een pandbe
slag te doen overgaan op het vee dat aan 
verweerclers, hun pachters, toebehoorde, 
cleze font bestaancle in het. feit clat .zij die 
rechtspleging vervolgd hebben tegen pach
ters die noch weerspannig noch met 
kwade bedoelingen bezield waren en die 
niet verschillende betalingen ten achter 
waren, eerste ondercleel, dan wanneer 'nit 
het bestreden vonnis en uit de stukken 
van het dossier blijkt : 1 o clat op het 
ogenblik waarop de echtgenoten Biermans
Lennertz het panclbeslag hebben gelegd, 
verweerders, sincls 1 Augustus, de beta
ling van een termijn van 20.000 frank ten 
achter waren; 2° dat de echtgenoten Bier
mans-Lennertz aan de Vrederechter van 
het kanton Eupen het verlof hebben ge
vraagd en verkregen om tot clit beslag te 
cloen overgaan; dat de twee voorwaarclen 
voorzien bij artikel 819 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging verenigd 
waren, en dat dit artikel niet als derde 
voorwaarde bedingt clat de pachters blijk 
zouclen geven van kwaaclwilligheid, noch 
als viercle voorwaarcle dat verschillencle 
sommen zouclen vervallen zijn ; clat arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
slechts een veroordeling tot schadevergoe
ding toelaat in zake misdrijven of onei
genlijke misdrijven, wanneer er een font 
van de zijde van de dacler van de schade 
bestaat, en dat er geen font kan bestaan 
in het feit gebruik te maken van een door 
de wet voorziene bewarencle maatregel, en 
in de door cleze voorgeschreven voorwaar
den; tweede onclerdeel, dan wanneer al
thans het bestreclen vonnis de echtgenoten 
Biermans-Lennertz slechts tot schaclever
goecling had kunnen veroordelen, indien 
het als bewezen had beschouwd dat, door 
het feit dat tot een pandbeslag wercl over
gegaan, men een kwaaclwillige daad of 
een grove vergissing had gepleegd, welke 
met bedrog gelijk staat; dat het bestre
den vonnis echter, daar het niet wijst op 
clie vaststellingen, niet naar de zin van 
artikel 97 van de Gronclwet gemotiveerd 
is, dan wanneer, in alle geval, de beweeg
reclenen van het bestreden vonnis onzeker 
Iaten of de rechter het inzicht gehad 
heeft te beslissen dat in zake pandbeslag 
een lichte font volstond, of, claarentegen, 
dat er een grove font moest bestaan om 
de legger van het pandbeslag aan schade
vergoeding. te onclerwerpen; dat het von
nis, dienvolgens, dubbelzinnig en om die 
reden onvoldoencl gemotiveerd is : 

Over de twee onderdelen van het mid
del: 

Overwegende dat het vermogen voorzien 
bij artikel 81!l v:m het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging slechts toegestaan 
wordt aan de eigenaars en voornaamstp 
!murders van landelijke eigendommen voor 
de Yrijwaring van hun rechten; dat clie 
wetsbepaling hun niet toelaat hun toe
vlucht te nemen tot een pandbeslag we1k 
een tergend karakter heeft, dat dergelijk 
beslag, inclien het een schade aan de be
slagene.heeft veroorzaakt, de beslaglegger 
verplicht tot de door artikel 1382 van het 
Burg·erlijk Wetboek voorgeschreven her
stelling; 

Overwegende dat, indien het verlof van 
de rechter, gegeven overeenkomstig ali
nea 2 van voormeld artikel 819, de be
slaglegger toelaat sneller te werk te gaan 
clan voorzien bij alinea 1, de toevlucht tot 
llet beslag op eigen risico van de inbeslag
nemer geschiedt ; 

Overwegende dat, in strijd met wat de 
voorziening beweert, het vonnis niet be
slist dat tot een pandbeslag slechts kan 
o'1ergegaan worden ten opzichte van een 
kwaadwillige sclml clenaar, of die ver
schillencle termijnen ten ach ter is; da t 
het vaststelt dat, vermits clie omstandi.g
heden in onderhavig geval niet bestaan, 
en clat het verzuim van tijclige betaling 
enkel te wijten is aan een tijclperk van 
ongewone droogte welke op de oogsten 
een ongunstige invloecl heeft gellacl, die 
vertraging aanleg·gers aan geen enkel 
ernstig gevaar blootstelcle; 

Dat het vonnis daarna wijst Ol) het niet 
bestaan van enige reclen, voor aanlegster 
om over te gaan, zoncler voorafgaande 
aanmaning, tot een panclbeslag, dat van 
die aard was aan verweerders een aan
zienlijke schacle te berokkenen; 

Dat het alclus zonder clubbelzinnigheid 
het tergend karakter van het pandbeslag 
vaststelt; waaruit volgt dat geen enkel 
van de onderclelen van het miclclel kan 
aangenomen worden; 

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

27 October 1950. - 1° kamer. - Voorzit
te1· en verslaggever, H. Soenens, eerste 
voorzitter. - Gelijklt~irlende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal.- Pleiters, HH. Struye 
en (lelia Faille d'Huysse. 

l c KAMER. - 27 October 1950 

1° EOHTSOHEIDING. - GETUIGENVER
HOOR. - DAT HET BEWIJS VAN DE 'fEGEN DE 
EIS INGEROEPEN FElTEN 'fOT VOORWERP }!EEFT. 
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- DE HECIIT)CH niAG RET \'AN AMBTSWEGE 

J:E\'ELEN. 

2o BEWI.JS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
GETUIGENVERHOOR. - MACHT VAN DE BECH
TEl{ <HI HET \'AN AMBTSWEHE 'IE BEI'ELEN. -
LI.JDELI.JKHEID Ol' NALATJGHElD \'AN DE PAR

TLTEN. - GE\'OLGEN. 

1° De ·recliter, bij wie ee·n cis tot echtschei
(lin{J U.(t·n.hwng·iy is f!Cma.a.kt, mag van 
nmlitswe,qe een getn·igenve·rhoor ·lievelen 
dett het be·wijs va.n de door de vc1·we
·rend.e ]Ja.rti:i teyen de e·is ·in ueroepen fci
ten tot ·voorwertl heejt (1); (Wetb. burg. 
rechtspl., art. 254.) 

2° Ind·ien de omstnndi{!hchl dat een pwrt-ij 
lijdznam l!Ujjt of bUjlc van nalnUghehl 
ycejt, cle rechter n·iet belet, ·in de zaken 
·wnnrin hi:i van dcze macht ma.g ye
!JI"lf.'ilc make·n, ·van nmbtswege een f!C
tu·i(JMI1Wrhoor te bevelen dat het bew-i.js 
·vn11 de door cle;:;e partij gestelde feiten 
tot VOOI'WC1'11 heejt (2), b·renyt Z'ij noch
tans voor de ·rechter yeen ve·rplichting 
mecle, tot die ondcrzoeksnwat1'6[Jel ove1· 
te gawn. 

(HEBKENRATH, T. VAN MEERBEKE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet oP liet bestreden 
rirrest, op 12 Februari 1949 <loor het Hof 
van beroep te Brussel .gewezen; · 

Ovei· het iniclclel : eerste ondercleel : 
schending van ~1e' artikelen 2o2, 25~, 254, 
2Q6, 278, 280 en 286. van het Wetboek ,;an 
burgerlijke rechtspleging en 97 van de 
drondwet, .doonhit liet bestreclen arrest, 
na vastgesteicl te ·hebben clat het tegenver
l!dor op . 23 April 1947 vastgestelcl, op 
29 Apri:I, daaropvolg~nde W:erc1 uitgestelcl, 
en, zoncler clat 'enige getuige gehoord 
werd, op · clie datum in afwezigheid van 
annleg~>ter gesloten 'werd, de doo.r de 
eerste rechter getroffen besiissing heeft 
vernietigcl w.eike « <le J,leriipenh1g vap het 
pi·oces-verbaal van het tegenverhoor beval 
en de uitspruak schorste hetreffende cle 

. (1) 'Ra~ppl. verbr., 2·1 April 1902 (B<t/1. en 
,P,wc., 1902, I, 211); 3 Juli 1913 (ibid., 1913, 
I, .368). 

·n·aarentegen ]weft de recbter niet 'de macht 
Oll) van a1nbtswege 'een ietlligenve'rhoor te be- , 
velen, hetwelk het bewijs tot voorw:etp heeft ' 
van de feiten aangevoerd tot staving van een : 
eis tot echtscheiding;, dergelijk getuigenver- , 
hooi· moet door de partij aangevraagd worden , 
(verbr., 16 December ·1897, B1tll. en PAsrc., ' 
1898, I, 41; DE PAGE, Tmit~ element. de d·roit; 
t:ibil, bd. I,.n' 929). ' 

(2) Verbr., 3 Juli 1913, in voorgaande nota 
veriiielrl. 

eis tot ecbtsclleiding », om reden dat aan
legster niet in cle onmogelijklleicl was ge
weest « zicll v66r de recllter-commissaris 
ann te bieclen en !mar toevlucllt te nemen 
tot de recbtspleging in verlenging door 
artikelen 279 en· 280 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging bedoeld; clat zij 
blijk heeft gegeven van een totale belang
loosbeicl betreffende het aan de tegenver
horen te geven gevolg vermits zij haar 
pleitbezorger zelfs niet verwittigd had, 
die zicll zonder instrncties heeft moeten 
verklaren en clat cleze houcling haar alle 
beroep van welke aarcl ook ontzegt ;' clat 
de beslissing door <le eerste rechters ge
nomen, niet alleen van de regels opgelegd 
door cle artikelen 279 en 280 van het Wet
boek van burgerlijke reclltspleging af
wijkt, maar zich zelfs in feite niet zou 
knnnen rechtvaarcligen, vermits de om
stnnclighecleu welke geintimeercle in de 
onmogelijkheid zonden gestelcl hebben bin
nen de gestelde termijnen aan de ver
eisten van de reclltspleging te volcloen in 
onderllnvig geval niet bewezen zijn ,, ; clan 
wnnneer er in onclerhnvig geval geen un
der « vereiste van rechtspleging ,, bestaat 
clan clie welke or1gelegtl worden door de 
artikelen 278 en volgende van het Wet
J:Joek van bnrgerUjke rechtspleging, welke 
geen termijn voorzien, tenzij cleze van een 
mnand na het verhoor van de eerste ge
tuige; dat het verbod van een herhaalde 
''erlenging slechts 'toepasselijk is wan
neer er werkelijke verlenging bestaat, 
't is te zeggen, vermeerdering van de ter
tn:ijn 'velke door .het verhoor van de 
eerste getuige is beginnen te !open, - dit 
de onderstelling uitsluitencl waarin geen 
enkele getuige gehoorcl wercl - en clat in 
alle geval, vermits 'de termijn van een 
maanel voorzien door artikel 278 op cle -da
tum ·van 29 Aprii 1947 niet verstreken 
was, aanlegster, geen enkel verval kon O]J

gelopen hebben, noch enige << vereiste van 
rechtspleging ,, 6vertreden hebben : 

· Overwege:nde clat, volgens <le stukken 
min het Hof voorgelegd, annlegster v66r 
de rechter over de grond niet heeft 
staande gehoui:len dat het proces-verbaal 
van 'llet tegenverhoor op 29 April 1947 
onwettelijk "cerd gesloten; dat zij .zich er 
toe beped't heeft de heropeliing van het 
proces-verbaal aan te vragen omdat zij 
in de oninogelijkheicl verkeerd hafi 'bihnen 
de gesteHle termijnen aan de jJrocedute 
van yerhoor te volcloen ; 

Overwegeri<le clut het bestreclen arrest 
vaststelt dat in feite liergelijke onmoge-
lijkhei<l niet bestaan heeft ; · 

Overwegende <lat die vuststelling son
verein is ; tlat zij een passend ant'wootd 
tiitmaakt op de aanvraag ·van iie eisende 
partij i:m wetteli'jk <ie verwerping er 'van 
reehtv·aardigt; 

Overwegencle dat <le andere door het 
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eerste onderdeel van het middel bestreden 
motieven overbodig zijn ; 

Tweede onderdeel : schending van de 
artikelen 6, 1131, 1349 tot 1352 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 254 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, door
dat het bestreden arrest, niettegenstaande 
het op 25 Mei 1946 gewezen arrest het
well' gezag van gewijsde heeft het dienend 
karakter van de aan het tegenverhoor on
clerwo~·pen feiten aanneemt geweigercl 
heeft recht te cloen op de conclusies van 
aanlegster strekkende tot de heropening 
van dit getuigenverhoor, en het vonnis 
heeft vernietigd welke. clit had bevolen 
om reden « dat de vrije macht aan cle 
rechtbanken toegekend, welke hun toelaat 
hun toevlucht te nemen tot alle wettelijke 
middelen om zi.ch in te lichten, en welke 
hun toelaat, zelfs van ambtswege, het be
wijs van zekere feiten te bevelen, onder 
andere in het geval door artikel 254 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging 
bedoeld, slechts in uitzonderlijke gevallen 
moet uitgeoefend worden en . niet dienen 
moet om in de lijdelijkheid van de par
tijen te voorzien of om hun nalatigheid 
te herstellen ll, dan wanneer de materie 
van de echtscheicling van openbare orde 
is, bijzonder in zover het gaat over de 
hanclhaving van het huwelijk tegen niet 
bewezen bezwaren en dat in zaken van 
openbare orde althans, de toenassing van 
artikel 254 van het Wetboek van burger
lijk rechtspleging niet zou kunnen aange
zien worden als zijnde voor uitzonderlijke 
gevallen voorbehouden en in alle geval 
van de hand niet kan worden gewezen om 
tle reden alleen dat de partijen blijk heb
ben gegeven van lijdelijkheid en van na
latigheid : 

Overwegende dat, indien het .middel met 
reder't staande houdt dat de omstandigheid 
clat een ]lartij blijk heeft gegeven van lij
clelijkheid of van nalatigheicl noodzake
lijk de nitoefening, door de rechter, van 
de macht hem toegekeml door artikel 254 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, niet nitsluit om van ambtswege 
een getnigenverhoor te bevelen, het arrest 
te recht beslist clat die omstandigheid niet 
volstaat om voor de rechter de uitoefe
ning van een macht, welke de wetgever 
aan zijn vrije beoorcleling heeft onder
worpen, ver])lichtend te maken; 

Dt\t alrlus geen enkel van de onderdelen 
van het middel kan aangenomen worden; 

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

27 October 1950. - 16 kamer. - TT001'Z'it
ter, H. Soen~ns, eerste voorzitter. - Yer
slaggever, H. Bfril. Gelijlclttidenae 

concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. PleUe1·s, 
HH. Demeur en VanRyn. 

1" KAMER. - 27 October 1950 

HUUR vAN WERK. - BEDIENDENCON
'l'llAC'l'. - SCHRH'TELIJK BEWIJS. - 0YI<m
EENKQ;\IST \'OOH EEN BEPAALDE DUUR AANGE
GAAN. - 0MRTANDIGHEID DIE NIE1' OP ZICH 
ZELF .DE NOODZAKELIJKHEID VAN EEN GE
SL~RIJ.J"l1 MEDEBHENG'l'. 

Art-ikel 2 V(l,n de wet V(l,'n 7 Aug'l/.stus 192:2, 
dat bep(l,(l,lt dat het betliendencontmot 
voor ecn bepanlclc ondernemhl.fl nangc
fllt(l,'n solwiftcl'i:ik moct vastgcsteltl WO!'
acn, is n1et tocpassel-ijlc OJJ cllc bedie·n
acnoontmot voor ce1i bepna.lfle duur 
aanrfe!Jctan; lwt is op dcrgcli:ik oont!·a'at 
slcohts tocpassclijlo indien d-it ccn Mndc 
noemt door hct vorst·r·ijkcn van cle ter
mijn voor de onclerncminrJ zclf voor
.<!icn (1). 

(LOUDECHE, '1'. I'ETTIAUX.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 19 Februnri 1948 op tegen
spraak gewezen door de Werkrechters
raad van beroep te Brnssel, Kamer. voor 
bedienclen ; 

Over het enig middel : schending van de 
artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 12 en 16 van de wet 
van 7 Augustus 1922 op de becliendenar
beiclsovereenkomst, cloordat het bestreden 
arrest beslist heeft dat, krachtens arti
kel 2 van de wet van 7 Augustus 1922, de 
overeenkomst voor een bepaalcle clunr, 
door aanlegster ingeroepen tot staving 
van hun vordering, slechts schriftelijk 
kon bewezen worden, clan wanneer gemelrl 
artikel 2, van beperkencle toepassing, de 
formaliteit van het geschrift slechts op
legt voor de overeenkomsten aangegann 
------~--- ~------~---

(1) Sic WAUWERMANS, FhnzJI01f8urs et em
pl01fCS, 1923, n' 32; THOUMSIN-8AlNi'ENOY en 
ScrrcELER, Le contrnt d' emqJloi, 1935, n" 53 en 
300; Rep. prnt. rlu rl1·oit ·belge, v" Louage de 
se1·vices et cont1·at d' emz>loi, n" 81 en 83; ver
slag comtnissie Kamer van volksvertegenwoor
digers, Besch. der Karners, ·1920-1921, n' 403; 
versl.ag commjssie Nijverheid en Arbeid, Se
naat, Besch. de1· Kame1·s, 1921-1922, n' 23. 
Contra: HouBEN, La loi sur le contm.t il'em
ploi, 193-\, blz.· 18 en 19; 0ROKAERT en LEGER, 

Le contrat il' imtploi, 1923, n" 646 en 647; 
G~~SEN; Les conM-ats des travnilleu1·s, n'" 641 
eJ;J. 6;14. .. 
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voor -een bepaalde om1erneming en niet 
voor deze gesloten voor een bepaalcle duur: 

Overwegende dat de bestreden beslis
siiig, die cle beroepen beslissing hervormt, 
beslist dat, gelet op de gebiedende be
woorclingen van artikel 2 van de wet van 
7 Augustus 1922, aanlegster het besta:m 
van de overeenkomst voor een bepaalde 
tijcl, waarop zij hun vordering steunden, 
slechts schriftelijk konden bewijzen; 

Overwegende clat, uitgezonderd de 
dienstverbanden aangegaan voor een be
paalde onderneming, aangegaan op proef, 
of gesloten om een aangestelde te vervan
gen die onder de wapens is geroepen of 
onbekwaam te werken, waarvoor zij een 
geschrift eist, gemelde wet van de alge
mene principes betreffende het bewijs niet 
afwijkt; 

Overwegende dat inclien paragraaf 1 
van artikel 2 voorschrijft dat het dienst
verband aangegaan voor een bepaalde on
derneming schriftelijk moet vastgesteld 
worden, het geen melding maa:kt van de 
dienstverbanden aangegaan voor een be
]malcle tijd; dat het, anderzijds, zonder 
wettelijke grond is dat verweerder in 
paragraaf 2 van artikel 2 het bewijs be
weert te vinden dat elke overeenkomst 
voor bepaalde duur schriftelijk moet vast
gesteld worden ; 

Dat die paragTaaf, inderdaad, uitslui
tend daartoe. strekt a an te stippim dat de 
bepaalde onderneming in de zin van de 
paragraaf, zal vastgesteld zijn hetzij door 
zijn voorwerp, hetzij door de tijd welke 
tle verwezenlijking van gezegd voorwerp 
vereist; 

Overwegende dat uit het aanvullend 
verslag namens de commissie door de heer 
Bologne uitgebracht ter zitting van de 
Kamer van volksvertegenwoorcligers van 
29 Juni 1921 blijkt dat door de termen 
(( bepaalde onderneming ll de commissie 
slechts (( volkonien uitzonderlijke geval
len ll bedoelde, wat bewijst dat geen 
sprake er van kan zijn het groot getal 
clienstverbanden · aangegaan voor een be
paalde tijd onder de bij artikel 2 voor~ 
ziene clienstverbanden te begrijpen; 

Overwegende dat de werkrechtersraacl 
van beroep dus ten onrechte heeft beslist 
dat elk dienstverband vreemd aan een be
paalde onderneming, maar dat voor een 
bepaalde duur werd gesloten, en door de 
wet van 7 Augustus 1922 is voorzien, 
slechts schriftelijk kon bewezen worden; 
dat hij aldus de in het middel bedoelde 
wetsbepalingen heeft geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Werkrechtersraad van beroep te 
Brussel en dat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing; _veroordeelt verweerder tot de 

kosten; verwijst de zaak naar de Werk
rechtersraad van beroep te Luik. 

27 October 1950. - 1" kamer. - Voo·rzit
ter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·
slnggever, H. Demoulin. - Gel-ijkl·niclencle 
concl·nsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. - Pleiters, 
HH. Van Ryn en Simont. 

2" KAMER. - 30 October 1950 

1° BEDROG OMTRENT DE HOEVEEJL
HEID VAN DE VERKOCHTEJ ZAKEJN. 
- J\1IDDEL AFGELEID RIERUIT DAT DE BE
DRIEGLIJKE RANDELINGEN GEEN PERSOONLI,TKE 
FElTEN VAN DE BEKLAAGDE-VERKOPER UITMA
KEN. - ARREST DAT VASTSTELT DAT DIE RAN
DELINGEN DOOR DE AANGESTELDE VAN DE BE
KLAAGDE VOLGENS DEIIES ONDERRICRTINGEN 
WERDEN UITGEVOERD·. - JVIIDDEL DAT GRUND
SLAG MIST IN FEITE. 

2° VERKOOP. - VERKOOP BIJ RET GE
WlCRT. - PARTIJEN DIE OVEREENGEKOMEN 
ZIJN BETREFFENDE RET WEGEN IN ZAKKEN, 
DOOR DE VEHKOPER, OP DE PLAATS WAAR DE 
KOOPWAAR ZICH BEVINDT, EN BETREFFENDE DE 
Al'LEVERING TER WOONPLAATS VAN DE KOPER. 
- VERKOOP VOLTROKKEN DOOR HE'r WEGEN 

·EN HET LADEN,VAN DE ZAKKEN OP DE VRAOHT
WAGEN :I.IET RET OOG OP HET YERVOER. 

1° Mist gmmlslctrf in te·ite, het miclrlel etf
geleicl hienr-it clat cle bed·riegl·ijlce lwnde
l·ingen cl-ie cle leaper bedmgen hebben om
t·rent tle hoeveelheid vnn de ve·rkochte 
znken ueen persoonlijlce dnden vnn de 
beklnn{fcle-verlcope1· u.itmMcen, wnrvnem· 
het ctrrest vnststelt ant rle hnndelingen 
clo01· cle ann ,qestelde vnn cle beklangde 
'IJOl.rJens clezes onden·icht·ingen wet·den 
·witr1evoe1·d. (Strafw. art. 499 [wet van 
17 Juni 1896].) 

2° TV nnneer, bij een verlcoop bij het ,qe
wicht, pnrtijen oveTeengekomen zijn be
treffenrle het wegen vnn cle znklcen, door 
de verlcoper, op de plnnts wnnr cle koop
W(W1' z·ich bevindt, en betl'effende een 
nflever·ing ter woonplnnts vnn de kope1·, 
is cle ve1·koop voltrolcken doo1· het wegen 
en het lnden vnn de -znlcken op (le 
v·mcht·wngen met het oog op het ve1·
voe1·. (Burg. Wetb., art. 1585.) 

(BURGUET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 Juni 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : srhending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 67, 499 
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van het Strafwetboek, doordat het bestre
den arrest ten laste :'l'an aanlegger de be
ticllting bewezen verklaart van door be
clrieglijke hanclelingen de koper omtrent 
de lloeveelheicl van de verkochte zaken be
drogen te hebben en verklaart, ondanks de 
betwisting van die bedrieglijke handelin
gen door aanlegger, dat zij bestaan heb
ben << in het brnto voot netto wegen en in 
de voorstelling van de koopwaar in zak
ken welke, volgens de overeenkomst, netto 
50 kg. anthraciet moesten bevatten ll, clan 
wanneer het bestreden arrest vaststelt, 
anderzij ds, cla t die feiten welke het als 
<< handelingen ll heeft omschreven door 
aanlegger niet werclen gesteld, verkla
rende dat het vaststaat dat : «b) de vier 
zakken voor G. bestemd v66r zijn woning 
gebracht werden door~ cle voerman bestel
ler van clie vennootschap )) (naamloze · 
vennootschap Oharbonnerie de l'Est waar
van aanlegger afgevaarcligde beheercler 
is) ; << cl) de voerman-besteller F., onmicl
dellijk geinterpelleerc1, verklaarde dat 
hij zelf de zakken had gewogen sinds ten 
minste veertien dagen, overeenkomstig de 
o~lderrichtingen aan hem gegeven door 
zijn werkgever, de beklaagde ... )) ; cloorclat 
llet bestreclen arrest, dienvolgens, met ze 
als bedrieglijke handelingen te omschrij
ven welke de toepassing van artikel 499 
van het Strafwetboek rechtvaardigen, ten 
laste van aanlegger daden aanneemt 
welke door een clercle zijn gesteld, clan 
wanneer de beclrieglijke handelingen, 
welke de toepassing van die tekst recht
vaatdigen, een hoofdzakelijk bestancldeel 
van het misclrijf uitmaken en door de da
der van de in brenk moeten gestelcl geweest 
zijn: 

Overwegencle clat de passus van het be
streden arrest, volgens welke de bedrieg
lijke handelingen hebben bestaan << in het 
brnto voor netto wegen en in de voorstel
ling van de koopwaar in zakken ... welke 
netto 50 kg. antllraciet moesten bevatten ll, 
niet kan geinterpreteerd worden zonder 
met de tekst rekening te honden; dat, vol
gens deze, de persoonlijke aansprakelijk
heicl van aanlegger in het gedrang komt, 
niet om zelf de zakken gewogen of voor
gestelcl te hebben, maar om ze door zijn 
werkman te hebben cloen wegen en om 
rleze. gelast te hebben ze aun de klant af 
te leveren; dat llet .arrest, zonder enige 
van de in het miclclel vermelde bepalin
gen te schenden, de ten laste van aanleg
g·er aldns bepaalcle daclen heeft kunnen 
aanzien als bedrieglijke hanclelingen uit
makende, zelfs indien zij de tussenkomst 
van zijn aangestelcle insloten; 

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

de artikelen 1101,1134, 1582, 1583, 1585, 
1586, 1604 van het Burgerlijk Wetboek, 51, 
53, 499 van het Strafwetboek, 97 van de 

Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
vaststellende dat aanlegger betwistte 
dat de levering van de in de betichting be
doelde zakken gedaan wercl, en aanne
mende clat het ging ovet een verkoop bij 
gewicht, waarin de overdracht van eigen
clom slechts bij het wegen geschiedt, ver
klaart clat de partijen, volgens het ge
bruik, verwe.zen hebben naar het wegen 
door de verkoopster, op de plaats waar 
de koopwaar lag op het ogenblik van het 
contract en van een afievering ter woon
plaats van de koper, waarnit zou volgen 
llat, voor de clrie litigieuze zakken, de ver
lwop voltrokken was geworclen door de 
overdracht van eig-enclom op het ogenblik 
van . het wegen, en in alle geval op het 
og-enblik waarop de vier· zakken bestemcl 
voor G ... in de vrachtwagen van de ver
koopster werden geladen met het oog op 
het vervoer naar de woning van de koper ; 
doordnt het arrest duaruit afieidt dat de 
verkoop van die drie zakken wel voltrok
ken was en rle betichting ten laste van 
aanlegger bewezen verklaart, clan wanneer 
in zake verkoop bij het gewicht, door arti
kel 1585 van llet Burgerlijk Wetboek ge
regeld, de enkele weging welke de ver
lwop kan voltrekken en de eigendom van 
het verkocht goed kan overdragen de we
ging is op teg-ensprauk tussen partijen ge
claan, of, in g-eval de partijen zich gedru
gen naar de weging- door de verkoper ge
daan, 'de werkelijke"levering met aanne
ming op tegenspraak, de lading slechts een 
voorbereidende eland zijnde, de koper al
ti.id het recllt llebbende om de niet over
eenkomstige levering te weigeren, zo
doende elke overdracht van eigendom be
lettende en de verkoo11 onvoltrokken blij
vende: 

Overwegende dat het arrest, het liti
gieus contract ontledende, vaststelt dat de 
partijen overeengekomen zijn over het 
wegen in zakken ·door aanlegger op de 
plaats waar de koopwaar lag op het ogen
blik van het contract, en over een afieve
ring ter woonplaats van de koper; 

Overwegende dat llet arrest nit die 
vaststellingen wettelijk heeft afgeleid dat 
de koopwaar geindividualiseenl was door 
het wegen en het laden van de zakken op 
de vrachtwagen met het oog ov het ver
voer naar de woning van de koper, en dat 
van clit ogenblik af de verkoop voltrokken 
was en het misdrijf voltooid; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantH~le of 

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

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

30 October 1950. - 2° kamer. - Voorzit
ter. H. Oonnart, raadsheer waarnemend 
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vool'zitter. - Ve·rslaggeve1', H. Sohier. -
GeUjklttidende conclusie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. 

2" KAMER. - 30 October 1950 

VERKEEJR. - AANSLUITING. - VERKEERS
\'OORHAliG. - GEllRUIKEH VAN DE SECUN

DAIHE WEG DIE EEN WEINIG DE HOO~'DWEG 01'
HT.JIJT. - KLAARRLI.JKELLJK OVERSCHRIJ

IJTNG VAN HETGEEN DOOR DE NOODZAKELIJK
HEIIJ GEBODEN WAS. - l\1:JSDRIJF. 

JncUen, in bijzonclere omstand·igheden (1) 
het in r1er·inge mate op1'ijden van rle 
hooj'clwe{f door cle [!eb-r·u-ilre1· van cle se
cunclai1·e weg geen ·in1Jre1tlc op art'ilcel 54, 
pa·mgraaj' 1, van het Ve1·1cee1·swetboelc 
k[l;n •u.itmalcen, is het anclers wannem· 
dit otwijden het{!een doo·r de nooclzalce
Ujkhe·icl geboden is lclaa.rblijkend ove1·
xch·rijrlt. 

(BIELMAIR.) 

ARREST. 

HEY!' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 Mei 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Nijvel; 

I. Voor zoveel de voorziening tegen de 
!Jeslissing over de publieke vordering ge
richt is; 

Over het middel : schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet en 54 van de 1 

Wegcocle, doordat het bestreden vonnis 
deze Iaatste bepaling OD aanlegger heeft 
toegepast, niet te steunen op de reden dat 
« de voorrang ten bate van een hoofdweg 
uitgeoefeml wordt op de gehele breedte 
Yan die weg )) dan wanneer de rechtsleer 
aanneemt dat de weggebruiker van de 
secundaire weg geen inbreuk op artikel 54 
van de Wegcode pleegt indien hij slechts 
licht en met voorzichtigheid de hoofdweg 
oprijdt om zich rekenschap te geven van 
de aanwezigheid op die van een andere 
weggebrniker, wat aanlegger beweert ge
daan te hebben : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
om aanleggers veroordeling te rechtvaar
digen, er zich niet toe beperkt op vol
strekte wijze te verklaren dat de wegge
brniker van de secundaire weg verplicht 
is de doorgang vrij te laten voor de wegge
bruiker van de hoofdweg op de hele 
breedte van die weg, zonder rekening te 
houden met de bijzondere omstandigheden 
welke een afwijking van clit principe 
kunnen medebrengen ; 

(1) Zie verbr., 24 April 1950 (A'"'· l'e1·b,·., 
1950, biz. 521; Bull. en PAsrc., 1950, I; 575). 

Dat het inderdaad hierop wijst, clat, in 
strijcl met wat aanlegger in zijn con-. 
clusies beweerde, op het ogenblik van cle 
aanrijding tussen het voertuig van de 
burgerlijke partij Pergoot en dit van 
aanlegger, dit voertuig 1 m. 70 de hoofd
weg opgereclen was en dat geen enkele 
van de getuigen kon bevestigen dat het 
voertuig op het ogenblik van de aanrij
ding stilstond; 

Dat die vaststelling, welke een passencl 
antwoord op de conclusies van aanlegger 
uitmaakt wettelijk het dispositief van het 
bestreclen vonnis rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet gegrond is; 

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

30 October 1950. - 2° kamer. - Voorzit
ter en vet·sla.ggever, I-I. Connart, raads
heer waarnemend voorzitter. - GeUjlcl1ti
dende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2" KAMER. - 30 October 1950 

VEJRKEJEJR. - WEGGEBRUIKER DIE LINKS 
A~'DHAAIT. - VERROD DE DOORGANG AF TE 
SNI.TDEN VAN DEGENE DIE ZIJN WEG VERVOLGT. 

- BETEKENIS VAN DIE LAATSTE BEWOORDIN
GEN •. 

De gebntilce1· va.n rle openba1·e werJ, waar
van cle we{foebntilce1·, die links wil aj'
llTaaien, onvermhule1·cl de bepaUngen 
·vnn artilcel 31, pMagmaj' 2, van cle Weg
corle, de cloo1·gang niet ma.g aj'snijden, is 
de 1oeygelwuike1· die zijn we{! ve1·vol[!t 
overeenkomstig het 1·eglement; lc[l;rl niet 
/iescho·lt'Wcl wo1·den als 1'e[!elmatig zijn 
weg ve1·vol[!end, de weggebruilce·r, clie 
cen 1'ijbewcg'ioltg wivoeTt om Unlcs voo·r 
te steken bij het na.deren van de top vnn 
cen l1elling (2). (Kon. besl. van 1 Fe~ 
bruari 1934, art. 57, 2°, en 36, 5°, gewij
zigtl door de besluiten van de Regent 
van 18 October 1946, art. 8 en 5, en van 
16 October 1947, art. 2.) 

(LANCEL.) 

ARREST. 

HE'.!' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 .Juli 1950 in hoger beroep 
gewezen ;door de Correctionele Rechtbank 
te Bergen; 

Over het enig micl<lel : schending van de 

(2) Verbr., 6 en 27 Maart 1950 (A•·r. T'erb1·., 
1950, biz. 447 en 495; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 475 en 533). 
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artikelen 1350 van bet Burgerlijk Wet
boek, 8 van het besluit van de Regent van 
18 October 1946, 36, 5°, van bet koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934, 418 en 420 
van bet Strafwetboek, {loordat !let bestre
den vonnis aanlegger veroordeelt om, links 
willende afdraaien, de doorgang afgesne
den te hebben voor degene cUe zijn weg 
vervolgcle, dan wanneer uit !let beroepen 
vonnis, niet door lloger beroe}) op cUt punt 
bestreden, bleek dat de weggebruiker die 
zijn weg vervolg·de een verboden beweging 
van voorbijsteken verriclltte : 

Overwegende dat aanlegger door !let be
streden vonnis veroordeeld werd om de 
cloorgang voor de motorrijder Rewcen af
gesneden te hebben en alzo onvrijwillig 
slagen en verwonclingen toegebracht te 
llebben; dat bij tot zijn verdecUging inriep 
dat bij het naderen van de top van een 
helling Rewcen bij het vervolgen van zijn 
weg een beweging van voorbijsteken h~cl 
nitgevoerd, beweging welke onregelmatig 
en onvoorzienbaar was ; 

Overwegende dat, indien artikel 57, 2°, 
van het reglement op de verkeerspolitie 
~an de weggebruiker, die links wil af
draaien, verbiedt de doorgang af te snij
clen voor degene die zijn weg vervolgt, dit 
verbod nochtans slechts bestaat ten op
zichte van degene die zijn weg normaal 
vervolgt; · 

Overwegende dat, luidens het vonnis, de 
beweging van Rewcen bij bet naderen van 
tle top van een helling geschiedde; dat 
het niettemin beslist dat zij regelmatig 
is omdat cc geenszins bewezen is dat het 
voorsteken niet kon voltooid zijn voor de 
top van de helling )) ; 

Overwegende dat artikel 36, 5°, het 
voorsteken verbiedt cc bij het naderen, van 
de top van een helling ll en niet op de tov 
van een helling; dat, met het verweermid
clel door aanlegger afgeleid uit de onregel
matigheW van het voorsteken van de hand 
te wijzen om de enige reden dat het voor 
cle tov kon voltooid zijn, bet vonnis de in 
het middel vermelcle teksten verkeerd 
heeft toegepast ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Recbtbank van eerste aanleg te 
Bergen en dat melding 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 Correc
tionele Recbtbank te Doornik, in boger 
beroev uitspraak doende. 

30 October 1950. - 2° kamer. - Voo1·zit
te1·, H. Connart, raadsbeer waarnemend 
voorzitter. - Verslag,qever, H. Sobier. -
Gelijkluidende conclusie, H. Colard, ad
vocaa:t-generaal. 

2c KAMER. - 30 October 1950 
MISDRIJF.- VERVOLGING WEOENS VRIJWIL

LIGE SLAGEN OF VERWONDINGEN. - VRI.T
SPRAAK HIEROP GESTEUND DAT ER UI'l'DAOING 
IN HOOFDE VAN HET SLACHTOFFER WAS. -
REDEN IN STRIJD MET HET BESCHIKKEND GE
DEELTE. 

Stewit op een 1'Cclen in strijcl met het be-
8chilrlrencl gecleeUe, cle beslissing clie een 
bet'ichte van V1"ijwillige slagen of ver
woncl,ingen V1'ijsp1·eekt, om 1·eclen flat er 
nUclctging was in hoofcle van het 8lacht
ojjer. (Strafw., art. 4~1 en 414.) 

(PROCUHEUR DES l{QNINGS TE LUIK, 
T. SMETS.) 

ARREST. 

I-lET HOF; - Gelet ov het bestreclen 
vonnis, op 30 Mei 1950 in hoger beroev ge-, 
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

Over bet enig midclel : schending van 
artikel !l7 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis verweerster vrijgesvro
ken heeft van een betichting van vrij
willige slagen of verwondingen om recle
nen welke met het dispositief strijdig 
zijn : 

Overwegende dat verweerster beschul
digd was van vrijwillige slagen of ver
wondingen aan Georgina Barbier toege
bracht te hebben; 

Overwegende clat, na verklaard te beb
ben dat die telastlegging bewezen was, 
het bestreden vonnis niettemin de vrij
svraak van beklaagde beeft uitgesproken 
om reden dat « er in hoofde van Barbier -
uitl.laging bestond )) ; 

Overwegende dat dergelijke beweegre
clen niet wettelijk het dispositief van de 
beslissing kan rechtvaardigen, met bet
well{ zij strijdig is; clat zij gelijk staat 
met een gebrek aan redenen ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, doch enkel voor zoveel het de vrij
spraak van verweerster beeft uitgespro
ken 'en haar van de kosten beeft ontsla
gen; beveelt dat onderbavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van de Correctionele Rechtbank te Luik 
en dat melding er van zal worden ge
maakt ol) de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
ster tot de kosten; verwijst de zaak, al
dus beverkt, naar de Correctionele Recht
bank te Hoei, uitspraak doende in 'hoger 
beroep. 

30 October 1950.- 2e kamer. - Voo1·zit
te,r en verslnggeve,r, H. Connart, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlcl~ti
clencle concvusie, H. Colard, advocaat
generaal. 
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STRAF. - VEIWANGENDE GEVANGENISSTRA~'. ~ 
CoRRECTIONELE GELDBOE'l'E. - VERVANGENDE 
GEV ANGENISS'l'RAF VAN ACHT DAGEN TEN MINSTE. 

De vervangencle gevangenisstraf voo1· een 
co1Tectionele geldboete, u,itgesprolcen 
wegens inb1·eu,k op de beslwitwet· van 
14 November 1939 betreffende de beteu
geling van de dmnlcenschap, is van acht 
clagen ten minste (1). (Strafw., art. 40.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
•r. COLLETTE.) 

ARREST. 

ITET ITOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 Mei 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te, Luik; 

Over het micldel : schencling van de arti
kelen 25, 38 en, '10 van het Strafwetboek, 
cloorclat het bestreden vonnis ten laste 
van Albert Collette een veroorcleling tot 
een straf van 100 frank geldboete heeft 
uitgesproken en, bij gebreke van betaling 
dezer geldboete, tot een vervangencle ge
vangenisstraf van vijf clagen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
bij verwijzing naar de motieven van de 
eerste rechter, de door deze gewezen be
slissing heeft bevestigcl, met Albert Col
lette te veroordelen namelijk, wegens in
breuken waarvoor hij moest terechtstaan, 
te weten deze voorzien bij artikel 3 van 
de besluitwet van 14 November 1939, tot 
een geldboete van 100 frank en tot vijf 
tlagen vervangencle gevangenisstraf; 

Overwegende dat, die geldboete van cor
rectionele aarcl zijnde, de vervangende 
gevangenisstraf van vijf dagen in schell
cling van de gemelde wetsbepalingen uit
gesproken werd ; 

Overwegende voor het overige dat de 
substantii!le of op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefcl en dat de beslissing wettelijk is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen vonnis, cloch enkel in zover het ten 
laste van Albert Collette een vervangencle 
gevangenisstraf van vijf clagen heeft uit
gesproken bij gebreke van betaling van 
de geldboete van 100 frank welke hem op
gelegd wercl; beveelt dat onderhavig ar
rest zal worden overgeschreven in de re
gisters van de Correctionele Rechtbank te 
Luik en {lat melding er van zal worden 
gernaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; 'veroordeelt ver
weercler tot een vierde van de kosten, 

(1) Verbr., 16 Mei 1949 (A1·r. Verin'., 1949, 
biz. 321; Bull. en PAsrc., 1949, I, 361). 
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het overige ten laste van de Staat blij
vencl; verwijst de zaak, aldus beperkt, 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
IToei, uitspraak doencle in hoger beroep. 

30 October 1950.- 2° karner. - VoorzU
ter en verslaggever, IT. Connart, raacls
heer waarnernencl voorzitter. - GeUjlclu,i
den(le conclu,sie, IT. Colarcl, advocaat
generaar. 

2e KAMER. - 30 October 1950 

1° BEVOEGDITEID. - STRAl'ZAKEN. 
00RRECTIONELE RECHTIJANK. - PLAATSE
LIJKE BEVOEGDHElD. - RECHTBANK VAN HET 
ARRONDISSEMENT WAAR DE YERDACHTE GEVON
DEN WERD. 

2" VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - GETUIGE ONREGELMATIG ZON
DER EED GEHOORD DOOR UE CORRECTIONELE 
HECHTBANK. -ARREST DA'l' HET VONNIS VER
NIETIGT EN, DOOR EVOCATIE VAN DE ZAAK, 
UITSPHAAK DOET ZONDER REKENING TE HOU
DEN MET DIE GETUIGENIS. - ARHEST DAT 
ZIOH DE NIETIGHEID WAARDOOH HET VONNIS 
AANGETAS1.' 18 NIET 1.'0Ei-ciGENT. 

1" De correcUonele rechtbank vwn het a1·
mncUssement waar de beldangcle rtevon
ilen wenl is plaa.tselijk bevoegcl om hem 
te vonnissen. (Wetb. v. strafv., art. 23.) 

2" ll'nn,nee1· een gettdr;en·is on1·egelmatig 
cloo1· de con·ectionele reohtbank zonde,r 
eecl afgenomen tve1·d en hei hof van be
mep het vonnis ventietigt en zon(lfw 
met cUe r;etu.i.genis rekening te hmulen 
'llitspnt.ali: cloet door de zaak aan zich 
te trekken, eigent het zich de nietighehl 
niet toe. waa.nloo1· het vonrl'i,s ctangeta,st 
,was. 

(STAS.) 

ARREST. 

ITET ITOF; - Gelet op het 'bestreden 
arrest, op 22 Juni 195.0 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste midclel, afgeleid nit de 
plaatselijke onbevoegclheid van de Oorrec
tionele Rechtbank te Charleroi claar de 
feiten te Ligny, provincie Namen, gebeur
den, en daar aanlegger er woonde en er 
aangehouclen wercl : 

Overwegencle dat, naar de vaststellin
gen van· het arrest, aanlegger ill het ge
rechtelijk arrondissement Charleroi ge
vonclen wercl ; 

Dat het micldel in feite mist; 
Over het tweede midclel : schencling van 

de artikelen 155 en 189 van het Wetboek 
van strafvorclering, doorclat genaamde 
Beckers ter terechtzitting van cle correc-
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tionele rechtbank gehooi·d werd- zonder de I 

eed van getuige afgelegd te hebben : 
Ovei·wegende dat het hof van beroep 

het beroepen vonnis te niet doet en ver
klaart, na de zaak tot zich te hebben ge
trokken, uitspraak te cloen zonder reke
ning te houden met de verklaring door 
Beckers ter terechtzitting van de recht
bank van eerste aanleg afgelegd; dat het 
zich aldus cle nietigheid niet heeft toe
geiHgend waardoor het vonnis aangetast 
"\\1aS; 

Dat het middel niet gegrond is ; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

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

30 October 1950.- 26 kamer. - Voon!it
te·r, H. Oonnart, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Versla.ggever, H. Sohier. -
G-elijkluidende oonchtsie, H. Oolard, ad
vocaat-generaal. 

lc KAMER. - 3 November 1950 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BUHGERLIJI(E ZAKEN. - AANLEGGER DIE 
GEEN PARTIJ WAS BU RET BESTREDEN AR
REST. - VOORZIENING NIE'l' ONTVANKELI.TK. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
BURGERLI.JKE ZAKEN. - VOORZIENING TEGEN 
EEN VENNOOTSCRAP GERICRT. - GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKREID RIERUIT AFGELEID 
DAT DE VOORZIENJNG NIET TEGEN DE VERTEGEN
WOORDIGER- VAN DE VENNOOTSCRAP GERICHT 
IS. - VERWERPING. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT AAN 
RET BESTREDEN ARREST EEN BESLISSING TOE
SCRRIJFT DIE RET NIET JJEVAT. - MIDDEL 
DA'r GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT EEN GE
BREK AAN ANTWOORD AANVOERT OP EEN VOOR 
DE RECRTER OVER DE GROND NIET GEFORJIIU
LEERD PUNT VAN CONCLUSIES. - M,IDDEL DAT 
GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

1 o Is niet ontvanlceUjk, de voo1·ziening ye
!'icht teyen een pe1·soon die bij het be
st?·eden arrest geen pa1·tij was (1). 

2° Kan niet aangenome-n wo1·den, de ymnd 
van niet-ontvankelijkhe-id doo1· een ven-

(1) Verbr., 6 Juni 1935 (Bull. en PASIC., 
1935, I, 276); 3 Juni 194S (ibid., 1946, I, 232); 
nota 3 onder verbr., 15 December 1938 (·ibid., 
1938, I, 382). 

uootsohap opgewo·rtJen tegen de terjen 
lw(u· inyestelde voo·rz·iening en hier-
1t:it njqeleid dat de vom·z·iening niet te
gen h(wr behee1·dm· persoonlijk yedcht 
i.s, wa.nnee1· deze slechts in hoedanig
heid van ve-1'teyenwoo·rd·ige·r van de ven
nootschap in het geding vll6r de rechtm· 
over (le g rona was (2). 

3° M-ist gmndslag ·in feite, het mitltlel dat 
(Utn het besketlen an·est een besliss·inrf 
toeschrijft (l-ie het 'IViet bevat (3). 

4° M-ist _qrondsla_q ·in feite, het middel dat 
een fiebrelc aan nntwoonl inmept op 
een p-unt va.n concl11-sies flat vllllr de 
rechte·r over de g1·onc~ niet aan{fevom·d 
weTd (4). 

(LOU\'EAUX q. Q. EN ANDEREN, '1'. SAMENWER-
KENDE YENNOO'l'SCHAP CC PARIS ll EN VAN 
\'LASSELAERE.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 April 1947 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel; 

Aanguande de voorziening ingesteld 
door Pierre Poznantek, derde aanlegger : 

Overwegende dat die aanlegger geen 
partij was bij cle bestreclen beslissing; dat 
hij dus geen hoedanigheid bezit om zich 
tegen dit vonnis te voorzien; 

Aangaande cle voorzieningen ingesteld 
door : 1 o H. I-'ouveaux, handelende in hoe
danigheW van voorlopig beheerder van cle 
goecleren van Ezryl Poznantek; 2° Jachet 
Ohabelska, echtgenote van Ezryl Poznan
tek: 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heicl, cUe door cle samenwerkende vennoot
schap C( Paris ll tegen de voorziening ''an 
.J achet Ohabelska aangevoerd wordt en 
afgeleid is hieruit dat aanlegster geen 
lloedanigheid bezit om haar afwezige 
echtgenoot te vertegenwoordigen : 

Overwegende dat uit de voorziening 
blijkt dat Jachet Ohabelska optreedt niet 
krachtens de rechten waarop zij als 
rechtverkrijgende van haar echtgenoot 
zou kunnen aanspraak maken, maar zo
wel in haar eigen naam als in hoedanig
heicl van moeder en wettige voogdes over 
haar minderjarige dochter, Elisabeth 
Poznantek, hoedanigheid welke verweer
ster haar niet betwist ; 

(2) Arg. verbr., 22 October 19i2 (AlT. Tfe,·b,-., 
1942, biz. 124; Bull. en PAsrc., 1942, I; 249); 
23 November 19H (A1"1'. VeTbr., 19+5, biz. 43; 
Bu-ll. en PAsrc., 19-45, I, 51), 

(3) Vaste rechtspraak. Zie o.m. ve1'br., 
13 Maart 1950 (Bull. en PAsrc., 1950, I, 500). 

(4) Verbr., 15 Januari 1946 (A,.,., Ve•·b1•., 
19,16, biz. 22; B·ull. en PAsrc., 1946, I, 25). 
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Dat deze grond van niet-ontvankelijk
beid dus in feite niet opgaat; 

Over de tweede grond van niet-ontvan
kelijkheid, cUe door verweerster tegen de 
voorzieningen van beide eerste aanleggers 
aangevoerd wordt, en afgeleid is hieruit 
clat de voorziening niet gericht is tegen 
genaamde Francois Timmermans per
soonlijk, ofschoon deze v66r de rechter 
over de grond tussengekomen is en clat in 
zijn naam conclusies genomen werden : 

Overwegende dat nit de stukken van de 
rechtspleging blijkt dat indien Francois 
'l'immermans in de zaak was, hij alleen 
in boedanigheid van beheerder van ver
weerster optrad; dat bet in die hoe
danigheid is, en niet persoonlijk dat de 
voorziening hem betekencl wercl; einde
lijk, dat in de memorie van antwoord en 
in de betekening die er van op verzoek 
van verweerster geclaan werd, het in 
hoedanigheicl van vertegenwoordiger van 
cleze laatste is dat dezelfcle Timmermans 
vermeld wordt ; 

Overwegende dat de voorziening aldus 
niet kon gericht worden tegen Francois 
Timmermans persoonlijk, vermits hij noch 
in de zaak v66r de rechter over de groncl, 
noch in de bestreden beslissing in die hoe
clanigheicl voorkwam; 

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

Over bet eerste midclel : schending van 
de artikelen 112, 120 tot 123 en 135-van het 
Burgerlijk Wetboek, 30 tot 32 van de be
slnitwet van 12 Maart 1945 waarbij uit
zonderingsbepalingen van tijclelijke aard 
inzake huishuur worden voorzien, cloor
dat bet bestreden vonnis beslist dat de 
vorclering tot herstel in bet bezit van de 
vroeger betrokken percelen voorzien bij 
bovenvermelde bepalingen van de besluit
wet van 12 Maart 1945, client te worden 
verworpen wanneer zij niet door de buur
cler zelf, clie geroepen is om bet voordeel 
er van te genieten, ingesteld wordt, maar 
door om het even welke andere persoon, 
en onder andere door de voorlopig be
heerder welke door het gerecht aange
steld is om alle rechten en vorderingen 
van deze laatste nit te oefenen, en clien
volgens, de vorclering niet gegroncl ver
klaart, clan wanneer het aldus uitgeoe
fencle recht een vermogensrecht is, waarop 
onder meer cle voorlopig beheerder van 
een verclwenen persoon het recht heeft 
zicb ten voordele van cleze laatste te be
roepen : 

Overwegende dat aan de recbter over de 
groncl een grief gemaakt worclt beslist te 
hebben dat de vordering tot herstel in het 
bezit niet kan ingewilligd worden wan
neer zij ingesteld wordt door om bet even 
welke andere persoon clan de lmurcler en 
onder andere door de voorlopig beheer-

cler, die door het gerecht aangesteld is 
om alle rechten en vorderingen van de 
verwijderde en afwezig zijnde huurder uit 
te oefenen, en, clienvolgens, de vordering 
niet gegrond verklaard te hebben; 

Overwegencle clat, in tegenstelling met 
wat in het miclclel beweercl wordt, het 
vonnis uitdrukkelijk erkent dat de voor
lopige beheercler de bevoegdheid heeft tot 
het optreclen in rechte om aan degene 
welke hij vertegenwoordigt het recht op 
herstel in het bezit te doen toekennen ; 

Dat, indien het de eis als niet gegroncl 
afgewezen heeft, het alclus beslist heeft 
om reclen dat « het voordeel van het her
stel in het bezit toegestaan werd om aan 
de lnmrder toe te laten de huisvesting 
en de zetel van zijn zaken waaruit hij 
tegen zijn wil verwijderd werd, wecler 
te betrekken; dat dit herstel niet denk
baar is ten gunste van iemand die het 
voorcleel er van niet kan genieten ; clat, in 
het onclerhavig geval, genaamde Poznan
tek, van wie bet weinig waarschijnlijk 
is clat hij de nazi-vervolgingen zou over
leefd hebben, die voorwaarde niet ver
vult )) ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1317, 
1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 622 en 819 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering, 
doordat op het door de conclusies van ap
pellanten tot haar gerichte verzoek om 
verweercler Van Vlasselaere te veroorde
len tot betaling van schaclevergoecling we
gens de bijzondere omstancligheclen waarin 
hij tot de verkoping van het ann zijn 
hnurders toebehorend mobilair had cloen 
overgaan en inzonderheid om reden « dat 
het voor verweerder gemakkelijk was zich 
tegen gebeurlijk onvermogen te vrijwaren 
zonder de noodzakelijk rampspoeclige ver
koping van heel het mobilair van tamelijk 
grote waarcle te veroorzaken, vermits die 
ongelukkige tenuitvoerlegging toch nog 
een som van 36.305 frank opgebracht 
heeft, dat die verkoping, hoven de ge
rechtskosten begroot op meer dan 7.000 fr. 
nog onkosten medegebracht heeft, dat er 
nog een overschot gebleven is van 
14.683 frank en clat die onverzoenlijke en 
grotencleels ongerechtvaarcligcle houcling 
des te meer laakbaar was claar hij wist 
dat clit overschot « aan cle vijand zou moe
ten overllancligcl worden'' (aldus bijzoncler 
doende gelden clat de verkoping voor een 
waarde, die de oorzaken van de beslagleg
ging te boven ging, vervolgcl werd), de 
rechtbank zich in het bestreden vonnis er 
toe beperkt, om die eis af te wijzen, te 
verklaren dnt tweede geintimeercle << niet 
gehanclelcl beeft met sclmldige spoecl en 
dat hij, blootgesteld aan het risico van 
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vermeerdering van het tekort, niet de fou- ! 
ten begaan heeft die hem verweten wor
den ll, aldus nalatende het middel te be
antwoorden dat· door appellanten afgeleid 
werd uit het misbruikelijk en onwettelijk 
karakter van een verkoping van waarden 
die de schuldvordering·, tot zekerheid 
waarvan de beslaglegging geclaan wordt, 
overtreffen, en welke aldus aan de vijaml 
de gelegenheid verschaft heeft op het over
schot de hand te leggen; dan wanneer de 
rechter de verplichting heeft zijn beslis
singen in verband met de door partijen 
geformuleercle eisen en excepties te moti
veren, op zulke wijze dat het Hof van 
verbreking in staat weze de reclenen te 
onclerscheiden waarom hij uitspraak ge
daan heeft : 

Overwegende dat aan het vonnis een 
grief gemaakt wordt de conclusies van 
aanleggers niet beantwoord te hebben 
waardoor deze het misbruikelijk en on
wettelijk karakter inriepen van een ver
koping van waarde:q. die de sclmldvorcle
ring, tot zekerheid waarvan de beslagleg
ging gedaan werd, overtreffen; 

Overwegende dat aanleggers in de con
clusies, waarop zij zich beroepen, de 
verhimrder enkel verwijten het vonnis 
met ongerechtvaardigde spoed en zonder 
hun medeweten te hebben doen uitvoeren, 
en aldus tot de verkoping van de meube
len in ongunstige omstancligheden te heb
ben doen overgaan; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanleggers tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens elk van de verweerders. 

3 November 1950. - 1° kamer. - Voo·r
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve·rslaggeve?·, H: Demoulin. - Gelijlcl-ui
!leluZe concl1tsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Demeur, Simont en Resteau. 

lc KAMER.- 3 November 1950 
BEWIJS. - AAN DJ<; AK1'EN VERSOHULDIGD 

GELOOF. - BURGEBLIJKE ZAKEN. - BESLIS
SING DIE AAN DE OONCLUSIES EEN ANDERE ZIN 
GEEFT hAN HUN WERKELIJKE DRAAGWIJDTE. 
- SOHENDING VAN HET AAN DE AKTEN VER
SCIIULDIGD GELOOF. 

Sclwnrzt het awn de alden verschnldigd 
geloof de beslissing die ann de conclu
'Sies van ecn partij een andere zin geeft 
dan hu.n we1·lcelijke dmagwijdte (1). 
Burg. Wetb., art. 1319 en 1320.) · 

(1) Verbr., 8 Januari 1942 (Ar1·. Verb!-., 1942, 
biz. 4; Bull. en PAsrc., 1942, !, 8). 

{NAAMLOZE VENNOOTSOHAI' (( CHARBONNAGES 
DE HELOHTEREN ET ZOLDEB ll, T. TRIEb'.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
anest, op 10 Maart 1948 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1319, 1320 van het Burgerlijk 
"'V etboek en, voor zoveel nodig, 1007 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, doordat het bestreden arrest van me
ning geweest is dat aanlegster, door de 
conclusies die zij genomen heeft v66r het 
arrest van het Hof van beroep te Brussel 
van 3 December 1942, er van afgezien 
heeft het verval van de bevoegdheden van 
de scheidsrechter op grand van artikel1007 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering te cloen gelden en, integendeel, 
aangenomen heeft de er in vastgestelcle 
termijn te verlengen, clan wanneer de 
tekst van die conclusies onverenigbaar is 
met de afstancl en de verlenging die het 
bestreclen arrest beweert er uit af te lei
den, vermits conclusies strekkende tot het 
h01·en zeggen : 1 o in hoofdorde, clat er 
geen aanleiding tot scheiclsgerecht was ; 
2° in subsidiaire orcle' tot aanstelling van 
deslmndigen en, 3° in meer subsidiaire 
orde, hiertoe clat de scheidsrechter ge
wraakt weze en vervangen door een of 
drie andere scheidsrechters en, 4° in dit 
gevul, tot de uitbreiding van het scheicls
gerecht tot zekere punten welke de ver
lenging van de bevoegdheden van scheicls
rechter Magnel niet kan uitmaken van 
wie aan:legster elke tussenkomst in ieder 
opzicht wil vermijden, hetgeen die conclu
sies klaar aantonen, zodat de bestreden 
beslissing het geloof dat client gehecht 
aan cle door aanlegster ingeroepen concln
sies miskencl heeft : 

Overwegende dat aanlegster, alsdan 
geintimeercle, bij conclusies genomen op 
6 Januari 1948, v66r het Hof van beroep 
te Brussel, staande hield dat de eerste 
rechter te recht vastgesteld had dat de 
litigieuze scheidsrechterlijke uitspraak 
gewezen wercl na afioop van de termijn 
van dde maanden die een aanvang ge
nomen had op 21 .April1941, krachtens het 
vonnis van de rechtbank van eerste aim
leg te Charleroi van 7 Maart 1941; dat die 
termijn door geen enkele wettelijke hin
dernis geschorst wenl, aangezien het von
nis dat als compromis gold, uitvoerbaar 
was bij voorraad niettegenstaande het 
door gezegcle geintimeercle, alsclan appel
lante ingesteld hager beroep; dat geinti
meerde er nooit van afgezien had zich op 
het verstrijken van die termijn te beroe
pen en dat het arrest van 3 December 1942 
geen enkele beslissing inhield ·die insloot 
clat .die termijn niet zou verlopen zijn; 
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Overwegende dat het bestreden arrest, 
tot beantwoording van· die bewijsvoe
ring, beslist dat het geen belang heeft na 
te gaan welke, ten opzichte van de ter
mijn van het scheidsgerecht, de uitwer
kingen zijn van het vonnis van 7 Maart 
1941, dat uitvoerbaar was bij voorraad, 
en van de akte van lloger beroep, dat te
gen dit vonnis ingestelcl werd; dat de 
stelling door aanlegster genomen in haar 
conclusies van 24 September 1942, in de 
loop van de rechtspleging die op haar 
akte van hoger beroep tegen bovengezegd 
vonnis volgde, insluit dat zij er van afzag 
het verval te doen gelden, en dat die stel
ling diencle aangezien te worden als een 
uiting: van haar voornemen de verlenging 
toe te staan voor een termijn die zou aan
vangen op de datum waarop over gezegde 
conclusies zou uitspraak gedaan worden; 

Dat de rechter over de grond, om zijn 
beslissing te moti veren, verklaart dat het 
onbegrijpelijk zou zijn dat de kolenmij
nen zouden gedacht hebben zich op cle 
niet-toepasselijkheicl van de overeenkomst 
op het geschil te moeten beroepen om er 
uit af te leiden dat er geen aanleiding tot 
scheidsgerecht is, daarna, in subsidiaire 
orde de overeengekomen scheidsrechter te 
wraken, en eindelijk, de uitbreiding van 
de bevoegdheden van de scheidsrechter te 
vragen, indien de kolenmijnen, op dat 
ogenblik, de overtuiging hadden dat de 
termijn van het litigieuze scheidsgerecht 
verstreken was, en inclien zij voornemens 
waren zich op dit verval te beroepen ; 

Overwegende clat de ingeroepen en al
dus toegelichte conclusies noch de zin, 
noch de. draagwijdte hebben die de be
streden beslissing hun toekent; dat zij 
evenmin de afstand van het recht om het 
verval in te roepen inhouden als de wil 
die de rechter over de grond beweert er 
in te vinden, om de bevoegdheden van 
de sclleidsrechter te verlengen; 

Dat de. scheidsrechterlijke bevoegdheden · 
wier uitbreiding zij vorderen klaarblijke
lijk deze zijn van de scheidsrechter of 
-i·echters welke zouden aangesteld worden 
ter vervanging van professor Magnel, die 
gewraakt werd; 

Overwegencle dat, indien aangenomen 
worclt dat de verlenging stilzwijgend kan 
zijn, het niettemin nodig is dat het voor
nemen van de partij klaarblijkelijk nit 
lmar gedraging blijke; 

Overwegencle dat in onderhavig geval 
dit niet het geval is ; clat aanlegster in de 
litigiet1ze conclusies, in hoofdorcle de ver
nietiging van cle overeenkomst van 7 De
cember 1935 vorderde, alsmecle de verwij
zing van de partijen naar het gewone 
gerecb,t; clat zij, in subsidiaire orde, de 
aanstelling van een of clrie andere deskun
digen · vordercle, en, in meer subsidiaire 
orde, dat de wraking van professor 

Magnel gegrond verklaard weze, dat een 
of clrie andere scheidsrechters zouden aan
gesteld worden om hem te vervangen, en 
clat, in clit geval, het scheiclsgerecht even
eens de punten welke zij voorstelcle tot 
voorwerp zou hebben; 

Overwegencle dat het bestreclen arrest, 
met de door aanlegster de 24 Septem
ber 1942 v66r het Hof van beroep te 
Brussel genomen conclusies nit te leggen, 
zoals het gedaan heeft, liet aan die con
cl usies versclmlcligd geloof alsook de in 
het micldel aangeduide wetsbepalingen 
geschonclen heeft ; 

Om die reclenen, en zonder dat er aan
leicling is om het tweede, het derde en het 
vierde middel te beantwoorden, verbreekt 
het bestreden arrest; beveelt dat onder
havig arrest zal worden overgeschreven in 
de registers van het Hof van beroep te 
Brussel en dat melding ervan zal worden 
gema·akt op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van bet·oep te Luik. 

3 November 1950. - 1• kamer. - Voo1·
z-itte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Demoulin. - Gelijklui
dende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Leynseele en Resteau. 

2e KAMER. - 6 November 1950 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
VokM. - 1\'IILITIEZAKEN. - VoonziENING 
Gl!;IUOHT NAAR DE GRIFFIE VAN. HE'£ HOF VAN 
BEROEP. - NIET-ONTVANKELIJKHEIO. 

De voo1·z·iening tegen een besUss·ing van 
een herz·iervings·ractd, naa1· de g-rijfie van 
een hoj' van bei"Oep gericht, is niet ont
vanlcel'ijlc (1). (Bij kon. besl. van 15 Fe
bruari 1937 samengeordende wetten, 
art. 44.) 

(DE nouqK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de beslissing, 
op 14 Juni 1950 door de Herkeuringsraad. 
van de Provincie Oost-Vlaanderen gewe
zen; 

Overwegende dat de voorziening gericht 
werd niet naar de grifl:ie van het Hof van 
verbreking, zoals voorgeschreven door 
artikel 44 van llet koninklijk besluit van 
15 Februari 1937, maar wel naar de grifl:ier 
van het Hof van beroep te Gent; 

(1) Verbr., H November 1949 (A'I"I·. Ve1·b1·., 
1950, biz. 132; Bull. en PASIC., 1950, I, 147). 
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Dat de voorziening clienvolgens niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

6 November 1950. - 26 kamer. ~ Voor
.zittm·, H. de Cocqueau des :M:ottes, raads
lleer waarnemend voorzitter. - Verslag
_qeve·r, H. Bayot. Gel'ijlcl!l'idende 
concvusie, H. Haoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

zc KAMER.- 6 November 1950 

1° VERBREKING. - MIDDELEN VAN AMBTS
WEGE. - J\1ILITIE. - 0NTVANKELIJKE VOOR
ZlENING. - J\1IDDEL DAT VAN AMBTSWEGE 
DOOR HICT HoF KAN OPGEWORPEN WORDEN. 

2" REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - l\1ILITIEZAKEN. - AAN
SPRAAK VAN DE MILICIEN VERWORPEN. -
REDENEN VAN DE BESLISSING. - 0NZEKER 
LATEND OF HET MET DE ZAAK IN KENNIS GE
STELDE RECHTSCOLLF;GE HF;EFT WILLEN BESLIS
SEN DAT DE AANSPBAAK IN RECHTE ONGEGROND 
WAS OFWEL OD' ZI.J FEITELI,JKE GRONDSLAG 
~IIS'l'E. - NIE'l' GEMO'l'IVEEHDE BESLISSING. 

1 o In mUit-iezalcen, mag het Hof, indien cle 
voorzien·lng ontvanlcel'ijlc is, 't is te zeg
(len indien zij, onde1· mee1·, een 1'echts
middel inroept, van ambtsweue een mlcl
del tot ve1-b1·e7cing opwe1·pen (1). 

2" Is n·iet gemotiveerd, de beslissing van 
de houe militie-raad, die een aansp1·aalc 
·van de m1.liC'ien verwe1·pt, onzelce1· la
tend of de hoge mUU·lemad heett w-lllen 
beslissen dat d·ie aansp1·aalc in ·rechte 
onyegmnd wa.s ofwel dat zij fe-itelijlce 
ummlslag miste (2) . 

(HULE\TAEH'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
heslissing, op 17 Juni 1950 gewezen door 
de Hoge Militieraad; 

Overwegende dat, waar aanlegger, tot 
staving van zijn voorziening, de bestre-

(1) Op.;lat de voorziening tegen een beslissing 
van een herkeuringsraacl of van de hoge mili
tieraad ontvankelijk weze, moet zij 11iet alleen 
zekere vormvoorwaarden vervullen, maar oak 
in rechte gemotiveerd zijn (kon. besl. van 
15 Februari 1937, art. 44; verbr., 20 Januari 
1947, Bull. en PAsrc., 1947, I, 20; 5 Januari 
1948, ibid., 1948, I, 11; 10 October 1949, ibid., 
1950, I, 67). Indien de voorziening niet ontvan
kelijk is, kan het Hof natuurlijk van ambts
wege geen midclel opwerpen. Doch, zo de voor
ziening ontvankelijk is, en onder meer door 

den heslissing verwijt artikel 21, b, van 
<le samengescllakelde wetten op de militie 
te llebben gescllonden, de draagwijdte 
van de overbrengende werking van !let 
heroep ingesteld door de Minister van 
landsverdediging te llebben miskend en 
!let begrip van cle onmishare steun van de 
ouders die kraclltens de artikelen 12, a, 
en 11, litt. l, 2", een van de vereisten nit
maakt tot toekenning van een uitzonde
ringsuitstel, verkeerd te hehben opgevat, 
llij tot staving van zijn voorziening, 
reclltsmidclelen aanvoert en zijn voorzie
ning derllalve hij toepassing van arti
kel 44 van cle militiewetten, samengeor
dend door !let koninklijk besluit van 
15 Februari 1937, ontvankelijk is; 

Over !let mid del ambtsllal ve opgewor
pen en afgeleid uit de sell ending van arti
kel 97 van cle Grondwet : 

Overwegencle dat, blijkens de aan het 
Hof overgelegde besclleiden, aanlegger hij 
de militieraad van Oost-Vlaanderen een 
aanvraag om uitzonderingsuitstel wegens 
kostwinnerscllap lleeft ingediend op grond 
v~m artikel 12, a, van de samengesclla
kelde wetten op de militie; dat die aan
vt·aag door de militieraad werd ingewil
ligd; 

Overwegende dat, op !let door de Minis
ter van landsverdecliging tegen de heslis
sing van cle militieraad ingesteld beroep, 
a an legger he eft aangevoerd dat llij de on
misbare steun van zijn moeder-weduwe 
was geworden tengevolge van de oorlogs
omstandiglleden, doordat zijn broeder, 
tijdens zijn verplicllte vlncllt naar Frank
rijk een ziekte had opgelopen die zulke 
grote kosten vergde dat llij in de onmoge
lijkheid verkeerde zijn moeder geldelijk 
te ondersteunen ; 

Overwegende dat, waar de Hoge Mili
tieraad, bij de bestreden beslissing, zon
der in !let minst voormelde aanvoering 
van aanlegger te bespreken of te heant
woorden, de heslissing van de Militieraacl 
van Oost-Vlaanderen te niet doet en ver
klaart dat « uitzonderingsuitstel op grond 
van artikel 12, a,, van de militiewet aan 
de aanvragende milicien niet verleend 
wordt ll om red eli dat « !let bedrijfsin
komen van de aanvragende milicien niet 

aanlegger een rechtsmicldel ingeroepen werd en 
dit middel ongegrond is, verbreekt het Hof de 
beslissing indien het vaststelt dat de bestreden 
beslissing een schending van de wet beva t 
(verbr., 23 October 1922, Bull. en PAsrc., 1923, 
I, 24; 5 December 1932, ibid., 1933, I, 42; 
26 Februari 1934, ibid., 1934, I, 179). 

(2) Zie de in voorgaande nota vermelde ar
resten van 5 December 1932 en 26 Februari 
1934; zie oak verbr., 17 October 1949 (Ar1·. 
Ye•·b1·., 1950, blz, 78; B·ull. en PASIC., 1950, 
I, 83). 
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onmisbaar is voor het omlerhoud van zijn 
moeder ll, hij het punt onzeker laat te we
ten of hij in feite betwist dat de broeder 
van aanlegger zicll ingevolge van de oor
logsgebeurtenissen in de onmogelijkheid 
bevindt bijstand aan zijn moeder te ver
lenen, of in recllte beslist dat die omstan
digheid, ware zij bewezen, door aanlegger 
niet tot staving van de aanvraag om uit
zonderingsuitstel mag worden ingeroepen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing 'derllalve de wetsbepaling heeft ge
schonden . die in het mid del wordt aange
duicl; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderllavig ar
rest zal worden overgescllreven op de re
gister van de Hoge Militieraad en dat 
melding ervan zal worden gemaakt op de 

. kant van de vernietigde beslissing; ·ver
wijst de zaak naar de Hoge Militieraacl, 
anders samengesteld. 

G November 1950. - 26 kamer. - Voo1'
zUter, H. de Oocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Vandermersch.- Gelijkl!uidenrle 
concl·ttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2c KAMER.- 6 November 1950 . 

1° l\IIILITIE. - UITZONDERINGSUITSTELLEN. 
- 0UDSTE 'ZOON. - STEUN VAN ZIJN MOEDER 
WEDUWE. - STEUN DIE ONMISBAAR MOET 
ZIJN. 

2° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSOHUL
DlGO GELODh'. - :MILITIEZAKEN. - AK'l'E DIE 
VASTSTEL'f DAT DE MILTOIEN ZI.JN MOEDER 
STEUNT. ~ BESLISSING HIEROP GEGROND DAT 
DIE STEUN NIET ONMISBAAR IS. - GEEN 
SOHENDING VAN RET AAN DE AK'l'E VERSOHUL
DIGD GELOOF. 

3° .M:IDDELEN TOT VERBREKING. -
MillDEL VAN AMBTSWEGE. - l\IIILITIEZAKEN. 
- 0NTVANKELIJKE VOOHZIENING. - JVIIDDEL 
KAN DOOR RET HOF VAN AMRTSWEGE OPGE
WORPEN WORDEN. 

1o Om van de nitzonrle?"ingsuitstellen vool'
zien bij a1·tikel 12, b, 2°, van de samen
yeo·rdende wetten op cle militie te k·un
nen genictcn, volstaat hct n'iet dat de 
rniliC'icn de 07t.clste zoon en de stemt Vlm 
zijn moede1· wcze; hij moet haa1· onmis
bare ste7tn zijn (1). (Kon. besl. van 
15 Februari 1937, art. 12, b, 2°.) 

2° Schendt het yeloof n·iet dat aan een 
akte ·ve1·sch7tldigd ·is die vaststelt dat 

(1) Raadpl. verbr., 26 Februari 1934 (Bull. 
en PASIC., 1934, l, 179). 

een m·iUcien zijn mocdcr-weduwe stennt, 
rle besllssiny cUe hicrop [Jerrro·nd is . flat 
rl•ic stcun n·iet omn·isbaar ·is. 

3o In mUiUezaken, indien de voo1·zien·inr1 
ontvankelijk ·is, may het Hot van ambts
wege ecn middel tot vm·l!'reking opwer
pen (2)

1

. (Stilzwijgende beslissing.) 

(PERDAEN.J 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden be
slissing, op 7 Juli 1950 door de Hoge Mili
tieraad gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 12 van de wetten op de militie, bij 
koninklijk besluit van 15 Februari 1937 
samengeschakeld, doordat de bestreden 
beslissing aanleggers aanvraag om uit
stel heeft afgewezen die gesteund was 
op artikel 12 van de wetten op de militie, 
om reden dat zijn inkomsten voor zijn 
moeder niet onmisbaar zijn, dan wanneer 
hij van het recht op uitstel kon genieten, 
niettegenstaande hij een huwelijk had 
aangegaan en zijn moeder bij hem niet 
inwoonde : 

Overwegende dat artikel 12, a, van de 
samengeschakelde wetten op de militie (le 
voorwaarden bepaalt waarin de milicien 
c~e er in voorziene uitzonderingsuitstellen 
kan bekomen; dat dit artikel het voordeel 
van de bepalingen, voorzien bij 1°, 2o, 3o 
van litt. b, van dit artikel, niet alleen doet 
afhangen van de voorwaarde dat de mili
Cien de bedoelde personen steunt, maar 
nog dat die steun voor deze laatsten' on
ri::tisbaar weze; 

Overwegende ~lat, door in onderhavig 
geval, na te gaan, of de steun, door aan
legger verleend aan zijn moeder-weduwe, 
onmisbaar was, de bestreden beslissing 
slechts de wet heeft toegepast; 

Overwegemle dat de bestreden beslissing, 
in strijd met wat het middel beweert, niet 
steunt hierop dat aanlegger een huwelijk 
heeft aangegaan en met zijn moeder niet 
woont; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : scllending van 
het geloof dat aan de akten verschuldigcl 
is, doordat de bestreden beslissing weigert 

(2) Zie voorgaand arrest en nota 1 onder dit 
arrest. Het is omdat het Hof, zelf wannee1', 
zoals in onderhavig geval, de voorziening ont
vankelijk is en onder meer op een rechtsmiddel 
steunt, van ambtswege een middel mag opwer
pen, da t het arrest, na de door aanlegger voor
gestelde middelen vei·worpen te hebben, vast
stelt « dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is )), 
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acht te slaan op een overeenkomst aange· 
gaan tussen aanlegger en zijn moeder en 
waarbij hij zich verplichtte, niettegen
staande zijn huwelijk, aan zijn moeder 
een maandelijks pensioen van 1.000 frank 
te storten; -

Overwegende dat uit het antwooru op 
het eerste middel blijkt dat bovengemeld 
artikel 12 vereist dat de milicien die een 
uitstel aanvraagt, gegrond op litt. b, 1°, 
2° of 3° van dit artikel, de onmisbare 
steun weze van de personen die er in be
doeld worden ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, zonder het geloof te schenden dat 
aan de akte versclmldigd is waarvan aan
legger gewag maakt, en die enkel strekt 
tot het bewijs dat aanlegger een · steun 
aan zijn moeder verleent, het aange
vraagde uitstel dus heeft kunnen weige
ren op deze grond dat de door aanlegger 
verstrekte hulp niet onmisbaar was voor 
zijn moeder-weduwe; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het derde middel, hieruit afgeleid 

tlat de Militieraad te Gent, die de beroe
pen beslissing wees, en de Hoge 1\Hlitie
raad een rechtspraak hebben die verschilt 
met deze van de Militieraad te Antwer
pen; dat de eerE;te ·van die rechtspraken 
dienvolgens niet gerechtvaardigd is : 

Overwegende dat de bewering, waarop 
het middel gegrond is, geen steun vindt in 
enige akte van rechtspleging waarop het 
Hof kan acht slaan ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de beslissing over

eenkomstig de wet is ; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning. 

6 November 1950. - 2° kamer. - Voo1·
zUtM, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnemend voorzitter. - Vm·slag
geve1', H. Bayot. Gelijlcluidende 
conclus·ie, H. Haoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 6 November 1950 

1° VERKEER. - WEGGEBRUillER DIE VAN 
RECH'l'S KOMT. - ARTIKEL 55 VAN DE WEG
CODE. - IN BEWEGING ZIJNDE WEGGEBRUI
KER. 

20 VERKEER. - WEGGEBRUillER DIE WEER 
AANZET. - VERPLICHTING DE DOORGANG VRIJ 
TE LATEN VOOR DE IN BEWEGING ZIJNDE WEG
GEBRUIKERS. - ALGEMENE VERPLICHTING. 

1 o De geb1'uike1· van de openba1·e weg die 
van 1·echts lcomt en die, in dit opzicht, 
verkeersvoo1Tang geniet op grand van 
artilcel 55 van de 1Vegcode, is de in be
weging zijnde weggebruilcer. 

VERBR., 1951. - 7 

2° De bepaUng van artikel57, parag·raaf 1, 
van de Wegcorle, na.(l:r lltid waa1·van de 
weu!Jeb1·uiker, die, na een stilstand, 
wee·r aanzet, de do01·gang moet vTijla
ten voo1· cle 1·eecls ·in bewegi11g zijnde 
weygcbntike1·s, heeft een algemeen lca
mlcter en is nict athanlcelijlc van de 
bij artilcels 54 en {).5 ·ingevoe1·cle voor-
1·wngsregelen (1). 

(I'ANDEPU'l"l'E, 'l'. DEBRABANDERE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 Maart 1950 door de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk gewezen ; 

Over de voorziening van betichte : 
Over het eerste middel : schending van 

artikel 57, paragraaf 1 van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1934, doordat 
dit artikel slechts toepasselijk is op de 
weggebrniker die door een vrijwillige daad 
zijn voertuig tot stilsta:rid brengt omdat 
hij zijn weg wenst te onderbreken, en niet 
op een weggebruiker die stilstaat wegens 
de noodwendigheden van het verkeer of 
om voorzichtigheidsredenen : 

Overwegende dat noch nit het bestreden 
von11is noch nit enig stuk van de proce
dure waarop het Hof acht vermag te slaan 
i:Jlijkt dat eerste aanlegger zijn voertuig 
had doen stilstaan om voorzichtigheids
redenen of wegens de noodwe11digheden 
van het verkeer; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 54 en 55 van het ko11inklijk 
besluit van 1 Februari 1934, doordat de be
palingen van artikel 57, 1 o, van hetzelfde 
besluit zonder invloed zijn op de regelen 
van voorrang door de artikelen 54 en 55 
voorgeschreven, doordat, daar eerste aan
legger in om het even welke onderstelli11g 
de voorrang genoot bepaald ten voordele 
van het voertuig dat van rechts komt, ver
weerder de tijdelijke stilstand van aan
legger niet mocht beschouwen als bete
kenen een afstand van die voorrang; 

Overwegende dat door de bewoordingen 
« weggebruiker die van rechts komt >> van 
artikel 55 van de W egcode een in bewe
ging weggebruiker bedoeld wordt; 

Dat, overigens, het voorschrift van arti
kel 57, 1°, een algemeen karakter heeft, 
zoals blijkt uit de tekst « ieder weggebrui
ker is daarenboven verplicht de volgende 
regel~n in acht te nemen >> ; 

(1) Raadpl. verbr., 22 September 1941 (A•·r. 
Ye1·b•·., 1941, biz. 198; Bull. en PASIC., 1941, 
I, 347). 
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Wauruit volgt clat het micldel naur 
recht faalt; 

En overwegende dat, wat lle publieke 
vorclering betreft, de substantiele of 
op straf van nietig·heicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

En overwegende dat, wat lle burgerlijke 
vorclering betreft, aanleggers tot staving 
van hun voorziening geen enkel middel 
iuroepen en dat het Hof er van ambts
wege geen opwerpt ; 

Over de voorziening van cle burgerlijk 
verantwoordelijke partij : 

Overwegende dat de burgerlijk verant
woorclelijke partij haar voorziening niet 
heeft betekencl aan de partijen tegen 
welke zij gericht is; dat zij dienvolgens 
niet ontvankelijk is ; 

Om cUe reclenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeel t elke aanlegger tot de 
helft van cle kosten. 

6 November 1950. - 2" kamer. - TToo1·
.zitter, H. cle Cocqueau cles Mottes, raads
heer waal'nem.eml voorzitter. - TTe1·slag
[lever, H. Bayot. GeUjlcl·uidencle 
concl·us·ie, H. Haoul Hayoit cle 'l'ermicourt, 
eerste aclvocaat- generaal. Pleiter, 
H. Gillon (van de Balie te Kortrijk). 

2" KAMER. - 6 November 1950 

1° VERANTWOORDELI.JKHEID (BUI
TEN OVEHEENKOMST ONTSTAAN). 
- STHAFZA.KEN. - BURGEHLIJKE VORDE
RING. - 0NGic\'AL DOOR DE ~'OUT VAN RET 
SLACHTOlfJfE.: \'El{OQl{ZAAK'l'. - GEEN FOUT 

\'AN DE BEKLAA)>DE DIE RET ONGEVAL VEROOH
ZAAKT REE~'T.'- 0NGEGilOND VEHKLAAHDE 
IJUHGEHLI.JKIC YOcWEHINl\. -· vVETTELIJK· 

HElD. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
S•rRAFZAKEN. - BUHGEHLIJKE VORDERING. 

- ]\fiDDEf, DAT RET ARREST EEN ONJUISTE 
JNTERPHETATJE VAN ARTIKEL 1S82 VAN ·HET 

Bunwcr:LIJK vVErnoEK vEnwrJ·r. - NrEr 
DOOR HET ARREST AANGENOMICN INTERPRETA
'l'IE. -.,.- · J\'iiDDEL DAT GRONDilLAG MIST IN 
I<'EI'l'E. 

1 o Is wet'telijlc, de besUssin!f vwn rle 1'ech
te·r (Ue een vonlering ·vwn de b1wgerlijke 
pa·rUj, slnchtotfe·r vwn een ve1'1ceerson
gevnl, ve/'1.oeqJt door vast te stellen dnt 
het ongevnl (tctn een fo'ltt V(tn het slacht
offe·r zelf te wijten is en (lnt de be
T•laagde geen enlcele tout heeft begnwn 
cUe het ongeval zoi1 hebben ve'I'Oorzaa.Tct. 

2° M·ist grondslag in feUe, het middel dnt 
het a1·rest verwijt een onjtliste interpre
tntie aan n1·Ukel 1382 van het Bm·ge1·- • 

lijk Wetboelc ue.qeven te hebben, wa·n
nee·r het arrest (lie interpretatie a an !fC · 
mel(l artikel n·iet !fCeft. 

(VAN DE MAICLE, 'f. DE COCK.) 

ARHEST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 21 April 1950 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het enig micldel : schendiug van de 
artikelen 84, so, van het Algemeen Regle
ment op de verkeerspolitie, 1S82 van het 
Burgerlijk Wetboek; 97 van de Grond
wet, cloordat, na verweerclers Marcel De 
Cock en Mabon Stoddart veroordeelcl te 
hebben wegens inbreuk op artikel 84, ali
nea S, van het koninklijk besluit del. 1 Fe
bruari 1934 en vaststaand te hebben ver
klaanl tlat De Cock reed tegen een grotere 
snelheid dan die welke artikel 45, S0 , van 
het koninklijk besluit del. 1 Februari 19S4 
toehw t, lllet bestreclen arrest beicle be
klaagclen niet schulclig heeft verklaard 
aan het door cle artikelen 418 en 419 van 
het Strafwetboek voorzien misdrijf, als 
reclen van zijn beslissing aangevend dat 
het ongeval met dodelijke afloop, waar
van de rechtsvoorganger van de burger
lijke partijen het slachtoffer is geworden, 
niet het nootlzakelijk gevolg van hoger
bedoelde inbrenk op artikel 45 van de 
Wegcocle is, wanneer het voor cle toepas
sing van artikel 1S82 van het Burgerlijk 
W etboek volcloencle is clat bovenbedoelde 
overclreven snelheicl een van de oorzaken 
van het ongeval en van zijn schadelijke 
gevolgen is geweest : 

Overwegencle dat het arrest verklaart 
dat om de reclen die het aangeeft, het 
niet is gebleken dat cle inbreuk op arti
kel 84, alinea S, van het koninklijk be
slnit del. 1 Februari 19S4, in enigerlei 
wijze tot het ontstaan heeft bijgedragen 
van het dollelijk verkeersongeval waar
van Modeste Neyrinck het slachtoffer is 
geweest; 

Dat cle bestreclen beslissing claarna on
derzoekt of' cle onvrijwillige doding van 
N e:vrinck al clan niet door cle schulcl van 
beklaagclen >vercl veroorzaakt · en ver
klaart dat geen gebrek aan vooruitzicht 
of voorzorg aan Mabon Stoddart toe te 
schrijven is en clat, alhoewel De Cock 
bekent tegen een grotere snelheid dan die 
welke artikel 45, so, van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 19S4 toelaat ge
reclen te hebben, clie ongeoorloofde snel
heid buiten elk onzakelijk verband staat 
met de aanrijding en haar tragische af
loop; 

Overwegende dat nit het geheel van de 
overwegingen van de rechter over de 
grand blijkt clat, naar dezes oordeel, het 
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ongeval veroorzaakt werd welke door de 
schuhl van Neyrinck zelf, zonder zich te 
vergewissen of er achter hem geen andere 
voertuigen die hun weg vervolgden in aan
tocht waren, plots naar links dicht v66r 
de wagen afzwenkte, dientengevolge tus
sen cle tweede en derde aanhangwagen 
te recllt kwam en verongelukte; 

Dat, door die overwegingen, de rechter 
over de grond aan de ongegrondverklaring 
van de vordering van de burgerlijke par
tijen een wettelijke gronclslag heeft gege
ven; 

Overwegende, met betrekking tot de be
weerde schending van artikel 97 van de 
Grondwet, dat naar aanleicling van het ar
gument door de burgerlijke partijen af
geleicl nit het feit dat, zo De Cock tegen 
de reglementaire snelheid had gereden, hij 
llet slachtoffer niet zou · knnnen voorbijge
steken hebben en, derhalve, het ongeval 
niet zou voorgevallen zijn, althans zoals 
het zich heeft voorgedaan, het bestreden 
arrest antwoordt clat die aanvoeringen be
rnsten op zuiver theoretische ver\)nder
stellingen die tegen de feitelijke handel
wijze van het slachtoffer :q.iet opwegen; 

Dat, toegelicht door het geheel van de 
redenen waarmede het arrest omkleed is, 
de woorden « dat de aanrijding klaarblij
kend niet het noodzakelijk gevolg van be
doelde snelheicl is JJ niet betekenen dat, 
naar de opvatting van de rechter over de 
grond, de toepassing van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek zou vereisen dat 
een_ feit de enige oorzaak van de schade 
zou uitmaken; dat de rechter, trouwens, 
zijn gedachte nader bepalend, er aan toe
voegt dat « er tussen die snelheicl en het 
betwist ongeval geen oorzakelijk verband 
bestaat JJ; 

Dat daaruit volgt dat het middel in 
feite niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; verwijst aanleggers ieder in een 
derde van de kosten ; veroordeelt ze tot 
de schadevergoeding van 150 frank ten 
bate van elk van cle verweerders. 

6 November 1950. - 2e kamer. - Voo1"
zitte1·, H. de Oocqueau des Mottes, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Ve1·slarweve1·, H. Simon. - Gelijklttiaende 
conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 November 1950 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VoNNIS 
DAT TEGELIJK VASTS'l'ELT DAT TWEE GEBRUI
KERS VAN DE OPENBARE WEG DEZELFDE WEG 
EN VERSOHILLENDE WEGEN BEREDEN. - TE-

GENSTRIJDIGE BEWEEGREDENEN. - SCHENDING 
VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET. 

Is cloor tegenstl'-ijdigheia, awngetast het 
vonn·is aat tegelijlc vaststelt aat, op het 
ogenbl:ik van de a.an1'ijd·inrt tussen twee 
·uoert·nigen, de !feleiders dezelfde weg en 
versch'i.llende ·wegen be1·eden. 

(CEUPPENS, 'l'. SERIWYS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op' het bestreden 
vonnis, op 22 Mei 1950 door de Oorrectio
nele Recht bank te Dendermoncle gewezen; 

Over de twee micldelen samen : het eer
ste, schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 51, 52 en 53 van de Wegcode, 
doorclat het bestreden vonnis beslist heeft 
dat geen enkele van de door beklaagden 
bereclen wegen, de in artikelen 51, 52 en 
53 van de Wegcode bepaalde kenmerken 
vertoont, dan wanneer aanleggers, in 
hun regelmatig neergelegde conclusies, 
staande hielden dat zij onbetwistbaar 
voorrang genoten, vermits de door hen 
gevolgde weg zich over de aansluiting 
voortzette, terwijl de straat waaruit 
tweecle verweerder kwam g·ereden zich 
daarover niet voortzette, dan wanneer het 
bestreclen vonnis aldus · onzeker gelaten 
heeft of het in feite heeft willen beslissen 
dat de wegen door beklaag·den bereden 
niet de kenmerken vertoonden vereist door 
de artikelen 51, 52 en 53 van de Wegcode, 
dan wel in rechte of de kenmerken door 
aanleggers, in hun regelmatig neergelegde 
conclusies ingeroepen niet deze zijn die 
door vermelcle artikelen voorzien worden, 
en dan wanneer die onzekerheid aan het 
Hof niet toelaat zijn controlerecht over 
de geldigheid van de bestreden beslissing 
nit te oefenen, hetgeen gelijk te stellen is 
met een onvoldoende motivering; het 
tweede, schending van de artikelen 55 van 
de Wegcode en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis beslist heeft dat, 
vermits geen enkele van de door beklaag
den bereden wegen de in artikelen 51, 52 
en 53 van de Wegcode bepaalde kenmer
ken, vertooncle de voorrang, ingevolge 
artikel 55 van dezelfde code, aan verweer
der toekomt omdat hij van rechts kwam, 
dan wanneer het blijkt uit het bestreden 
vonnis, uit het beroepen vonnis waarvan 
de motivering in het best'reden vonnis 
hernomen wordt en uit de regelmatig 
neergelegde conclusies van aanleggers die 
door het bestreden vonnis niet tegenge
sproken worden, dat tweede verweerder 
niet van rechts maar van links kwam 
aangereden, dan wanneer uit die stukken 
van de procedure kan uitgemaakt worden 
dat een auto-ongeval zich voorgedaan 
heeft op een aansluiting van drie stra-

-I 
I 
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ten : de Vrasenestraat, de Glazen-Leeuw· 
Ntraat en de Kobbegeertstraat; dat tweede 
yerweerder nit de Glazen-Leeuwstraat 
kwam aangereden terwijl eerste aanleg
ger uit de Yras·enestraat kwam en voor
nemens was in de Glazen-Leeuwstraat te 
clraaien ·zodanig dat de twee autovoer
ders nlt een tegenovergestelde richting 
kwamen en tegeil elkander gereclen heb
ben · clat overigens aanlegger verweten 
werd, naar links clraaiende, niet zo ruim 
mogelijk de bocllt genomen te hebben <'ll 
dat hij daaraan schnlclig verklaard werd; 
dan wanneer nit al die elementen onmo
gelijk zou kunnen afgeleid worden dat de 
wagen van verweerder ten opzichte van 
eerste aanlegger van rechts kwam doch 
wel dat llij van Jinks kwain, en dat de 
verkeersvoorrang nanlegger toekwam; 
wanneer het bestreden vonnis dus een te
genstrijclige motivering bevat, lletgeen 

'een schencling van artikel 97 van de 
Grondwet nitmaakt : 

Overwegende clat de middelen zowel 
tegen de beslissing over de publieke vor
clering als tegen de beslissing over de bur
gerlijke vorderingen gericht zijn; 

Overwegende dat eerste aanlegger tot 
een enkele correctionele gelclboete werd 
veroordeelcl wegens het plegen . van het 
misdrijf voorzien bij de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek, wanbedrijf dat 
door beschikking van de raaclkamer ge
contraventionaliseerd wercl, en tevens nit 
l!oofde van inbrenken op de bepalingen 
van de artikelen 31 en 32 van de Weg
code · 
Ov~rwegende dat; naar luid van de be

weegredenen van het in eerste aanleg ge
wezen vonnis, wanneer de annrijding zich 
lleeft voorgedann, eerste aanlegger en ver
weerder in tegenovergestelde richting een
zelfde bnanvak bereden; dat de eerste 
rechter immers de beslissing, waarbij hij 
de ann eerste aanlegger te lastgelegde in
breuken op de bepalingen van de Wegcode 
bewezen verklaart, op de vaststelling 
grondt dat Ceuppens << zijn rechterkant 
niet l1eeft· gellonden ... in het midden vn11 
de baan ree.cl. .. aldns de do01·gang afsneecl 
ann llet aankomend voertuig van Serruys, 
die, zijn rechterkant houdencl, ... zijn weg 
normalerwijze voortzette >> ; · 

Overwegende dat, na zich zonder het 
minste voorbehoud te hebben « verenigd 
met de desbetreffende motieven van de 
eerste rechter », het bestreclen vonnis bo-. 
vendien verklaart dat verweerder de ver
keersvoorrang genoot die door artikel 55 
van de W egcode wordt toegekend a an de 
weggebruiker die van rechts komt; 

Overwegende dat nit die tweede vast
stelling van het bestreden vonnis moet 
worden afgeleid dat, naar het oordeel 
van de rechter in hoger beroep, eerste 
nanlegger en verweerder niet eenzelfde 

baanvak bereden, toen de aanrijding is 
vonrgevallen; · 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
derhalve tegenstrijdige beweegredenen om
vat en artikel97 van de Grondwet schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis in zover het over de tegen aanleg
ger Ceuppens ingestelde publieke en bur
gerlijke vorderingen alsmecle over de bur
gerlijke vorclering tegen verweerder ge
richt door de naamloze vennootschap 
J<'irmtt Van Haesendonck uitsprank heeft 
gedaan; beveelt clat onderhavig ~rrest 
znl worden overgescl!reven in de registers 
van de Correctionele Reclltbank te Den
dermoncle en clnt melding ervnn zal wor
den gemaakt op de knnt van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweenler tot de kosten; verwijst de 
zaak nnar de Correctionele Rechtbank te 
Gent, nitspraak doende in hoger beroep. 

6 November 1950. - 2" kamer. - Voo?·
r;;i.tte-r, H. cle Cocqueau des Mottes, rands
beer wanrnemend voorzitter. - 'Ve?·slag
gever, H. Vandermersch.- GeUjkluidendi.J 
concvus-ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - genernal. Pleite·r, 
H. Struye. 

2e KAMER. - 6 November 1950 

1o VERJARING IN .STHAl!'ZAKEN. -
NAAH Die POLI'l'IERECHTBANK VERWEZEN WAN

IlEDRlJJC. - GEEN OOHZAAK VAN SCIIORSING 
VAN DE YER.JARING. - i\1AXII\IUM TERMr.TN 

YAN EEN JAAR. 

20 VERJARING. - STRAFZAKEN. - 'PU
BLIEKE YORDElliNG VER.JAARD. - 0MSTANDlG

HEID ZONDER INVLOED OP DE TE BEKWAMER 
'J'r.JD INGE~TELDE BURGERLLTKIC VORDERING. 

1o I)e p·nbUeke vm·deriug wegens een wan
bed·r·ijf va:n m·ijwilUge slagen bij aan
nemi.ng ;vnn ve·rzachtende omstandighe
den -nruu de poHUerechtbnnlo verwezen, 
·ve·rjanrt ten lnatste een jaa?' na het ple
,(/C'Il- vnn het m·isdrijf, indien e1·. g~en 
qmmlen van schors·inrt van cle verJanng 
bestaan (1). (Wet van 17 April 1878, 
art. 23 en 26.) 

2o De verja·ring van de p·nbUeke vo1·dering 
is zonde1· i·nvloed op de verjM·ing van de 
te belcwame1· tijd ingestelde bu1·ge·r-
7ijke vonlm·ing (2). (Wet van 30 Maart 
1891, art. 1.) 

(1) Verbr., 4 Juli 1949 (AI'J'. Yerbr., 1949, 
blz. 441; Bull. en PASIC., 1949, I, 500). 

(2) Verbr., 21 Maart 1949 (Arr. Yerbr., 1949, 
blz. 187; Bull. en PASIC., 1949, I, 213). 
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(CLAESEN, '!'. MARTENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 Mei 1950 in boger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Hasselt; 

I. Voor zoveel de eis tot verbreking is 
gericht tegen de beslissing over de pu
blieke vorclering : 

Over het enig midclel : schending van 
cle artikelen 21, 23, 26 van de wet van 
17 April 1878, doordat het bestreden von
nis aanlegsters tot -een politiestraf heeft 
veroorcleeld alhoewel op !ret ogenblik 
<lat het vonnis uitgesproken werd de pu
blieke vordering volgende nit het te hun
nen laste gelegd misclrijf, verjaard was : 

Overwegende clat aanlegsters vervolgcl 
worden om te Diepenbeek op 23 .Januari 
1!!49 vrijwillig verwoncHngen of slagen 
aan Maria-Leona Martens te hebben toe
gebracht, met de verzwarencle omstandig
heid clat de verwonclingen of slagen een 
ziekte of een onbekwaamheicl tot persoon
lijke arbeid veroorzaakt hebben ; 

Dat de Raaclkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Hasselt heeft aange
nomen clat, gelet op de verzachtencle om
Rtamligheden, de misdrijven slechts met 
11olitiestraffen clienclen beteugelcl; 

Overwegencle dat de beschikking van de 
raadkamer in kracht van gewijscle zijnde 
gegaan, cle feiten van de telastlegging clie
nen beschouwd als van de aanvang af 
niets meer te zijn geweest clan een over
tl·ecling ; 

Overwegencle dat de publieke vorclering, 
bij gebrek aan groncl van schorRing, uiter
lijk op 22 Januari 1950 verjaarcl was; dat 
door aanlegsters op de publieke vorclering 
te veroorclelen het bestreden vonnis dien
volgens de in het midclel becloelde wets

-hepalirigen geschonden heeft; 

II. Voor zoveel de voorziening is gericht 
tegen de beslissing over de- vordering van 
de burgerlijke partij : 

Overweg·encle dat bewuste vordering re
gelmatig op 7 J uli 1949 werd ingestelcl; 

Dat dienteng·evolge de verjaring tegen 
<le burgerlijke partij niet gel open heeft; 

Overwegende verder dat geen bijzonder 
midtlel wordt voorgestelcl en clat het Hof 
er van ambtswege geen opwerpt ; 

Om cUe redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, cloch alleen in zover het aan
leg~ters op de publieke vordering veroor
fleelt ; verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt clat onderhavig arrest zal 
worden overg·eschreven in de registers van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Has
selt en dat melcling ervan zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk ver-

nietigde beslissing; verwijst aanlegstrm; 
ieder in een vierde van de kosten, het 
overige te dragen door de Staat; zegt clat 
er geen aanleicling is tot verwijzing. 

6 November 1!!50. - 2e kamer. - J1oor
zitte1·, H. de Oocqueau des Mottes, 
raadsheer 'vaarnemencl voorzitter. 
Verslagge·ve·r, H. Simon. - Gel-ijlrltticlen(le 
concltrsie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. 6 November 1950 

GEWI.JSDE. STRAFZAKEN. - BUHGER-

LT.TKE VORDERING. - ARHES'l' VAN HET MILJ

'I'AIR GERIGCIITSHOF. - DAT llESLlST OAT DE 

DOOR DE EEHSTE RECHTER YASTS'I'AAND VER

KLAARDE FElTEN NIE'r ONDER TOEPASSING VAN 

All'l'IKEL 113 YAN HET S'l'llA~'WE'I'BOEIC VALLEN. 

- VOORZIENING DOOR DE BURGERLIJKE PAR

'i'I.T. - AllREST \'ERRROKEN IN ZOVER HET 

MILITAIH GE'RECIITSHOF ·NIE'l' NAGEGAAN HEEFT 

OF Dlf: FET'l'l~N NIET ONDER TOEPASSING VAN EEN 

r\NIJER Wlc'l'RRE~'ALING \'JELEN. - HoF NAAR 

Hit.:'l'\\TELK DE ZAAK YI~1.VVEZEN WERD DAT 

\'AS'J'S'l'ELT DA'I' DE l'EITEN ONDER TOEPASSING 

VAN AR'l'JKEL 118))is VAN IIE'l' STRAl'WETBOEK 

\'ALLEN. - HOle DAT WEIGERT TE ONDERZOE

KEN OF DE ~'ETTEN BEWEZEN ZI.JN, DIE VHAAG 

OE~INITIEF GJ<;\'ONNIS'l' ZI.TNOE. - SCHENDING 

VAN IIE1' GE,VI.JSDE EN 1\{TSKENNING VAN DE 

DHAAGWHDTE VAN DE VEBRREKING. 

lJl anneer een arrest van het mil-itnir rte
rechtslwf op voo-r.zienin[! cloo-r cle bur
rte1·Uflre wrrt-if ve·rb-rolcen we1·cl -in zo
ve1·, mt beslist te hebben clat <<de clo01· 
de eerste rechter Hrststaancl verlrlaanle 
fe-iteJI '' niet onder toepassi11f/ van a1·ti
lrel 113 van llet Stnrtwetboek v·ielen en 
z'ich, (Uen·volye-ns, Ollbevoeycl verlrlaanl 
te hebben om van- r/.e vorderin.rt van (le 
b·rrryerli.jke parUj kennis te nemen, het 
militair oerechtshof ·verzu imcl heett te 
onder.zoeken of de fe-iten van rle bet-ich
tin_q niet onder toe11assing •ran een ancle1· 
wetsbez)(ll-ino vielen, schemlt het ge-
1v-i_jscle ·unn clit arrest en mislcent cle 
clnwrtwijclte vnn cle ttityesprolcen ve·r
breldno, het rtl'1'est van het milita·i·r ye
~·echtshof naar hetwel/,, de za.nlc venoe
zen ·wenl, dnt, na vctstgestelcl te hebben 
d rrt cle feitell oncle-r toe11assin g van a,-rt-i
kel 118bis vw1 het Strafwetboelc vallc·n, 
IJeslist da.t er geen reclen meer is om te 
onderzoeken of zi:i bewezen zijn, omclat 
lwt de-mmtrent n·iet verbmken ptrnt cloo·r 
llet eerste nrrest vnn het m-il-ita-ir oe
rechtshof clejinitief gevonn-ist were!. 
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(DE PAEP, T. DUEHINK.) 

ARREST (1). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Juni 1950 gewezen door het 
Militair Gerechtshof te Brussel; 

Over llet eerste middel : schencling. van 
de artikelen 428 en 429 van het Wetboek
van strafvordering, 3 en 4 van de vooraf
gaandelijke titel van clit wetboek (wet van 
17 April 1878), 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, cloordat, na verbreking van llet 
arrest van het Militair Gerechtshof del: 
1 Juli 1949, het l\'Iilitair Gerechtshof naar 
hetwelk de zaak verwezen werd ten on
rechte beslist heeft dat het door een fei
telijke vaststelling van het verbroken ar
rest gebonden was volgens welke aanleg
ger het feit I van de noticHin van 1947 
van het militair parket te Gent begaan 
had, en alleen te oorclelen had of clit feit, 
zoals het gerechtelijk was vastgesteld, on
der toepassing van een andere wetsbepa
ling clan artikel 113 van het Strafwetboek 
viel, clan wanneer, ria de vrijspraak van 
aanlegger wegens clit feit, het rechtscol
lege van verwijzing clat over de burger
lijke vorderingen moest beslissen, noodza
kelijk het feit zelf waarop clie. vorderin
gen gesteuncl waren onderzoeken moest, 
zodat de rechters over de grond ten on
rechte aan de verbreking een beperkt ka
rakter hebben gegeven : 

Overwegencle dat bij zijn op 1 Juli 1949 
gewezen arrest het militair gerechtshof, 
beslissende over de publieke vordering, 
vei'klaard heeft dat de feiten, vermeld in 
de betichting I van de zaak nr 301/1947 
van de noticien . van het militair parket 
« welke vastgesteld werclen door de eerste 
rechter, niet onder de toepassing van arti
kel 113 van het Strafwetboek vallen >>, en 
op die grond aanlegger vrijgesproken 
heeft; dat gevolglijk dit hof zich tot ken
nisname van de burgerlijke vorderingen 
onbevoegd heeft verklaard; 

Overwegende dat dit arrest niet beslist 
dat de feiten van de betichting I vast
staancle zijn, doch eenvoudig vaststelt 
dat de eerste rechter ze bewezen ver
klaart, waarna het beslist dat die feiterr 
niet onder de toepassing van artikel 113 
van het Strafwetboek vallen; 

Dat, waar het arrest van 21 Juni 1950 
verklaart clat het militair gerechtshof 
gerechtelijk heeft vastgestelcl dat aanleg
ger bewuste feiten gepleegcl heeft en clat 
clie schulcligverklaring niet verbroken 
werd door het Hof van verbreking, de be-

(1) Het eerste arrest van het Hof, in deze 
zaak, werd op 13 Februari 1950 (A1-r. Verb1·., 
1950, biz. 386; Bull. en PAsrc., 1950, I, 414) ge
wezen. 

streden beslissing niet alleen het geloof 
schendt dat verschulcligd is aan het arrest 
van 1 J uli 1949, claar dit laatste dergelijke 
beslissing niet inhoudt, maar ook de arti
kelen 428 en 429 van het Wetboek van 
strafvordering, claar de burgerlijke vor
deringen in hun geheel naar het militair 
gerechtshof, anders samengestelcl, werden 
verwezen op een uitzondering na, name
lijk dat de feiten vermeld in de betich
ting I niet onder de toepassing van voor
meld artikel 113 vallen ; 

Dat nit llet vorenstaande volgt dat het 
miclclel gegrond is, zoclat het onderzoek 
naar de gegronclheicl van de andere voor
gestelde miclclelen zoncler belang voor
komt; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
clen arrest;. beveelt clat onclerhavig arrest 
zal·worclen overgeschreven in de registers 
van llet Militair Gerechtshof en clat mel
cling ervan zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt de burgerlijke partijen iecler in 
een derde van de kosten; verwijst cle 
zaak naar het Militair Gerechtsllof, an
ders sarnengesteld. 

6 November 1950. - 2" kamer. - Voo·r
zitte•·, H. de Cocqueau des Mottes, 
raadsheer · waarnemend voorzitter. 
Verslaggever, H. Simon. - GeUjkltt'idencle 
concltts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. Ple·iter, 
H., Van Leynseele. 

2e KAMER. - 6 November 1950 

1° MIDDELEN TO'£ VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT DE ON
REGELMATIGHEID VAN DE DAGYAARDING VOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND.- l\1IDDEL YOOR 
DIE RECHTER NIET INGEROEPEN. - VERDE
DIGING OVER DE GROND. - l\1IDDEL NTET ONT
YANKELIJK. 

2° VERKEER. - VOORBIJSTEKEN BIJ EEN 
AANSLUITING. - 0:l.ISCHRIJYING VAN RET 
MISDRIJF. 

1° Is niet ontvankelijk het m·idclel afgeleicl 
tt-it cle onregelmatighe·icl van de flag
Vfutnling v66r fle !'echte•i' ove-r cle rJroncl, 
~Va!HWer het v66r die rechte1· niet inge
mepen werd en ·wannee·r a.anlegge1· zijn 
venleflig·ing ove1· cle grand heeft voo1·
geflmgen (2). 

2° B·ij ontstentenis van conclus·ies, is wet
te/.'ijlc gemot·iveercl, het vonnis dat de be
sttt·urcler van een voertuig veroo1·deelt~ 
wegens inbrettlv op artikel 36, .qo, van 

(2) Ver~r., 14 Februari 1949 (A1·r. Ye·rb1·., 
1949, biz. 120; Bull. en PAsrc., 1949, I, 133). 
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de TF egcocle, cloo·r het misd·rijf ·in cle 
1Jewoo1·clingen van cUe 1·eglementaire be
pal·ing te omsch1'ijven; cle rechte·r moet 
niet 1!a,n ambtswe,qe va.ststellen clat het 
·uoo·rbijgestoh·en voe·rt1t.i(J een in bewe
fJing zljncle voertMig was. 

(QUINET, '!'. D'HEflDE.) 

ARREST. 

HE'r HOF; - Gelet op bet bestred<en 
vonnis, op 9 Juni 1950 clOor -de Correctio
nele Recht bank te Brussel gewezen; 

I. In zover de voorziening is gericllt te
gen de beslissing over de publieke vorde
ring ingesteld doDr het openbaar minis
terie tegen Michel D'Herde en Robert 
D'Herde: 

Overwegende dat aanlegger niet gerech
tigd is zich te voorzien tegen de beslissing 
van het bestreden vonnis over de publieke 
vorclering ingestelcl tegen zijn meclebe· 
klaagde Michel cl'Herde, en tegen de bur
gerlijk verantwoordelijke partij, Robert 
D'Hercle; dat de voorziening clerllalve niet 
ontvankelijk is ; 

II. In zover cle voorziening is gericllt 
tegen de beRlissing over tle tegen aanleg
ger ingestelde publieke vordering : 

Over llet enig middel : schending van 
de artikelen 7, 9 en 97 van de Grondwet, 
cloordat, waar llet aan1egger heeft veroor
tleeld wegens een telastlegging welke in 
de dagvaarcling is opgesteld als vo1gt : 
« Voorbijgestoken ·te llebben bij het na
deren, llet oversteken of bij llet verlaten 
van een splitsing, aansluiting of krui
sing >>, zoncler aanwijzing van de omstan
cligheicl dat llet voorsteken geschiedde ten 
opzichte van een ander voertuig dat zelf 
in beweging was, en waar het vonnis het 
bestaan van die omstandiglleid in zijn 
beweegredenen niet vaststelt het bestre
den vonnis, ten laste van nanlegger een 
straf· l1eeft uitgesproken nit hoofde van een 
feit clat, bij gebrek aan een van cle be
standclelen die het misdrijf uitmaken, het 
karakter van een door de wet strafbaar 
gestelcle ongeoorloofde daacl niet oplevert: 

Overwegende clat, waar het micldel op 
een gebrekkige opstelliong van de dag
vaarcling gegroncl is, llet niet ontvankelijk 
is, vermits het v66r de recllter over cle 
groncl niet ingeroepen wercl en llet nit cle 
vaststellingen van het bestreden vonnis 
blijkt dat aanlegger voor clie rechter zijn 
verclecliging heeft voorgedragen wat be
treft de groncl van het hem ten laste ge
legd misdrijf; clat het midclel derhalve 
niet voor de eerste maal v66r het Hof van. 
verbreking kon worden opgeworpen; 

Overwegende clat, waar het middel het 
bestreclen vonnis verwijt aanlegger te 
llebben veroordeeld wegens een feit dat, 

bij gebrek aan een van de bestanddelen 
clie het misdrijf uitmaken, het karakter 
van een strafbaar gestelde ougeoorloofde 
daad niet oplevert, llet middel ongegroncl 
is ; da t immers nit cle beslissing· van de 
eerste rechter, waarnaar door llet bestre
clen vonnis wordt verwezen, blijkt {]at 
aanlegger werd veroordeeld wegens in
brenk op artikel 36, 4", van het konink
Jijk besluit van 1 Februari 1934, inbrenk 
clie in de bewoordingen zelf van clit arti
kel omscllreven werd; dat, bij ontstentenis 
van conclusies clergelijke motivering van 
het vonnis overeenkomstig de wet is ; 

Overwegende dat het middel clerhalve 
niet kan worclen aangenomen; 

Overwegende dat het bestreden vomiis 
werd gewezen op een reclltspleging waarin 
cle substantH!le en op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesproken straf wet
telijk is; 

III. In zover de voorziening is gericllt 
tegen de beslissi:ilg .over de door aanlegger 
tegen verweenler ingestelde burgerlijke 
vordering : 

Overweg-encle dat geen bijzonder micldel 
worclt aangevoercl en clnt het Hof er geen 
ambtsllalve opwerpt; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
.ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot betaling van een vergoecling van 
150 frank aan verweerders. 

6 November 1950. - 26 kamer. - Voo1·
zUter, H. de Cocqueau cles Mattes, raa{ls-

, heer waarnemend voorzitter. - Verslag
geve·r, H. Vandermerscll.- Gelijlcht1:clencle 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat - generaal. Pleiter, 
H. della Faille d'Huysse. 

l" KAMER. - 9 November 1950 
1° VOORZIENING IN VERBREKING. -

BuaGERLIJKE ZAKEN. - VORDERING IN 
VERANTWOORDELI.JKHEID 'fEGEN TWEE VER

WEERDEllS. - VORDERING TOT VRIJWARING 
DOOR DE TWEEDE TEGEN DE EERSTE INGESTELD. 
- V0NNIS . DA'l' GEEN ENKELE VEROORDELING 

'l'EN. LASTE VAN DE '1'\VEEDE VER\.VEERDER EN 
Df.TGEI'OLG GEEN ENKELE VEHOOllDELING 'l'OT 
YHLTWAfliNG '!'EN LASTE VAN DE EE)lSTE UIT

SPllEEKT. - VOJflZlENING INGESTELD DOOR DE 
EEBI':;Tl~ TF.GEN RET VONNIS IN ZOVER HET 
OYER DE OPROEi'ING IN VRI,JW AlliNG UlT

SPRAAK GEDAAN HEEFT. - NIET-ONTVANKE
LLfKHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
BURGEHLIJKE ZAKEN. - l\'IIDDEL DAT DE GE
SCHONDEN WET NJET AANDUIDT. - NIET ONT-
1' A11'KELI,JK !<IIDDEL. 

1 o Tl' annee1· cen vonn'i.s 1tHspntalc cloet 
over een vorclering in verantwoo1·delijlc-
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heicl tegen twee venveercle1·s en over een 
vorcle1·-ing tot vr-ijwa1"'ing door de tweede 
tegen de ee·rste vngesteld, en geen enkel 
verooTdeling ten laste van de tweede 
ve1·weenler ·u:itspreelct en, bijgevolg, 
geen e-u kale vemordeling tot v1·i_iwa1·ing 
ten lctste vcm de ee1·ste, is deze niet ont
vanlceliilc om ziah tegen het vonnis te 
voorz-ien i-n zove1· het over de oproeping 
in vrijwcwing 1titspmalc. gedaan heett. 

2o Is niet ontvankelijlc, het middel dat de 
wetsbepaling, waarvan de sahending 
wo1·dt ingeroepen, niet aand1tidt. (Wet 
van 25 Februari 1925, art. 9.) 

(llHAECKMANS EN ANDEREN, '1'. NAAMLOZE 
YENNOOTSCHAP « SLEEPDIENST ANTWERPIA ll.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 Mei 1947 door de Rechtbank 
van koophandel te Antwerpen gewezen; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid: 

Overwegende dat, op een vordering 
in verantwoordelijkheid door consorten 
Kegels (schip Albatros) tegen aanleggers 
en de yerwerende vennootschap gericht, 
deze Iaatste aanleggers in vrijwaring 
lleeft opgeroepen; 

Overwegende dat de voorziening tegen 
llet vonnis is gericht in zover het op ge· 
zegde oproeping in vrijwaring beslist; 

Overwegende, dat, vermits consorten 
Kegels geen enkele veroorcleling ten laste 
van de verwerende vennootschap hebben 
bekomen, de door deze laatste ingestelcle 
oproeping in vrijwaring zonder voorwerp 
is geworden ; 

Overwegencle clienvolgens dat het onder
zoek van de door de micldelen tot staving 
van de voorziening uitgeoefende critieken 
overbodig voorkomt, claar het bes~red~n 
vonnis, in zover het over de oproepmg 1n 
vrijwaring beslist, tegen aanleggers geen 
enkel veroordeling tot vrijwaring heeft 
nitgesproken; -

Overwegende dat, wat de ten Iaste van 
nanlegger gelegde kosten aangaat, cle 
wetsbepaling die zou geschonden geweest 
zijn niet is aangeduid ; 

Dat uit die beschonwingen volgt dat 
de voorziening niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanleggers tot de l~osten 
en tot cle vergoeding van 150 frank Jegens 
verweerster. 

9 November 1950. - 1• kamer. - Voor
zitter H. Wouters, raadsheer waarne
mend' voorzitter. - Ve1·slaggeveT, H. Bail. 
- Gelijlcluidende aonal1tsie, H. Colard, 
advocaat·generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Ryn en Simont. 

l e KAMER. - 9 November 1950 

GEWIJSDE. - BESLISSING YAN VRIJSPRAAK 
DOOR DE STRAFRECRTER GEGROND OP RET 
GEBREK AAN VOLDOENDE llEWIJZEN. - BuR
GERLT.JKE \'ORDERING V66R DE BURGER
Lr.JKE RECHTER OP DEZELFDE FElTEN GE
STEUND. - VORDERING INGEWILLIGD. 
- SORENDING VAN RET GEZAG VAN RET GE
HECHTELTJK GEWIJSDE. 

Wanneer, door een definitiet uewo1·den be
slissin.q, de stratreahte1· een belclaagde 
heett vrijgesprolcen en ziah onbevo~gd 

- vMklaarcl heett om van cle vordenng 
van de b1trge1·Uj lee partij lcennis te ne
men sahendt het gezau van het ge
wij;de '1 de beslissing van de bltrgerlijke 
reahtef die de op dezelfde feiten ge
steunde vo·rdering van die partij inwil· 
ligt. Het doet er weini{f toe dat de 1Je: 
sUssing van vrijspmaJc op een ue· 
l!rek aan voZdoende bew-i}zen geg1·ond 
·wercl (1). (Wet van 17 April1878, art. 4.) 

(NATIONALE MAATSCHAPPI.J 
YAN BUURTSPOORWEGEN, T. BLOMMAERT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 November 1948 door de 
Rechtbank van koophandel te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel : schencling van 
de artikelen 4 van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van strafvorclering (wet 
van 17 April 1878) en voor zoveel nodig, 
1350, 3°, en 1351 van het Burgerlijk Wet
hoek, cloordat, al stelde het vast dat de 
bij cle rechtbank van koophandel aanhan
gig gemaakte rechtsvordering op dezelfde 
feiten berustte als deze waarop de straf
vervolgingen gegrond waren die aanlei
ding gaven tot de vrijspraak van de aan
gestelcle van aanlegster en al stelde h~t 
eveneens vast dat aanlegster de exceptre 
van gewijsde zaak opwerpt, het bestreden 
vo:tmis nochtans de rechtsvordering van 
verweer-cler heeft aangenomen en alclus 
het gezag van het door de strafrechter ge
wijsde rriiskend heeft ; 

Overwegende dat Verheyen, aangestelde 
van aanlegster, v66r de Rechtbank van 
politie te Antwerpen werd geclaagd' om te 
Antwerpen, op 19 Juni 1947, geleider 
zijncle van een tramrijtuig, verzuimcl te 
hebben zijn gang te vertragen en zelfs te 
stoppen, wanneer het verkeer op cle open-

(1) Verbr., 13 Juli 1942 (A1·r. T'erbr.,- 1942, 
biz. 87; Bull. en PAsiC., 1942, I, 170); 1 Juni 
1944 (An·. Y m·b•·., 1944, blz. 168; Bull. en 
PAsrc., 1944, I, 365). 
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bare weg belemmercl was; dat de recht
bank van politie bij vonnis del. 18 Novem
ber 1947 Verheyen van de rechtsvervol
ging ontsloeg, omdat de te zijnen laste 
gelegde feiten niet genoegzaam bewezen 
waren en zich dientengevolge onbevoegd 
verklaarde om kennis te nemen van de eis 
tot schadevergoeding door verweerder te
gen Verheyen en aanlegster ingesteld; dat 
verweerde1·, nadat gemeld vonnis in kracht 
van gewijsde was gegaan, mmlegster clag
vaarclde voor de Rechtbank van koophan
rlel te Antwerpen om, op groncl van cle
zelfcle feiten, zich te horen verwijzen in de 
betaling van de schade welke Verheyen 
hem had toegebracht; dat de_ rechtbank 
van koophanclel de vordering inwilligde; 

Overwegende dat de burgerlijke rechter 
gebonden is door het vonnis van vrij
spraak, zelfs indien het enkel is gegrond 
op het afwezen van voldoende bewijzen; 
clat om er anders over beslist te hebben, 
het bestreden vonnis artikel 4 van de wet 
van 17 April 1878 heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van koophandel te 
Antwerpen en dat melding ervan zal wor
den gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de zaak naar cle 
Rechtbank van kooplumdel te Gent. 

9 November 1950. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?·slagueve1·, 
H. Smetrijns. - Gelij kht.'iclen cle conclu-sie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - PleUer, 
H. Hermans. 

l e KAMER. - 10 November 1950 

1° OPENBARE ORDE. - ARTIKEL 1328 
YAN HEl' BUJWEHLI.JK WETBOEK. BE-
PALING NIE1' VAN OPENRARE ORDE. 

2° 0VEREENK0l\1ST. - GEVOLG TEN AAN
ZIEN VAN DERDEN. - GEBREK AAN VASTE DA
TUM.- AR'l'IKEL 1328 VAN RET BURGERLI.JK 
WE'l'BOEK, - l\1IDDEL DA'l' NIE'l'. VAN AMB'l'S
WEGE DOOR DE RECH'l'ER MAG OPGEWORPEN 
WORDEN. 

1" Artikel 1328 van het Burgerlijk Wet
bock, flat UCfl(ta.lt dat onde?·hwnrlse 
nlcten slechts, in cle vooi'wan1·den cl·ie 
het ve1·melclt, ecn clatum hebben ten op
zichte van clerclcn, is geen bepalinu. van 
openba1·e orfle (1). 

2° De rechter mau niet van ambtswe,qe 
beslissen dat een onclerha.ndse akte geen 

(1) Verbr., 30 September 1948 (An·. Ve,-br., 
1948, biz. 449; Bull. en PAsrc., 1948, I, 520). 

vaste datum heett ten opzichte van 
iemancl clie ten aanzien van clie alcte 
de1·cle is doch pa1·tij ·in het geding, om 
1·eclen dat zi'j aan de voo1·waanlen voor
zien floor art-ikel13f!!8 van het Burge?'lijlc 
Wetboek ·wiet beantwoorclt, wanneer cle 
cle·rcle, stnz·wijgencl of 1t-itdr11klcelijlc, e1· 
van heeft afgezien z-ich op cUe bepa,ling 
te beroepen (2). 

(NAAMLOZE VENNOO'l'SOHAP « OLOVERSHOES ll, '1'. 

NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP « MILEI ll EN DIENST 
VAN HE'l' SEQUESTER.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden' 
vonnis, op 26 November 1948 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent ge
wezen; 

Over !let eerste middel : schending van 
cle artikelen 6, 1134, 1319, 1.320, 1.328 van 
het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de 
Gronclwet, doordat het bestreden vonnis 
de vorclering van aanlegster tot betali.ng 
van hnnrgelclen afwijst, om reden dat het 
hunrcontract, gesloten op l September 
1944, tussen aanlegster en eerste verweer
ster, en waarop de vorclering gesteund 
was, pas op 24 October 1944 vaRte datum 
gekregen heeft, 't is te zeggen op een ogen
blik dat eerste verweerster reeds onder 
het beheer van de Dienst van !let seques
ter gestelcl was, en dat derhalve, de huur
overeenkomst aan deze laatste, niet tegen
:;;telbaar is, clan wanneer : 1° de Dienst 
van het sequester er zich toe beperkt had 
in zijn conclnsies genomen in boger beroep 
te beweren cc aat de eerste rechter met 
recht en reclen heeft aangenomen clat de 
tussen partijen bestaande hunr bij gemeen 
overleg werd verbroken van af 15 Juni 
1946 ll, en geenszins staande gehouden had 
dat kwestieuze hunr hem niet tegenstel
baar was, omclat zij v0.6r de onclerseques
terstelling van eerste verweerster geen 
vaste datum verworven had; 2" de 
wetsbe]mlingen betreffende het bewijs 
van de verbintenissen en namelijk arti
kel 1328 vail het Burgerlijk Wetboek 
niet van openbare orde zijn; 3° de bur
gerlijke rechter gebonden is door de eisen 
en door de verweermiddelen van partijen, 
behalve in de gevallen waarin de wet hem 

.oplegt een middel ambtshalve op te wer
pen; de door de partijen voorgestelcle mo
tieven mag, hij niet aanvullen met be
weegredenen die hem eigen zijn, dan op 
voorwaarde uitsluitend te steunen op aan 
zijn beoorcleling onderworpen feiten ; 

(2) DE PAGE, bd. III, n' 792; J. DARIN, Rev. 
ctit. de jurisp1·. belge, 1947, biz. 237; PLANIOL 

en RrPERT, bel. VII, n' 1486; BAUDRY-LACANTI

NERIE, Obligations, bd. IV, n' 2373; AunRY en 
RAu, bd. XII, § 761, nota 5. 
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doordat, bijgevolg, met ambtshalve te ver
klaren dat kwestieus huurcontract v66r 
de ondersequesterstelling van eerste ver
weerster geen vaste clatam verworven had 
en dat het deswege aan de Dienst van het 
sequester niet tegenstelbaar was het be
streden vonnis het gerechtelijk contract 
en het aan de door partijen genomen 
conclusien verschuldigd geloof geschon
clen heeft : 

Overwegende dat de bepalingen van ar
tikel 1328 yan llet Burgerlijk Wetboek de 
open bare orde niet aanbelangen; dat de 
belangllebbende partij er afstand kan van 
maken en cle recllter over de groncl ze niet 
• van ambtswcge vermag op te werpen; 

0Yerwegende dat tweecle verweerder in 
zijn v66r de recllter in hoger beroep ge-. 
nomen conclusies heeft aangevoercl dat 
<< de eerste rechter met recllt en reden 
heeft aangenomen dat de tussen partijen 
bestaancle hnur bij gemeen overleg vanaf 
13 .Juni 1946 werd verbroken )) en dat << de 
eerste rechter met evenveel recht en reden 
heeft aangenomen dat geintimeerde (hier 
tweedc verweerder) niet is te kort ge
komen aan clc voorwaarden die met de 
yerbrekin" van cle verhuring waren ver
bonden ll; ~ dat met, op groncl van die be
schouwingen de bevestiging van het be
roepen vom{is te vorderen, waarbij de 
kwestieuze lmurovereenkomst op 15 Juni 
1946 verbroken werd verklaard, de Dienst 
yan het sequester noodzakelijk heeft afge
zien van het recllt zicll krachtens arti
kel 1328 van llet Bnrgerlijk Wetboek op 
de niet-tegenstelbaarheid van de huurakte 
van 1 Februari 1944, wegens gebrek aan 
vaste datum te beroepen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
met van ambtswege een middel in te roe
pen dat de openbare orde niet aanbelangt 
en waarvan de verweerder had afgezien, 
tle in het midclel aangecluide wetsbepalin
gen l1eeft g·eschonden; 
- Dat llet middel derhalve gegrond is; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in cle registers 
van de Reclltbank van eerste aanleg te 
Gent en dat melding ervan zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigcle 
beslissing ; veroordeelt verweerders tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Brugge, in ho
ger beroep uits11raak doende. 

10 November 1950. - 16 kamer. - Voor
z'itter-, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve·rsla{/geve-r, H. Sme
trijns. Gelifkltchlencle crJncl1tsie, 
H. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste 
advocaat generaal. - PleUers, HH. Van 
Ryn en della Faille d'Hnysse. 

lc KAMER.- 10 November 1950 

1o KOOPHANDELSDADEN. - HANDELS
YENNOOTSCHAP IN VEREF~'ENii\'G. - WORDT 
GEACHT NA HAAR ONTIJINDING HET KARAKTER 
VAN HANDELSVENi\'OOTSCHAP VOOR HAAR VEll
E~'l•'ENlNG TE BEHOUDEN. - BEPALING NIET 
OP NATUURLIJKE PERSONEN \'AN TOEPASSING. 

2o KOOPHANDELSDADEN. OvEn-
DlUCHT VAN HAi\'DELSZAAK. - NATUUHLIJKE 
PERSOON DIE TOT EEN UIT DE HANDEL ONTSTANE 
SCHULD GEHOUDEN llLJ.JFT. - 0MSTANDIO
HEID DIE NIET YOLSTAA'l' O:ffl AAN DIE PERSOON 
DE HOEDANIGHEID YAN HANDELAAR TE BEHOU

DEN . 

1 o Art·ikel 178 van rle samengeschakelrle 
wetten, n aa.1· lnicl toaa1"!Jan de Twophan
rlelsvennootschap na hu.n ontbincling 
qeacht wonlen voort te bestaan en dien
volgens h·u.n kaJ·alde·r van hanclelsven
nootschap 1'001· hun veJ·effening te be
homlen, is niet van toepassin u op een 
nat·cmrli:ilve persoon die handel geclreven 
heeft (1). (Kon. besl. van 30 Novem
ber 19ilil, art. 4, 13 en 178.) 

2o De enkele omstancl'i,qheirl clat een na
tn·urli.ike pe-rsoon hanclelaa-r, na werke
H:ilw overclracht van zijn handel, e_en 
1liit zijn handel ontstane schu,ld nag met 
uetrwltl heejt, rloet clie peJ-soon. zijn 
hoedan·iut~eirl van hanclelart-r niet beh01t
rlen (2). 

(KEYENBERG, T. STOCKE.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Mei 1949 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over llet eerste micldel : schending van 
cle artikelen 1, 2, en in 't bijzonder 2, 
lantste alinea, .3 (wet van 15 Decembe.r 
1872), 437, 442 en in 't bijzoncler 442, ah
nea's 4 en 5, 473 van het Wetboelc van 
koophandel (wet van 18 April 1851 op het 
faillissement en de bankbreuk), 178 van 
cle wetten up de llanclelsvennootschappen, 
samengeschakeld door llet koninklijk be
sluit van 30 November 1935, 97 van cle 
Gronclwet cloordat, na te hebben vastge
stelcl cbt' aanlegger op 24 Febrnari 194f\ 

(1) Conclusie van de H. procureur-gencraal 
Terlinden v66r verbr., 5 Mei · 1911 {B1tll. en 
PASIC., 1911, I, 233); FREDERICQ, Tmitf de d.roit 
commercial belqe, druk 1949, bel. VII, n' 17; 
LEs N ovELLES, D1·oit commenial, bel. I, V° Com
merqants, n' 549. 

(2) FREDERICQ, op. cit., n' 17, alsook druk 
1946, bd. I, n' 63; THALLER en PERCEROU, T·mite 
clementnire de rl1·oit conunercial, 4" druk, bd. I, 
n' 20<1. Vergel. verbr:, 3 Februari 1887 (B,I/. 
en PASIC., 1887, I, 76). 
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zijn handel had overgedragen en op 23 Au
gustus 1948 was gedagvaard geweest, dat 
het beroepen vonnis Yan 29 September 
1948 noch enig andere beslissing de datum 
van het ophouden van de betalingen had 
vastgesteld, dat overeenkomstig artikel 442 
van het Wetboek van lwophandel geacht 
was geschied te zijn op 29 September 19411, 
het bestreden arrest het beroepen vonnis 
bevestigt waarbij aanlegger failliet ver
klaard werd, onder voorwendsel dat uit 
de omstandigheden van de zaak blijkt 
dat op 29 September 1948, aanlegger de 
liquidatie van zijn handel nog niet veref
fend had ; dat dit voldoende blijkt uit 
het feit dat hij de schuld van 20.000 fr., 
die hij zelf bekend van commerciele 
aard te zijn, nog niet aan Stocke be
taald had; dat, evenals voor de handels
vennootschappen, de hoedanigheid van 
handelaar gehecht blijft aan de hanclelaar 
die zijn zaken vereffent; dat elke claad 
van vereffening een daad van koophandel 
is en da t het niet no dig is da t de dad en 
dikwijls voorkomen opdat de hoedanigheid 
van handelaar zou blijven bestaan; dat 
het onaanneembaar zou zijn dat een 
handelaar zijn actief zou overdragen aan 
een andere hanclelaar tegen a anzienlijke 
sommen geld, zijn passief voor zich hou
dende en onder voorwendsel dat een ter
mijn van zes maanden zou verstreken 
zijn, straffeloos zijn onvennogen zon kun
nen inrichten; dat, in onderlmvig geval 
aanlegger voor plicht had de schuldvor
dering van Stocke aan zijn overnemer 
bekencl te maken vooraleer zijn handel aan 
die derde over te dragen of ten minste die 
~;chuld met zijn actief aan gezegde derde 
over te leveren, ·en dat hij dient be
Nchouwd handelaar te blijven zolang die 
schuld van zijn hande1 niet vereffend is 
ten minste gednrend de periode van veref
fening van zijn zaken; clat aanlegger zich 
op de dag van de dagvaarding altijd in 
bedoelde iJeriode bevond, vermits het ar
rest, dat hem definitief veroordeelde tot 
betaling van 20.000 frank aan Stocke, nit
gesproken werd op 7 Juli 1948, dus slecllts 
zes weken v·66r de dagvaarcling tot failliet
verklaring; dan wanneer hij, die geen 
handel meer drijft kan failliet verklaarcl 
worden inclien het ophouden van zijn ]Je
talingen dagtekent van een tijdperk waar 
hij nog hanclelaar was (schending van cle 
artikelen 437, 442 en 473 van het Wetboek 
van koophandel), en de hoedanigheid van 
koophandelaar aan hem die zijn zaken 
vereffent niet gehecht blijft tenzij hij 
.daden van koophandel door natuur ver
richt worden genoegzaam llerhaald die om 
de uitoefening van een gewoon beroep uit 
te maken (schencling van de artikelen 1 
en 3 van het Wetboek van koophandel) ; 
dat dus hij clie, na opgehouden te hebben 
handel· te drijven, zich onthou!lt zijn 

schulden te betalen, wegens dat feit niet 
zou kunnen aangezien worden als nog 
koophandelaar zijnde (schending van de
zelfde bepalingen; dat men de toestand 
van een J)alticulier, die opgehouden heeft 
zijn handel te drijven, niet kan gelijkstel
len met de toestand van een vennootschap 
die in vereffening is (schending van arti
kel 178 van de wetten op de .handelsven
nootschappen) ; eindelijk, het bestreden 
:wrest, om de zogezegde hoedanigheicl van 
lmophandelaar en de faillietverklaring 
van aanlegger te rechtvaardigen, op geen 
andere omstandigheicl wijst dan op deze, 
die niet dienend, is van het gebrek aan 
betaling van de door het arrest van 7 Juli 
1948 uitgesproken veroordelingen (schen
cling van de artikelen 1, 2, 3, 437, 442 van 
llet Wetboek Yan koophandel, 97 van de 
Gronclwet) : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat bij vonnis del. 29 Septem
ber 11H8, door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hasselt, zetelende in zaken van 
koopllandel gewezen, de failliet van aan
legger wenl uitgesproken en dat de op
houding van betaling overeenkomstig ali
nea 4 van artik~l 442 van lle wet van 
18 April 1851, moet geacht worden te re
kenen van de datum van gemeld vonnis 
geschied te zijn ; 

Overwegencle dat aanlegger, v66r de 
rechter over de grond, lleeft staande ge
llouden dat de faillietverklaring. onwette
li.ik was om reclen dat daar hij, op 24 Fe
bruari 1948, zijn handelszaak overgedra
gen heeft en sedert die overdracht geen 
daad van koophandel meer verricht heeft, 
hij, op het voor de ophoucling van beta
ling bepaald tijdstip, de hoedanigheid van 
koopman niet meer had (art. 437, al. 2, 
van de wet van 18 April 1851) ; 

Overwegende dat het arrest, alhoewel 
het aanneemt dat de beweerde overdracht 
gedaan werd en niet vaststelt dat 'zij 
fictief was of dat aanlegger, feitelijk, 
zijn handelszaak voort had gedreven of, 
altllans, claden van koophandel voort had 
verricht, beslist dat aanlegger de hoeda
nig·heid van koopman heeft behouden om
dat hij een schuld van 20.000 frank, ont
staan nit zijn handel en verschulcligd aan 
Yerweerder Stocke, nog niet betaald had; 
dat, bijgevolg, aanlegger geacht wordt nog 
koovman te zijn overeenkomstig arti
kel 1.78 van de samengeschakelcle wetten 
op de hanclelsvennootschappen, bepaling 
die, -volgens het arrest, van toepassing is 
op elke koopman; 

Overwegencle dat nit artikel 178 van de 
bij koninklijk besluit dd. 30 November 
1935 samengeschakelde wetten, waarbij be
paald worclt dat de hanclelsvennootschap
pen na hun ontbinding geacht worden 
voor hun vereffening voort te bestaan, 

, noodzakelijk volgt dat die vennootschap-
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pen, gedurende de gause duur van hun 
vereffening, hun karakter van handels
vennootschappen behouden, zelfs indien 
zij zich geduremle zes maanclen van alle 
daad van vereffening onthouden hebben; 

Dat, inderdaad, de handelsvennoot
schappen slechts een rechtsbestaan hebben 
om reden van de handel waarvoor zij op
gericht worden of werden (art. 1 van de 
hiervoren aangeduide samengeschakelde 
wetten) ; dat zij dus niet kunnen voort 
blijven bestaan zonder hun karakter van 
hnnclelsvennootschap te behouclen; 

Maar overwegencle dat die beschouwin
gen niet van toepassing zijn op de natuur
lijke personen die inclividueel handel drij
ven, vermits het rechtsbestaan van die 
personen onnfhankelijk is van de hoeda
nigheicl van koopman ; 

Overwegende, wel is waar, dat de koop
man cUe zi.in handelszaak heeft overge
<h·agen, in door de rechter vastgestelde 
feitelijke omstancUgheclen, wegens latere 
vereffening>;daden van zijn bedrijf de 
hoedanigheid van koopman kan behouden ; 

Overwegende, echter, dat het niet-beta
len van een nit de handel ontstane schulcl 
geen daad van vereffel}ing uitmaakt en 
dus op zich zelf alleen aan aanlegger, na 
de overdracht van zijn handelszaak, de 
hoedanigheid van koopman niet heeft kun
npn behouden ; 

Dat, aldus, de redenen van het arrest 
Jwt bPschikkend gedeelte ervan niet recht
vaanligen en dat het middel gegrond is; 

Om cUe 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 ervan zal worden gemaakt op 
de kant van dP vernietigde beslissing ; 
veroorcleelt verweerders tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

10 November 1flGO. -1° kamer.- Voor
zitte1·, H. WoutPrs, raadsheer waarne
mPnd voorzitter. - Verslagyevm·, H. Ba
reel. - Gelifklnidemle conclusie, H. Raoul 
Hayoit de ·Termicourt, eerste advocaat
g·eneraal. - Pleiters., HH. Simont en Van 
Leynseele. 

le KAMER. - 10 November 1950 

l\HLITAIRE OPEISINGEN. - GEEN OE
SCHRIFT DAT VASTSTELT DAT DE OPEISING DE 
EIGENDOM Ol' RET GENOT RETREFT. - MACHT 
VAN DE RECH'l'EB OVER DE GROND. 

Bi.f gebrek aan gesch'l'ift clat va.ststelt rlat 
een mU'itaire opeising, wa.a1·van het 
bestaan n·let betwist wo1·dt, rle eigen
aom of slechts het genot van cle op
_qeeiste zaalc betrof, mag de rechtm· wet-

telijk tr.it feitelijke elementen afteiden 
clat er opeising in eigendom van de 
zaalc geschiedde. 

(BELGISCHE STAA'l', T. NAAMLOZE 
VEX)(OOT>;CHAP BllOt;WERI,J P. KRl'GEll.) 

ARREST. 

HFJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op .24 December HJ48 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eprste aanleg te Gent ; 

Over het middel : schencling van de arti
kelen 97 van de Grondwet, 4, 6, 10, 13, 14, 
15, 17, 18, 23 van de wet van 12 Mei 1927 
op de militaire opeisingen, 67, 85, 256, 257 
van het koninklijk besluit dd. 19 October 
1928 tot uitvoering van de wet van 
12 Mei HJ27 op de militaire opeisingen, 
1315, 1354, 1356 van het Burgerlijk Wet
hoek : 1 o doordat het bestreden vonnis 
beslist heeft dat de 011eising van de vracht
wagen in eigendom is geschied en, bijge
volg, aanlegger heeft veroordeeld om aan 
verweerster de som van 123.747 fr. 04, 
waarde van rle vrachtwagen, te betalen, 
om reden dat, daar aanlegger de geldig
heid van 1 de opeising erkent, deze moet 
beschouwtl worden als een opeising in ei
gendom, en om reden dat rle verklaringen 
van de opeisende luitenant niet in acht 
kunnen genomen worden, rlaar zi.i door een 
belanghebbende ·en te laat gedaan werden 
en cla ar zij niet aandniden waarin de 
dringencle en tijclelijke behoeften, welke 
de opeising in huur rechtvaardigden, op 
23 Mei 1940 zouden bestaun hebben; om 
rprlen ook dat, gelet op de omstandigheid 
clat de vijand op 23 Mei 1940 op het punt 
was de stad EJeklo, waar de opeising ge
schieclde, te bezetten, men zich afvraagt 
hoe de opeisencle officier, op 23 Mei 1940, 
de mogeli.ikheicl kon inzien het door hem 
alsdan opgeeiste voertuig nog aan zijn 
eigenaar terng te geven, wat een opeising 
in hnur onderRtelt, clan wanneer .: a) de 
wet het vermoeden van een opeising in 
eigen-clom aan het feit van de opeising niet 
hecht; b) werrl de opeising, wat cle vorm 
betreft, op een onregelmatige wijze ge
daan, dnn nog verzette niets zich er tegen 
dnt de officier ze regelmatig zon maken, 
en de twee brieven van die officier be
vatten in werkelijkheid de nanwkeurige 
aandnidingen die op de opeisingsbon had
den moeten voorkomen; c) het feit dat de 
vijancl, 011 23 Mei 1940, op het punt was 
de stad Eeklo te bezetten, belette geens
zins de ternggave van de in huur opge
eiste vrachtwagen; de opeisencle lnitenant 
hacl er geen belang bij de verklaringen 
del. 5 Maart en 25 Juli 1946 te doen en hij 
was geenszins verplicht, op het ogenblik 
van de opeising, de dringemle en tijde
lijke behoeften waarvoor die opeising ge-
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claan was, kenbaar te maken; 2D doordat 
!let bestreden vonnis beslist lleeft dat, in 
de onclerstelling dat bij gebrek aan nauw
lreurige aanwijzingen vanwege de opei
sende officier, de opeising in lluur ge
sclliedde !let niet naar genoegen van recht 
is bewezen dat de opgeeiste vrachtwagen 
uls oorlogsbuit door de vijand werd ge
nomeri, en, ware zulks toch het geval ge
weest, het alleszins allerminst is bewezen 
dat, moest de opeisende officier, indien hij 
de opeising in huur deed, bij de opeising 
het bewijs daarvan geleverd hebben, zoals 
het zijn plicht was, de Duitse overheid de 
vrachtwagen als oorlogsbuit zou be
scllouwd hebben, en dat de Staat, dienvol
gens, voor de wegneming van de vracht
wagen verantwoordelijk is, dan wanneer 
de vijand de vrachtwagen heeft weggeno
meu, wat aan de huur einde stelde en de 
teruggave van de vrachtwagen aan zijn 
eigenaar onmogelijk heeft gemaakt, clelile 
onmogelijkheid de vreemde oorzaak 
zijnde waarvan spraak in artikel 23; dan 
wanneer « de opeising de Staat niet als 
font kan aangerekend worden, en, bijge
volg zelfs niet als middellijke of onrecht
streekse oorzaak van de schade te zijnen 
laste kan aangenomen worden Jl ; 3D door
dat l1et bestreden vonnis in alle geval 
niet gemoti veerd is, daar geen enkele van 
de redenen van het vonnis het beschik
kend gedeelte er van wettelijk kan recht
vaardigen : 

Overwegende dat uit de bestreden be
slissing volgt dat, bij gebrek aan voor
legging van een geschrift vaststellende, 
op het ogeilblik van de opeising waarvan 
het bestaan niet wordt betwist, dat ge
melde opeising in lmur of in eigendom ge
schiedde, de rechter ertoe gebracht werd 
in onderhavig geval de draagwijdte van 
de opeising na te gaan; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
uit de feitelijke bestanddelen die het 
aanduidt en waarvan het toezicht aan het 
Hof ontsnapt, wettelijk heeft kunnen 
afleiden dat er opeising in eigendom ge
sclleidde; 

Overwegende dat vermits dergelijke 
motivering, enerzijds, aan het voorschrift 
van artikel 97 van de Grondwet voldoet, 
en, anderzijds, volstaat om het disposi
tief van de beslissing te rechtvaardigen, 
het zonder belang is de grieven te onder- -
zoeken die door het middel ten opzichte 
van de overbodige overwegingen van het 
vonnis aangevoerd werden ; 

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

10 November 1950. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Bail. 

- Gelijlcluidende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de 'l'ermicourt, eerste advocaat
generaal. - PleUers, HH. Resteau en 
Van Leynseele. 

2c KAMER. - 13 November 1950 

HEllZIENING. - AAN\'HAAG ONTVANGEN EN 
\'OOH OND~H~OEK NAAR l!:EN HOH' VAN BEROEP 

YERWEZEi'\. - AFSTAND. - DEOHETEMENT. 

1F anneer rle verzoeker rttsta?ul r1edaa11 
heett van een ontvankeUjlc verl.;laanle 
en voor onderzoek narw een hot van 
/Jemez! verwezen awJ!V1'aag tot herzie
?1i.ng, decreteeTt het Hot de rttstand (1). 
(Wetb. strafv., art. 443, 3D, en 445 [wet 
van 18 .Tuni 18!J4].) 

(MELAElt'l'.) 

AHREST. 

HE'l' HOF; - Herzien het verzoek
schrift tot herziening door aanlegger ter 
griffie van het Hof op 7 April 1949 neer
gelegd; 

Gelet op het arrest van 21 November 
19,19; dat het Verzoekschrift voor onder
zoek naar het Hof van beroep te Luik 
verwijst; 

Gelet op aanleggers akte van afstand 
bij exploot van deurwaarder Serulier te 
Luik del. 11 Mei 1950 betekend; 

Gelet op het op 15 Juni 1950 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen arreRt 
dat de akte van afstand en de recllts
vordering nanr het Hof van verbreking 
verwijst; 

Overwegende dat, bij akte van 11 Mei 
1950, aanlegger van zijn verzoek afstand 
heeft gedaan ; 

Om die redenen, decreteert de afstand ; 
Yeroordeelt aanlegger tot de kosten. 

13 November 1950. - 2e kamer. - V001'
zUter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·
slaggever, H. Sohier. - GeUjlcltlidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 13 November 1950 

YOORZIENING IN VERBREKING. -
TERMIJN. - STRA~'ZAKEN. - BURGERLIJim 
VOHDERING. - ARREST OP TEGENSPRAAK DAT 
DE BEKLAAGDE VEROORDEELT TEN PROVISIONELE 
Tl'l'EL EEN BEPAALDE SOM AAN DE BURGER-

(1) Verbr., 28 November 1927 (Bull. en PAsiC., 
1928, I, 29, A, 4'). 
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LIJKE ·PARTIJ TE BETALEN. - ARREST DAT, 
VOOR HE1' OYERIGE, ZICH EH TOE BEPERK1' DE 
HECHTEN VAN DE BURGERLLJKE PARTIJ VOOR 
1'E BEHOUDEN. - STRAFRECHTER DIE ZIJN 
RECHTSMACHT UITGEPUT HEEFT. - YOOR
ZllGXING ON~HDDELLIJK ONTVANKELIJK. 

Een an·est op tegensp1·aalv, dat, na defini
Uef over de p~tbl-ielce vordering uit
sp·ractk gedaan te heb ben, cle belclaagcle 
veroo·rdeelt aan de burgerlijlce partij 
een bepactlcle som te pmvis·ionelen titel 
te betalen en zich, voor het overige, er 
toe bepe1'7ct cle 1·echten vnn clie partij 
voo·r te behouclen om lnte1· ande1·e sam
men te eisen, pu.t cle 1·echtsmncht vcm 
cle stt·atrechter uit en kan d~ts het 
voo1·we·rp vwn een onmidclelz.ijl.'e voo1'Z·ie
ning ~titmalcen (1). 

(DEGRAEUWE, '1'. (( MUTUELLE NATIONALE 
OE::l UNIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 Maart Hl50 door ·het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat het arrest slechts be
streclen wordt in zover het over de Plt
blieke vordering beslist en in zover het 
uitspraak doet over de vot·dering van de 
burgerlijke partij cc Mutuelle nationale des 
Unions professionnclles agricoles Jl ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering : 

Overwegende dat de substantiele of op 
strafvan nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nagele,efd en dat de be
slissing wettelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de vordering van 
de burgerlijke partij cc Mutuelle nationale 
des Unions professionnelles agricoles JJ ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid llieruit afgeleicl dat, in zover het uit
spraak doet over die vordering, het be
streden arrest, clat over de bevoegdheid 
niet is gewezen, geen einclbeslissing is in 
de zin van artikel 416 · van het W etboek 
van strafvordering; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na definitief beslist te hebben over de pu
blieke vordering tegen aanlegger, deze 
veroorcleelt aan verweerster « de provi
sionele som van 42.011 frank te betalen Jl 

en zich er toe beperkt, voor het overige, 
aan vcrweerster cc haar recht op terugbe
taling van alle andere sommen welke zij 
zou bewijzen aan Verstuyft gestort te 
hebben ten gevolge van zijn ongeval voor 
te behouden Jl ; 

·(1) Verbr., 16 Mei 1949 (Bull. en PASIC., 1949, 
I, 376) en nota; vergel. volgend arrest. 

Overwegende dat dit arrest de rechts 
macht van de rechter in strafzaken nit
put en dus het voorwerp van een onmid
dellijke voorziening kan uitraaken; 

Over de grond : 
Overwegende dat aanlegger tot staving 

van zijn voorziening geen enkel middel 
inroept en dat het Hof er ambtshalve 
geen opwerpt; 

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

13 November 1950. - 2" kamer. - 1'001"
zitteT, H. Louveaux, voorzitter. - 1'e1'
slaurJeve1·, II. DnulJresse. - GelijlclH.i
clende conclu.sie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, aclvocaat-generanl. 

2" KAMER. - 13 Nov.ember 1950 
1° REDEJj.rEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VONNIS 
VAN VEROORDELING DAT EEN VERWEERl\-IIDDEL 
VAN DE BEKLAAGDE NIET BEANTWOOBDT. -
NIET l\-IE'l' REDICNEN OMKLEED VONNIS. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
TERM.:I.JN. - STRAFZAREN. - BESLISSING 
Oi'ICR DE BURoGERLI.JKE VOHDERING. - AR
REST OAT ZJCH ER TOE BEPEHK'f EEN PROVI
SIONELE VEROOEDINU TOE TE KENNEN EN E'EN 
DESKCNDIG ONOERZOEK TE ITEVELEN.- YOOR
ZlENING VQOR DE EINDBESLISSING. - NIET
ONT 11 ANKELI.JKHEID. 

3° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - VEHBREKING VAN DE BESLIS
SING OVER DE PUBLIEKE \'ORDERING. - BE
SLISSING OYER DE BUHGERLIJKE VORDERING 
NIET DEFINITIEF. - VER.NIETIGING VAN DIE 
BESLISSING. 

1° Is niet genwtivee1·cl, het vonnis van 
ve'/'001'deling clat een cloo1· cle belclaagcle 
in 1·egelmntige concl~ts·ies voo1·gestelcl 
·veTweermidclel niet benntwoorclt (2). 
(Grondwet, art. 97.) 

2° Is niet ontvankeHjk, de voo1·ziening, 
voo1· cle einclbeslissing ingesteld, tegen 
de beslissing die, ove1· cle vordering van 
cle b1trgerlijlce pa1·tij ~titspraalc cloencle, 
zich e·r toe bepe1·1vt ann deze een provi
sionele vergoecling toe te lcennen en een 
clesk~tnclig onclerzoelc te bevelen (3). 
(Wetb. strafv., art. 416.) 

3o De op voo1·ziening van de belclaagde uit
gesprolcen ve·rbrelving van de over cle P1t-

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
27 Maart 195() (Bull. en PAsrc., 1950, I, 532,). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
24 October 1949 (Bull. en PASIC., 1950, I, 94) ; 
16 October 1950 (zie hager, blz. 54; Bull. en 
PAsrc., 1951, I, 64): vergelijk voorgaand arrest. 
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blieke vordedng gewezen beslissing, 
brengt deze rnecle van de beslissing ge
wezen ove1· de b·urgerlijke vo1·deThtg en 
die een uevolg is van de eerste zelfs 
·indien, cUe beslis8'ing slechts ,;oo?·be
reidend zijn~e, de e·rtegen ingestelde 
•uoorzie1vbng, als voorbwrig, 11-iet ont
vankeUjlc is (1). 

(GROGNARD, 1'. OLOSBET.) 

ARRES'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vunnis, op 5 Juni 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

Over de voorziening van Grognard 
tegen de beslissing over de tegen hem in
gestelde publieke vordering : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis een door beklaagde bij 
conclusies ingeroepen verweermiddel niet 
beantwoordt : 

Overwegende dat, bij regelmatig v66r 
de rechter in hoger beroep genomen con
clusies aanlegger deed gelden dat, wan
neer het ong·eval gebeurde, hij op de niter- · 
ste linkerkant van de weg ging, dat geen 
enkele weggebruiker, die regelmatig zijn 
rechter kant hield, in tegenovergestelde 
richting aankwam en beweerde dat hij 
artikel 22, go, van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 houdende Algemeen 
Reglement op cle verkeerspolitie niet over
treden had, daar die bepaling hem enkel 
verplicht zich te vergewissen dat hij het 
verkeer van de weggebruikers cUe hun re" 
glementaire plaats op de openbare weg 
innamen, niet kon hinderen, wat voor 
verweerder, die op het linker gedeelte 
van de rijweg reed, niet het geval was; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanlegger wegens inbreuk op artikel 22, 
go, veroordeelt om reden cc dat hij wan
neer hij de rijweg overstak omvergewor
pen werd, door het voertuig van Closset 
clat hij niet zien aankomen had ll ; clat 
het vonnis het verweermiddel niet beant
woord heeft en aldus de in het middel 
bedoelde wetsbepalingen schendt; 

Over de voorziening van Grognarcl te
gen de beslissing over de door hem tegen 
verweerder Closset ingestelde burgerlijke 
vorclering : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat aanlegger de twee dercle van 
het nadeel dat hij ondergaan heeft moet 
dragen; dat llet de beroepen beslissing 
bevestigt die hem een provisionele vergoe-

(1) Verbr., 31 Januari 1949 (Bull. en PAsrc., 
1949, I, 101); 28 November 1949 (An·. Verbr., 
1950, biz. 178; Bull. en PAsrc., 1950, I, 195). 

cling ~oekent en, voor het overige, een des
knmllgenonderzoek beveelt; 
Overweg~r;de _dat daar die beslissing, 

noch definrtref rs noch gewezen is over 
een geschil betreffende de bevoegdheid de 
tegen die beslissing ingestelde voorzie~no· 
voorbarig en, dienvolgens niet ontvanke"
lijk is (Wetb. van strafv.', art. 416) ; 

Overwegende, echter, dat de beschik
king die de door verweerder aan aanleg
¥~r verschuldigde schadeluosstelling op 
een derde. van llet door deze ondergaan 
nadeel beperkt, het gevolg is van de straf
r~clltelijke veroordeling tegen aanlegger 
mtgesproke;r ~n dat al de beschikkingen 
v:~n de besll~srng gewezen over de burger
ll~ke vorderrng ondeelbaar zijn; dat daar
mt volgt dat de verbreking van de straf-

. r~chtelijke ver?o~deling van aanlegger 
zrch tot de besllssmg over de burgerlijke 
vorclering uitbreiden moet ; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover het aanlegger op de 
publieke vordering veroorcleelt en in zo
ver llet over de burgerlijke vordering 
van cleze laatste beslist; beveelt clat 
omlerhavig arrest zal worden overgeschre
ven 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; ver
ourdeelt verweerder tot de helft van de 
kosten, legt de andere helft cle Staat ten 
laste; verwijst de alclus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Ver
viers, uitspraak doende in hoger beroep. 

1g November 1950. - 2" kamer. - Voor
zitte?·, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Fettweis. - Gelijlcluidende 
concl1tsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 13 November 1950 

VERKEER. - VEllKEERSVOORRANG. - ONT
SLAAT ER NIET YAN DE DOOR DE OMS'l'ANDIG
HEDEN GEBODEN VOORZORGSMAATREGELEN TE 
NEMEN. 

De rJeb1''ltil"e1· van de openba1·e weg, die de 
verkeersvoo?Tang geniet, is niet ontlast 
va.n de verplicht-ing, de vooTZo?·gsrnaat
regelen te nernen door de ornstand·ighe
clen geboden, om een dTeigende awm·ij
ding te veTrnijden (2). 

----------------------------

(2) Verbr.'j 13 Maart en 15 Mei 1950 (A;., .. 
Ferbr., 1950, biz. 465 en 571; Bull. en PAsrc., 
1950; I, 495 en 639) en nota 1, biz. 640. 
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(MICHELLE, T. DEDOYARD.) 

All.REST. 

HFJT HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 11 Maart 1941 en 27 Maart 
1950 door het Hof van beroep te Lnik 
gewezen; 

In zo ver de voorziening tegen het arrest 
van 11 Maart 1941 is gericht : 

Over het eerste middel : schending van 
cle artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en 
13S3 van het Bnrgerlijk Wetboek, 50 tot 
37 .van de Wegcode (kon. besl. van l Fe
brnari 1934), doordat het bestreden ar
rest, na vastgesteld te hebben dat aanleg
ger, die per rijwiel reed, het recht had 
links af te draaien, clat hij het rijwielpad 
had verlaten op de plaats waar dit pad 
jnist lager is gemaakt ten eincle aan de 
wielrijclers toe te .laten het zoncler moeite 
te verlaten om gelijkvloers de rijweg op 
te rijclen, en dat hij aan verweercler geen 
enkele voorrang verschnlcligcl was, na be
slist te hebben clat het niet bewezen was 
dat aanlegger zijn richting zou veranderd 
hebben zonder claarvan de andere weg
gebruikers door een zichtbaar teken te 
hebben verwittigcl, na besloten te hebben 
clat aanlegger geen enkele door de straf
wet voorziene strafbare claad had gesteld, 
na eindelijk te hebben vastgesteld dat 
verweercler, de beweging van aanlegger 
zien kon en moest remmen en stilstaan, 
niettemin heeft beslist clat het ongeval en 
zijn schaclelijke gevolgen voor de helft 
aan aanlegger te wijten wm:en, om reden 
dat hij een onvoorzichtigheicl zo11 begaan 
hebben << met zijn bocht naar links te ne
men zonder gepast beoordeeld te hebben 
of er geen sneller weggebrniker aangere
clen kwam wiens aankomst een g·evaar 
voor aanrijding zou cloen ontstaan heb
ben >> en zoncler zich vergewist te hebben 
<< clat hij de tijd had en over de ruimte 
beschikte om zijn bocht zonder gevaar te 
nemen ll, dan wanneer het tegenstrijdig is 
te beslissen, enerzijcls, dat aanlegger, naar 
de eis van de Wegcocle, het recht had om 
de door hem genomen bocht te nemen, 
anclerzijds, clat hij niettemin een fout 
heeft begaan, met van dit recht gebruik 
te maken, dan wanneer het even tegen
strijclig is te beslissen, enerzijds, dat aan
legger zijn bocht had genomen zonder zich 
vergewist te hebben dat hij de tijd had en 
over de rnimte beschikte om zulks zonder 
gevaar te cloen en met, anderzijds, vast 
te stellen dat verweerder zou kunnen 
stilgehouden hebben om hem de doorgang 
vrij te ~aten, wat de mogelijkheid van een 
gevaar uitsluit waarmede aanlegger, op 
straffe van zware onvoorzichtigheid, moest 
rekening houden; en over het tweede mid
del : schending van de artikelen 54 en 
57 van het koninklijk besluit van 1 Fe-

brnari 193± houdende Algemeen Regle
ment op de verkeerspolitie, 1382 en 1383 
van het Bnrgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreclen arrest (clit van 11 Maart 1941) 
beslist heeft dat aanlegger een onvoorzich
tigheicl had begaan die zijn verantwoor
delijkheid in de schaclelijke gevolgen van 
een aanrijcling tussen twee weggebruikers 
meclebracht om reclen clat hij een bocht 
had genomen zonder zich te vergewissen 
clat er << geen gevaar voor aanrijcling >> 
met een snellere weggebruiker bestond, 
clan wanneer artikel 54 van de W egcocle 
die verplicllting slechts oplegt aan de op 
een secunclaire weg rijclencle weggebrui
ker, die een hoofdweg wil oprijclen, dan 
wanneer artikel 57, die de andere geval
len van ver/'-eersvoorrang regelt, die ver
plichting aan de weggebruikers niet op
legt, clan wanneer nit de vereniging van 

· beicle artikelen blijkt clat de beweging, 
nitgevoercl buiten llet door artikel 54 be
cloelcl geval die aan de door dit artikel 
vereiste voorzichtigheicl niet moet beant
woorden, niet als een font kan aangezien 
worden : 

Overwegencle dat cle aan een weggebrui
ker door cle reglementering op de ver
keerspolitie erkende verkeersvoorrang ·hem 
niet ontslaat de door de omstancliglleden, 
geboclen voorzichtiglleiclsmaatregelen na 
te leven ten eincle een clreigencl gevaar te 
vermijclen; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder tegenstrijdigheid en zonder de in 
het midclel becloelde wetsbepalingen te 
schenclen, aanlegg·er de verkeersvoorrang 
heeft kunnen erkennen, en niettemin be
slissen dat hij een zware onvoorzichtig
heicl heeft begaan met zijn bocht te 
nemen zonder zich te vergewissen dat hij 
de tijd had en over de ruimte beschikte 
om zulks zoncler gevaar te cloen, wijl 
een snellere weggebrniker aankwam, wiens 
gedraging, in strijd met het reglement, 
een gevaar voor aanrijcling uitmaakte; 

Overwegende· dat het arrest aldus artb 
kel 54 van het reglement op aanlegger ni!~t 
verkeerd heeft toegepast; dat het inte
gendeel verklaart clat aanlegger geen en
kele door de strafwet voorziene daad heeft 
gesteld; maar dat het, bij een souvereine 
beoorcleling van de feiten, geacht heeft 
dat aanlegger bij toepassing van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bur
gerlijk verantwoordelijk was; 

Dat de middelen in feite en in rechte 
niet opgaan ; 

In zover de voorziening gericht is te
gen llet arrest van 27 Maart 1950 : 

Overwegende dat aanlegger geen enkel 
midclel inroept en dat het Hof er van 
ambtswege geen opwerpt; 

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

13 November 1950. - 2° kamer. - Voor
zUter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaygever, H. Sollier. - Gelijlcltt'idemle 
conclus'ie, H. Roger J unssens de Bistlloven, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Struye. 

2" KAMER. - 13 November 1950 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - ONVRIJE 
'l'OLKRING. - TIJDELIJK VERLA'l'EN VAN EEN 
\'OERTUIG DA1' DOOR EEN 1'0EVALLIGE OORZAAK 
NIET. VERDER KAN .. - KAN GEEN OPSLAG VAN 
GOEDEREN UITMAKEN. 

Ret tijdeUjlc ve1·laten; in een binnen de 
tollcring gelegen schmw, vwn een voeT
tuig dat doo1· een toevallige oorzaalc 
niet •~:e·rde1· lean (in het ondeThavige ge
val een moto1Tijwiel dat is bUjven ste
ken) lwn, wegens ae ornstantligheclen, 
geen opslag ·van goetle1·en uitmalcen zoa.ls 
bedoeld tloor a1·tilcel 177 van de wet van 
26 Att[JUSttt8 1822 (1). 

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

ARREST. 

HET HOF; -· Gelet op llet bestrede11 
arrest, op 19 Mei 1950 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, als llof van 
verwijzing uitspraak doende; 

Over het enig middel : scllending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 177 en 
239 van de Algemene wet van 26 Augustus 
1822, 19, 22 tot 25 van de wet van 6 April 
1843, doordat het bestreden arrest, na 
erkend te llebben dat beklaagde aange
nomen had dat een in steek gebleven IDo
torrijwiel, voorlopig in een scllunr gele
gen binnen de tolkring ondergebracht 
werd, op beklaagde de straffen voorzien 
voor llet geval van verboden opslag van 
goecleren weigerde toe te passen, om reden 
dat llet voorlopig houden door eei:t parti
culier van een enkel IDotorrijwiel geen 
opslag van goederen uitmaakt en dat bij · 
gebrek aan verbergen van llet voorwerp 
de opslag niet gelleiiD was : 

Overwegende dat, binnen de perken 
door het arrest van dit Hof van 23 Ja
nnari 1950 bepaald, het aan llet llof van 
beroep belloorde te beslissen over llet on
wettelijk voorllanden llebben, door be
klaagde, van een IDotorrijwiel binnen de 
tolkring; 

Overwegende dat llet bestreden arrest 

(1) Raadpl. verbr., 22 October 1934, twee ar
resten (Bull. en PAsrc., 1935, I, 26 en 27). 

VERBR., 1951. - 8 

beklaagcle lleeft vrijgesproken op grond 
van de bescllouwing, enerzijds, « dat het 
bestaan van een enkel motorrijwiel in de 
sclluur van een particulier op zicll zelf 
niet kan bescllouwd worden als de vesti
ging van een magazijn of opslag van goe
deren vooral wanneer llet ging om een in 
steek gebleven motorrijwiel dat voorlopig 
in die plaats was onclergebracht ll, en, an
derzijds, dat llet verbod bepaald door arti
kel 177 van de Algemene Wet van 26 Au
gustus 1822, zoals dit blijkt nit de tekst 
van de titel van hoofdstuk XVIII van ge
melde wet, slecllts «de verbodene IDaga
zijnen en opslagen van goederen ll be
treft; dat beklaagde niet kan verweten 
worden in llet gelleim gehandeld te lleb
ben, veriDits llet motorrijwiel niet verbor
gen werd; 

Overwegende dat indien een IDotorrij
wiel een goed is in de zin van artikel 177 
van de Algemene Wet van 26 Augustus 
1822, daaruit niet volgt dat zijn aanwe
zigheid bij een particulier noodzakelijk 
een opslag uitmaakt in de zin van de wet 
van 26 Augustus 1822; dat llet bestreden 
arrest uit de souvereine vaststellingen 
betreffende de bijzondere omstandigheden 
die tot llet voorlopig buiten gebruik stel
len van llet motorrijwiel bij verweenler 
aanleiding llebben gegeven, wettelijk heeft 
kunnen afieiden dat de voormelcle wets
bepaling llet tijclelijk verlaten van een 
voertuig dat door een toevallige oorzaak 
niet verder kan niet heeft willen treffen 
en dat er dienvolgens in onderhavig geval 
geen verboden opslag bestond; 

Dat llet onclerdeel van llet middel naar 
recllt niet faalt; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, 
welke ook de waarde zij van de tweede, 
door 4et llof van beroep aimgenomen re
den, llet bescllikkend gedeelte van de be
streden beslissing gereclltvaardigd is; 

Dat llet tweecle onderdeel van het mid
del zonder belang voorkomt; 

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

13 November 1950.- 2° kamer.- Voor
z'itter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver·
slaggeve,r, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
-- Gelijlclttidende conclttsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 13 November 1950 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - J\IIIDDEL GESTEUND OP EEN 
FEITELI.TKE BEWERING DIE DOOR EEN VASTSTEL
LING VAN HET ARREST WORDT TEGENGESPRO
KEN. - J\IIIDDEL DA1' -GRONDSLAG MIST IN 
FEITE. 

2o HOGER BEROEP. - STRAl!'ZAKEN. 
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.AAN ZICH 'fREKKEN VAN DE ZAAK. - VER
PLIOHTEND KARAK'l'Efl. 

3° HOGEJR BEJROEP. - STRAFZAKEN. -
AAN ZICH TREKKEN VAN DE ZAAK. - GEEN 
n;!lPLICHTING DOOR EEN A~'ZONDERLIJKE BE
SCHIKKlliG OVER HET AAN ZICH TREKKEN VAN 
DE ZAAK UIT 'l'E SPREKE~. 

1° M'i~t gmndslag in feite, het rniddel clat 
steunt op een teitelijlce bewering d'ie 
flOO'I' een vaststelUng van het an·est 
wonlt tegengesp1·o ken (1). 

2° Tn straf,zalcen, wanneer de 1·eohter in 
hoge'r bemep het beroepen vonnis ver
'llietigt en wannee1· cUe ve1·n,ietiging niet 
h-i!!mp steunt flat de ee1·ste 1·eohter on
be,voegfl was at n'iet wetteUjk met de 
zaak in lcenn:is was gestelcl, rnoet hij 
ove'l' de groml uitspnutlc doen (2). (Wetb. 
straf., art. 215.) 

3° In st1·atzalcen, legt geen enlcele wetsbe
pal-in,q cle reohte'r in hoger bemep op, 
'Voora,lee,r van fle g1·ond kennis te nemen 
floor een afzoncle1'lijlce besohilclC'ing, 
O'ver de C1iocnt1e vnn cle znalc tt'itstJranlc 
te cloen. 

(HTAELE:'l, '1'. BELGISCHE S'l'AA'l'.) 

ARRES'l'. 

HEJ'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 Mei 1950 door het Militair 
Gerechtshof gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 190 van het Wetboek van 
strafvordering en 97 van de Grondwet, 
};chending van de rechten nm de verdecli
ging, doordat, vermits al de alden van de 
n5or de krijgsraad gevoerde rechtsple
ging, de ondervraging v;m beklaagcle 
daaf·in begrepen, vernietigd wen1en, v66r 
het Jwf niet tot een nienwe ondervra
ging werd overgegaan, clerwijze dat, in 
weerwil van artikel 190 van het Wetboek 
Yan strafvorclering en in weerwil van de 
reehten van de verclediging, beklaagde 
Yeroordeeld werd zonder gehoord te zijn 
geweest in uitleggingen die het Hof niet 
kon kennen daar het, enerzijds, de oncler
vraging v66r de krijgsraad nit het debat 
heeft geweercl en daar het, anderzijds, 
tot geen nieuwe ondervraging is overge
gaan: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in zijn inleidend deel vermeldt : cc Ge
hoord beklaagde in zijn ondervraging ll ; 
dat de bewering waarop het middel steunt 
alclus door een melding van het arrest 
wordt tegengesproken; 

(1) Vaste rechtspraak. Zie a.m. verbr,, 
28 Juni 1950 (Bull. en PASIC., 1950, I, 769). 

(2) Verbr., 2 October 1950 (zie hager, biz. 32; 
Bull. en PASIC., 1951, I, 36). 

Overwegende dat aanlegger zich tegen 
die vermelding niet in valsheid heeft in· 
geschreven; dat het middel, dienvolgens, 
in feite niet opgaat; 

Over het tweede middel : schending van 
de artikelen 215 van het Wetboek van 
strafvorclering en 97 van de Grondwet, en 
sehending van de rechten van de verdedi
ging, doordat het bestreclen arrest het 
vonnis en de rechtspleging v66r de krijgs
raad als zijnde door nietigheid aangetast 
heeft te niet gedaan, de zaak aan zich 
heeft getrokken en over de grond uit
spraak heeft geclaan bij een en zelfde be
slissing, clan wanneer de juiste toepassing 
van artikel 215 van het Wetboek van 
strafvordering, ten deze, zou vereist heb
ben dat eerst door een arrest over de 
nietigheid van de rechtspleging v66r de 
krijgsraad en van het vonnis van deze 
laatste, zou uitspraak gedaan worden, ge
meld arrest bepalende dat het Hof de 
zaak Tan zich trekt en dat ging overge
gaan worden tot een nieuw mondeling on
derzoek volgens de regels door de artike
len 189 en 190 van het Wetboek van straf
vordering voorgeschreven (arrest van fie 
4° kamer van het Militair Gerechtshof, in 
zake Xavier Mauromati) : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na het beroepen vonnis te niet gedaan te 
hebben om de reden, vreemd aan de be
voegdheid of aan het g'ebrek van L'egel
matige aanhangigmaking bij de eerste 
rechter, dat de krijgsraad niet regehna
tig was samengesteld, over de grond uit
spraak heeft geclaan overeenkomstig de 
gebiedende voorschriften van artikel 215 
van het W etboek van strafvordering ; 

Dat geen enkele wetsbepaling aan de 
rechter in hoger beroep oplegt over de 
evocatie door een afzonclerlijke beslissing 
uitspraak te doen ; vooraleer van de grand 
kennis te hebben; 

Overwegende dat aanlegger geen reden 
heeft om zich te beklagen over het feit dat 
lwt militair gerechtshof hem niet zou ver
wittigcl hebben van zijn inzieht de zaak 
nan zich te trekken en over de grond te 
beslissen, de evocatie geen eenvouclig ver
mogen cloch ' een wettelijke verplichting 
zijnde; 

Overwegencle dat, voor het overige, 
vanaf llet begin van de terechtzitting van 
24 April1950, waarop de debatten in hoger 
beroep zijn begonnen, de voorzitter van 
het militair gerechtshof de cc mogelijkheid 
van een evocatie heeft doen opmerken ll; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
noch de rechten van de verdediging, noch 
de in het middel bedoelde wetsbepalingen 
heeft geschonden ; 

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

13 November 1950,- 2" kamer.- Voor-
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zitter, H. Louveuux, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Daubresse.- Gelijk/Juidende 
oonclusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, aclvocaat-generaal. 

2c KAMER. - 13 November 1950 

lo VONNISSEN EN ARRESTEN. . -
STRAFZAKEN. - AARD. - BIJ VERSTEK GE
WEZEN VONNIS VAN DE KRIJGSRAAD.- HOGER 
BEROEP. - AHREST DOOR RET MILITAIR GE
RECH'l'SROF GEWEZEN ZONDER VERSORI.TNING 
VAX DE BEKLAAGDE. - BIJ VE!l.STEK GEWE
ZK:<I ARREST. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. -
TEHMIJN, -- STRAFZAKEN, - ARREST VAN 
\'EHOOBDELING BIJ VERSTEK. - VOORZIE
NING VAN DE VEROORDEELDE GEDURENDE DE GE
WONE 'l'ERMIJN VAN VERZET. - NIET-ONTI'AN
KELIJKHElD. 

1° Wannee1·, op het hager bemep tegen 
een door de lcr·ijgsmad bij ve1·stelc ge
wezen vonnis, het militair ge1·echtshot 
lbitsp1·aak doet, zonder dat de belclaagde 
ve1·schenen is, wo1·dt het an·est bij ve1·
stelc gewezen en is het voor verzet dam· 
de ve1·oordeelde vatbaa1· (1). 

2° Is gedm·ende de gewone termijn van 
verzet niet ontvanlcelijlc, de voorziening 
door de ve1·oo1·1Zeelde ingesteld tegen 
een an·est dat hem bij ve1·ste1c veroor
deelt (2). 

(DE MAN.) 

All !lEST. 

HET HOI!~; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 · Juni 1950 door het Militair 
Gerechtshof te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
werd gewezen op het hoger beroep tegen 
een vonnis van de krijgsraad dat jegens 
aunlegger bij verstek uitspraak doet; 

Overwegende dat deze laatste evenmin 
voor het militair gerechtshof verschenen 
is; 

Overwegende dat, het bestreden arrest 
in dergelijke voorwaarden gewezen, voor 
verzet vatbaar was; 

Overwegende dat de voorziening op 
19 Juni 1950 ingesteld voor het verstrij
ken van de gewone termijn van verzet, 
niet ontvankelijk is; 

(1) Verbr., 4 Februari 1946 (A1'1·. VeTb1·., 
1946, biz. 46; Bull. en PAsrc., 1946, I, 53). 

(2) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr., 
12 December 1949 en 13 Februari 1950 (A r1·. 
Vm·br., 1950, blz. 230 en 378; Bull. en PASIC., 
1950, I, 253 en 408). 

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

13 November 1950.- 2" kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
sla.ggeve1·, H. Daubresse.- Gelijlclltidemle 
oonclu.sie, H. Hoger Janssens de Bist
l!oven, advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 13 November 1950 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. -
BESORIKKING VAN DE RAADKAMER DIE DE PU
BLIEKE VOHDERING VERVALLEN VERKLAART 
TEN GE\'OLGE VAN DE AMNESTIE-BESLUITWET 
VAN 20 SEPTEMBER 1~45. - VERWIJZING 
VAN DE ZAAK NAAU DE OORREOTIONELE RECHT
BANK OM ER OVER DE BURGERLIJKE VORDE
RING TE LATEN UITSPRAAK DOEN. - ONWET
'IELIJKHEID. 

2° AlVINES'l'IE. - BESLUITWET VAN 20 SEP
TEMBER 1945, AR'l'IKEL 6. - DHAAGWIJDTE. 

3° REGELING VAN .RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - PRIVATE BELANGEN DIE 
ALLEEN OP RET SPEL BLIJVEN. - VERZOEK 
VAN DE. PROOUHEUR DES KONINGS. - 0NT
V ANKELIJKHEID. 

4° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRA~'ZAKEN. - BESOHIKKING VAN DE 
RAADKA11ER DIE DE PUBLlEKE VORDE!llNG VER
\'ALLEN VERKLAART DOOR AMNESTIE EN DE 
ZAAK NAAR DE OORREOTIONELE REOHTBANK 
VERWIJST OM ER OVER DE VOHDEHING VAN 
DE BURGERLIJKE PAR'fiJ TE LAT!cN 'CITSPHAAK 
DOEN. - VONNIS VAN ONBE\'OEGDVERKLARING 
\'AN DE OORBEOTIONELE REOHTBANK.- REGE
LING VAN REOHTSGEBIED. - VEHNIETIGING 
\'AN DE BESORIKKING IN ZO\'ER ZIJ DE BUR
GEHLIJKE \'ORDERING NAAR DE OORBEOTIONELE 
REOHI'BANK VERWIJST. BURGERLIJKE 
PAH'l'IJ WAARAAN OI'ERGELATEN WOHD'l' ZIOII 
VOOR· DE BEVOEGDE BURGERLJJKE RECHTBANK 
TE VOOH.ZIEN. 

1° Is onwettelijk, de beschiklC'i;ng van de 
raadkamer die, na de lntblieke vo1·del"ing 
vervallen te hebben ve1'lclaat·d ingevolge 
de amnestie-besluUwet van 20 Septem
ber 1945, de zaalc verwijst naar de cor-
1'ecUonele 1·echtbanlc om er ove·r de vor
derinu van de burgerlijke part'ij te laten 
uitspraalc do en (B). 

2° At·tUcel 6 van de amnesUe-besl~!itwet 
van 20 September 1945, heett enlcel voor 
draag·wijdte aan d.e st1-afrechtsmacht 
vwn wijzen bevoegdheicl toe te lcennen 
om van de burgerlijlce vonlering lcennis 
te nemen nietteuenstaande het verval 

(3) Verbr., 9 Februari 1948 (A1·r. T'eTb1·., 
1948, biz. 74; Bull. en PASIC., 1948, I, 84, en 
nota's). 
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van rle pttbUeke vo·rderlng, wannem· 
beirle vorrle'l'ingen ,·egelmaUg bij die 
rechtsmacht aanhwnrti[J wenlen gemaakt 
voor het ·in werkin[J t1·eclen van de be
sluitwet (li. 

3° In .IJ("val van geschll t·ussen een onder
.zoelvsgerecht en een correctionele recht
llanlc, is de twoc·nre~tr des Konings be
·voeud orn een ve1·zoek tot 1·egeling van 
1'Cchtsgebierl in te cUenen, zelfs dan 
ww1vneer en lcel private belangen op het 
8tJel blijven (2). (Besl. van de Prins 
Souverein van 15 Maart 1815, art. 54) 
( Stilzwijgende beslissing.) 

±0 TVanneer de raadkamcr, (le p~tblielce 
vonle'l"ing ·vervullen verlcliwnl heett 
·ingevolge de amncst·ie-besht'itwet vun 
20 September 1945 en de zuulc naar (le 
con·ect'ionele ,-echtbanlc ve1·wezen heeft 
om e1· ove·r de vordcring vun de b~wge1·
li.ike pa1·Uj tc luten ~titsp1·elcen, en wan
nee·r clie 1·echtbwnlc z·ich bij een in lc1·ucht 
·vnn uewi.isde uer;cum vonwis onbevoegd 
heett verklunnl, ver·nietigt het Hot, op 
het verzoelv tot ,·egez.ing van rechtsge
b'ied, de besch1kldng van de rundlcame1·, 
·in zove1· zij de znak rwctr de corTecUo
nele r·echtlmnlc verwljst en uan de bw·
[!erlijlce pnrtij overlaat zich voo1· de be
voegcle bn1·gerHjlce r·echtsmncht te vom·
zien. 

(PBOOUREUH DES KONINGS TE DINAN'f, INZAKJG 
RODRIGUE, T. CLAEYS, WEDUWE DE CONINOK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
scluift tot regeling van rechtsgebied, op 
6 Juli 1950 door de H. Procureur des 
Konings te Dinant ingediencl ; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
21 .Januari 1949, de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Dinant : 
1° verklaard heeft dat er geen aanleicling 
bestond om Alfred Rodrigue, te Parijs op 
22 J uli 1919 geboren, becliende, wonende te 
Bouvignies, te vervolgen om te Bouvignies 
op 4 October 1944, op de persoon van Gus
tave De Coninck een vrijwillige doding, 
met het oogmerk om te doden, gepleegd te 
hebben; 2° vastgesteld heeft, ten gevolge 
van de aanneming van verzachtende om
standigheden voortvloeiend nit het voor
gaand goed gedrag van beschuldigde, 
dat de publieke vordering bij amnestie te 
niet was gegaan zowel betreffende de be-

(1) Verbr., 9 Februari 1948 (Ar·r. J1 eTb1·., 
1948,,..blz. 74; Bull. en PAsrc., 1948, I, 84, en 
nota's). 

(2) Arg. verbr., 22 Mei 1922 (Bull. en PASIC., 
1922, I, 317) en nota; 7 April 1924 (ibid., 1924, 
I, 290); 14 April 1930 (ibicl., 1930, I, 191, 6'); 
16 April 1934 (ibid., 1934, I, 240). 

tichting van op vermelde plaats en da
tum, vrijwillig aan Gustave De Coninck, 
slagen of verwondingen te hebben toege
bracht, met de omstandigheid dat de 
toegebrachte slagen of verwondingen de 
clou<l hebben veroorzaakt zonder het oog
merk om te doden, als betreffende de bij
komende betichting van bij gebi:ek aan 
vooruitzicht of voorzorg, doch zonder het 
oogmerk om de persoon van een ander 
aan te ranclen, onvrijwillig cle dood van 
Gustave De Coninck veroorzaakt te heb
ben; 3° Alfred Rodrigue naar de Correc
tionele Hechtbank te Dinant verwezen 
heeft voor uitspraak over de burgerlijke 
vorderirig, ingesteld door verklaring van 
aanstelling van burgerlijke partij op 
18 Januari 1946 gedaan v66r de onder
zoeksrechter te Dinant; 

Overwegende dat bij vonnis dd. 20 Juni 
1950 de Correctionele Rechtbank te Di
nant, zich onbevoegcl heeft verklaard om 
van die vordering kennis te nemen, om 
reden dat de hoedanigheid van gewa
pende weerstander in hoofde van Alfred 
Rodrigue bij bestuurlijke beslissing van 
27 J anuari 19~0 erkend werd, zonder 
echter vast te stellen dat de feiten ge
pleegd werden tijdens zijn dienstbedrij
vigheid in die hoeclanigheid; 

Overwegende dat de beschikking van de 
raadkamer en het vonnis van de correc
tionele rechtbank in kracht van gewijsde 
zijn gegaan; dat daaruit een negatief 
geschil van rechtsgebied is ontstaan dat 
de gang van het gerechtl belemmert; 

Overwegende dat uit artikel 4 van de 
wet van 17 April 1878 blijkt dat, behou
clens de door een wetsbepaling voorziene 
uitzondering, de burgerlijke vordering 
slechts terzelfdertijd als de publieke vor
dering bij de strafrechter kan aanhangig 
worden gemaakt; dat de artikelen 1.27 en 
volgende van het Wetboek van strafvorde
ring de opdracht van de raaclkamer beper
ken tot het onderzoek naar de lasten die 
toelaten de beklaagde v66r de rechtsmacht 
van wijzen te doen verschijnen; dat de 
alclus tot de publieke vordering beperkte 
macllt van de raadkamer deze niet toe
laat de burgerlijke vordering en onder 
meer de gegrondlleid van een aanstelling 
van burgerlijke partij v66r de onder
zoeksrechter te beoordelen; 

Overwegende dat de besluitwet van 
20 September 1945 op de amnestie aan die 
principes geen enkele afwijking brengt 
wat betreft de gewone bevoegdheid van 
de onderzoeksgerechten; 

Overwegende dat artikel 6 van die be
sluitwet slechts als draagwijclte heeft aan 
de strafrechtsmacht van wijzen bevoegd
heid toe te kennen om van de burgerlijke 
vordering kennis te nemen, niettegen
staande het te niet gaan van de publieke 
vordering, wanneer beide vorderingen re-
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gelmatig bij die rechtsmacht aanhangig 
werclen gemaakt v66r het in werking tre
den van de besluitwet; 

Overwegende dat uit die beschouwingen 
blijkt, enerzijds, dat de ten deze door de 
raadkamer gewezen beschikking onwet
telijk is, in zover zij de verwijzing van 
de zank naar de correctionele rechtbank 
beveelt om over de burgerlijke vordering 
te beslissen; anderzijds, dat in de staat 
van de reqh tspleging, geen enkele stra f
rechtsmaclft van wijzen bevoegd is om 
van de burger lijke vordering kennis te 
nemen en dat, dienvolgens, het dispositief 
van het vonnis van de Oorrectionele 
Rechtbank te Dinant, waarbij die recht
bank zich onbevoega verklaart, zonder 
ontlasting ten voordele van een andere 
rechtsmacht, wettelijk gerechtvaardigd is, 
alhoewel om een andere reden <lan die 
door deze beslissing ingeroepen ; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt de beschikking van de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dinant in zover zij Alf!'ed Ro
drigue en de stukken van de rechtspleging 
naar de Oorrectionele Rechtbank te Di
nant heeft verwezen om over de burger
lijke vordering uitspraak te doen; beveelt 
dat onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Dina)lt en clat mel
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
schikking; laat a an de burgerlijke partij 
Rachel Claeys, weduwe Gustave De 
Ooninck, de zorg over om zich v66r de 
bevoegde burgerlijke rechtsmacht te voor
zien. 

13 November 1950.- 26 kamer. - Voor· 
z'itter, H. r_,onveanx, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Ancim1X Henry de Faveaux. 
- Oelijkluidende oonolttsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. -- 13 November 1950 

1o VEJRKEER.- :MINIS'l'ERIEEL BESLUIT VAN 
10 AUGUSTUS 1.9-!7, BETREIJ'IJ'ENDE DE REGE
LlNG VAN RET TECHNISCH TOEZICHT OVER DE 
AUTO-YOERTl:lGEN. - VERPLICHTING DE YOER
TUIGEN 1'E VOORZIEN YAN F~N VERZEKERINGR
IlEWIJS. - ONWET'l'ELIJKHEID. 

2° VERWI.JZING NA VERBREKING.-
81'HAIJ'ZAKEN. - VERBRL'KING VAN EEN VON
NlS VAN \'EROORDELING OMDA'l' RET FElT GEEN 
MISDRT.JF KAN rl'l'.MAKEN. - VERBTIEKING 
ZOXOEH VJCRWl.TZING. 

1.0 Het ministe·rieel besluit va.n 10 A·ugtts
tus 1947 bet-i'effen cle de re[!elin [/ van hot 
teohnisoh toezicht ove·1· de anto-voe·rttti
[!en, in zove1· het, bij zijn a1·Uicel 5, het 

bestaan op zekere a·uto-voet"t·tti{fen voor
sohrijft van. een door een erlcende ver
zeker·ingsmaatsohappij afgeleverd ve·r
zelce'l"ingsbewijs, is onwettelijlc, de Mi
niste·J" van verlcee1·swezen de maoht niet 
verMc!Jen hebbencle om der[JeUjlce re
_qeUng ·in te voe'l"en (1). 

2° 1Vannee·1· een vonnis van veroonleUn!J 
·ve'l"b'I"Olwn wonlt onulat hot bewezcn 
vedclaanl feit [ICOn miscl1"ijf ttitmaken 
lam, wordt de ve1·brelcing zonder ve1-
·wijzing uitgesprolcen (2). 

(MARLIER.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet 011 bet bestreclen 
vonnis, op 7 .Juni 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Hechtbank 
te Bergen; 

Over bet midclel van ambtswege : scherr
cling van artikel 107 van de Grollllwet : 

Overwegende clat aanlegger beschuldigd 
was van tf' vVasmes, op 31 Ortober 19-!9 
op de openbnre weg een onder bet minis
terieel besluit van 1.0 Augustus 1947 val
lende voertuig gebrnikt te hebben zonder 
clat er een verzekeringsbewijs op aanwe
zig was; 

Dat bet bestreden vonnis hem wegens 
dit feit veroordeelt tot 26 frank geldboete, 
vermeerderd met 90 opdeciemen, bij toe
])assing van artikel 5 van het ministerieel 
besluit van 10 Augustus 1.947 en de beslnit
wetten van 30 December 1946 en 24 Fe
bruari 1947 ; 

Overwegencle dat nit de vaststellingen 
van de rechter over de grond blijkt dat 
gezeg·d voertuig een · autovrachtwagen 
was, welke aanlegger, directeur van een 
melkerij, << deed rijden voor de behoeften 
van zijn nijverheicl )), 't is te zeggen welke 
cliende tot het vervoer van zaken voor 
rekening van de eigenaar ; 

Overwegende dat, luidens artikel 1 van 
de besluitwet van 24 Februari 1947 de 
autovoertuigen en aanhangwagens bestemd 
voor het vervoer van zaken voor eigen 
rekening van de eigenaar, slechts gebrnikt 
mogen worden wanneer zij aun sommige 

(1} Verge!. verbr., 18 October 1948 (Ar1'. 
F e1·b1·., 1948, biz. 495); dit arrest werd uitge
sproken onder het gezag van wetsbepalingen 
die, van kracht gebleven voor drie jaar inge
volge het besluit van de Regent van 14 Fe
bruari 1946, opgehouden hadden ve1·plichtenr1 
te zijn op de datum van het feit dat tot het 
aangetekend arrest aanleiding gaf. 

(2) Verbr., 24 April 1944 (Bull. en PAsrc., 
1944, I, 309); verge!. verbr., 12 Februari 194.5 
(At1'. Verbr., 1945, biz. 106). 
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tecbnische en verzekeringsvoorwaarden 
voldoen; 

Overwegende dat artikel 2 van die be
sluitwet aan de Koning een reglemente
ringsmacht toekent, overigens beperkt 
tot de « technische vereisten waaraan de 
in artikel 1 bedoelde voertuigen moeten 
volcloen ll ; 

Overwegenrle dat de besluitwet van 
go December 1946 enkel het bezoldigd ver
voer van personen door midclel van auto
voertuigen betreft; dat voor het overige 
zijn artikel 26 cle Koning gelast het Algc
meen Reglement Ofl te maken betreffenck 
cle technische en verzekeringsvoorwaarden 
waaraan het rollend materieel, clat voor 
ile exploitatie van de bij die besluitwet 
becloelde cliensten wordt gebruikt, moet 
voldoim; 

Overwegencle dat geen enkele van de 
andere bepalingen waarnaar llet ministe
rieel beslnit van 10 Augustus in zijn aan
hef ,;erwijst, te weten het koninklijk be
slnit nr 248 van 5 Maart 1936, gewijzigcl en 
aangevulcl door de besluitwet van 14 Fe
hruari 1946, artikel 92 van het reglement 
van 22 Mei 1947 en artikel 32 vnn llet Alge
meen Reglement van 10 Juni 1947, aan de 
Minister van verkeerswezen de macht toe
kent om een regeling in te voeren, noch, 
namelijk om het bestaan voor te schrij
ven op de voertuigen gebruikt op een 
openbare weg, van een door een erkende 
verzekeringsmaatschappij afgeleverd ver
zekeringsbewijs ; 

Overwegende dat daaruit vloeit dat het 
ministerieel besluit van 10 Augustus 1947 
in zover l).et dergelijke verplichting oplegt 
wettelijke grondslag mist ; 

Overwegende dat, vermits het feit ten 
laste gelegc;l van aanlegger onder de toe
passing niet valt van een andere strafbe
paling in voege op de datum waarop het 
gepleegd werd, het bestreclen vonnis, met 
aanlegger te veroordelen om artikel 5 van 
gezegdministerieel beslnit te hebben over
treden, artikel 107 van de Grondwet heeft 
geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
rlen vonnis; beveelt clat onderhavig arrest 
zal worclen overgeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen en dat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; zegt dat er geen aanleiding tot ver
wijzing bestaat. 

13 November 1950. - 2• kamer. - Voor
zUteT, H. Lonveaux, voorzitter. - Ver
slarwevm·, H. Danbresse.- G~elijkluidende 
concl~ts·ie, H. Roger J"anssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2• KAMER.-- 14 November 1950 

1o INKOMSTENBELASTINGilJN. 
BELAS'l'INGEN INGEKORIERD NA RET SLUITEN 
VAN HET DIENST.JAAR. - Buri'ENGEtVONE TER

l<IUN VOORZIEN BI,J ARTIKEL 74 VAN DE SA
MENGESCHAKELDE WET'l'EN. - AANGIFTE DIE 
TEGENOVER DE OIJFERS VAN DE INKOMSTEN, 
EEN LOUTER PERSOONLI.JKE BEOORDELING VAN 
DIG BELASTINGPI.ICHTIGE DHAATr. - TIEHEEH 

GENIET VAN DE BUITENGEVVONE TERMI.JN NIET. 

2o MIDDilJLEN TOT VERBRilJKING. -
Z,\KEN VAN RECHTS'l'REEKSE EELASTINGEN. -
J\'fiDDEL DAT OP EI~N FEI'l'ELI.JKE llEWERII'\G 
BERUST ZONDER STEUN IN DE BESLIRSING EN 
DJC S'l'l'KKE:-1 \'AN DE RECHTSPLEGING. - ]\>liD
DEL DA'l' OTIONDSLAG 11HST IN FEITE. 

3o INKOMSTENBilJLASTINGEN. 
lNKOMSTENBELASTING OP HOEBENDE KAPI
'l'<ILEN. - BELASTING I'ERSCHl'LDIGD OP AL DE 
SCHULDYORDERINGEN EN LENTNflEN 'fEN LASTE 
YAN NATUURLLTKE PERSOXEN EN ANDEHE VEN
NOOTSCHAPPEX DAN OP AANDELEN, IN BELGIL: 
YEHRLIJVEND O!i~ GEHUISYES'L - BELASTINfl 
NIET OP DE HEDRIJFSSCHllLDVORDERINGEN 

YERSCHrLDTGD 'YANNEER Dl~ Il\'TEHESTEN IN DE 
llOEKROUDING \'AN DE EEDRI-TVEN WAARAAN 
ZI.J TEN GOEDE KOMEN BEGREPEN ZIJN EN 
"TANNEER DEZE IN BELGIE GELEGEN ZIJN. -

BELAS'l'ING DIE NIE'f'l'EMIN BI.J DE BRON DOOR 
DE YENN001'SCRAP, DIE SCRl'LDENARES IS, 
~IOET Ati'GEHOUDEN "TORDEN, ZOLANO ALS ZT.J 
NIE'f WEET OF DE INTERESTEN WERKELIJK 
IN DE BOEKROUDING VAN RET BETROKKEN 
HEDRI.TI!' BEGREPEN WERDEN. 

4° INKOMSTENBELAS'J'INGilJN. 
RECLAMA'l'IE RIJ DE DIHECTEUR VAN DE PRO
VINCIE OF VAN DE STREEK IN WIER GE!liED DE 
AANSLAG GEVESTIGD WERD. - BE'l.'WISTINGEN 
HETR.EFFENDE TVVEE VERS!JHILL'ENDE AANSLAGEN 
IN VEHSCRILLENDE PllOVINCJi.:N OF STREKEN 
GEVESTIGD. - 0NDEELRARE RETWISTINGEN. -
DE 0\'ERREID WAAR!liJ DE ENE REGELMA'l'IG 
AANRANGIG IS NEEMT OOK KENNIS VAN DE 
ANDERE. 

1 o H et is het behee1· niet toegelaten de be
lasting in te lcohieren na slniUng van 
het (l'icnstjaa1· en het gen·ict van (le bui
tc·ngeworie term;ijn niet vom·zien bij 
artilcel 74, aUnea 1, van de samenge
schalcclcle tvetten, wnnnee1· het zich 
slechts ve1·gist heeft ingevolge het 
·lnschrijven door de belnstingplichti.rJe, 
tegenove1· het cijfer vmt zijn inlcomsten, 
'Vctn de 'melding « niet belastbaa1· bij 
toepassing vnn artilcel .52 ll, tvellce een 
lottte1·e persoonlijlce beoonleling 1tit
maalct (1). (Wetten betreffende de in-

(1) Raadpl. onder meer : verbr., 4 October 
en 6 December 1949 (Arr. T'e?·br., 1950, blz. 54 
en 210; Bull. en PAsrc., 1950, I, 59 en 231); 
7 Februari 1950, twee arresten (Bull. en PAsrc., 
1950, I, 393 en 394). 
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komstenbelastingen, samengeschakelcl de 
3 Juni 1941 en· 31 Juli 1943, art. 74, 
al. 1.) 

2° JJI·ist fe'iteUjke ,qmnclslag het miclclel 11e
ru steu rl op een feitelij ke bewe1"'ing cl-ie 
stemt vinclt noch in rle bestreclen beslis
sino. noch h1 rle stu.lcken tJan. de ·rechts
ple,qin,q waa1·mecle het Hot rekenino 
1;ermuo te hourlen (1). 

3° Zolano zi,i niet weet of cle interesten Hi 
een sclt1t.lclvonlering met becl1"ijfs7ra.
ralcter beg·repen zijn in ae ·boelchou
cling van het ·in Belgi•e ,qeler1en be
r/.·rijf wcta1·aan zij ten ,qoecle Tcomen. en 
of zi.i bij,qevolg v'fijgestelcl z·ijn vnn cle 
1n7comstenbelnsting op merencle kap1-
talen, moet cle venn ootschap rlie schu l
rlcnares is het bed·mo vnn rleze bela.sHnrJ 
l!ij rle bmn afhomlen. (Wetten betref
fende de inkomstenbeslasting, samenge
schakeld de 3 Juni 1941 en 31 Juli 1943, 
art. 14, par. 1, 3°, 11, 18 en 20, par. 2.) 

4° Hoewel, krachtens nrtikel 61, pnra
omnf 3, van rle samengescha1relrle wet
ten, wic een '/"celt tst1·eelcse belnsting VC1'
schu.lrU,qcl is schriftelijlo zijn reclamatie 
tegen het beclrag van zijn aanslag moet 
i.nclienen bi.j rle rlirecteu1· van cle pmvin
cie of 1Jan cle sf?·eelc in w·ie1· gebiecl cle 
aansla.,q gevestigcl werrl, wa11nee·r twce 
11etwistingen betreffencle twee verschil
lencle aa.nslar1en, in versch'illenrle provin
cWn of streken ,qevestigrl, omleelbrw:r 
·veT11onrlen zi.jn, ·in z1tlke ma.te rlat cle op
loss·in,q vnn cle ene cle oplossing van cle 
aurlere meclebrengt, legt rle aa.nl van cle 
.za.ken op clnt rle overheicl wa.a1·bij clc 
ene 1"Cf!Clmntig aanlwn rf'if! wc·rcl gemaa kt 
van clc nnrle·re lrenn-is neme. 

(BELGISCHE STAAT, MINlS'l'TCHJE YAN FINANCIEN, 
'!'. NAA~ILOZE YJcNI\'OO'l'SCHAP (( MO!liTEX l).) 

AHREST. 

HIDT HO]'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 Juni 1949 door het Hof van 
beroep te Brussel, gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, en 
fi4 en 74 van de wetten op de inkomsten
belastingen samengeschakeld door de be
sluiten van 3 .Turri 1941 en 31 Juli 1943, 
cloordat het bestreclei1 arrest beslist dat de 
aanslagen over de dienstjaren 1944, navor
dering 1942, artikel 6053, en 1944, navorde
ring 1943, artikel 6057, onwettelijk zijn 
om reden dat de bepalingen van arti
kel 74, eerste alinea, van voormelde 
Hamengeschakelde wetten door de admi-

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
6 April en 2 Mei 1949 (Ar1·. l'e1·br., 1949, 
blz. 240 en 288; Bttll. en PASIC., 19-19, I, 262 en 
324). 

nistratie niet vermochten te worden inge
roepen : 

Over het eerste onderdeel 
Overwegende dat de litigieuze aansla

gen, alhoewel zij betrekking lladclen op 
inkomsten welke tot de tiscale dienst
jaren 1942 en 1943 behoren, slecllts in De
cember 1944 op naam . van verweerster 
werden ingekohierd, cHt wil zeggen na de 
gewone termijn van aanslag; 

Overwegende dat het middel aan llet ar
rest een grief maakt verklaard te hebben 
dat cleze aanslagen te laat gevestigd zijn 
geweest, hoewel de aangiften in de be
lastingen over gezegde dienstjaren van 
aarcl waren de administratie te misleiden 
wat de toepassing van de fiscale wet be
trof en dat de fiscus om deze aanslagen te 
vestigen clientengevolge beschikte over de 
buitengewone termijn voorzien bij arti
kel 74 van de samengeschakelde wetten; 

Overwegende dat de administratie, zon
cler de juistlleid van de aangiften van de 
verwerende vennootschap te betwisten, 
aanvoert misleid geweest te r.ijn door de 
vermelding welke verweerster gescllreven 
heeft tegenover het cijfer van l!aar inkom
sten : (( niet belastbaar door toepassing 
van artikel 52 )) ; 

Overwegende dat deze persoonlijke be
oorcleling niet van aard was om aan de 
aangiften een lmrakter van onjuistheid te 
verlenen; 

Dat, dienvolgens, llet gebrek aan of de 
ontoereikendheid van aangifte niet aan 
verweerster kan worden toegeschreven, en 
dat het bestl;eclen arrest, door de aclminis
tratie op 22 December 1944 vervallen te 
verklaren van het recht de litigieuze aan
slagen door navorclering van rechten te 
vestigen de in het middel aangeduide be
palingen van de wet niet heeft geschon
clen; 

Over het tweede onclerdeel : 
Overwegencle clat aanlegger aanvoert 

dat verweerster de cliviclenden van het 
·boekjaar 1941, namelijk 500.000 frank, 
in de mobilienbelasting niet aangegeven 
lieeft; dat hij clienvolgens gerechtigd was 
aangaande dezelve toepassing te doen van 
artikelen 74 van de samengeschakelde 
wetten; 

Overwegemle clat deze bewering steun 
vindt noch in bet bestreden arrest, noch 
in de regelmatig bij de rechtspJpging ge
voegde stukken ; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
naar recllt faalt en het tweecle deel fei
telijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 18, 20, i\2, 61, paragraaf 3, van 
de samengeschakelde wetten, en 112 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest beslist dat de mobilienbelasting die 
door de vennootschap (( Hauzeur, Gerarcl 
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fils ''• te Verviers, afgehouden werd op 
de interesten met bedrijfsaard welke zij 
in 1942 en 1943 aan verwerende vennoot
schap betaald heeft en die door de eerste 
clezer vennootschappen aan de fiscus werd 
gestort, client afgetrokken te worden van 
de aanslagen welke ten laste van de ven
nootschap « Mobitex '' voor de dienst
jaren 1943, artikel 1151, en 1944, arti
kel 3080, ingekohierd werden : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat het arrest te recht be

slist dat het bedrag van de mobilH"nbelas
ting op de- interesten die door de vennoot
schap « Hauzeur, Gerard fils,,, te Ver
viers, aan verweerster zijn verschuldigd, 
bij de bron afgehouden en voorlopig aan 
de fiscus gestort is geweest, vermits het 
een schuldvordering geldt behorend tot 
het gebied van artikelen 14, paragraaf 1, 
3°, en 18 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en dat het op flat 
ogenblik niet mogelijk was te onderschei
den of deze schuldvordering met bedrijfs
aard begrepen .was in de boekhouding 
van de vennootschappen waaraan zij ten 
goede kwam, wat de voorwaarde is op
rlat zij aan de mobilienbelasting niet on
clerworpen weze ; 

Over het tweecle onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger het be

streden arrest verwijt te hebben beslist 
clat het bedrag van de mobilienbelasting, 
die door de vennootschap « Hauzeur, 
Gerard fils ''• te Verviers, bij de bron af
gehouden werd op de interesten welke 
zij aan de vennootschap << Mobitex ''• te 
Brussel, verweerster, betaald heeft, en die 
nan de fiscus gestort werd, clan wanneer 
cUt bedrag nadien bleek niet verschuldigd 
te zijn, van bet bedrag der ten laste van 
verwerende vennootschap ingekohierde 
aanslagen client te worden afgetrokken, 
niettegenstaande krachtens artikel 61, 
paragraaf 3, van de samengeschakelde 
wetten slechts reclamatie kan ingediend 
worden bij de directeur van belastingen 
van de provincie of l1et gebied in wier ge
bied de litigieuze aanslagen gevestigd zij:ti 
geweest, - in zake de directeur te Ver
viers; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de aanslag in de belasting 
op de beclrijfsinkDmsten van de vennoot
schap << Mobitex J>, te B1·ussel, onscheid
baar is verbonden met de inning bij de 
bron door de vennootschap << Hauzeur, 
Gerard fils,,, te Verviers van de mobilien
belasting op de interesten; 

Dat dit deel van het arrest niet wordt 
bestreden ; 

Overwegencle dat wanneer twee betwis
tingen onscheiclbaar verbonclen zijn clei:
wijze dat de opfossing van de ene de 
oplossing van de andere teweegbrengt, uit 

de nard van de zaken de verplichting 
voortvloeit dat de overheid bij welke de 
ene regelmatig aa:tihangig is, eveneens 
kennis neme van de andere ; 

Dat de twee onderdelen van het middel 
naar recht falen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger in de kosten. 

14 November 1950. - 2• kamer. - TToo1'
zitter, I-I. Louveaux, voorzitter. - l' er
slagoeve1·, H. Oonnart. - GeUjklui(Jende 
concl-us'ie, H. Gansbof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Ple'ife1's, HH. Van 
Leynseele en Ansiaux. 

2" KAMER.- 14 November 1950 

1° INKOMS'l'IDNBIDLASTINGFJN. 
AANGIFTE DOOr: HET TIEHEER VERBETERD. 
BicLASTINGPLICHTIGE DIE ZICH MET DE YER
BE'fERING EENS YERKLAAR'l'. - VERBETERDE 
A.\NGIFTE VATBAAR VOOR EEN NIEU,VE VERIFI
CATIE WELKE AANLEIDING KAN GEVEN, BINNEN 
DE BUITENGEWONE TERMIJN, TOT VESTIGING VAN 
AANVULLENDE AANSLAGEN, IN GEYAL VAN ONT

DEKKING VAN NlEUWE ONTOEREIKENDHEDEN 
OF NALATINGEN. 

2° RJDDIDNEN VAN DID VONNISSEN IDN 
ARRESTIDN. ZAKEN VAN RECH'l'
flTREEKSE BELASTINGEN. - ARREST DAT HET 
BEHEER HET RECHT ON'l'ZE~lT EEN TWEEDE 
MAAL, GEDURENDE DE BUITENGEWONE TERMIJN, 
DE AANGIF'l'E TE VERBETEllEN DIE REEDS EICN 
EERS'l'E :;IAAL MET INSTEMMING VAN DE BELAS
TINGPLICHTJGE VERBETERD WERD. - VAST
STELLINGEN DIE NIE'l' 'l'OELATEN TE REPALEN 
OF DE OORSPRONKELIJKE AANr.IFTE VOLLEDIG 
OF JUIST WAS. - 0KMOGELIJKHEID VOOR 
HE'l' HOF ZI.JN TOEZIOHT UIT TE OEFENEN. -
ARREST NIET NAAR DE WENS VAN ARTIKEL 97 
VAN DE GHOND"VICT OE~IOTIVKERD. 

~ INKOMSTENBELASTINGIDN. 
llECLAMA'l'IE: - VERPLICHTING VOOR DE Dl
HECTEUR OVER AL DE ELEMEN'l'EN VAN DE AAN
flLAG UITSPTIAAK TE DOEN. 

~ INKOMSTIDNBIDLASTINGID~ 
llECLAMATIE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. 
BESLISSING VAN DE DIHECTEUR DIE DE BIDGANE 
VERGISSINGEN VERBETERT. - RECH'l'SPLEGING 
YOORZIEN BIJ ARTIKEL 55 YAN DE SAMENGE
SCHAKELDE WETTEN. 

1 o W annee1· een aangifte in de inkomsten-
1Jelasting1n het voo1·werp u.itmaakt, na 
ve1·ijicaUe, van een verbete1'ino doo1- het 
behee·1', en wannee1· cle bel(Lstingplioh
tige zich met deze ve·rbetering eens 
heeft vedclnard, is cle belastingsschulcl 
niettemin vntbaar voo1- een nieuwe 
ve1"ificaUe flie, in geval van ontdelc
king 'V(tn nie,uwe ontoere·ikendheden 
of nalat'ingen, aanleiding geven lean tot 
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ee:n aanvu llende aanslag b'innen de bui
tengewone teTm·ijn vooTzien bij arti
kel 74 va-n de samengeschakelcle wet
ten (1). (vVetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 55, par. 1 en 2, 
en 74.) 

2D Schenat a1·tilcel 97 vnu de GTonclwet, 
doonlat het het Hot in de onmogelijlc
heict stelt zijn toezicht uit te oefenen, 
het a-rrest flat het behee1· het 1·echt ont
zegt een tweecle maal, ged1wenrle de 
bnite1igewone terrnijn vooTzien bi,j a1·ti
kel 74 van rle sameurJeschakelcle 1vetten 
betreffende cle ·inlcomstenbelastingen, rle 
aa.nrtifte te veTbete·ren, d·ie 1·eeds een 
eerste manl met instemming vnn ae be
lnstingplichtige verbeterd we·rd, wan
nee·r zi-jn vnststelUn.gen niet toelcLten te 
Iiepa len of cle oorsp1·on keU,ilce nangifte 
onvollerlig of onjqtist wets. (Grondw., 
art. 97; wetten betreffende de inkom
stenbelastingen samengeschakeld de 
6 Augustus 1931, art. 55, par. 1 en 2, 
en 74.) 

3D De rli1'ecte1w vwn de belnsUngen, bij 
wie een 1·eclnmnUe teuen nnnslagen OZJ 

de inlcomsten vcm een belastVngplichtige 
nnnhanuiu ·is gemnnlct, heeft tot pUcht 
oveT eLl cle elementen vnn cleze nnnslauen 
u itspntnlc te do en, en mng ae ten nndele 
vctn de Schntlcist zowel itls ten nndele 
vnn de IJelastingpUchtiue be,qane veTg·is
singen verbeteren (2). (Wetten betref
fende de inkomstenbelastingen samen
geschakelcl de 6 Augustus 1931, art. 61, 
par. 3.) 

4D TV nnneer cle rUTecteu·r de·r IJelastingen 
rlo01· de belnstingplichUge in kennis is 
uestelcl vnn een 1·eclarnntie tegen nnn
slnuen op de inkomsten, en wnnneeT hij 
rle ten nnclele vnn cle Schntldst zowel eLls 
ten unclele van cle IJelnsl'i'II.(IZJl'ichtige be
[Jnne ve·rgissinuen verbetert, 1"icht hij 
zich nnn1· rle 1·echtspleging voorzien bi:i 
nrtilcel 65 van cle snme·ngeschnlcelcle wet
ten. 

(TlELGISCHE S'l'AAT, MINlSTEIUE \'AN FINANCii£N, 

T. DOLIMBREUX.) 

ARHEST. 

HFJ'l' HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 25 Januari 1949 (A,.,.. T'e1'b1·., 
1949, blz. 67; Bull. en PAsrc., 1949, I, 75) ; zie 
ook de conclusie van het openbaar minister.ie 
v66r verbr., 31 Mei 19,19 (Arr. Yerbr., 1949, 
blz. 364; Bull. en PAsrc., 1949, I, 409 en 410). 

(2) Verbr., 29 Maart 1949 (A1'1'. Ye1'b1·., 1949, 
blz. 217; Bull. en PAsrc., 1949, I, 249); conclusie 
van het openbaar ministerie v66r verbr., 31 Mei 
1949 (AlT. Yerb1·., 19<19, blz. 364; Bull. en PASIC., 
1949, I, 411); verbr., 10 Januari 1950 (A•~·. 
Yerb1·., 1950, blz. 281; Bull. en PASIC., 1950, 
I, 302). 

arrest, op 23 Mei 1949 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schencling van 
artikelen 97 en 112 van de Gronclwet, 74, 
alinea 1, van cle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen samengesclrakeld bij 
besluit van 6 Augustus 1931 (Stnatsblacl 
vun 23 Augustus 1931, nr 235), vervangen 
door artikel 6 van het koninklijk besluit 
vtm 27 September 1935 (Stnntsblncl van 
29 en 30 September 1935, nrs 272-273), toe
passelijk vanaf de clag volgende op zijn 
bekenclmaking (kon. besl. van 27 Septem
ber 1935, art. 14, 3D), en bijgevolg van arti
kel !cl van bet koninklijk besluit van 13 .Ta
nuari 1933 betreffencle de nationale crisis
belasting, besluit genomen tot tenuitvoer
legging van de wet van 30 December 1932, 
doorclat bet bestreden arrest onwettelijk 
en nietig verklaart de litigieuze aanslagen 
opgenomen onder artikel 7281 van het ko
llier van clienstjaar 1935, navorclering 
van 1!J34, uitvoerbaar gemaakt op 28 De
cember 1H35, dit is clus na de datum van 
de afsluiting van dienstjaar 1934, clie de 
ill October 1935 plaats vonclt, maar v66r 
cle verstrijking van de termijn van drie 
jaar die aanvang· neemt op 1 .Tanuari 
van het jaar naar lretwelk gezegd dienst
jaar 1934 wordt aangecluid; cloordat het 
arrest, na te hellben vastgestelcl dat de 
aangifte van inlwmsten van 1933, die te 
gepasten tijde door de belastingplichtige 
ingerliend werd, een winst te kennen geeft 
van 17.439 fr. 70 en een berlrijfsverlies van 
51. 50S fr. 60, zegge een verliesoversclrot 
van 34.068 fr. 90, verklaart dat het ver
schil vastgestelcl in de besluiten van de 
twee berichten van verbetering die door 
de controleur van belastingen gestuurcl 
werden op 10 October 1934 en op 30 Octo
ber 1935, niet nit een beweerde onjuist
lreicl of nit een ontoereikendheid van 
cle aangifte van tle belastingplichtige 
voortkomt, maar nit een nieuwe interpre
tatie door de administratie, die na het be
drijfsverlies te hebben aangenomen, het 
vervolgens verwerpt als enkel een winst
derving uitmakend; cloordat het arrest 
uit cleze eenvoudige verklaring afieiclt dat 
het gebrek aan of de ontoereikenclheicl van 
aangifte aan de administratie zelf client 
toegeschreven, dewelke, naar het arrest, 
na afsluiting van bedoeld fiscaal dienst
jaar de ontdoken beweenle belasting niet 
mocht vorcleren of navorcleren; en doordat 
lret arrest besluit clat de litigieuze aanslag 
door verval getroffen is door dat het na 
de 31 October 1935, namelijk de 28 Decem
ber 1935 ingekohierd wercl, clan wanneer 
lret nalaat te bepalen of de kwes
tieuze belastingplichtige zijn verplichting 
van aangifte volledig is nagekomen ofwel 
of de in zijn aangifte vervatte aanduidin
gen wegens hun ontoereikenclheid of hun 
gemis aan juistheid niet van aard waren 
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om de administratie te misleiden wat be
treft de toepassing van de fiscale wet 
welke zij eisen, derwijze het opperste ge
rechtshof in de onmogelijkheid stelt 
zijn toezicht nit te oefenen en arti
kel 97 van de Grondwet schendt; en dan 
wanneer voormeld artikel 74 toelaat de 
ontdoken belasting gednrende drie jaar 
in te vorderen of na te vorderen, onder 
meer wegens het gebrek aan of ontoerei
kendheid van aanslag waarvan de oor
zaak client gezocht in een vrijwillige of 
onvrijwillige vergissing in de ingediende 
aangifte, of ten minste in een onvoldoende 
duidelijkheid of nauwkeurigheid zoals 
het ten deze het geval is : 

Overwegende dat verweerder op 25 .Ja
nnari 1936 een bezwaarschrift ingediend 
heeft tegen de te zijnen laste onder ur 7281 
van dienstjaar 1935, navordering van 1934 
ingekohierde aanslag; dat over clit be
zwaar nitspraak werd gedaan door de 
beslissing van 8 October 1937, die het 
voorwerp van de voorziening nitmaakt; 

Overwegende dat het bestreden arn'st 
vaststelt : 1° dat de aangifte van de in
komsten van 1933 te gepasten tijde, na
melijk op 4 Jnni 1934, door verweerder in
gediend is geweest; 2° << dat een eerste be
richt van verbetering door de controleur 
van belastingen opgemaakt geweest is op 
10 October 1934, over welk bericht de be
lastingplichtige zich akkoord heeft ver
klaard en welk beslnit tot een verlies
overschot over het dienstjaar 1933 dat 
voor (lienstjaar 1935 enkel ten belope van 
6.426 frank mag worden afgetrokken ll ; 
3° << dat een tweede bericht van verbete
ring op 30 October 1935 toegezonden is 
geweest, hetwelk besloot tot een belast
bare grondslag van 56.271 fr. 71 ll, waarop 
bovengezegcle aanslag gevestigd geweest 
is; 4o << dat het verschil dat de beslniten 
van de twee berichten van verbetering 
vaststellen niet nit een beweerde onjnist
heid of nit een ontoereikendheid van de 
aangifte van de belastingplichtige voort
komt, maar nit een nienwe interpretatie 
door de administratie die, na het bedrijfs
verlies te hebben aangenomen, het vervol
gens verwerpt als enkel een winstderving 
nitmakend ll ; 

Overwegencle dat artikel 74 van de sa
mengeschakelde wetten op de inkomsten
belastingen, samengeschakeld door ko
ninklijk beslnit van 8 Januari 1926, ge
wijzigd door artikel 51 van de wet van 
13 Juli 1930, tot uitwerking had het tijds
bestek tot inkohiering te verlengen wan
neer de vestiging van de aanslag door 
een handeling of een verznim van de be
lastingplichtige, onder meer door een 
onvolledige of onjuiste aangifte, belem
merd was geweest ; 

Overwegende dat de 1 belastingschnld, 
niettegenstaande de aanneming van een 

verbeterde aangifte, in dit geval vatbaar 
bleef voor een nienwe verificatie welke, 
binnen het bnitengewoon tijdbestek be
paald door voormeld artikel 71, in ge
val van ontdekking van nieuwe ontoe
reikendheden en nalatingen aanleiding 
kon geven tot een aanvullende aanslag; 

Overwegende dat de hierboven vermelde 
vaststellingen niet toelaten te bepalen of 
de op 4 Juni 1934 door verweerder inge
cliende aangifte onvolledig of onjnist is, 
dat het bestreden arrest, zonder zich ten 
clezen opzichte nit te spreken, aan de acl
ministratie het recht weigert de gebeur
lijk onvolleclige of onjuiste gegevens, die 
haar door deze aangifte werclen voorge
legd, met het oog op een nieuwe verbete
ring te interpreteren; dat het Hof van ver
breking aldus in de omnogelijkheid ge
steld is na te gaan of de voorwaarden 
tot toepassing van vorenaangehaald arti
kel 7 4 verenigd zijn; 

Over het tweecle middel : schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 1319, 
1320, 1322 en 1323 van het Bnrgerlijk Wet
boek, 62 tot 64 en H van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld door koninklijk beslnit van 
12 September 1936, en bijgevolg, van arti
kel !l van het koninklijk beslnit van 13 .Ta
nnari 1933, betreffende de nationale crisis
belasting, besluit genomen tot nitvoering 
van de wet van 30 December 1932, doordat 
het bestreden arrest onwettelijk en nietig 
verklaart de· aanslag opgenomen onder 
artikel 56 (en niet onder artikel- 26 zoals 
in het arrest opgegeven' wordt) over 
clienstjaar 1937, navordering van 1934, en 
waarvan inkohiering bevolen werd door 
gemotiveerde beslissing genomen op 8 Oc
tober 1937 door de bevoegde directeur, 
ingevolge de reclamatie door belangheb
bende ingecliend tegen !le bovenvermelde 
oorspronkelijke aanslag; doordat het de 
mening toegedaan is dat gezegde aanslag 
een ambtelijke aanslag nitmaakt naar de 
zin van artikel 56 van de vorengenoemde 
samengeschakelde bela;;tingwetten en door
dat !let te dezen aanzien verklaart dat bo
venbedoelde clirecteur onder meer ov ge
zegd artikel 56 stennt, om de kwestienze 
ontcloken belasting in te vorderen of nu te 
vorcleren, zoncler dat deze verklaring sta
ving vindt in de stnkken der reclltspleging 
en inzonderlleid in de gecritiseerde direc
toriale beslissingen, clat llet arrest door op 
deze wijze te hanclelen, het geloof scllenclt 
dat a an gezegde akten verschuldigd is; 
tlom·tlat llet zegt clat, waar llet een ambte
lijke aanslag gelclt, artikel 74 van de bo
venvermelde samengesellakelde wetten, 
door de inning van de belasting toe te 
laten bniten de termijn vastgestelcl door 
rle wet van ·15 Mei 1846, a an de clirecteur 
niet veroorlooft over de procedure opge
legd door bovengezegcl artikel 56 lleen te 
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stnppen, mnnr dnt de directeur dnnren
tegen tot plicht hnd, voornleer tot enige 
nienwe nnnslng over te gnnn, de fiscale 
commissie door zij_n diensten te doen raad
plegen; cloorclat het deze opvatting staaft 
op de aan doeltreffendheid ontbrekende 
beschouwingen dat, inclien artikel 56 
nitdrukkelijk de controleur gelast het 
ndvies van de fiscale commissie welke 
hij voorziet, te vragen, het is omdat over 
het algemeen de onjuistheid van de aan
giften blijkt in de loop van de naspo
ringen die aan deze ambtenaar zijn 
voorbehouden, op wie dan de verplich
ting rust gezegde commissie te raad
vlegen, en het zeker schijnt dat de wet 
waar zij de controleur vermeldt, de ad
ministratie belloelcl heeJ't; doordat het 
llepaal t : 1 o da t de bestreden aanslag 
(art. 56 van vorengezegd lmhier) bij ge
hrek aan voorafgaande raadpleging van 
<1e commissie, onwettelijk is; 2° dat, ver
mits gezegde aanslag met onwettelijkheid 
is behept, het niet regelmatig bewezen is 
dat de belastingplichtige vrijwillig een on
volleclige of onjuiste aangifte overgelegd 
heeft en dat, derhalve, daar bovengemeld 
artikel 74 niet mocht worden ingeroepen, 
artikel 2 van de wet van 15 Mei 1846 op
nieuw van kracht wordt : 

Overwegencle dat verweerder op 26 No
vember 1937 een nieuw bezwaarschrift 
heeft ingecliend, hetwelk betrekking had 
op een aanvullende aanslag gevestigcl ter 
uitvoering van de directoriale beslissing 
van 6 October 1937; dat dit bezwaar
schrift verworpen geweest is door een 
tweede beslissing van 10 Januari 1939, 
welke eveneens het voorwerp is van de 
voorziening ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
gegrond is hierop dat, in de beslissing van 
8 October 1937, de bevoegde clirecteur, rUe 
in de loop van het onderzoek van het be
zwaarschrift van 25 J anuari 1936 « een 
ernstig vermoeden van onjuistheid ll zou 
hebben vastgesteld << op artikelen 56 en 74 
van. de samengeschakelcle wetten steunt ... 
om de ontdoken belasting, onder artikel 26 
(in werkelijkheid artikel 56) van het ko
hier van het dienstjaar 1937, navordering 
van 1934, te vorcleren of na te vorderen ll ; 

Dat het beslist << dat, waar het een amb
telijke aanslag geldt, artikel 74, door de 
inning van de belasting toe te laten buiten 
de termijn vastgesteld door de wet van 
15 Mei 1846, aan de directeur niet veroor
looft over de procedure opgelegd door 
artikel 56 heen te stappen ll en dat deze 
« tot plicht had, vooraleer tot enige 
nieuwe aanslag over te gaan, de fiscale 
commissie, door zijn diensten te doen 
raadplegen ll ; 

Overwegende dat de beslissing van 8 Oc
tober 1937 in genen dele het bestaan van 
een ernstig vermoeden van onjuistheid 

heeft vastgesteld, maar wel aangenomen 
heeft << dat de vergelijking van de aan
duidingen van de aangifte ingediend voor 
clienstjaar 1934 met de hierboven bepaalde 
inkomstencijfers genoegzaam het bedrieg
lijk opzet van verzoeker bewijst ll ; dat 
het bestreden arrest bijgevolg het aan 
cleze akte verschuldigd geloof miskent; 

Overwegende, ten andere, dat krachtens 
cle wettelijke bepalingen die van kracht 
waren op het ogenblik waarop de aanslag 
normaal had dienen gevestigd te worden, 
de directem van de belastingen bij w~e 
een bezwaar tegen aanslagen op iilkom
sten aanhangig is, tot plicht heeft over 
alle gegevens van gezegde aanslagen uit
~praak te cloen; dat hij dienvolgens, de 
vergissiugen mag verbeteren welke wer
clen begaan zowel ten nadele van de 
Schatkist als ten nadele van de belasting
plichtige; 

Overwegencle clat de met het oog op deze 
verbetering te volgen procedure, op het 
bedoelde tijdstip reeds was ingericht door 
artikel 55 van de samengeschakelde wet
ten, en niet door artikel 56 ; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
de in het middel aangeduide bepalingen 
van de wet heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het I-Iof van beroep te Luik en dat
meldiug er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde · beslissiug; ver
wijst de zaak naar !let Hof van beroep te 
Gent. 

14 November 1950. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
,.zaggeve1', H. Daubresse. __:_ GeUjkluiclenlle 
oonolll.sie, H. Ganshof van der Meerseh, 
aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. · 

ze KAMER.- 14 November 1950 

1o INKOMS'l'ENBELAS'l'INGEN. 
BEDRIJFSBELASTlNG. - BEDRIJFSUI'l'GA\'EN 
OF -LASTEN. 

2° BELAS'l'ING OP HJ<J'l' KAPI'L'AAh -
BEllRIP. 

3° BELAS'l'ING OP I-IE'l' KAPI'l'AAL. -
BELASTING DIE GEEN BEDIU,H'SKARAK'l'ER 
HEE~~r. 

±0 lNKOl\1STENB1DLAS'l'INGEN. 
BEDRJ,JFSBELASTING. - BEDlUJFSVERLIES. 
- DE MINDERWAARDEN \'AN AOT!YA MAKEN 
NOOH EEN BEDRIJFSVERLIES UIT NAAR DE ZIN 
VAN ARTIKEL 32 VAN DE SAMENGESOHAKELDE 
WETTEN, NOOH EEN BEDRIJFSUITGAVE, NAAR 
DE ZIN VAN ARTIKEL 26. 

5° BELASTING OP HE'l' KAPITAAL. -
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BELAST!N(l DIE NlET ALS BEDRIJFSUI'l'GAVE 
MAG AFGE'l'ROKKEN WORDEN VAN RET BEDRAG 
VAN DE IN DE BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN BELASTBARE INKOMS'IEN. 

1° Het br·uto-bedncg van de bed!"ijfs·in
lcomsten mag alleen ve1·minaerd worden 
met de beddjfsnitgaven geclm·encle de 
belastbare tJe·riocle yedawn ten einde 
deze inkomsten te venvm·ven of te be
houclen (1) (2). (Wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
de 31 Juli 1943, art. 26, par. 1.) 

2° De belastlny op het kapitaal, inyevoercl 
cloor de wet vcm 17 Ootobe1· 1945, maakt 
een heffiny uU op het pat1'imoni~tm van 
zelcere natmtrlijke of rechtspersonen, 
om de en'iye 1·eden clat deze eiqenaars 
zijn van qoccleren en ve·rmogcns op 
9 October 1944. 

3° De belastinrt op het kapitnal, door de 
wet van 17 October 1945 niet ingevoenl 
Z'ijncle yeweest 'in ve1·band met cle be
clrijfswerkzaamheid van de,qenen d·ie ze 
schulcUg z'ijn, heejt yeen beclrijfsknnt.lc
ter. 

4° Indien, lc1·achtens artikel 27, pct1'ct
yntnf 1, vnn rle snmengeschal.-elcle wet
ten, cle winsten vwn een hanclelsbedT'ijf, 
die in cle belastina op de becl1'·i,ifsinkom
sten belastba.a1· zijn, clieaene zijn clie ~tit 
a.l cle aecla.ne ve1Tichtin aen V001'tvloe1en, 
alsook ctlle vermeenlerinaen vnn om het 
even welke in cUt becl1'ijf uestoken a.c
tivct, bestctctt e1· geen enkele wetsbepa.
Hng clie ann de m·inderwctanlen vctn ac
Uvn het kara.ktC'I' hecht hetzij van be
cl1·ijfsveTlies hetz·ij van beclrijfs1t'it
rta.ve (3). (Wetten betreffencle cle in
komstenbelastingen, samengeschakeld cle 
31 Juli 1943, art. 26, 27 en 32.) 

i3° De belast-ing op het kapUanl, ingevoe·rd 
door lle wet 1Jan 17 OctobeT 1945, mng 
niet ctls bed·rijfsuUgnve ctfget1'0kken 
wonlen van de in cle belasting op de be
d1'ijfs·inkomsten belnstbare inkomsten. 
(Wet van 17 October 1945, art. 1, 6 
en 15.) 

(1) Nopens het begrip bedrijfsuitgave naar 
de zin van artikel 26 van de samengeschakelde 
wetten, zie verbr., 28 Februari 1939 (A1·r. 
T' e1·br., 1939, blz. 70) ; 29 April 1940 (Bttll. en 
PAsrc., 1940, I, 135); nota 3 onder verbr., 
23 Mei 1950 (A,,·, J!e1'b1·., 1950, blz. 601; Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 679). 

(2) N opens de vraag of « bedrijfsuitgaven » 
en « bedrijfslasten » synoniem zijn in art{kel 26 
van de samengeschakelde wetten, zie de beslis
singen en de referenties in voorgaande nota 
aangehaald.' 

(3) Nopens het begrip « minderwaarden », zie 
nota 2 onder verbr., 4 Juli 1950 (A1'1', Verbr., 
1950, blz. 705; Bull. en PASIC., 1950, I, 806). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «SARMA)), 
•r. BELGISOHE STAAT, MINISTER IE VAN FIN ANCIEN.) 

ARRES'J'. 

HE'r HOF; - Gelet op het bestredeil 
arrest, op 9 November 1949 door het Hof 
van beroep te Brnssel gewezen ; 

Over het enig middel : scllencling van 
artikelen 97 van de Grondwet, 25, 26, para
grafen 1, 2 en 3, 27, en in het bijzonder 27, 
paragraaf 1, en 32 van de_ wetten op de 
inkomstenbelastingen samengeschake~q bij 
besluit van de secretaris-generaal van het 
Ministerie van financH~n van 31 Juli 1943, 
1 en 2 van het besluit van 31 Jnli 1943 
van dezelfde secretaris-generaal, tot sa
menschakeling van de besluiten betref
fende de nationale crisisbelasting, 1, 6 
en 15 van de wet van 17 October 1945 tot 
invoering van een belasting op het kapi
taal, doordat het ten onrecllte is dat het 
bestreden arrest, door te stennen op naar 
recht verkeercle motieven, de aftrekking 
niet aangenomen heeft, hetzij als beclrijfs
uitgave, hetzij als bedrijfsverlies, van het 
bedrag in specien betaalcl door aanlegster 
tot kwijting, geclurencle het boekjaar 1945-
1946, van de belasting op het kapitaal, 
clan wam1eer : a) met het oog op het 
rechtsstatuut van aanlegster, alles wat in 
meerdere of in mindere mate haar maat
schappelijk vermogen beinvloeclt, beclrijfs
karakter heeft ; b) evenals iedere meer
waarcle van de in een exploitatie gestoken 
activa een bedrijfswinst uitmaakt, ieclere 
minderwaarcle van deze activa vermin
dering of verlies van de bedrijfswinst me
debrengt : 

Overwegende dat, zoals door het bestre
den arrest er op gewezen wordt, het ge
schil tnssen de partijen loopt over het 
punt te weten of aanlegster gerechtigd is 
om van haar aan de bedrijfsbelasting en 
aan de nationale crisisbelasting onderwor
pen winst de som af te trekken van 
24.900.000 frank welke zij betaald heeft 
wegens belasting op het kapitaal, welke 
volgens haar een bedrijfsuitgave zou uit
maken naar de zin van artikel 26, para
graaf 1, van de samengeschakelde wetten 
of een minderwaarde van haar vermogen, 
die een vermindering of verlies van haar 
bedrijfswinst medebrengt; 

Dat uit de bewoordi.ngen van artikel 26 
van cle samengeschakelde wetten blijkt 
dat het bruto-bedrag van de inkomsten 
slechts mag worden verminderd met de 
beclrijfsuitgaven die gedaan werclen om 
cleze inkomsten te verwerven of te behou
clen; 

Overwegende dat aanlegster staande 
houclt clat, wegens de omstancligheid dat 
zij een naamloze vennootschap is en clien
volgens ingericht om een winstgevende 
bedrijvigheicl nit te oefenen, de belas-
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ting op het kapitaal door welke zij 
krachtens de bepalingen van de wet 
van 17 October 1945 getroffen werd, nood
zakelijk een bedrijfskarakter heeft en 
derhalve een uitgave wordt welke door de 
uitoefening van !war bedrijvigheid opge
Jegd wordt en bijgevolg wordt gedaan ten 
einde haar inkomsten te verwerven of te 
behouden; 

Overwegende dat het begrip zelf van be
lasting op het kapitaal, die een hefting 
uitmaakt op het l)ntrimonium van zekere 
natuurlijke of zedelijke personen, om de 
enige reden clat deze op 9 October 1944 
eigenaars zijn van goede.ren en v~rmo
gens, bewijst dat zij niet ingevo~rd rs ge
weest in verband met de bednjfswerk
zaamheid van degenen die ze schul
dig zijn ; da t zij clerhal ve geen bedrijfs
karakter heeft ; 

Overwegende dat, inclien de belastbare 
winsten van een handelsbedrijf ingevolge 
een precieze tekst - artikel 27, pa!'a
graaf 1 - diegene zijn die voortvloeren 
uit a! de geclane verrichtingen, alsmede 
alle vermeerderingen van om het even 
welke in dit bedrijf gestoken activa, er 
g·een enkele bepaling van de wet bestaat 
welke aan de minderwaarden van het te
goed de aard verlenen hetzij -y~n ~en be
drijfsverlies, of van een bednJfsmtgave; 

Overwegende dat het middel naar recht 
fu~; . 

Om die redenen, verwerpt de voorzre
ning; veroordeelt aanlegster in de kosten. 

14 November 1950. - 2" kamer. - Voo1·
zitte1· H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·
slagg~ver, H. Bayot. - Gelijlcl~tidende 
con.clus-ie, H. Ganslwf van der Meersch, 
advocaat-generaal. 

l e KAMER. - 16 November 1950 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
ilESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN 
\'OORZlEN. - 'OORLOGSSOIIADE. - SCHADE 
AAN PERSOON. - ilESLISSING VAN DE HOGERE 
OO:I.Ut:lSSlE VAN REHOEP. - KAN NIET RET 
VOORVVERP VAN EEN VOORZIENING UITMAKEN. 

Kmmen het voo1·we1·p van een voo?·zie
u-ing in verbrelcing niet ~titmalcen, de 
beslissingen gewezen doo1· de hoge1·e 
oornrnissie van bMoep ~titspmalc doende 
ove-r de aan de b~wge?'lijlce slaehtojfe1·s 
van de o01·log toe te lcennen vergoed-in
gen (1). (Kon. besl. van 15 September 
1935; besl. van 20 September 1940.) 

(1) Raadpl. verbr., 8 November 1923 (Bull. 
en PAsrc., 1924, I, 15); 18 Februari 1937 (ibirl., 
1937, I, 63). 

(OAUDRON, T. RELGISOHE STAAT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de beslissing, 
op 6 April 1948 gewezen door de hogere 
commissie van beroep, uitspraak doPnde 
over de vergoedingen die clienen tDegekeml 
a an de burgerlijke oorlogsslachioffers ; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegencle dat de bestreclen beslis
sing niet van de rechterlijke macht ui~
gaat; dat zij, dienvolgens, enk~l =:anl~r
ding geven kan tot een vDorzJemng m 
verbreking inclien een wetsbepaling znlks 
voorziet (wet van 4 Augustus 1832, art. 1i'l, 
1° en 7°); 

Overwegende clat het koninklijk besluit 
van 15 September 1935 de voorziening in 
'verbreking, in zake oorlogsschade, enkel 
voorzien heeft tegen de beslissingen gewe
zen over geschillen annganncle schade aan 
goederen; 

Dat dergelijke voorziening niet inge
stelcl geweest is teg·en de beslissingen van 
de hogere commissies van beroep welke 
uitspraak doen over cle vergoedingen die 
clienen toegekend aan de burgerlijke 
slachtoffers van de o01·log 1914-1918; 

Dat zijn evenmin tegen de beslissingen 
van de hogere commissies van beroep in
gesteld is geweest cloor het besluit van 
20 September 19JO, hetwelk op de burger
lijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 
de wetgeving toepasselijk maakt betref
fende de vergoedingen toe te kennen aan 
de burgerlijke slachtoffers van de oar
log 1914-1918, noch door de besluitwet va!l 
19 September Hl45 of de wet van 1 Aprrl 
1948 cUe de bepalingen van .het besluit 
van '20 September 1940 in werking hebben 
behouden; 

Waaruit volgt dat llet middel niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; verwijst aanlegger in- de kosten. 

16 November.1950. - 1° kamer. - Voor
z'itte-r, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Bail. - Gelijlclu-idende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. - PleUers, 
HR. Demeur en Dewinde. 

1" KAMER.- 16 November 1950 

REDENEN VAN PE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
ARREST EEN EIS VERWERPENDE DOOR ER OP 
'l'E STEONEN DAT KHAOHTENS DE YHEK\iDE WE'l' 
DE EISERES VAN VREEMDE NATIONALITEIT IS. 
- 00NOLUSIES VAN DE EISERES BEWERENDE 
DAT ER GEEN REKENINQ ~LAG Gl<:HOL'DEN WOR-
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DEN MET DE VREENIDE WET. - GEEN ANT

WOOHD IN RET AHRE~T. - ARHEST NIE'l' 
GIG.HOTIVEEHD. 

Schendt ~.~c1·tilcel 97 van de G1·ondwet het 
nrrest dat een e'is verwe1·pt door hiemp 
te steunen dat de eiseres krachtens het 
D1t-itse 1·echt van Duitse nationaUteit is, 
zoude1· de conclusWn van cle eiseres te 
beantwoo1·den die beweerclen dat m· geen 
rekening mocht gehouden worden met 
de · D1titse wet welke van ambtswege 
door het openbaa1· ministlwie ingeroe
pen werd. 

(BOHLEN, 1'. DIENST VAN HEl' SEQUES'l'EH.) 

ARRES~'. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 Juli 1949 door het Hof vau 
beroep te Luik gewezen; 

Over het tweede middel, schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de vordering van eerste 
aanlegster afgewezen heeft, door recht te 
doen op een nieuw middel ambtshalve 
door het openbaar ministerie opgewor
pen en afgeleid nit de verplichting 
welke eerste aanlegster zou gehad heb
ben J;wt bewijs te leveren dat zij ten 
aanzien van de Duitse wet, de Duitse 
nationaliteit niet bezat, zonder de regel
matig door eerste aanlegster nedergelegde 
conclusies te beantwoorden, waarin zij 
staande hield dat het middel, vermits het 
geen verband hield met de openbare orde, 
ten onrechte ambtshalve opgeworpen was 
geweest en dus niet ontvankelijk was, 
dan wanneer iedere rechterlijke beslis
sing, om regelmatig gemotiveerd te zijn 
alle middelen en excepties welke de par
tijen bij conclusies voortstellen client te 
beantwoorden; dan wanneer, in elk geval, 
het bestreden arrest onzekerheid laat be
staan omtrent het feit te weten of de rech
ters over de grond hebben willen beslissen 
dat het door het openbaar ministerie op
geworpen middel van openbare orde was, 
ofwel, daarentegen, dat het niet de 
openbare orde aanbelangde, maar dat 
het openbaar ministerie het desniettemin 
ambtshalve kon opwerpen; dat deze dub
belzinnigheid aangaande het door het be
streden arrest aangenomen rechtsstelsel 
het Hof van verbreking niet in de moge
lijkheid stelt zijn toezicht uit te oefenen 
over de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing, en client te worden gelijkge
steld met het ontbreken van de motieven 
welke door artikel 97 van de Grondwet 
vereist zijn : 

Overwegende dat eerste aanlegster in 
bijgevoegde conclusies staande hield dat 
het hof van beroep om haar nationaliteit 
te bepalen, niet op de Duitse wetgeving 

mocht steunen, omdat het een nieuw 
en niet tot de openbare orde behorend 
middel gold, ambtshalve door het open
baar ministerie opgeworpen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder deze exceptie te beantwoorden, 
zijn beslissing grondt op het feit dat aan
legster krachtens het Duits recht van 
Duitse nationaliteit is ; dat het zodoende 
artikel 97 van de Grondwet, hetwelk in 
het middel aangeduid is, heeft geschon
den; 

Om clie redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers van 
het Hof van beroep te Luik, en dat mel
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; _ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Brus>:el. 

16 November 1950. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Giroul.- Gelijlcluidende 
conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. Pleiter, 
H. Struye. 

1" KAMER. - 16 Novem:ber 1950 

REJDEJNEJN VAN DEl VONNISSEJN EJN 
ARREJSTEJN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
AANBOD YAN BEWI.JS YAN DRIE FElTEN. -
VERWERPING. - REDENEN DIE SLECHTS OP 
'rWEE Ji'EITEN VAN TOEPAHSING ZT.JN. - AR
RES1' NIET GEMOTlYEERD. 

Is niet lJemoUvee1·d, het arrest dat het 
aanbocl vcm bewijs vwn drie feiten ve1·
werpt cloo'/' 1·eaenen clie alle ctan een 
vnn cler:;e feUen v1·eemd z1jn (1). 

(UHLMANN, '1'. GORTEBEEK.) 

ARREST. 

HEJ'l' HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 4 December 1948 door het Hof 
van beroep te Ellisabethstad gewezen; 

Over cle beide micldelen samen : llet 
eerste : scllencling van artikelen 20 van de 
wet van 18 October 1908 op het Beheer 
van de kolonie, en 33, 201 en 202 van 
titel III van llet Kongolees Burgerlijk 
Wetboek (decreet van de Koning Souve
rein van 30 Juli 1885, gewijzigd cloor de 
decreten van 10 September 1916 en 16 Juni 
1947), doordat llet bestreden arrest, na in 
zijn motieven vastgestelcl te hebben : 

(1) Verbr., 13 Januari 1949 (Arr. Ye,·b1'., 
1949, biz. 25; Bull. en PAsrc., 1949, I, 31). 
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1 o dat « het eerste van de door aanleg
ger ten bewijze gestelde feiten dubbel
zinnig is en slech ts in schijn ter zake 
dienend is ... >>; 2° dat evenmin dienend is 
« het feit niet onmicldellijk of voor de te
rngkeer van verweerster naur Europa 
- tot welke terugkeer zij door aanlegger 
gemachtigd was - het samenleven te heb
ben hernomen >>, en 3° « dat zo een van de 
echtelieden tijdens de verzoeningsproce
dure, die enkel een fictieve verzoening zou 
liebben tot stand gebracht, in oprechtheid 
te kort gekomen is, het alleen uanlegger 
zelf kan zijn >>, daarop in zijn dispositief 
beslist dat « het bewijs aangeboclen door 
annlegger zonder verbancl met het ge
schil was >> en diens oorspronkelijke 
eis nfwijst, tlan wanneer deze eis, voor
gebracht in conclusies, in eerste aanleg 
welke aanlegger, in zijn regelmatige con
clusies in hoger beroep, voor uitclrukke
lijk herhault;l hield voor het Hof, daaren
boven, als feiten welke zware beledigingen 
uitmaken en dienvolgens vatbaar om de 
gegrondheicl van zijn eis tot echtscheiding 
te rechtvaardigen, de omstandigheicl aan
voerde dat verweerster, op 4 Juni 1947, 
op aanleggers verzoc~k om het samenleven 
te hernemen, « hem in deze beledigende 
bewoordingen antwoordde... ge zijt maar 
een vuile J ood >> en da t zij dezelfde dag 
nog er de voorkeur aan guf de reis van 
Usumbura naar Costermansstad te doen 
in de auto van haar ranclsman ... lie\•er dan 
ze te verrichten met lmar man die voor 
de gelegenheid een taxi gehuurd had>>; 
doordat het bestreclen arrest met aan aan
leg·ger het bewijs te weigeren, hetwelk hij 
regelmatig aanboocl, van de aanwending 
door verweerster, te zijnen opzichte, van 
de voormelde belecligende benaming die 
zijn rasafkomst bedoelt, alsmede van haar 
beledigemle houding tijdens de reis van 
Usumbura naar Costermansstad, zoncler 
zich evenwel uit te spreken over het ter 
zake dienend karakter van de feiten, zijn 
beslissing niet voldoende heeft gemoti
veerd, en, bijgevolg, artikel 97 van de 
Grondwet heeft geschonden; doordat ten 
allerminste, door aanleggers vordering af 
te wijzen om de reden dat << het feit (voor 
verweerster) van het samenleven niet her
nomen te hebben... niet ter zake dieneml 
is >>, zonder acht te slaan op de omstnndig
heden wa!J.rin aanlegger de weigering 
van verweerster opgelopen had, en voor
namelijk de bijzonder beledigemle reclen 
welke zij hem er voor opgnf door hem te 
verklaren « ge 7.ijt maar een vuile J ooil >> 
- verklaring waarvan llet bewijs regel
matig aangeboden werd voor de rechter 
over de grond - het bestreden arrest het 
aan uanleggers conclusies verschuldigd 
geluof heeft miskend en derhalve de in het 
middel aangeduicle wetsbepalingen heeft 
geschonden; het tweede : schending van 

artikelen 135, 136 en 156 van boek I van 
het Kongolees Burgerlijk Wetboek (de
creet van 4 Mei 1895, gewijzigd en aange
vulcl door de verorclening van 17 Februari 
1899 die goedgekeurd werd door het de
creet van 29 April 1899, cle decreten van 
2 .Juli 1903, 21 Maart 1910, 3 Januari 1911, 
19 Juli 1926, 19 Juni 1930 en de wetge
vende verordening nr 284 van 4 October 
1945), doordat, dan wanneer de echtgenoot 
luidens de Kongolese wet « een nieuwe 
vordering tot echtscheiding instellen kan ... 
op groml van een feit dat zich voorgedaan 
heeft of ontdekt geweest is sinds de ver
zoening, en zich tot staving van zijn 
nieuwe eis op de vroegere redenen kan 
beroepen >> (art. 156 van het Kongolees Bur
gerlijk Wetboek), het bestreden arrest als 
geen ter zake dienend karakter hebbend 
de nieuwe feiten afgewezen heeft welke 
aanlegger in zijn conclusies in eerste aan
leg die regelmatig herhaald werden voor 
het Hof, ten bewijze annvoerde, en, dien
volgens, dezes vordering afgewezen heeft, 
om de reden « dat er slechts aanleiding 
kan zijn tot het bevelen van het bewijs 
van nieuwe feiten, voor zoveel deze feiten, 
gevoegd bij de vroeger beweerde grieven, 
vatbaar zijn om de eis tot echtscheiding 
te staven >> en dat in zake, c< deze vroeger 
beweerde grieven, ·de overgelegde docu
menten in acht genomen, van iedere grond 
ontbloot moesten ]Jlijken >> ; doordat het 
bestreden arrest, door het ter zake die
nend karakter en de toelaatbaarheid ten 
bewijze van de nieuwe door aanlegger 
aangevoerde feiten te beoordelen niet op 
zichzelf, zuals het de wet vereist maar in 
verbaml met de grieven welke werden 
overgelegd tot staving van het geding dat 
door de verzoening van de echtelieden ver
vallen was, aan de wet een voorwaarde of 
een beperking toevoegt welke zij niet in
lloudt, en, llet derhal ve de in het midclel 
aangeduicle wetsbepalingen l1eeft geschon-
den : · 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
in de motieven welke door elk van de 
beide micldelen gecritiseerd worden, beslist 
dat de feiten wier bewijs door aanlegger 
aangeboden wordt, van ter zake dienend 
karakter ontbloot zijn, indien zij op zich
zelf genomen worden, en dat zij het blij
ven zo zij gevoegd worden bij de vroegere 
grieven, vermits deze onbestaande zijn; 

Overwegende dat uit de rechtspleging 
blijkt dat, llet tweecle onder cle met aan
bocl van bewijs gestelde feiten, hetwelk de 
beledigende gezegclen her haalt die de 
4 J uni 1947 door verweerster tot aanlegger 
gericllt · werden, volgens deze laatste 
zware beledigingen uitmaakte; 

Overwegende dat het arrest, om dit aan
bod van bewijs te verwerpen, motieven 
inroept die geen antwoord verstrekken op 
het middel betreffende de in het tweede 
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feit nader bepaalde zware belecligingen ; 
Dat het bestreden arrest zodoencle de in 

de middelen aangeduide wetsbepalingen 
heeft geschonden; 

Om clie redenen, verbreekt het bestreden 
arrest in zover het zegt dat het door 
aanlegger aangeboden bewijs van ter zake 
dienend karakter ontbloot is, zijn oor
spronkelijke eis afwijst en hem tot de 
kosten van de beide gedingen veroordeelt; 
beveelt dat het bestreden arrest zal wor
den overgeschreven in de registers van het 
Hof van beroep te Elisabethstad en dat 
melding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de g·edeeltelijk vernietigde be
Rlissing ; veroordeelt verweerster tot de 
kosten; verwijst de alzo beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Leopolclstad. 

16 November 1950. - 1° kamer. - Voor
z-itter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
VeTslaggeve·r, H. Gil·oul.- GeUjkl·ttidende 
concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicour't, 
eerste advocaat- generaal. - Ple-iter·s, 
HH. Van Hyn et Delacroix. 

1" KAMER. - 16 November 1950 

1°- VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
Tl<JN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- ~1ACHTIGING O~I DE GHOND\'ESTEN VAN )Ll~N 

TOREN AAN TE LEGGEN. - REGELMATIG VEH
LEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENE!'i'. - VOORBEHOUD ALLEEN BE
TRED'FENDE DE HOOllTE EN DE VOHM VAN N~ 

'!'OREN. - LATER VERZET VAN HET COLLJilllE 
TEGEN DE OPRICH'l'ING VAN DE 'rOREN. - VEH

AN'l'WOOHDELIJKHEID VAN DE GEMEEN'l'E OP 
HE'l' SPEL. 

2° WEGENIS. - Bouw. - MACHTIGING 
TOT BOUWEN. - RElHc'LMATIG VERLEEND DOOR 
DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID. - RECHT 
VOOR DE VEH:ZOEKEU OU 'fOT HE'l' HOUWEN 
OVER TE GAAN. - PEHKEN. - GEVOLG VAN 
EEN LATER VEHZE'l' VAN RET BESTUUR. 

1 o Het college vnn b~wgemeesteT en sche
penen dat, na Tegelmatig mnchtiging 
vedeend te hebben tot het bo~twen van 
de gmndvesten vnn een tor·en, mits 
voorbehoud nlleen wat de hoogte en de 
vonn van cle toren betr·ett, zich later 
cle gr·onclvesten aangelegcl zijnde, ver-zet 
tegen het opTichten vnn gans de tor·en, 
ver·oorzaakt door zijn schuld schade. 
nan een ander·, wanrvoor· vergoeding 
cloOi' de gemeente ver·schulcligcl is. 

2° W anneer de machtiging tot bouwen 
en cle goedlcetwing van de plannen door· 
cle administratieve over·heicl r·egelmatig 
verleend we·rclen, heeft de ver·zoelcer·, ten 
opzichte van het best·uur·, het recht tot 

het bouwen over te gaan, rnits zich te 
schUcken rwa-r de voor-waar·clen van de 
nuwhtig·ing en van de goeclkem·ing als
oolo •Jwcw de vnn kracht zijncle regle
menten; door z'ich late·r te,qen cle ttit
oefening vnn hot alcl·us bepanld r·echt te 
verzetten, 11leeut het colle,qc van b~wge
meeste-r en schepenen een lcrenlcing van 
een anclers r·echt, d·ie de veqJlichNna 
tot vergoeding rneclebr·engt. (Wet van 
30 Maart 1S36, art. 90, so; wet van 
2S Mei 1914, art. 3.) 

(STAD BRUSSicL, 'f. NAAMLOZE YENNOOTSCHAP 
<C SHELL IMMEGBLE/:i BELGES ll.) 

ARREST. 

HET HOl<,; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 10 Jnni 1949 door het Bof van 
beroep te iJ3nlSsel gewezen ; 

Over het eerste middel : schencling van 
artikelen 544, 1370, 13S2 en 13S3 van het 
Burgerlijk Wetboek, !JO, in het bijzcnder 
90, so, van de gemeentewet van 30 Maart 
1836, gewijzigd door het enig artikel van 
de wet van 15 Augustus 1S97 houdende 
wijzigingen aan de gemeentewet en aan 
de wet van 1 Februari 1844 op de politie 
van de wegenis, '1 en 8 van de wet van 
1 Februari 1S44 op de politie van de we
genis, gezegd artikel 4 gewijzigd door het 
enig artikel van voormelde wet van 15 Au
gustus 1897, 49, 50 en 51 van het decreet 
van 14 December 17S9 betreffende de op
richting van de municipaliteiten, 1 en 3 
van titel XI van het decreet van 16-24 Au
gustus 1790 op de rechterlijke inrichting 
en 25, 31, 97 en lOS van de Grondwet, 
doordat het bestreclen arrest, na aangeno
men te hebben dat de bouwvergunningen 
en, bijgevolg, hun intrekking binnen de 
bevoegdheid vallen van het college van 
burgemeester en scllepenen zonder clat het 
aan de rechtbanken behoort de door dit 
college binnen de sfeer van zijn bevoegd
heid getroffen beslissingen te censureren 
Df de motieven er van te beoordelen, des
niettemin in tegenstrij d met cleze eerste 
vaststellingen heeft verklaard, dat aan
legster schuldig zou zijn en ten minste 
gecleeltelijk verantwoordelijk tegenover 
verweerster, om, op verzoek van deze 
laatste, door het orgaan van haar 
college van schepenen, vergunning tot 
llet uitvoeren van aanzienlijke werken 
(in zake de grondvesten van een toren) 
toegestaan te hebben welke clit orgaan na
dien door zijn weigering een er bij pas
sende toren te laten bouwen geheel of ge
deeltelijk zonder voorwerp of onbruikbaar 
gemaakt heeft ; er alzo over beslist heeft 
onder voorwendsel dat de administratie 
zou gehouden zijn de werken voor welke 
om haar vergunning verzocht wordt aan 
een zodanig onderzoek te onclerwerpen dat 
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geen enkel van cliegene die ZlJ toegelaten 
heeft in het vervolg nntteloos of onbrnik
baar zon blijken, in geval zij later van 
mening zon zijn zich tegen de voortzet
ting van het oprichten van het gebonw of 
van een zijner clelen te moeten verzetten en 
clat een t:chencling van deze beginselen een 
bnrgerlijke fout nitmaakt waarvoor een 
gemeente moet instaan ; en clan wanneer 
het, anclerzijcls, erkencle clat verweerster 
door de toegelaten gronrlvesten aan te Jeg
gen, met de hoop dat zij !mar toren in de 
voorgestelcle (maar niet toegelaten) afme
tingen zon mogen optrekken, vrijwillig een 
risico heeft gelopen waarvrm zij niet on
wetencl was en hetwelk zij thans niet ten 
laste van aanlegster mag leggen; en cloor
dat het bestreclen arrest alzo de beweercle 
font van aanlegster afgeleicl heeft nit 
een tekortkoming aan een onbestaande 
verbintenis (welke noch nit de wet, noch 
nit een overeenkomst of nit een in zake 
vastgestelcl gebrnik ,;oortvloeit), haar de 
verantwoordelijkheicl van een willens 
en wetens door verweerster gelopen risico 
ten laste legt, en waaromtrent het er
kencle clat zij er zich niet van op aan
legster kan ontlasten, en het dienvolgens 
de verantwoordelijkheid welke het aan 
deze laatste oplegt, aangenomen heeft op 
grond van motieven die onvoldoencle en 
tegenstrijdig en niet bij machte zijn om 
zijn beslissing te rechtvaarcligen : 

Aang·aancle het eerste onclerdeel van !let 
midclel : 

Overwegencle clat nit de niet door bet 
middel gecritiseercle vaststellingen van 
l!et arrest blijkt : 1 o dat het college van 
lmrgemeester en schepenen van de stad 
Hrussel in 193.J..- de bo1lwvergnnning om 
welke verweerster verzocht, heeft toege
staan, en, onder meer, de werken van 
aanlegging van gronclvesten voor een cen
trale toren goeclgekenrd heeft, onder een 
enkel voorbehond met betrekking << tot de 
hoogte en de vorm van de toren, waarvan 
de clefinitieve afmetingen later znllen die
nen te worden vastgesteld, wanneer de 
gebonwen langs de straat znllen opgericht 
zijn ll ; 2° clat het college in 1937...,... naclat 
gezegcle gebonwen en de werken van nan
legging van de gronclvesten beeincligcl wer
den, door verscheidene opeenvolgende wei
geringen volstrekt terngkwam op zijn be
slissing betreffende de bonw van de toren 
en « de bonw van een centrale toren prac
tisch verbood >l door « zich tegen bet op
richten van om het even welke toren ook 
te verzetten ll; 3° dat de oorzaak van de 
nienwe honcling van het college niet ligt 
in een font welke verweerster zon begaan 
hebben in de nitvoeririg van de regelmatig 
toegelaten werken; 4° clat alzo « verweer
ster geheel onnoclig grote nitgaven gedaan 
heeft )), vermits de aanzienlijke werken 

VERBR., 1951. - 9 

van de gronclvesten van de toren nntte
loos of onbrnikbaar waren geworden; 

Overwegende dat deze vaststellingen rle 
beslissing van het arrest wettelijk recht
vaardigen naar welke aanlegster, door ei
gen schulcl, aan verweerster schade berok
kend heeft en, ten minste gecleeltelijk, 
voor het gelellen riadeel verantwoorcle
lijk is; 

Overwegencle, in{]enlaacl, clat nit arti
kelen 90, 8°, van de gemeentewet en 3 van 
de wet van 28 Mei 1914 blijkt clat cle ver
zoeker nadat cle bonwvergnnning en cle 
goedkenring van de plaJ;J.s regelmatig toe
gestaan zijn geweest, het recht lleeft tot 
het bonwen over te gaan, mits zich te 
schikken zowel naar de voorwaarden van 
machtiging en goeclkenring als naar de 
vigerencle reglementen; 

Dat het college van bnrgemeester en 
schepenen door zich nadien tegen de nit
oefening van clit alclns bepaald recht te 
verzetten, een anllers recht krenkt, kren
king clie de verplichting, van herstel me
debrengt; 

Overwegencle dat nit lleze beschonwin
gen blijkt clat, al ware het eerste onder
dee! van het mid del gegroncl, het clisposi
tief van het arreflt wettelijk gerechtvaar
cligd zon blijven; .dat dit onclercleel van· 
het miclclel bijgevolg van belang is ont
bloot; 

Aangaande het tweecle onclercleel :. 
Overwegencle dat het risico hetwelk het 

hof van beroep beschonwt als vrijwillig 
door verweerster opgelopen te zijn ge
weest, en als niet ten laste van aanleg
ster te kunnen worden gelegcl, niet het 
risico is van de gronclvesten van een toren 
te hebben aangelegd, maar clatgene van 
aan de grondvesten een omvang te hebben 
gegeven welk'e slechts vereist was indien 
de later goecl te kenren hoogte van de 
toren niet kleiner clan cle ontworpen 
hoogte was; 

Overwegende dat clit motief van het ar
rest en {]e beslissing van een ver<leling, 
van {]e verantwoor{]elijkheicl verweerster 
voor .cle door laatste geleclen schacle tus
sen aanlegster en verweerster geen tegen
strij cligheicl vertonen ; 

Over het twee{]e miclclel ; schencling van 
artikelen 1101, 1107, 1134 en 1135, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
G1, 4G4, 4G5 en 470 van het W etboek van 
burgerlijke rechtsvorclering, van voor
melcl artikel 470 gewijzigcl door artikel 22 
van het koninklijk beslnit nummer · 300 
van 30 Maart 1936, van het gerechtelijk 
contract en het a an de akten versch nl
{]igcle geloof, schending van artikel 91 
van de Gronawet en van {]e rechten van 
de verclecliging, cloordat het bestreclen ar
rest, door te verklaren clat aanlegster 
schulclig en tegenover verweerster ver
antwoorclelijk is om vergnnning tot het 
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uitvoeren van aanzienlijke werken toe- ' 
gestaan te hebben welke zij nadien, door 
llaar weigering een er bij passende toren 
te laten bouwen geheel of gedeeltelijk 
zoncler voorwerp of onbruikbaar heeft 
gemaakt, zonder trouwens aan aanlegster 
lle mogelijkheicl te geven cUenaangaande 
nitleg ·te verstrekken, in de plaats van 
de font welke door verweerster als oor
zaak en grondslag van haar eis inge
roepen wenl en waarvan haar vordering 
als enig voorwerp het herstel nastreefde, 
een anclere font stelt cUe niet werd aan
gevoerd en wier l)erstel door verweerster 
noch in de termen van lmar exploot 
van rechtsingang noch in haar conclu
sies v66r het hof van beroep wercl aan
gevraagll, en clat het zodoende, zonder 
zijn beslissing over deze eigenmachtig aan 
het gerechtelijk contract toegebrachte wij
ziging te rechtvaardigen, cUt gerechtelijk 
contract, het aan de akten die het vast
gesteld hebben verschuldigde geloof en de 
rechten van de verclediging heeft geschon
den : 

Overwegencle dat nit het antwoord ver
strekt op het eerste ondercleel van het 
eerste midclel blijkt clat het clispositief 
van het arrest wettelijk gerechtvaarcligcl 
is door zijn vaststellingen met betrek
king tot het verzet van aanlegster, 
.in HJ37, tegen het optrekken van een to
ren; dat deze vaststellingen overeenstem
men met de aanspraak welke verweerster 
uitgedrukt heeft in het exploot van 
rechtsingang; 

Overwegende dat het middel, door te 
steunen op een andere vaststelling van het 
arrest die overbodig is, van belang ont
bloot is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroonleelt aaulegster tot de kosten 
en tot een vergoecling van 150 frank je
gens verweerster. 

16 November 1950. - 1" kamer. - VooT
zittC1', H. Soenens, eerste voorzitter. -
re,rslnyyever, H. Giroul.- GeUjlcluidende 
concl,usie, H. Raoul Hayoit cle Termicourt, 
eerste allvocaat - generaal. - Ple'iters, 
HH. Delacroix en VanRyn. 

2e KAMER.- 20 November 1950 

TN HO(JER llEROEP ZONDER MACHT OM DE JlE
TICHTE VAN DE YEROORDELIN(J TOT SCHADE
YER(JOEDIN(J 'l'E ONTSLAAN. 

1° Bestunrt Z'ijn a1ttovoert1tiy op een wijze 
clie voor het pubUelc yevncw of hindm· 
'1!001' het verkee1· opleve1·t deyene d'ie, 
(loor een tJlotselin,q en yewelcliy 1·emmen, 
czijn voerf1t,iy 1Wft1" links doet uitylijden 
en clwwrs over cle bnwn stUstnan. (Kon. 
besl. van 1 Februari 1934, art. 41.) 

zo Op cle en kele bc1·oezJen van het open
lHHt'l' miwistc1·ie en van cle bw·ge1'l·ijke 
pcwtlj, nwg de correctionele rechtbanlo, 
de belclnaycle niet ontslnnn vnn cle door 
rle fJOlitierechtbanlc uitgBS1J1'0l;;en vm·oor
deliny ftot sclwcleve1·yoecUny (1). (Wet
lJoek vah strafv., art 202 [wet van1 Mei 
1849, art. 7] .) 

(LELlE E:'l NAAMLOZJ<; \'BNNOOTRCHAl' 
(( MEU>'iERlES BRUXELLOISES ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 1 April 1950 door de Correctio
nele Recht bank te Hasselt gewezen; 

Voor zoveel de voorziening is gericht 
tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering : 

Over het middel : schending van artike
len 41 en 58 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 193±, doordat het bestre
den vonnis eiser Lelie heeft veroordeelcl 
wegens inbreuk op voormelde artikelen 
om plotseling te hebben gestopt en zodanig 
geremcl dat het voertuig dat hij bestuurde 
naar, links uitgl!pte, feit dat noch onder 
de bewoordingen, noch onder de ziu van 
deze artikelen valt, welke enkel verbiecleu 
eeu voertuig te besturen met een gevaar
lijke of hin(].erlijke snelheid, enerzijds, 
en een stilstaand voertuig derwijze te 
plaatsen dat het zo weinig mogelijk 
het verkeer hinclert, en geenszins het uit
voeren van een onbehendig en onvoorzich
tig manceuver, enig feit dat door de rech
ter in hoger beroep weerhouden werd : 

Overwegencle dat de rechter over de 
grond bewezen verklaart dat Lelie rij
deude te Diepeubeek op de weg naar Bil
zen, zinnens was cle J odenstraat in te rij
den doch zich vergiste en die straat voor
bijreed, dat hij zijn vergissing vastge
stelcl hebbende plotseling stopte en zodanig 
remde dat zijn voertuig naar links nit-

1° VEJRKEJER. - PLO'l'SELING EN GEWELDIU 
REMMEN DA'l' HE'r AUTOVOEWL'UIG NAAR LINKR 
llOE'l' UITGLI.TDEN EN DW ARS OVER DE llAAN 
1-iTlLSTAAN. - VOEHTUIG BES1'UURD OP EEN 
WIJZE DIE GEV AAR VOOR HET PUilLIEK OF 
HINDER VOOR HET VERKEER OPLEVERT. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
BEROEPEN VAN HET OPENilAAR MINISTERIE EN 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, - RECHTER 

(1) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr., 
28 Maart 1949 (An·. Verbr., 1949, blz. 213; 
Bull. en PASIC., 1949, I, 244) ; 9 _October 1950 

I (A·n·. T'e1·b,·., 1951, blz. •15; Bull. en PASIC., 

i 1951, I, 49). 
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glipte derwijze clat het rlwars over de baan 
stilstond, ten gevolge waarvan een aanrij
ding met het voertuig bestuurd door Sle
gers niet kon vermeden worden ; 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
nit de alzo souverein vastgestelde feiten 
lleeft kunnen afieiden dat het feit A be
wezen was; 

Dat inderdaad artikel 41 van het ko
ninklijk besluit van 1 Februari 193± ver
biedt voertuigen of dieren te besturen, 
met een suelheid of op een wijze die ge
vaar of hinder voor het verkeer kan ople
veren en dat het plotseling en geweldig 
remmen de juridische kentekenen vertoont 
van de door artikel 41 van het Algemeen 
Reglement verboclen bestuurwijzen wan
neer het de hierboven beschreven gevolgen 
heeft; 

Overwegemle dat het zonder belang is 
na te gmill of llet bewezenverklaarde al 
dan niet onder de toepassing valt van ar
tikel 58 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934, vermits het bestreden 
vonnis slecllts tot een geldboete veroor
deelt omdat, naar het oordeel van de 
rechtbank, eenzelfde feit de twee telastge
legcle inbreuken op de Wegcode uitmaakt 
en dat de enige opgelegde straf cleze is 
met welke de wet degenen bedreigt die 
een van de bepalingen van bovenvermeW 
koninklijk besluit hebben overtreden; 

Voor zoveel de voorziening van Lelie ge
richt is tegen de beslissing over de burger
lijke vordering van Slegers : 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel middel 
inroept en dnt het Hof er ambtshalve 
gl'en opwerpt; 

Over het middel voorgesteld door de 
burgerlijke partij naamloze veunootschap 
« Meuneries Bruxelloises >> : schending van 
artikel 42 van het koninklijk besluit vnn 
1 Februari 193±, doordat het bestreden 
vonnis dit artikel op beklaagde Slegers 
niet heeft toegepast alhoewel uit het be
wezenverklaarde volgt clat gezegde be
klaagde zijn snelheid niet heeft geregeld 
op de cloor vermeld artikel 42 bepaalde 
wijze; 

Overwegende dat, behoudens uitzonder
lijke gevallen welke zich ter zake niet 
voordo~n, de burgerlijke partij de pu
blieke vordering niet uitoefent en aileen 
de verbreking kan nanvragen van de be
slissing gewezen op haar vordering tot 
schadeloosstelling; 

Dat het rnicldel een niet bij het Hof 
aanhangige vordering bedoelt en mitsdien 
liiet ontvankelijk is ; 

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

Voor zoveel de voorziening de beslissing 

bestrijdt gewezen over de vordering van 
de burgerlijlre partij « Meuneries Bruxel
loises » : 

Over het rniddel : srhending van het 
advies van de Haad van State van 12 No
vember 1::>06, doordat het bestreden vonnis 
beslissencle o p de hogere beroepen inge
steld door het openbaar ministerie en door 
de burgerlijke partij, beklaagde Slegers 
heeft ontslagen van de veroordeling tot 
het betalen · van de som van 362 fr. 50, 
welke de rechter van de eerste aanleg te
gen hem uitgesproken had van de aan 
eiseres veroorzaakte schacle ter herstel-
ling : · 

Overwegende dat beklangde Slegers nit>t 
in hoger beroep is gekomen tegen het von
nis dat hem veroordeelt tot vergoeding 
van cle schade die hij aan de burgerlijke 
partij naamloze vennootschap « Meuneries 
Bruxelloises >> veroorzaakt heeft ; 

Dat de burgerlijke partij die hoger be- . 
roep instelt alleen haar eigen belangen 
v66r de hogere rechter aanhangig maakt 
en dat door het hoger· beroep van het 
openbaar ministerie de pnblieke vorclering 
alleen v66r de rechter in hoger beroep 
wordt gebracht; 

Dat, clerhalve, het bestreden vonnis, 
welk, op de enkele hogere beroepen van 
het openbaar ministerie en van de bnrger
lijke .partij, beklaagde Slegers van de te
g·en hem door de eerste rechter uitgespro
ken burgerlijke veroordeling ontslaat, de 
beperkte overbrengende uitwerking van cle 
ingestelcle hogere beroepen heeft rniskencl, 
dienvolgens artikel 202 van het Wetboek 
van strafvordering en artikel 7 van de 
wet van 1 Mei 1849 geschonclen heeft, 
W>Ulrnit volgt dat het middel gegrond is ; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch alleen in zover hC?t 
beklaagde Slegers heeft ontslagen van de 
burgerlijke veroordeling tegen clie partij 
uitgesproken door cle eerste rechter ; ver
werpt cle voorzieningen voor het overige ; 
beveelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Hnsselt 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van de gecleeltelijk ver
nietigcle beslissing; veroordeelt Lelie tot 
twee vierde van de kosten·, de :nanmloze 
vennootschap « Menneries Brnxelloises » 
en Slegers ieder tot een vierde van de kos
ten; verwijst de zaak alzo beperkt nnar 
de Correctionele Hechtbank te 'l'ongeren. 
uitspraak doencle in hoger beroep. 

20 November 1950. - 2" Immel'. - YoOJ·
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads
heer waarnernend voorzitter. - TTersla[J
gever, H. Simon. - Gelijlclnidenile con
clttsie, H. Colarcl, advocaat-generaal. 
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2" KAMER. - 20 November 1950 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. -l3ESLISSlNG \'AN DE HOGERE 
MILI'l'IE!lAAD. - VEllWERPlNG YAN EEN AAN· 
\' l~AA(] TOT Ul'l'ZONDERINOS!Tl'S'IEL.- HIEROP 
UESTEUND DAT DE lNKO.\It;TEN VAN DE .!iiOEDER 
W~lD!!WE RET WETTELI.JK ·:MAXHIU.!ii OVER· 
i;OHlliJDEN. - GEEN AN'l'WOO!lD OP DE BEWE
H.INGEN YA~ DE MILICIJCK. - 0Ni\-IOGELIJKHEID 
YOOH HET HOE'· NA TE GAAN Ol!' HE'!' "\:VETTE
Ll.TK MAXIMUM BEREKENIJ WERD OYEREEN
KOiviSTIG DE BE?ALlNGEN DIE DE S'IOF E.EiiELEN. 
- G.EBREK AAN R~DENEN. 

Is met een geb1·e1c (~an 1·edenen behept, de 
besUssing va11 rle hoge·re rnUitie1·a(ul rl'ie 
een aa;nvnwg tot 1titzomle1"ings1titstel 
verwe·rpt om de enkele ·reden dat de 
in.lcomste·n 'littn de moecler weduwe het 
toettcUjlc rnnximttm oversch?"ijden, zon-
1/er rle beweringen '!ian de m'ilicien te 
beantwoonlen en zonder het Hot in staat 
te stellen om na te gaa1t of het wetteUjlc 
nwmimum berekend tve1·d o'VC1'eenlcom· 
stir! de bepnl'ingen die rle stat 1'egelen. 

(DE vos.) 

AI{ REST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing-, op 7 J uli 1950 door de hoge 
militieraad gewezen; 

Over llet enig middel : scllending van 
artikel 97 van de Grondwet, dooi·dat de 
!loge militieraad niet met al de omstan
tlig-heden van de zaak rekening heeft ge
llouclen en zijn beslissing niet op een vol· 
doende wijze gemotiveerd heeft : 

Overwegende clat aanlegger, geboren op 
21 December 1926, in de loop van de 
jaren 1946 tot en met 1950, opeenvolgencl 
djf gewone vrijstellingen heeft verkre· 
gen, dat hij thans een uitzonderingsuit
stel heeft aangevraagd op grond van 
artikel 12 van !let koninklijk besluit vmi 
15 l!'ebruari 1937 lloudende samenordening
vim de wet op de militie, de werving en 
de dienstverplichtingen; 

Overwegende dat de militieraacl van de 
provincie Oost-Vlaanderen zijn aanvraag 
verworpen heeft om reden clat zijn inko
men niet onmisbaar is voor het onder
houd van zijn moecler ; 

Dat op het hoger beroep tegen die be
slissing ingestelcl, de hoge militieraacl 
deze laatste heeft bevestigd op deze gron·cl 
dat het inkomen van de moeder weduwe 
!let wettelijk maximum overtreft ; 

Overwegende clat cle wet de voorwaar
den bepaalt, die moeten vervuld zijn O]l· 
clat een milicien als de Oillllisbare steun 
van zijn familie zou kunnen aanzien wor
den; 

Overwegencle dat het beroep van cle 
milicien verschillende feiten aanvoerde 
waaruit hij meende te mogen afleiclen dat, 
ondauks de verlloging van !let inkomen 
van zijn moeder, hij steeds dezer oillllis· 
bare steun is ; 

Overwegencle dnt de !loge militieraad, 
clie cloor een onderzoek cle gegrondlleid van 
de aangevoerde feitelijke omstandigheclen 
kon nagaan, zoncler op aanleggers bewe· 
ringen antwoord te verstrekken. de aan
vraag verwerpt om de enige hierboven 
vermelde reden en alclus het Hof in cle 
onmogelijkheid stelt na te gaan of het wet
telijk maximum van kwestieus inkomen 
al clan niet berekend werd overeenkom
stig cle wettelijke bepalingen cUe de stof 
regelen, clat clel·halve cle bestreden beslis· 
sing niet gemotiveerd is en de in het mid· 
del aangehaalcle grondwettelijke bepaling 
schenclt; 

Dat llet miclclel dienvolgens gegrond is ; 
Om die recleuen, verbreekt de bestreclen 

beslissing; beveelt clat onclerllavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van cle lwge militieraad en dat melding 
er van zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst de 
zaak naar de lloge militieraad anders sa· 
mengesteld. 

20 November 1930. - 26 kamer. - TToo1·· 
zUte1·, H. de Cocqueau des Mattes, raads· 
lleer waarnemend voorzitter. - l' e·rslrtrJ· 
gever, H. Simon. - Gelijlcluiclencle co·11· 
cl-nsie, H. Colard, aclvocaat-generaal. 

l" KAMER.- 23 November 1950 

1° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZA· 
KEN. - TUSSENKO.!iiST INGES'l'ELD Y66R PE 
HECHTER IN HOGER BEROEP. - 0NTVAI'I'KE· 
LlJKHEID. 

2° MIDDELEN TOT VERBREJKING. -
J3ITRGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL VREEMD 
AAN DE OPEII'BAHE ORDE EN NJE'f AAN DE REOH· 
'l'JCH. OrER DE GROl'ID ONDEB\VORPEN. - NIET
ONTV ANKELl.JKHEliJ. 

1° De pfwt-ijen mogen een clenle, f!-ie v·rij
·willig in het gecl·in g zo·u. mo{len tussen· 
komen, v66r rle 1·echte1· in hoge1· bemep 
·in t·u.ssenlcomst op1·oepen {1), (Wetb. 
van burg. rechtspl., art. 466.) 

2° Is 1viet ontvwnkel!ijlc, het miclclel vreemrl 
fbWn cle OJJenbare onle en dat niet ann cle 

(1) Arg. verbr., 10 Juli 1884 (Bull. en PAsrc., 
1884, I, 266, en de conclusie van procm·em·· 
generaal Faider); 21 April 1910 (ibid., 1910, I, 
195); Rf:pe•·t. pmt. dtt d1·oit belge, v' lnte•·ven· 
tion en matiere civile, n' 146. 
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rcchter over de grand onderwo1'pcn 
werd (1). 

('lTfGAT, T. S'l'AD GENT.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Juni 1948 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schencling van 
artikelen 8, 16, en 17 van de wet van 
25 Maart 1876 houdende de eerste titel van 
het voorafgaancl boek van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvorclering, 464 eil 
466 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering en schending van de wet 
van 1 Mei 1790, doorclat het bestreden ar
rest verweerster ontvankelijk verklaart 
om eiser voor de eerste maal v66r het hof 
van beroep in tussenkomst op te roepen, 
om reclen clat (( ai·tikel 466 Wetboek bur
gerlijke rechtsvordering, bij afwijking 
van de regel van de dubbele aanleg, aan 
de hoofdpartijen toelaat tijdens het hoger 
beroep diegene in tussenkomst op te roe
pen, die tegen het aanstaande arrest der
den-verzet zouden kunnen doen ll, en dat 
eiser, inclien hij niet in tussenkomst door 
verweerster ware opgeroepen geweest het 
recht zou gehad hebben derden-verzet in 
te stellen tegen het arrest dat hem wegens 
kwestieuze gebreken verantwoordelijk 
zou verklaard hebben, dan wanneer voor
inelcl artikel 466 enkel toepasselijk is op 
de vrijwillige en niet op de gedwongen 
tussenkomst, en dus niet toelaat v66r de 
rechter in hoger beroep een derde in tus
senkomst op te roepen clie tot dan toe 
geen partij bij · het proces geweest is ; clan 
wanneer datzelfde artikel 466 integendeel 
verklaart dat, buiten de vrijwillige tus
senkomst, geen enkele tussenkomst in 
aanleg van hoger beroep (( ontvangen » 
wordt ; dan wanneer bet grondbeginsel 
yan de dnbbele graacl van jurisdictie, clat 
van gemeen recht is, en waarvan ·niet 
mag afgeweken worden dan in de door 
de wet voorziene gevallen, er zich tegen 
verzette dat verweerster eiser in tussen
komst v66r bet hof van beroep opriep 
alhoewel hij tot op clit ogenblik vreemd 
aan het proces gebleyen was : 

Overwegencle dat artikel 466 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
de vrijwillige tussenkomst, in aanleg van 
hoger beroep, toelaat van degene die der
tlen-verzet tegen de te vellen beslissing 
zou kunnen instellen, ten einde die laat
ste procedure te vermijclen en aldus de 
oplossing van het geschil te bespoedigen; 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., 
5 Januari 1950 (A,.,·. Vet·bt·., 1950, blz. 272; 
Bull. en PASrc., 1950, l, 291). 

dat met het oog op het doel en de geest 
van de wet er client te worden aangeno· 
men dat wederkerig de boofdpartijen ge
rechtigd zijn om de clerde, clie vrijwillig 
in het gecling tussenkomen mag, tot tus
senkomst vo6r de rechter in hoger beroep 
te dwingen, indien bij nalaat van zijn 
recht gebruik te maken; 

Dat het middel, dienvolgens, naar recht 
faalt; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1351 van 
bet Burgerlijk Wetboek, 466 en 474 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, doordat het bestreden arrest ver
weerster ontvankelijk verklaart om eiser, 
voor de eerste maal, vo6r het hof van be
roep in tussenkomst op _ te roepen, om 
reden clat (( artikel 466 Wetboek burger
lijke rechtspleging bij afwijking van cle 
regel van de dubbele aanleg, aan de hoofd
l1artijen toelaat tijdens bet hoger beroep 
diegene in tussenkomst te roepen, clie te
gen het te vellen arrest denlen-verzet zon
den kunnen doen ll, en dat inclien het tus
sen te komen arrest de besluiten vail de 
deskundigen zou aannemen, volgens wei
ken eiser wegens de aan kwestieuze wer
ken vastgestelde gebreken client verant
woordelijk gesteld eiser, inclien hij niet 
in tussenkomst ware opgeroepen geweest 
door verweerster, het recht zou gehacl heb
ben clerden-verzet tegen clit arrest in te 
stellen clat inbreuk zou llebben gemaakt op 
zijn rechten, dan wanneer het arrest clat 
de verantwoorclelijkheid wegens kwes
tieuze gebreken ten laste van eiser zou ge
legd hebben, zoncler clat eiser in de zaak 
zou betrokken geworclen zijn, geen enkel 
nacleel aan zijn rechten zou hebben kun
nen berokkenen vermits de beslissing van 
clit arrest hem niet tegenste1baar zou ge
weest zijn, zulks krachtens bet principe 
van het betrekkelijk gevolg van het ge
wijsde (schemling van artikelen 1351 van 
het Burgerlijk Wetboek, 466 en 474 van 
bet Wetboek van burgerlijke reclltsvorde
ring) ; doordat de beweegredenen van het 
arrest niet toela ten te onclersclleiden welke 
rechten van eiser zouden benadeelcl ge
worden zijn door cle beslissing die hem 
wegens kwestieuze gebreken verantwoor
clelijk zou hebben gesteld, zonder clat hij 
in het gecling zou betrokken gewonlen 
zijn, en dus cluister en dubbelzinnig zijn; 
cloorclat, clerhalve, bet bestreden arrest 
niet wettelijk gemotiveerd is (scllencling 
van artikel 97 van de Gronclwet) : 

Overwegende clat aanlegger, 01n de ont
vankelijkheid van de oproeping in tussen
komst te betwisten, in zijn v66r het hof 
van beroep genomen besluiten, niet bet be
trekkelijk karakter van het gewijscle 
heeft ingeroepen, noch beweerd heeft dat 
llet nit te spreken arrest zijn recbten niet 
kon benadelen; dal hij te dien einde enkel 
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aangeyoercl heeft clat << een gedwongen 
tus:senkomst slechts ontvangen kan wor
den ten opzichte van degenen die zelve ge
rechtigd zouclen zijn .verzet door derden 
iu te stellen, wat in zake het geval niet 
is>> en zich beroepen heeft op de. misken
ning van cle rechten van cle verclediging 
en op de verjaring van de verantwoorde
lijkheid van de bouwmeester; 

Overwegencle clat daaruit volgt clat het 
eerste onclerdeel van het middel nieuw is, 
en clus niet ontvankelijk; clat, in zover het 
de schending van artikel 97 van de Grond
wet inroept, het micldel niet gegrond is, 
daar het arrest, bij gebrek aan conclusies 
op clit punt, niet moest bepalen welke 
rechten van aanlegger zouden benadeelcl 
geweest zijn ; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroonleelt :umlegger tot de kosten 
C'n tot een vergoecling van 150 frank je
gens verweerster. 

23 November 1950. -1" kamer. - VooT
zitter, H. Wouters, raadsheer waarnememl 
voorzitter. -, Verslnggever, H; Smetrijns. 
- Gelijklu'iclende eonelu.sie, H. Roger 
.Tanssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Ryn en della Faille 
d'Huysse. 

le KAMER.- 23 November 1950 
ERFDIENSTBAARHEID. - RECHT VAN 

OVERGANG. - WIJZE vAN Ul'l'OEFENING. -
0NTSTENTENIS VAN TITEL. - PLAATSELIJKE 
llEilRUIKEN. - AANSPRAAK OP EEN UITGE
STREKTER RECHT VAN OVEROANG. - BEWIJS
LAST. 

De w·ijze va:n witoefening vnn de wette
Ujke e-rf(lienstbaa1·hei(l 1!an overgnng is, 
bij gebrek nnn Utel, in p1'incipe ge1·egelcl 
doo1· de plaatselijlce gebntilcen; de eige
nnnr van het ingesloten e1·t, (Ue beweert 
floor verjn1"ing het Techt van ove1·gang 
op een groteT b1·eedte vwrwo1·ven te heb-
1Jen clan (leze doo1· cle plna,tselijke ge
b·r·wilcen bepnnlcl, moet het 1Jew·ijs e1· vnn 
leveren (1). (Burg. Wetb., art. 682.) 

(BEERENS, T. LOWIES.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis, op 
30 November 1948 in laatste aanleg door 

(1) AuBRY en RAu, bd. II, § 219, blz. 572; 
BAUDRY-LACANTINERIE en CHAUVEAU, bd. VI, 
n' 1147, biz. 880 en vlg.; PLANIOL en RIPERT, 

bd. III, n' 990, biz. 924; LAURENT, bd. VIII, 
n' 288, biz. 3'13 en vlg.; DE PAGE, bd. VI, n' 658, 
blz. 549. 

de H. Vretlerechtcr van het k:mton Aalst 
gewezen; 

Over het eerste miclclel : schending van 
artikelen 1315, 682, 691, 2219, 2228, 2229, 
2262 van het Burgerlijk Wetboek, doonlat 
het bestreclen vonnis ten onrechte beslist 
heeft clat, ten overstaan van een erf(lienst
baarheicl van losweg betreffende een in
gesloten erf waarvan de breeclte, volgens 
verweercler, eigenaar van het heersencl 
erf, afweek van deze die door cle plaatse
lijke · gebruiken vastgesteld is het bewijs 
van de moclaliteiten van uitvoering van 
cleze erfdienstbaarheid op eiser, eigenaar 
van het lijclend erf, berustte, en clat deze 
moest bewijzen clat verweercler sedert min 
dan {]ertig jaar op 3 m. 40 gebruik maakte 
van cle losweg, clan wanneer de eigenaar 
van het lijclencl erf geen enkel bewijs moet 
leveren en het aan cle eigenaar van het 
heersencl erf behoort te bewijzen dat hij 
op een grotere breedte clan deze bepaalcl 
door cle plaatselijke gebruiken mag lossen, 
en dat hij dergelijk recht bij clertigjnrige 
verjaring verworven heeft : 

0Yerwegencle clat nit cle vaststellingen 
van het bestreclen vonnis blijkt dat het 
geschil, wanrvan de oplossing door de 
voorziening bestreden is, slechts ging over 
de uitvoeringsmodaliteit van een wette
lijke erfdienstbaarheicl van nooclweg 
welke het erf van aanlegger bezwaart, 
verweerder stannde houclencl door het ge
bruik geclurencle dertig jaar, het recht 
van overgang op een breedte van 3 m. 40 
verworven te hebben en aanlegger opwer
pencl dat aangezien de wijze van uitvoe
ring cler erfdienstbanrheid door geen en
kele titcl.geregelcl is, {le overgang over
eenkomstig de plaatselijke gebruiken, 
slechts op een breeclte van 2 m. 76 kon 
geschieclen ; 

Overwegende dat het lijclend erf be
zwnarcl zijncle met de wettelijke erfdienst
baarheid van overgang ten gunste van 
verweerclers ingesloten erf, de uitoefening 
van cle erfclienstbaarheid van overgang 
principiee~, bij gebrek aan titel, door cle 
plantselijke gebruiken geregelcl is, be
halve voor verweerder de last te bewijzen 
dat llij, zonls hij staancle hield, door ge
brllik gedurencle dertig jaar, het recht 
van overgang· verworven had op een gro
tere breedte dan degene die door de plaat
selijke gebruiken bepaald is ; 

Overwegencle dat het vonnis niet vast
stelt dat verweerder het bewijs van der
gelijk recht bijgebracht heeft; 

Overwegende dat het vonnis, om te be
slissen dat de erfclienstbanrheid op een 
breeclte van 3 m. 40 zal uitgeoefend wor
den, ten onrechte steunt op de beschou
wing dat het bewijs van de wijze van ge
brnik ener erfclienstbaarheid ten laste 
valt van de eigenaar van het lijdend erf 
en clat in zake deze noch bewijst, noch 
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aanbiedt te bewijzen dat verweerder, eige
naar van het heersend erf, sedert minder 
dan dertig jaar de overgang op 3 m. 40 ge
brnikt; 
. Om die redenen, en zonder op de andere 
middelen acllt te slaan, die slechts het
zelfde dispositief van de beslissing becloe
len, verbreekt het bestreclen vonnis in zo
ver het beslist dat de erfclienstbaarheid 
van overgang die aanleggers erf ten gun
ste van verweerders erf bezwaart zal uit
geoefend worden op een breeclte van 3m. 40 
tussen cle muur van weduwe Van Gyse
ghem en de grondvestingen van een oude 
muur op aanleggers erf, en in zover het 
over de kosten uitspraak geclaan heeft; 
beveelt clat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van het 
Vredegerecht van llet kanton Aalst en dat 
melding er van zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigfle 
beslissing; veroorcleelt verweerder tot de 
kosten; verwijst cle alclus beperkte zaak 
naar het Vredegerecllt van llet kanton 
Denclermonde. 

23.November 1950.- 1c kamer.- Voor
:~itter, H. Wouters, raaclsheer waarnemencl 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Bareel. -
Geli,ikluiclende concl·usie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, aclvocaat-generaal. -
PleUers, HH. Van Leynseele en Velcle
kens. 

2" KAMER. - 27 November 1950 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
A~'STM'ID. - S'l'llA~'ZAKEX, - PLEITBEZOTI

GEll. - NooDZAKELI.JKHEJD VAN EEN lliJZON

DEHE LAHTGE\'Hm. 

Het Hot lioudt fJCCII 1'elccning met een 
afstrmrl 1:an 1!0urzieninrt tc,qen een in 
stntfzalccn ge·wez&n vonnis, wanneer 
dczc atstnnrl ·uit ccn ve1·Jrlari.ng van ecn 
plcUbezorger voo·rtvloeit, die nict doet 
bli,ilcen van cen 1Ji,izondcre lastgeving te 
rlien einde (1). 

(Bll!COU1', 'f. OILO'l'.) 

ARHEST. 

HET HOI!'; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 23 Mei 1950 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Bergen; 

(1) Verbr., 19 Augustus 1948 (A1'1'. T'erln·., 
19i8, blz. 402; Bull. en PAsrc., 19•18, I, 't65); 
10 Juli 1950 (ih1'. T'erb1·., 1950, blz. 718; Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 822). 

Overwegende clat het Hof geen acht ver
mag te slaan op de afstanden van cle voor
zieningen door cle pleitbezorger van aan
leggers ingediend, indien deze laatste niet 
doet blijken van een bijzonclere lastgeving 
te clien eincle ; 

Over de voorzienin.g van U[llllPggpr nri
cont, betichte : 

Wat de beslissing aangaat gewezen over 
de publieke vordering tegen nanlegger in
gesteld : 

Overwegende dat de substnntiele of op 
straf van nietiglleid voorgeschreven recilts
vormen werden nageleefd en dat de -beslis
sing wettelijk is ; 

Aangaande de beslissing over cle vorcle
ring van cle burgerlijke partij Gilot ge
wezen: 

Overwegende clat geen enkel middel 
·worclt opgeroepen en clat het Hofer nmbts
halve geen opwerpt; 

Over de voorziening van a nnlegster 
naamloze vennootschap << Et·nbllssements 
Plasman ll, burgerlijke rn1rtij : 

Overwegende clat. geen enkel middel 
wordt ingeroepen en dat het Hofer ambts
halve geen opwervt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroorcleelt aanleggers tot de kos
ten van hun voorziening en bovenclien, de 
naamloze vennootschap « Etablissements 
Plasman ll, bnrgerlijke pnrtij, tot een ver
goeding van 150 frank jegens verweenler 
Gilot. 

21 November 1950. - 2c knmer. - T'oo1·
zittet·, H. Lonveanx, voorzitter. - Fe·r
sla,qge·uer, H. I~ettweis. - Gelijlclnidcmlc 
conclusic, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2° KAMER.- 27 November 1950 

VERKEER. - GEBRUIKER \'AN DE SECCN· 
DAIRE WEG. - VERPLICHTlNG, BJ,J EEN KRUI
SING, ,JEGENS DE GEBHUJKEit YAN DE HOOli'D

WEl1. - AnTIKEL 54 VAN DE 'WEaCOIJE. -
VEHEISTI~ VOORWAAllDEN OPDA'f DE TEKORT

KOMING AAN DEZE VERPLICHTING GEEN S'fRAI'
BARE INBREUK ZOU Ul'I'MAKEN. 

Heett geen stmfbarc 'inb1'e7ilc oepleeorl OJJ 
art·ikcl 54 van clc. Weocorle, rle gebntikc·r 
·van een secnnrlaire weg die, b·ij een 
lcmising, rle doorgang niet hecft v·ri:i.qe
laten voor rle geb1'nilccr van cle hoofrl
wcg, incUen h'i,i het bestaan van dezc 
lcnt-is·inrt nict lcencle en ·inclien, we,qen.~ 
de ligging van de ]Jlantsen, T1et hetn i11 

feite onmogel-ijk wrts, OlJ het oaenblU,, 
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WMli'Op hij de lcndsing naderrle, zich 
-unn haaT lJestaan relcenschap te ge
ven (1). 

(«CAISSE COMMUNE JCEDERATION NATIONALE 
BELGE DU BATIME!';T ll, T. jMHAUSER.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 Juni 1950 door bet Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
:utikelen 97 van de Grondwet, 29, 5.[ en 51 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1!13-l hondende Algemeen Reglement op de 
]lolitie van het verkeer, 1382 en 1383 van 
bet nurgerlijk vVetboek, doordat het be
Rtrerlen arrest, na aan de door motorrij
der Sephirin Franco gebruikte weg het 
karakter van prioritaire weg erkend te 
hebben, beslist heeft dat beklaagde van 
alle verantwoordelijkheid voor de aanrij
ding client vrijgesteld om de reden dat rle 
motorrijcler wanneer hij aan de kruising 
van de twee wegen kwam, de linker, zo
niet de uiterste linker kant hield, dat be
klaagde van geen enkel uitzicht genoot 
om hem toe te Iaten op gepaste tijd de 
weggebruiker te zien die op zijn rechter 
kant aankwam, dat practisch cle plaatse
lijke aangelegenheid hem op volstrekte 
wijze het kruispunt, dat zich op zijn recb
ter kant aftekencle, verborg, dat hij zijn 
voertuig op een afstand van 7 meter tot 
stilstand heeft kunnen brengen, dat de 
gedraging van het slachtoffer, recht
streeks en uitsluitend het ongeval heeft 
veroorzaakt, wanneer artikel 54 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
de weggebrniker die op een secundaire 
weg rijdt verplicht de doorgang vrij te 
Iaten voor de bestmu{ler clie over de 
hoofdweg rijdt en deze prioriteit niet doet 
nfhangen van de voorwaarcle dat deze 
Iaatste regelmatig op de door het regle
ment voorgeschreven plaats rijdt : 

Overwegende dat, steunende op verschil-

(1) De onoverwinnelijke onwetendheicl worclt 
gelijkgestelcl met de onoverwinnelijke dwaling 
(zie nota 2 onder verbr., 20 Juli 1925, Bull. en 
PASIC., 1925, I, 377), maar de beslissing, die 
erop een beslissing van vrijspraak steunt, moet 
de elementen vermelden die ze uitmaken (zie, 
behalve het aangehaald arrest, verbr., 23 Ja
nuari 1950 (ibid., 1950, I, 352). 

Nopens de oi1overkomelijke dwaling, grand 
van rechtvaardiging van inbreuken op de Weg
code, zie ook verbr., 18 Juni 1941 (ATr. Ye,·b,·., 
1941, biz. 140) en 6 December 1948 (ibid., 1948, 
biz. 606), betreffende de toepassing van arti
kel 36, 4", van gezegde code, en verbr., 
25 Apri11949 (tin·. Yerb1·., 1949, biz. 268; Bull. 
en PAsrc., 19,t9, I, 303), betreffende de toepas
sing van artikel 57, 2o. 

lende feitelijke elementen welke het ov
somt, het arrest vaststelt dat de ligging 
van de plaatsen de verweerder op volko
men wijze belette zich bij het naderen 
van het litigieus kruispunt, welk hij niet 
kencle, Tekenschap te geven van zijn be
staan; 

Overwegende dat, door in deze omstan
digheclen vast te stellen dat verwPerder 
de bij artikel 5! van c1e Wegcocle voor
ziene inbreuk niet heeft gepleegcl, het ar
rest geen enke1e wetsbepaling beeft ge
schonden; 

Overwegende dat, vervolgens onderzoe
kende of verweerder geen andere onvoor
zichtighei-cl had begaan, het arrest er op 
wijst clat verweerder met matige snelheid 
reed, zijn voertuig tot stilstand heeft kun
nen brengen op een afstand van ongeveer 
7 meter, en dat indien hij, niettegen
statmde deze matige snelheid, het slacht
offer niet heeft kunnen vermijclen, dit is 
omclat het slachtoft'er, wanneer het onver
wachts aankwam, de uiterste linker kant 
hield · clat c1eze laatste omstandig·heid 
door het a'rrest niet worclt ingeroepen om 
het niet bestaan van een inbreuk op arti
kel 5! van de Wegcoc1e te rechtvaarcligen, 
welke rechtvaardiging op andere rede
nen gegrond is maar om aile onvoorzich
tigheid van verweercler nit te sluiten; 

Dat het midclel in rechte en in feite niet 
opgaat; 

Om die reclenen, verwer]Jt de voorzie
ningen; veroordeelt elke aanlegger tot de 
lwsten van zijn voorziening en tot een 
vergoec1ing van 150 frank jegens verweer
der. 

27 November 1950. - 2e knmer. - l1oo•r
zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - T1er
slagye'VCI", H. l<'ettweis. - Geli.fklwiclende 
concltts1e, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleite1·s, 
HR. Restean en VanRyn. 

2e KAMER. - 27 November 1950 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
S'l"HAFZAKEN. - lNB.REUK OP DE vVEGCODE. 

·'- llES'l'ANDDEEL VAN EEN ViT ANBEDRIJF VAN 
ONVR.IJ\VILLIGE VERWONDINGEN. - GEEN BE
SCHIKKING VAN DE RAADKAMER RET HES'l'AAN 
VAN \'ERZACHTENDE OMRTANDJGHEDEN TEN 
Y00R.DELE VAN BEKLAAGDE AANNEMENDE. -
0NBEYOEGDHEID VAN DE POJ.,JTIERECHTER. 

2o SAMENHANG. - S'l'HAFZAKEN.- MIS
DllLJVEN 'l'EN LASTE GELEHD VAN TViTEE nE
KLAAGDEN. - EEN ZELFDE V~RKEETISONGEYAL 
UI'l'MAKEND. - GEEN ONDEELBAAHHEID TUS
SEN DE l\HSDR!.TYEN TEN LASTE GELEGD VAN DE 
EER.STE llEKLAAGDE EN DEZE 'rEN LASTE GELEGD 
VAN DE '1'\~rEEDE. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
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STRA!''ZAKICX. - POLI'l'IEHECHTER DOOR DE 
llAADKAMER REGELMATIG IN ICENNIS GES'JELD 

~[ET EEN GECONTHAVENTIONALISE'ERD WANBE

D'11.TF TEN LASTE GELEGD VAN EEN BEKLAAGDE. 

- QUALID'1CA1'IE AANGEI'l:LO DOOR DE AUBTE

N,L\R VAN RET OPENRAAR MlNISTERIE DIE EEN 
INBREUK OP DE WEGCODE YASTGESTELD 
IIEE~T.- AFZONDERLr.TKE DAGYAARDING DOOR 
DE A-;\fBTENAA R VAN HJ!.:'l' OPENBAAR 1\UNISTERIE 

AAN EEN 'l'VYEEDE BEKLAAGDE GEGEVEN 'VEGENS 
INBREUK OP DE WEGCODE. - INBREUK DIE 
EEN BESTANDDEEL UITl\fAAKT VAN EEN WANBE~ 
DRI,JF BEHOREND TO'r DE RE\'OEGilliEIIl VAN DE 
COHREOTIONELE HECHT BANK. - POLITIERECH

TER. ONBEVOEGD OM KENNIS TE NEMEN VAN HET 

UISDHI.TF TE~ LASTE GELEI"H> VAN DE '1'\VEEDE 
BEKLAAUDE. - BLJ,JFT BE\'OICUD Oft{ K'ENNIS 

Tl•~ NE}fEX \'AN DE nrnmRJ,J\'EN 'l'E~ Lt\STE GE

LICGD YAN DE EERSTE BEKLAAGDIC, ZELFS INDIEN 

Zf.J SAMENHANGEND BLI.JKEN MET RET MIS

DHI.JF TEN LASTE GELEGD \'AN DE T'VEJ~DE BE

KLAAGDE. 

±0 BEWIJS. - STHAFZAKJ!:N. - VERKLAHIN
GEN VAN EEN BEKLAAGD'E. - RECHTER EEN 

VEHSCHILLENDE ,,VI.TZE VAN YOORSTELLING VAN 

DE FElTEN AANNE:MENDE. - G-cNSTIGER ':VI.TZE 

\"AN \"OOBSTELLING. - WEl"l'ELIJKHEIIl. 

1° De politiercchter mag geen l."ennis ne
men van een feit in de rlagvnnnling om
sch1"even als inbreulc D1J fie Wegcorle, 
wannee·r hi.i vaststr'lt rlnt clit jeit, incUen 
het bewezen was, een bestnnddeel zott 
ttitrnnlcen ·van het wa111Jecl'l'i.if va'/1 ver
wonrHngen door onvoonichti,qhe·id en 
rlnt geen en kel lieschilvkina ran cle nwrl
lcarne1· het bestaan '!:an veTzacll,tende 
omstanfl'i,qlLCden ten roorclele ran be
l."laagrle heeft aanaenom.en (1). (Wet
hoek van strafv., art. 179.) 

:2° 'fNsscn de rnisrlrijren ten lctste ,qeler;rl 
'1'1/.n twee lielclaayden, die een zelfrle ver
keeJ·son rJeval en on·vl"ijwillige vei"'UJOII
rlinaen aan een rlcnle llebben ve·roor
zrw kt, bestaat e·r aeen on rlee//)(UI'I"
heirl (2). (Stilzwijgencle oplossing.) 

3° W a11.n0e1· de racullcamer doo1· 1·egel
mat'i.oe aan.nenvin_q t:an verzrcchtende orn
standi,qheclen, een belclaagde 1wa1· de 
politierechtbcmlc weaens ve1·wondingen 
doo1· 01lV001'Zicht'(qheid VC1"1.1JCZCn heejt 
en de ambtennar va.n het openbawr rn·inis-

(1) Er bestaat, in dit geval, ondeelbaarheid 
tussen de inbreuk op de Wegcode en het wan
bedrijf van onvrijwillige verwondingen, de eer
ste zich vereenzelvigende met het tweede (zie 
de conclusie . van de H. procureur-generaal 
P. Leclercq v66r verbr., 17 Maart 1924, Bull. 
en PAsrc., 1924, I, 164, en de nota van de 
H. procureur-generaal L. Oornil onder verbr., 
7 Februari 1944, ibid., 1944, I, 183, 1' kol.). 

(2) Ondeelbaarheid onderstelt inderdaad, dat 
de misdrijven door_ dezelfde persoon gepleegd 
worden (zie de nota van de H. procureur-gene-

ter·ie de q1wUficnt,ie heejt a.angevttld door 
claarell boven, ten laste van deze be
klnaarle, een ·inbrettk op de Weucode vast 
te stollen, blijft de politieTechte1· be
voegd ten opzichte van cleze belclaaade, 
hoewel, door een van de besch'ilcldng 
van de raa.dlcamer onde1·scheirlen titel, 
te weten een daavaan/i.ng va.n de arnb
tena.ar van het openbaar minister'ie, hem 
oak een in7Ji·enlc 011 de We{!corle ten laste 
rnn een tweede belcla.agrle werd OjJgc
rlraaen, f.nb·l·eulc cUe aan zijn bevoeacl
lwid ontsna.pt ouulat zij een besta1nlrleel 
u.-itmaakt va.n een wnnbed1·ijj behm·end 
tot de bevoeacllwid vctn de coJTectionele 
·recht/)({nlc, en l1oewel snmenha.nrl be
strum kan tussen cle misd1·ij1;en ten laste 
aele{!cl 1m~1 de twee belclaaaden (3). 

Jo Schendt [Jeen enkele wetsbepalina, rlc 
·rechter 1lie 11it de besta.nddelen vwn de 
zna.k een wijze van vooTstell-ina van cle 
teUen afie·iclt cUe voo1· een vnn de be
lclaaaden .fJ?c.nst-iaer is dan deze do01· 
hem rJC{!even. 

(PROCUREUTI. DIGS KONINGS 'fE VlCHVIEHR, 

'1'. FHr.JNS.) 

ARREST. 

I-lET I-I OF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 Mei 1950 in hager beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Verviers; 

I. Over de voorziening van de procureur 
des Konings, voor zoveel zij de beslissing 
gewezen over cle publieke vorclering ten 
laste van Conrath becloelt : 

Over het middel van ambtsweg·e : schell
ding van artikelen 13i, 160 en 179 van llet 
w·etboek van strafvordering, doordnt de 
politierechtbank en de rechtbank van eer
ste aanleg in hager beroep onbevoegd wa
ren om kennis te nemen van een feit door 
de wet omschreven als wanbedrijf : 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
vaststelt dat de door het exploot van dag
vaarding ten laste van Conrath gelegde 
feiten, inclien ze bewezen waren, << cle be
stancldelen van het misdrijf van onvrij
willige slagen en verwondingen '' zouclen 
uitmaken; 

raal L. Oornil, in voorgaande nota aaugehaald). 
Daarentegen, kan er samenhang bestaan tus

sen de misdrijven door verscheidene perso.aen 
gepleegcl en eenzelfde verkeersongeval uitma
kend (verbr., 7 Februari 1944, A1-r. Vm·b1·., 
]9<H, biz. 89; 22 September 194-7, ibid., 1947, 
biz. 279; 16 J anuari en 23 Februari 1950, Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 323 en 345). 

(3) Verbr., 7 Feb'ruari 1944 (Arr. Ye,·b!"., 
19<14, biz. 89) ; 19 Augustus 1948 (ibid., 1948, 
biz. 405); 28 Maart 1949 (A,-r. Ye,·b,·., 1949, 
biz. 204; Bull. en PAsrc., 1949, I, 231). 
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Overwegende dat, bij gebrek aan be
schikking van de raaclkamer ten voorclele 
van Conrath het bestaan van verzachtende 
omstancligheden vaststellencle, de Politie
rechtbank te Aubel en de correctionele 
rechter, als rechter in hoger beroep, niet 
bevoegd waren om over clergelijke feiten 
nitspraak te cloen, zelfs om de ,betichting 
als ongegroncl te verklaren; 

II. Voor zoveel de voorzieningen de be
slissing gewezen over de publieke vorcle
ring ingestelcl tegen betichte Frijns, en 
t"egen de naamloze vennootscbap «Manu
facture d' Aiguilles ll, burgerlijk verant
woordelijke partij, becloelen : 

Over het eerste midclel van aanleggers 
Frijns t>n cc Manufacture ll' Aiguilles )) : 
schencling van artikelen 22, 23, 127, 129, 
130, 137, 139, 140, 160, 179, 192, 212, 215, 
226, 227, 230 van het W'etboek van straf
vordering, 1 en 2 van de wet van 1 :i\1ei 
1849, 4, 5 en 6 van de wet van 4 October 
1867, 97 van de Grondwet, cloorclat de be
streclen beslissin!( gewezen op hoger be
roep tegen een door nietigheicl wegens 
onbevoegdheid 1·atiorze nutter,iae aange
tast vonnis, over de groncl heeft beslist, 
wanneer zij het beroepen vonnis had moe
ten vernietigen zomler de grond tot zich 
te trekken : 

Overwegende dat, enerzijds, Frijns naar 
de politierechtbank verwezen wenl, we
gens inbreuk op artikt>len 418 en 420 van 
het Strafwetboek, bij bescllikking van de 
Haac!kmner van de Rechtbank van eerste 
annleg te Verviers waarbij te zijnen voor
clele verzachtende omstancligheclen werclen 
aangenomen; clat hij door cle officier van 
het openbaar ministerie bij cle politie
reclltbank nog geclnagcl werd wegens over
trecling van cle Wegcocle; dat Conrath, 
anderzijds, rechtstreeks gedaagd werd 
door de officier van het openbaar minis
terie om, bestuurcler zijnde van een auto
voertuig· de cloorgang niet vrijgelaten te 
hebben aan degene die van rechts komt; 

Overwegencle dat, zoncler twijfel, nit de 
hierboven vermelcle beschouwingen, aan
gaande de voorziening van het openbaar 
ministerie tegen Conrath, blijkt clat de 
politierechter zich onbevoegd had moeten 
verklaren om uitspraak te cloen over 'de 
feiten welke het voorwerp van cleze laatste 
vervolging uitmaakten; maar clat, in strijd 
met wat het miclclel staancle houclt, de 
politierechter niet te onderzoeken had of 
er samenhang bestond tussen deze feiten, 
welken buiten zijn bevoegcllleicl vallen en 
waarvan de bevoegcle rechter nog geen 
kennis had, en de feiten waarvan hij 
wettelijk kennis had ten laste·van Frijns 
en van de naamloze vennootschap cc :i\1anu
facture d'Aiguilles )) ; 

Dat noch de politierechter, noch in ho
ger beroep, de correctionele rechtbank 
dienvolgens onbevoegcl waren om kennis 

te nemen . van de tegen deze aanleggers 
ingestelde vordering ; 

Dat het rniclclel naar recht faalt; 
Over het tweecle miclclel, door de tlrie 

aanleggers afgeleid nit de schending van 
artikelen 29, 4°, 54 en 55 van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1934 llouclende 
Algemeen Reglement 011 de verkc•erspolitie, 
gewijzigcl, wat artikel 29, 4°, aangaat, en 
van het besluit van de Regent del. 18 Oc
tober 1946, doorclat ,het bestreclen vonnis 
impliciet beslist dat aanlegger Frijns, ann 
het kruispunt, ten ovzichte van medebe
klaagcle Conrath, het voorcleel van cle ]Jrio
riteit had verloren, om cle reclen clat hij 
cle weg die vnn rechts kwam bereecl in 
overtrecling van in het miclclel becloelcl 
artikel 29,, 4°, en clienvolgens aanlegger 
veroorcleelt als enige clacler van de aanrij
cling en zijn werkgever als bnrgerlijk ver
antwoordelijk voor gpzpgcle veroorclelin
gen, clan wanneer Frijns, rechts van 
Conrath weggebruiker komende aan een 
kruising door twee openbare wegen van 
gelijke belrngrijkheid uitgemaakt, tegen
over Conrath over een volstrekte priori
teit genoot, welke cle souverein door de 
rechter over de grond erkencle omstandig
heid, clat hi.i op zijn reglementaire plaats 
niet stond, hem niet kon ontnemen : 

Overwegencle clat het vonnis niet beslist 
clat Frijns ten opzichte van Conrath de 
prioriteit niet bezat, maar verklaart dat 
« de door Frijns bestuurcle auto werkelijk 
links reed ... onzichtbaar was voor de, van 
cle linkse weg komende weggebruiker, 
vom·aleer cleze het kruispnnt inreecl ll en 
clnt cc cle auto van Frijns alzo ann Conrath 
het overlaten van een prioriteit onmoge
lijk maakte wier uitoefening van de 
zichtsmogelijkheicl vnn de genieter nf
hing ''; 

Over het dercle midclel, door nanleggers 
Frijns en de naamloze vennootschap cc Ma
nufacture cl' Aiguilles )) voorgeste](l en af
geleid nit cle schencling van artikelen 5-l 
en 55 van het koninkli.ik besluit van 
1 Februari 1!Jo34 lloudt>ncle Algemeen Regle
ment op de verkeersvolitie en van arti
kel 97 van de Gronclwet, cloorclat het be
streclen vonnis zijn dispositief rechtvaar
digt door de red en da t aanlegger FrijnR 
wegens cle plaats waarop hij stoncl in de 
nabijheicl van het kruispnnt en de plaat
selijke aangelegenheicl c< onzichtbaar was 
voor cle weggebruiker komencle van de 
linkse weg, vooraleer cleze het kruispunt 
inreecl ll, wanneer het vonnis, in zijn aan
h~f welk ermede een geheel uitmaakt, 
verwijst naar de onclervraging van mecle
beklaagcle Conrath tijclens welke deze 
uitclrukkelijk had verklaarcl clat <c geko
men OD een afstancl van een of twee me
ter van het kruispunt hij op zijn rechter 
kant cle auto van aanlegger . . . op een 
tiental meter hacl zien aankomen ll, cloor-
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dat de bestreden beslissing een strij
digheid bevat aangaancle een hoofdzake
lijk feit da t het Hof be let zijn toezicht 
uit te oefenerl en dienvolgens gelijk staat 
met een gebrek aan motivering : 

Overwegencle dat behalYe het geval, 
vreemd aan de zaak, waar de wet er 
anders heeft over beschikt, de rechter 
over de grond souverein de bewijskrncht 
van de voorgelegde bewijselementen be
oordeelt; dat er, enerzijds, geen enkele 
strijcligheid bestaat tussen het vaststellen 
dnt de verklnringen vnu een beklaagde 
ingewonnen werden, en, anderzijds, het 
aannemen ener versie van de feiten die 
van deze verklaringen afwijkt; 

Ila t het mid del in feite uiet opga at ; 
Om die redenen, verbreckt het bestreden 

vmmis, cloch enkel voor zoveel het uit
spraak doet over de tegen Conrath inge
stelcle publieke vordering; vernietigt het 
vonnis op 23 Februari 1950 gewezen door 
de Politierechtbank te Aubel voor zoveel 
het over llezelfde vordering uitspreekt, als
ook de aan deze verweerder gegeven dag
vaanling; beveelt dat onderh:wig arrest 
zal worden oYergeschreven in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Verviers en van het Vreclegerecht te Aubel 
en clat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van cle gecleeltelijk ver
nietigde beslissingen; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; veroorcleelt 
naiileggers Frijns en namnloze vennoot
schap «Manufacture cl'Aiguilles >> tot de 
helft van de kosten; veroorcleelt Conrath 
tot een vierde van de kosten, het overige 
ten laste van de Staat blijvencle; verwijst 
de zaak alzo beperkt naar cle procureur 
t1es Konings bij de Rechtbank van eerste 

. nnnleg te Verviers. 

27 November 1950. - 2° kamer. - Foo·r
.zittcr, H. Louveaux. voorzitter. - TTc·r
slagr;cvcr, H. Sohiei·. - Geli.il;;l-'lthlcllrle 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt, 
eerste advocaat-genernal. 

2e KAMER. 27 November 1950 
VERKEER. WEGGEBRUIKEH DIE NAAH 

LINK.'; AF"rJ,JK'l'. - VERBOD DE DOOR!ii\NG AF 
TE BNIJDEN. - ilETEKENIS VAN DEZE DE,VOOR
DINUEN. 

In a·rtilcel 57, ~", van de 1l'egcode hebbcn 
de ~voorden « de doo1·gang afsnijclen » 
hun geb1'1tilceUjke betelcenis, te weten 
cloo·r een mnnwu.v.1·e een ande·r we,qge
bn!ilcer beletten zijn weg te vervol
gen (1). 

(1) Nopens de macht van het Hof om na te 
gaan of de door de rechter over de grond aan 

(SACRE, T. ~IATHYS.) 

ARREST. 

IIE'l' HOF · - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 M:ei 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

I. Over de voorziening van Sacre als 
veroordeelde : 

Over het eerste rnicldel : schending van 
nrtikel 75, 2°, vnn het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, gewijzigd door arti
kel 8 van llet besluit van de Regent del. 
18 October 11.!-16, doon1a t de rechter in 
lloger beroep ann de uihlrnkking <<de 
doorgang afsnijclen » een zin heeft gege
ven die noch met de letter noch met de 
geest van gezegcle wetsbepaling overeen
stemt : 

Overwegende dat de wet de uitdrukking 
<< de weg nfsnijden )) niet bepaalt; dat, 
vermits hij de gebruikelijke zin van deze 
ui.tclrukking niet miskent, de rechter over 
de grond souverein oordeelt of cle feiten 
welke hij vaststelt van het bestaan ~an 
dergelijke rijbeweging doen blijken; 

Overwegende dat de rechter in lloger 
beroep, na hierop gewezen te hebben dat 
aanlegger << die zijn garage inreed, ... links 
heeft afgeclraaid )) en erkend te hebben 
<< dat hij op 1.00 meter verweercler achter 
hem gezien had», vaststelt clat, om zijn 
rijbeweging nit te voeren, nanlegger de 
dom·gang heeft afgesneden nan verweercler 
die met normnle snelheid reed; 

Overwegende c1at dergelijke beslissi.ng 
de gebruikelijke zin van ·vermelcle uit
drukking niet miskent; clat het middel, 
dienvolgens, niet kan aangenomen wor
den; 

Op 11et tweecle mi.ddel : schending vtm 
de wet, cloordat het bestreden vonnis arti
kel 31, alinea 2, van het koninklijk besluit 
van l.Februari 1934, gewijzigd door arti
kel 3 van het besluit van de Regent del. 
18 October 1946 toepast, wanneer deze 
wetsbepaling vreemd is aan cle ten laste 
van aanlegger gelegde betichting : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na de betichting, opgesteld in cle bewoor
dingen van het in het eerste middel be
doelcl artikel 57, 2°, letterlijk overgenomen 

de termen van een wetsbepaling of van een 
clausule van overeenkomst gegeven betekenis 
met de gebruikelijke zin van deze termen over
eenstemt, zie verbr., 5 December 1U49 (Arr. 
T'erbr., 1950, biz. 196; Bull. en .PAsrc., 1950, 
I, 214), de arresten in nota 1 onder verbr., 
21 November 1949 (111'1'. Ve,·b,·., 1950, biz. 154; 
Bu.ll. en PAsrc., 1950, I, 171) aangehaald, alsook 
het arrest van 24 April 1950 (B;tll. en PAsrc., 
1950, I, 579). 
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te hebben, aanlegger bij toepassing van 
deze wetsbepaling veroordeelt; dat uit geen 
enkel dezer bepalingen blijkt dat aanleg
ger wegens inbreuk op artikel 31, alinea 2, 
veroordeeld werd; 

Overwegende dat het vonnis, weliswaar, 
bepaalt dat aanlegger « uit het oog ver
liest dat, om zijn beweging uit te voeren, 
hij de weg heeft afgesneden voor de an
dere weggebruikers en dat degenen _ die 
hem volgden langs de rechterzijde niet 
mochten voorsteken namelijk op een aan
sluiting (art. 31, al. 2) >>; 

Maar clat de rechter over de grond zich 
alzo er toe beperkt heeft een bewijs te 
halen uit de inhoucl van artikel 31, ali
nea 2, om de conclusies te beantwoorden 
waarbij aanlegger verweerder verweet 
zich « plotseling·s naar links begeven te 
hebben >>; 

Waaruit volgt dat het midclel in feite 
niet opgaat; 

Overwegencle, voor het overige, dat aan
legger slechts feitelijke beschouwingen 
aanhaalt welke aan het toezicht van het 
Hof van verbreking ontsnappen; 

En overwegende, wat de beslissing aan
gaat over de publieke vorclering, clat de 
substantHHe of op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en clat de beslissing wettelijk is ; 

Overwegende, wat de beslissing aan
gaat over de burgerlijke vordering·, dat 
aanlegger geen enkel middel inroept en 
dat het Hof er van ambtswege geen op
werpt; 

II. Over de voorziening van Sacre als 
lmrgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
voorgelegde stukken niet blijkt dat aan
legger zijn voorziening aan verw<!ercler 
Joseph Mathys zou betekend hebben; clat 
de voorziening, clienvolgens niet ontvan
kelijk is ten opzichte van deze verweer
der (Wetb. van strafv., art. 418) ; 

Overwegende dat, ten opzichte van het 
openbaar ministerie, de voorziening slechts 
ontvankelijk is in de mate waarin zij de 
veroordeling, tot de kosten van de open
bare vordering tegen Mathijs bedoelt; 
dat, nopens clit punt, aanlegger geen en
kel middel inroept en dat het Hof er van 
nmbtswege geen opwerpt; 

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

27 November 1950. - 2e kamer. - Vom·
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - l7 er
slagge'V61', H. Daubresse.- GeUjlcl~l'irlende 
oonohtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. 

2e KAMER.- 27 November 1950 

1° HERHALING. - OPENBARE IJRONKEN
SCHAP. - TWEEDE HERHALING. - VoOI:
WAARDEN. 

2° BFJWI.JS. - AAN DE -AKTEN VEllSCHt!L
DIGD GELOOF. - STRAFZAKEN. - VONNIS 
\'EHKLAR'ENDE DAT EEN YROEGER YO~';NlS RET 
BESTAA~ VAN E~N STAAT YAN HICRHALlNU HEEF'l' 
YASTGESTELD. - VASTS'l'ELLING NlE'l' DOOR 
HE'l' VROEGER VONNIS GEDAAN. - SCI-IENDINU 
VAN HET AAN DIT YONNIS VERSCHULDIGD 
GELOOF. 

1° De ve·rz·warlillff van lle st·rat voo1·z·ien, 
-in ,qeval van tweecle herhaling, cloor 
artikel 1 vwn de besl-nitwet van 14 No
vembe?' 19.'19, bet·reffende lle bete-ngeliny 
van de dmnlcenschap, onrlerstelt flctt het 
nieu.we misd?'ijf begaan wenl in het 
jnar sedert een veroonleling weuens een 
In stctnt vwn lw-rhal'inu gepleeude in
bre7tlc op dezelfcle beschilclcinu (1). 

2° Bchenclt ltet ann een v1·oer1er vonnis vnn 
veroonleling vench·ulcll,qcl ,qeloof, cle 1Je
sUssinu cUe h·ie·rotJ stem1t dat dU vonn:is 
cle belvlaagcle weuens een in staat van 
herhnlin,q ,qepleeucl misd'l'ijf veroonleeld 
heeft, clan wwnneer flU vonnis 011 het be
staan van cle.ze verzwcwen cle omstancli,q
heicl n·iet w1jst (2). 

(DECCBBI'Il.) 

A RUEST. 

I-lET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 Juli 1950 in hoger- beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het miclclel van ambtswege : schen
cling van artikelen 1, varagraaf 1, van cle 
besluitwet van 14 November 1939 en 1319 
van het Burgerlijk Wetboek, cloordat llet 
bestreclen vonnis een straf uitgesproken 
heeft wegens een staat van clubbele her
haling gemotiveenl, op groncl van een 
vorig vonnis, doch bij miskenning van het 
g·eloof clat aan clit vonnis gehecht is : 

Overwegemle clat, bij toepassing van 
artikel 1, paragraaf 1, van de besluitwet 
van 14 November 1939 op de openbare 
clronkenschap, de Correctionele Rechtbank 
te Brussel aan aanlegger een gevangenis-

(1) Verbr.,i 16 Mei 1949 (.in·. Verb,-_, 19t9, 
blz. 334; Bull. en PAsrc., 1949, I, 378). 

(2) N opens de kwestie of het vonnis, clat een 
beklaagcle tot een verzwaarcle straf veroor
deelt, omclat het misclrijf in staat van tweede 
herhaling gepleegd wBrd, de authentieke akte 
moet aanduiden die de eerste hm·haling vast
stelt, zie verbr., _ 3 Januari 1928 (Bull. en 
PASIC., 1928, I, 55). 



- 141 

straf van vijftien dagen en een geldboete 
van 50 frank vermeerderd met 90 opde
cimes, of vijftien dage.n vervangende ge
vangenisstraf lleeft opgelegd, zijn beslis
sing l'echtvaardigende door de beschou
wing dat het door de eerste rechter ten 
laste van appellant weerhouden misdrijf 
bewezen gebleven was ; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
zijn dispositief had gegrond op de be
scllouwing dat de betichting van dron
kenschap bewezen was en de bij artikel 1, 
paragraaf 1, van de besluitwet van 14 No
vember 1939 voorziene inbreuk uitmaakte, 
met de verzwarende omstandiglleid van de 
tweede herllaling, om reden dat aanlegger 
bij vonnis van 6 Augustus 1949 van de
zelfde rechtbank, wegens openbare in 
staat van herhaling gepleegde dronken
scllap veroordeeld werd; 

Overwegencle dat uit de aan het Hof 
onderworpen stukken blijkt dat. het von
nis van 6 Augustus 1949 niet vaststelt dat 
llet vaststaand verklaard misdrijf in staat 
van herhaling gepleegd werd; dat de straf 
welke het overigens oplegt, een geldboete 
van 15 frank, deze is welke een eerste 
misdrijf beteugelt; 

Dat claaruit volgt clat het bestreden 
vonnis de in het middel bedoelde wetsbe
palingen 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 
Brussel en dat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant .van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar de Oor
rectionele Rechtbank te Brussel, in boger 
beroep zetelende; legt de kosten ten laste 
van de Staat. 

21 November 1950.- 2" kamer. - TTooT
zitte·r, H. Louveaux, voorzittPr. - Ye·r
sln[J{/C'ver, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- GeUjlclnidende coucllr.sie, H. Raoul 
Hayoit de '.rermicourt, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 27 November 1950 

VERKEER. - VoETGA~~EH DIE EEN oNvoon
ZICHTIGHEID BEGAA'l'. - 0NI'OOI\ZJCHTIGHEID 
DIE DE BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG OP TI.JD 
HEEFT MOETEN VASTSTELLEN. - BESTUURDER 
DIE DE VEI\EISTE \'OORZICH'l'HlHEIDSMAATRE
GELEN NIET GETROFFEN HEEFT. - FOU'l.' NlJ.~T 

UI'l'GESLOTEN DOOI\ DE ON\'OORZICH'l'IOHEID 
\'AX DE VOETGANGER. 

De ornstaml'igheicl dat een voetuanger een 
onvoorzichtiuheid, op de openbl£1·e weg, 
begann heejt onvoo1·z·ichti.17heid die de 
best~ttt_rder van een voe1·t~tig op tijd heejt 
rnoeten vaststeUen, 1·echtvaa1·digt de 

jo~tt niet van deze bestmwder die 
de vereiste voomichti(lheidsrnaat!"egelen 
niet uet·rojjen heejt orn een ongeval te 
•venni,iclen, en slH.it deze jou.t niet u.it (1). 
( Stilzwijgende oplossing.) 

(fiO\'AER'l'S.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op ll Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
nrtikel 97 van de Grondwet, onvoldoende 
motivering welke met een gebrek aan mo
tieven gelijk staat, doordat llet bestreden 
arrest : 1° llet ogenblik niet aanwijst 
waarop beklaagde, door eigen zicht of 
door llaar vrienclin, kennis zou gekregen 
hebben van een onvoorzichtiglleid van het 
slaclltoffer welke een llindernis tot stand 
bracllt ; 2° de omstancligheden niet be
]1aalt welke beklaagde konden doen vrezen 
dat de voetganger !mar niet gezien had : 

Overwegende dat, zich steunend op de 
bestanddelen van het dossier en op het 
voor llet hof van beroep gevoerd onder
zoek, het bestreden arrest vaststelt dat 
beklaag·de de voetganger op tijd had ge
zien, die, niettegenstaamle cle waarsclm
wingen derwijze de rijweg begon over te 
steken clat zij moest vrezen niet beri:J.erkt 
te zijn geweest; clat beklaagde over de 
nodige ruimte bescllikte om alle aanrij
cling te vermijden; 

Overwegemle clat l!et arrest nit cleze fei
telijke vaststellingen, en zonder de rede
nen van zijn motieven te moeten geven, de 
a an beklaagcle verweten font heeft kunnen 
afleiden en zijn beschikkend gecleelte be
lloorlijk lleeft gereclltvaardigd; 

Dat het eerste ondercleel van het middel 
in feite en het tweede in rechte niet op
gaan; 

Over het tweede midllel : afgeleid llier
uit dat aanlegster het recht had te denken 
clat de voetganger, bij llet lloren van llaar 
waarschuwingtoestel, zou blijven staan, 
vermits hij nog geen onvoorzichtiglleicl 
had begaan en clat llet ging om een vol
wassene . en niet om een kind waarvan 
cle onvoorzichtigheicl moest voorzien 
worden : 

Overwegencle dat het middel enkel 
steunt op feitelijke beschouwingen waar
van de beoordeling aan de bevoegdheid 
van llet Hof ontsnapt; 

En overwegende dat de substantH!le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 

(1) Raadpl: verbr., 23 Januari 1950 (A1·r. 
V n·br., 1950, biz. 328; B11ll. en PASIC., 1950, 
I, 351). 
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reclltsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is; 

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

21 November 19i"JO. - ze karner. - TToo'l'
zitte·r, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slag[lever, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- GeUjklu.idende aonalusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 27 November 1950 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- S'l'RAI'ZAREN.- BURGER
LIJKE VORDERING. - VONNIS WAARDOOR DE 
BUHGERLIJKE PARTIJ AFGEWEZEN WORDT. -
i\iiDDEL IN CONCLUSIES DOOR DEZE PAR'l'I.J 
VOORGEBHACH'P. - DUBBELZINNIG ANTWOORD. 
- 0NWET'l'ELIJKE BESLiSSING. 

Sahendt artilcel 97 vc~n de G'I'Ondwet het 
vonnis clat, een bU.1'[!C1'lijlce pa1·tij van 
ha·re vonlering afwijzencl, op het dooT 
deze pc~1·tij 1·er;elmaUg voo1'[1eb1·aaht 
·widrlel, hetwelk belclaa[!cle veniJ'ijt, we
uens de belemrnering van de spoorweg, 
rle vac~1·t van de t?'am niet ve1·t·raagd of 
stopgezet te hebben, ove1·eenlcomstig a1·
ti7cel 6 van lconi1tklijk besl!uit van 27 Ja
'1/!lUW'i 1931, gewijz·igd dooT cwtilcel1 van 
lconinklijk beslwlt van 26 Augusttts 1938, 
een wntwoonl geeft da.t onzelceT la.at of 
de reahte1· van oo1·deel is dat er in fe'ite 
[!Con belemmering bestoncl ofwel dat cte 
snelheid van de tram, 1·ekening gehottden 
rnet de belemmeTing, 1w1·maal was 
ofwel ·in 1·eahte dat, niettegenstawnde 
de belemme1··ing tJan de spoo1·weg, ba
lclaagde n·iet gehottden wa.s de vaart van 
de t1·wm te ve1·tragen. 

(HAMEL, T. LAPAILLE.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 9 Juni 1950 in lloger beroep ge
wezeli door de Correctionele Rechtbank 
te Verviers ; 

Over het enig middel : schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 195 van 
het Wetboek van strafvordering, 6 van 
het koninklijk besluit van 27 Januari 1931, 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 
26 Augustus 1938 op de politie van de 
tramwegen, 1382 en 1383 van bet Burger
lijk Wetboek, doordat de rechtbank het 
middel niet beantwoord beeft in aanleg
gers conclusies afgeleid nit bet feit van 
de stremming : 

Overwegende dat aanlegger, burgerlijke 
partij, bij conclusies staande hield dat er 
op de plaats van het litigieus ongeval 

stremrning bestond en dat artikel 6 van 
het koninklijk besluit van 27 Februari 
1931 dienvolgens aan verweerder de ver
plichting oplegde langzamer te rijden of 
stil te houden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich er toe beperkt te verklaren dat fle 
eerste recllter cle feiten gepast heeft be
oordeelt; 

Overwegende dat het alzo de conclusies 
noch uitclrukkelijk noch impliciet beant
woordt; clat het beroepen vonnis inder
daad enkel vaststelde dat verweerder, 
verrast door het plots stilllouden van aan
legger, zijn voertuig ter plaats niet heeft 
kunnen tot stand brengen wijl llij met 
nonnale snellleid reed; dat het bestreden 
vonnis alw onzeker laa t of het oordeel t 
dat er geen stremming bestond, of dat, 
ondanks de stremming, verweerder niet 
wettelijk gehouclen was zijn vaart te ver
tragen, of nog dat rekening gehouclen met 
de strelliming de snelheid van Yerweerder 
normaal was; 

Dat vermits deze beweegredenen de con
clusies niet beantwoorclen en aan het Hof 
niet toelaten zijn toezicht over de wette
lijkheid van de beslissing nit te oefenen, 
het vonnis artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, doch voor zoveel !let aanlegger, 
burgerlijke partij, zijn' vordering ont
zegt, en hem tot cle kosten van · beide 
gedingen veroordeelt; beveelt dat onder
havig arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van de Rechtbank te Ver
viers en clat melding er van zal worden 
gernaakt op de kant van de gedeelteli.jk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weercler tot de kosten; verwijst de zaak, 
alzo beperkt, naar de Correctionele Rechtc 
bank te Luik, zetelende in hoger beroep. 

27 November 1950. - 2" karner. - Voo1·
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
sla,qgeve1·, H. Sohier. - Gelijlclttidencle 
aonal·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 November 1950 

1° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
SCHENDING VAN EEN INTERNATIONAAL VERDRAG. 
- YERDRAG DOOR DE KAMERS NIET GOEDGE· 
KEUHD. - 0NBE\'OEGDHEID VAN HE'l' HOF 

2° VERBREKING. - BEYOEGDHEID .. -
STRAI<'ZAKEN. - J3EWOORDINGEN VAN EEN TOT 
HE'!' l'UBLIEK INTERNATIONAAL RECHT BEHO
HENDE WET. - GEBRUIKELI,JKE ZIN VAN 
DEZE BEWOORDINGEN IN INERNATIONAAL PU
BLIEK HECHT. - TOEZICHTRECHT VAN HE'P 
Em'. 

3° OORLOG. - OORLOGSMISDADEN. - 'WET 
VAN 20 JUNI 1947.- SCHENDING VAN DE OOR-
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L0:1SWETTEN EN -GEWOON'J'EN. - BE,VOORDI~-

UEN DIE NAAR Hrl\' GEBRTJIKELI.TKE ZIN IN 
PUIJLIEK INTEHNATIONAAL HECHT MOETEN VER
STAAN ·woRDEN. 

4° OORLOG. - OOHLO~lSWE'l'TEN EN -GEWOON
TEN. - VOORWEBP. 

i'i 0 OORLOG. - Oonr.oasMif>DADEN. -WET 
\'AN 20 .JUNI 1!J47. - 0NDRAAGLI.JKE MIS
HANDELINGEN DOOR DE VIJ AND AAN ONDERHO
RIGEN VAN EEN REZET GEBIED TOEGEBRACHT. -
SCI-lENDING \'AN DE OORLOUS\VETTEN EN -GE

"'OONTEN. 

(io MISDRI.Jl!' IN HET BUI'rENLAND 
GEPLEEGD. - VEHYOLGING. - ONTVAN
KELIJKHEID AICHANKELJ,JK YAN RET ONTDEK
KEN VAN BEKLAAGDE IN BELGIE. - Voon
WAARDE DOOR RET AIUiES'l' VASTGES'J'ELD. -
GEEN BETWISTING 0\'ER DE HEGELAfATIGID~ID 
VAN HET ONTDEKKEN VAN IJEKLAAGDE. - GEEN 
\'ERPLICHTING VOOR DE RECHTER \'AN AMB'l'S
WEGE \'AS'!' TE STELLEN DAT BEKLAAGDE REGEL
MA'l'IG IN BELGIE GE\'ONDEN WERD. 

7° MISDRI.JF IN HET BUITENLAND 
GEPLEEGD. - BEKLAAGDE IN RET BUI
TENLAND VRI.JGESPROKEN. - GEVALLEN WAAR
IN HI.f NIETTEMIN WEG!cNS HETZELl<DE MIS
DRI.m IN BELGii~ KAN \'t~H\'OLnD WOHDEN. 

1° Het Hot ma.g gcen kmmis ncmen van rle 
schencling van een internationaal ver
clrag dat ove1·cenkomstig a1·tUtel 68 van 
cle G1'0ndwet door de wetgevende Ka
mers niet werd goedgelce·urd,· de1·gelijke 
schencUnrJ maalct geen schend·ing van de 
wet ~;it, naar de zin van a1·tikel 17 van 
cle wet van 4 i!u.gustns 1832 (1). 

2° Het Hot heett de macht om na. te gaan 
of de zin gegeven doo1· cle 1·echte1· over 
de g·rona aan cle bewoonlingen van een 
tot het publielc inten~ationaal recht be
horencle wet met de gebru.ilcelijlce zin 
vcm deze bewoo1·clingeh in inteTna,ti01wal 
pubUelc 1·echt overeenstemt (2). 

3° In a1·tikel 2 V(J;n cle wet van 20 J~;ni 
1947, moeten de bewoordingen « schen
cl'ing van de oorlogswetten en -gewoon
ten ll volgens hun gebruilcelijlce zin in 
tmblielc intentationaal 1·echt ve1·staan 
·wo1·den (3). 

4° De oorlogswetten en -yewounten hebben 
niet tot enig voorwe1·p de reyels vast te 
stellen die op het voeren van de m'ili
tctim ope1·aUes t~;ssen ooTlogvoerencle le
yers van toepass·ing zijn; z·ij bepalen 
oo/<, de op ieclere overlwicl van een oo·r
l.orJvoerencle Stctat toepusseUjlce Tegels, 
'in zijn bet1·elcldngen met de burgerUjlce 

(1) (2) (3) en (4) Zie de referenties aange
haald in de conclusie van het openbaar minis
terie, H. Eerste advocaat-generaal Raoul 
Hayoit de Termicourt, in Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 181 en volgende. 

oncle·rho·r'igen van cle Staat waaTtegen 
h·ij o01·log voert. 

3° OndmagUjlce mishamleUngen en folte-
1"ingen, cloo1· cle vijand aan onclerhoTigen 
van een bezet geb'iecl toegeb1·acht, ma
ken een schending tdt van cle oo'l'loys
wetten en -gewoonten, zelfs ind'ien zij 
cloo1· de vi.jancl op zijn eiyen g1'0nclye1Jiecl 
wo·rden toegebmeht (4). 

G0 Wannee1· de ontvanlcelijlche'icl van een 
ve1·volging cloor cle wet afhanlcelij k 
wonlt gemaukt vun het ontclelclcen van 
belclaaycle in Belgie, moet cle 1·echte1' 
over cle {11'0nd vaststellen aut cle be
klaagde in Belgie aanget1'0ffen wercl; 
cloch, bij ontstenten·is van betwistiny 
over tl'it feU, is de 1·echte1' n·iet yehouden 
te 1·echtvaanl'i,qen flat cle belclaagcle re
gelmaUg in Belg'ie aangetroffen wera, 
naa1· de z·in van cleze bewoo1'dingen in 
artilcel 12 van cle wet van 17 i!pr·il 
1878 (5) 0 

7° De bepaling van a·rtilcel 13 van de wet 
van 17 i!p1·il 11:378, gewijz·igcl door arti
kel 4 van de besluitwet van 5 i!ugust~;s 
1943, 11na1· ltiid wanrvwn cle belclaagcle, 
clie 'in clen vreemcle. weyens een in het 
bu.Uenlancl gepleeyd miscl·rijf m"ijgespro
lcen we1·a, voor hetzelfcle miscl1'ijf in 
Belyie n'iet meer lean verv.ol.yd worclen, 
'is niet toepasseUjlc up cle in oorlogstijrl 
yeplecyrle 1nisclaclen en wwnbeddjven. 

(K0PPELMANN.) 

AUHEST. 

HET HOI!'; - Gelet op het bestreden 
arrest, up 20 .Juli 1!J50 gewezen door het 
Militair Gereclltshof zetelende te Brussel; 

Over het eerste midtlel : schending van 
artikelen 4 van het Strafwetboek, 1, 2, 3, 
i5 van de besluitwet van 5 Augustus 1!J43, 
van de wetten van 30 April 1!J47 en 20 .J uni 
1947, van artikelen 4 van het Akkoord van 
Louden dll. 8 Augustus 1!J45, 6 van het 
statuut van de internationale militaire 
rechtbank, doordat de Belgische militaire 
rechtsmacht m-t·ione rnate1'iae onbevoegd 
was, daar de wet van 20 .Juni 1!J47 haar 
bevoegdheid beperkt tot de inbreuken, 
welke bovendien een overtreding uitma
ken op de oorlogswetten en -gewoonten 
zoals zij door het volkenrecht opgevat 
worden, en anclerzijds, daar artikel 6 van 
het statuut van de internationale militaire 
rechtbank welke de overtredingen van de 
oorlog·swetten ~n -gewoonten in deze be
woordingen bepaalt: << de nioord, de slechtc 

(5) Nopens de zin van de woorden «in Bel
gie aangetroffen » in artikel 12 van de wet van 
17 April 1878, zie verbr., 9 .Januari 1911 (Bull
en PASIC., 1911, I, 78). 
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handelingen en de deportatie voor dwang
arbeid, of tot elk ancler doel, van de bur
gerlijke bevolking in de bezette gebie
clen Jl; dat dienvolgens de in Duitsland ge
pleegcle daden verweten aan aanlegger, 
Duitse onderhorige, geen oorlogsmisdaden 
uitmaken : 

Overwegencle dat het .Akkoorcl van Lou
den en het statuut van de internationale 
militaire rechtbank, in het middel bedoeld, 
door de Belgische Kamers overeenkomstig 
artikel 68 van de Grondwet niet werden 
goedgekeurd; 

Dat, clienvolgens, hun overtreding, ware 
zij vaststaand, geen · inbreuk op de wet 
uitmaakt, naar de zin van deze bewoor
clingen in artikel17 van de wet van 4 .Au
gustus 1832 ; 

Overwegencle clat vermits de woorclen 
« overtrecling van de oorlogswetten en 
~gewoonten Jl in artikel 2 van de wet van 
20 Juni 1947, door de wetgever niet be
paald werden, zij ll>tal' hun gebruikelijke 
zin in openbaar Yolkenrecht moeten ver
staan worden; 

Overwegencle dat het arrest vaststelt 
clat aanlegger, Duitse hoofdgevangenbe
waker, zich, in Duitsland tijclens de oor
log, schuldig heeft geniaakt << met voor
bedachte rade en koelbloedig... aan mis
handelingen en onuitstaanbare folterin
gen Jl jegens aangehouden, Belgische on
clerlwrigen en onclerllorigen van een met 
BelgH~ verbonden land, in de zin van lid 2 
van artikel 117 van llet Strafwetboek; dat 
deze misllandelingen bestonden in vrijwil
lige slagen, vrijwillige beroving van voecl
sel of zorgen, toegebracllt, aan personen 
die nit lloofde van hun licllaamstoestand 
onbekwaam waren om in hun onderhoncl 
te voorzien, deze daden met voorbeclacllte 
rade gepleegd geweest zijnde, en de doocl 
van · verscllillende slaclltoffers llebbemle 
veroorzaakt (Strafw., art. 398, 401 en 
401bis) : 

Overwegencle dat de oorlogswetten en 
-gewoo:pten, in openbaar volkenrecllt, niet 
tot enig voorwerp hebben regels vast te 
stellen en te beperken die toepasselijk 
zijn op llet voeren van de militaire 
operaties tussen de oorlogvoerende legers; 
clat zij namelijk regels vaststellen en be
perken welke iedere overlleid van een 
oorlogvoerende Staat in zijn betJ:ekkingen 
met de burgerlijke onderhorigen van de 
Staat tegen dewelke hij oorlog voert toe
passen moet ; 

Dat uit llet protocool van llet Verdrag 
van De ,Haag del. 18 October 1907, door cle 
wet van 25 Mei 1910 goedgekeurd, blijkt 
clat de bevolkingen onder de bescllerming 
en de beheersing van de beginselen van 
llet volkenrecllt moeten blijven, zoals die 
voortvloeien namelijk uit de wetten van 

·de menselijklleid en de eisen van het open 
baar rechtsbewustzijn; 

Overwegende dat, dienvolgens, met te 
beslissen dat de misllandelingen en onuit
staanbare folteringen, het is te zeggen de 
onmenselijke behandeling door aanlegger 
van onderhorigen van BelgH~ of van een 
met Belgie verbonden land een overtre
ding uitmaakten van de oorlogswetten en 
-gewoonten, het bestreden arrest aan de11e 
laatste bewoorclingen een met hun gebrui
kelijke zin in openbaar volkenrecht ver
enigbare draagwijclte heeft gegeven, en 
dienvolgens artikel 2 van de wet van 
20 Juni 1947 niet heeft gescllonden; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 6, 10 tot 14 van de wet van 
17 Avril 1878 bevattencle voorafgaande 
titel van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, 2 en 4 van het Strafwet
boek, 2, 3 en 5 van de besluitwet van 
5 Augustus 1943, van de wetten van 
30 April 1947 en 2 April 1948, doordat, 
eerste ondenleel, indien artikel 5 van de 
besluitwet van 5 Augustus 1943 beschikt 
dat die besluitwet van toepassing is zelfs 
wanneer de daclen v66r het in werking 
treclen van die besluitwet geplecgcl zijn, 
clergelijke terugwerlrende beschikking doo.r 
de wetten van 30 April 1947 en 2 Apnl 
1948 niet wercl overgenomen en dat, de 
vervolgingen dienvolgens tegen aanlegger 
niet konden ingestelcl worden wegens in 
de vreemde gepleegcle daden; doordat, 
tweede onderdeel, het arrest niet vaststelt 
hoe en waar aanlegger wanneer de ver
volgingen tegen hem werden ingesteld, in 
Belgie aangetroffen werd; doordat, derde 
onderdeel, aanlegger, krachtens artikel 13 
van de wet van 17 April 1878 in BelgH~ 
niet meer vervolgd mocht worden, omdat 
zijn geval reeds onderzocht was geweest 
door de Engelse en Amerikaanse overhe
den in Duitsland, clie hem niet hadden 
vervolgd : 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, de ten 
laste v>tn aanlegger weerhouclen daclen 
alle na het in werking treden van de be
sluitwet van 5 Augustus 1943 gepleegcl 
werden; 

Overwegencle dat, ongetwijfeld, arti
kel 2 van clie besluitwet de vervolging in 
Belg~e tegen een vreemcleling, wegens een 
in de vreemcle gepleegcl misdrijf van vrij
willige docling of vrijwillig lichamelijk 
letsel, slechts ontvankelijk verklaarcle 
inclien het slachtoffer een Belgische onder
horige was; dat het door cle wetten van 
20 .Juni 1917 en 2 April1948 niet is dat de 
vervolging in Belg~e van dezelfde misdrij
ven toegelaten wercl in de gevallen waar 
het slachtoffer een vreemcleling was, 
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die bij de aanvang van de vijandelijkhe
den in BelgHl verbleef, of een onderhorige 
van een met BelgHl verbonden land; 

Maar overwegende dat aanlegger tot 
een enkele straf van vijftien jaar dwang
urbeid veroorcleeld werd wegens verschil
lende misdrijven, onder meer hoofdens een 
tegen een Belgische onderhorige gepleegd 
inbreuk op artikelen 398 en 401, alinea 2, 
van het Strafwetboek; 

Dat, ware het eerste onderdeel van het 
middel gegrond, de uitgesproken struf 
door de vuststellingen van het arrest be
tl'effende vermelde inbreuk gerechtvaar
digd zou blijven ; 

Dut dit onderdeel van het micldel dus 
niet ontvankelijk is (Wetb. van strafvor
dering, art. 411) ; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van dit middel naar recht faalt; 

Dat uit de vermeldingen van het arrest 
en uit de eerste daad van vervolging 
blijkt dat aanlegger zich in Belgie be
vond; dat nit geen enkele akte van rechts
pleging waarop het Hof acht vermag te 
slaan blijkt, clat een van de partijen v66r 
de rechter over de grond zou staande ge
houden hebben dat aanlegger, naar de zin 
van artikel 12 van de wet van 17 April 
1878, gewijzigd door de besluitwet van 
5 Augustus 1943 en door de wet van 
3U April 1947, in Belgie niet regelmatig 
aangetroffen wercl ; 

Overwegencle dat het militair gerechts
hof, dienvolgens, niet gehouden was daar
over meer uitleg te verstrekken; 

Overwegende dat, wat het derde onder
deel betreft, zelfs in de veronderstelling 
dat de Engelse en Amerikaanse bezettings
overheden, ten opzichte van de aanlegger 
verweten misdaclige bedrijvigheid een be
slissing zouden genomen hebben welke 
met een vrijspraak zou gelijkstaan, arti
kel 4 van de besluitwet van 5 Augustus 
1943, bij wijziging van artikel 13 van de 
wet van 17 April 1878, de in oorlogstijd 
gepleegde misdaden en wanbedrijven heeft 
uitgezonderd van de regel dat de beschik
kingen welke v66r gezegd artikel 13 staan 
niet toepasselijk zullen zijn wanneer de 
betichte, in een vreemd land uit hoofde 
van hetzelfcle misdrijf terechtgesteld, 
vrijgesproken is geweest ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het derde onderdeel : schending 
van artikel 401bis van het Strafwetboek, 
artikel 58 van de wet van 15 Mei 1912 
zijnde, doordat deze bepaling daar zij 
slechts de personen beschermt die, wegens 
hun lichaams- of geestestoestand onbe
kwaam zijn in hun onderhoud te voorzien, 
niet kan uitgebreid worden tot de be
scherming van personen wier onbekwaam
heid in hun onderhoud te voorzien uit uit
wendige omstandigheden volgt, namelijk 

VERBR., 1951. - 10 

uit gevangenschap, alle analogische uit
breiding in strafrecht verboden zijnde : 

Overwegende dat het middel slechts het 
arrest bestrijdt voor zoveel het aanleg
ger wegens inbreuk op artikel 401bis van 
het Strafwetboek veroordeeld heeft; 

Dat nit het antwoord gegeven aan het 
eerste onderdeel van het tweede middel 
blijkt dat het derde middel niet ontvan
kelijk is; 

En overwegende dat het bestreden ar
rest gewezen werd op een rechtspleging in 
dewelke de substantiele of op straf van 
i:tietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing wet
telijk is; 

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

27 November 1950. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijkluidende conelltsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Herck 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Breymeier (van de Balie van 
Hamburg). 

2e KAMER. - 27 November 1950 

1° RECHTERLIJKE INRICHTING. -
0PENBAAR MINISTERIE. - JVIAAKT INTEGRE
RENR DEEL UIT VAN DE HOVEN EN HECH'l'BAN
KEN. 

2° RECHTERLIJKE INRICHTING. -
0PENBAAR MINISTERIE. - 00RRECTIONELE 
RECHTBANK. - HOF VAN BEROEP IN STRAF
ZAKEN. - RET OPENBAAR MINISTERIE MOET 
AL DE DEBATTEN JliJWONEN EN BIJ DE UIT
SPRAAK VAN ALLE BESLISSINGEN TEGENWOOR
DIG ZI,JN. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - ARHEST VAN HE1' HOF YAi'i 
BEROEP. - 0PENBAAR MINIS'l'ERIE NIE'l' AAN
WEZIG GEDURENDE RET PLEIDOOI VAN DE 
RAADSMAN VAN BEKLAAGDE. NIETIGHEID 
VAN HET ARHEST. 

1° Behoudens de gevallen waa1"in de wet 
e1· anders over beschikt heeft, maalct 
het openbaar ministel'ie integ1·erend deel 
ttit van de hoven en l'echtbanlcen,· bij 
z·ijn afwezigheid, is het hot of de l'echt
bank niet wettelijk samengesteld (1). 
(Wet van 18 Juni 1869, art. 150 en vlg.) 

2° Het openbaar ministerie moet al de de
batten bijwonen van een aan de co1·rec-

(1) Verbr., 31 Januari 1935 (Bull. en PAsrc., 
1935, I, 133) ; BRAAS, Precis d'instruction crimi
nelle, 3' druk, n' 49; SCHENCK, 'l'raite su1· le 
ministere public, bd. II, biz. 10. 
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tionele rechtbanlr-, aan het hof van be
mep zetelenrle In stnt,fzaken of aan het 
assi.senhof onrler-worpen Z(utli:; het moet 
bij rle uUsp·ra.ak van al de besUssingen 
vwn cleze rechtscolleges tegenwoonUg 
djn. OVE:tb. van strafv., art. 190, 210, 
273 en 335.) 

;p is ntietig, het a1Test gewezen door het 
hof van IJeroep zetelende in st1"afzaken, 
wanneer noch nU cle vaststellingen van 
het an· est n och ~t.it de pmcessen-verbaal 
van de terechtzittingen blij lr-t clat het 
openbaa1· ministede op cle zitting aan
wez·ig was ged~wenrle wellce (te 1·aads
num V(£11 belclangrle geple'it heeft en de 
zanlc -in be1·aarl genomen wenl. 

(PEETERS.) 

ARREST. 

HEY!' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 Juli 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel van ambtswege : schen
ding van artikelen 190, 210, 273 en 335 van 
het Wetboek van strafvordering, 150 en 
volgende van de wet van 18 Juni 1869, 
1 van de wet van 17 April 1878 : 

Overwegende dat nit artikelen 150 en 
volgende van de wet op de rechterlijke 
inrichting blijkt clat het openbaar minis
terie, behoudens de gevallen waarin de 
wet er anclers over beschikt, integi~e
rencl cleel van cle hoven en rechtbanken 
uitmaakt, derwijze dat bij zijn afwezig
heid het hof of de rechtbank niet wette
lijk is samengesteld; 

Overwegende dat, bijzonder v66r de 
correctionele rechtbank, het hof van be
roep in strafzuken en het hof van ussisen, 
het openbaar ministerie al de debatten 
nm de zaak moet bijwonen en op de uit
svraak vnn nlle beslissing moet aanwezig 
zijn (vVetb. vnn strafv., art. 190, 210, 273 
en 335) ; 

Overwegende dat ter zitting op 11 Juli 
1950 door het Hof van· beroep te Brussel 
gehouden, aanlegger in zijn verdedigings
micldelen, door zijn raadsman uiteengezet, 
werd gehoord ·en de zaak in beraad werd 
gehouden; dat noch uit het proces-verbaal 
van deze terechtzitting noch uit de vast
stellingen vnn het bestreden arrest blijkt 
dat het openbaar ministerie aanwezig 
was; 

Dat het bestreden arrest dienvolgens 
met nietigheid is aangetast ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
;.trrest voor zoveel het de veroordeling van 
aanlegger uitspreekt; 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 vernietigde 

beslissing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak alzo beperkt naar 
het Hof van beroep te Luik. 

27 November 1950. - 2" kamer. - Voor
zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Ye·r
slaggeve1·, H. Daubresse.- GeUjh·luicle'/Ule 
concl-!tsie, H. Raoul Hayoit cle Termicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. 

ze KAMER.- 27 November 1950 

1° VERZET. - STRAFZAKEN.- VoNNIS VAN 
VIcROORDELING GEWEZEN BJ.T VERSTEK. -
GEEN HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR MI
NISTERIE. - VERZET VAN BEKLAAGDE; -
DEZES TOES'l'AND MAG NIET VERZWAARD WOR
DEN. - GEI'OLGEN VAN DIE REGEL. 

2° VER.JARING IN STRAFZAKEN. -
VER,JARING VAN DE PUBLIEKE \'ORDERING. -
SOHORSING. - NEGATIEF GESOHIL OVER 
RECHTSGEBIED. - REGELING VAN REOHTSGE
Rl~D. - VEn.rARING u~scnoRsT YAN HET 
OGENBLlK AF WAAROP Die BESLISSING WAARTOE 
HET GESCHIL AANLEIDIJiiG HEEFT GEGEVEN IN 
KRACHT VAN GEWI.TSDE IS GEGAAN. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRA~'ZAKEN. - PUilLI!cKE VORDERIN(: 
ALLEEN UITGEOEFEND. - PUBLIEKE \'ORDE
RING YER.JAARD YOORALEER DE BESLISSING 

- W AARTOE HET GESOHIL AANLEIDING GAF IN 
KRACHT VAN GEWI.TSDE IS GEGAAN. ~ GEEN 
AANLEIDING TOT REGELIJ\"G VAN HEOHTSGEBIED. 

1 o lV annee·r het open bC£(!1" 1niniste1·ie geen 
hager beroep heett ingestelrl. tegen een 
b'ij verstelc ten opzichte van belclaagcle 
{fewezen vonnis van ve1·oo1·deling, heeft 
cle rer1el, rlat de toestwnrl van belclaagrle 
op z·i.jn verzet niet vfwmng verzwnnnl 
te wonlen, (!-it gevolg rlett, ·wellce ook 
cle ju:i.ste omsclwijving vnn het feit weze 
en (le bevoegde rechtsmncht om erover 
te oonlelen, (lam· de bevoegde 1·echte1·, 
net het ve·rzet ·vwn beklangcle, gee·n hogere 
stretf mag wo·rden 11itgesproken clan 
cle.ze clam· het vonnis b'lj ve1·stelc opge
legrZ (1). 

2° In geval vnn negatief geschil ove1· 
1·echtsgcbied, dnt tot regaling van 1"Cchts
fJCbie(l aetnleicling geeft, 1-s rle verja1·ing 
van cle 1J1tbl-ielce vonle1"'ing gesclwrst ge
dn1·encle het ged·ing tot 1·egeling van 
rechtsgebierl, het is te zeggen serle1·t de 
flag waamp cle beslissing die het geschil 
oveT rechtsgebied (loet ontstaan, in 

(1) Zie verbr., 18 October 1943 (A1-r. T' m·b1·., 
1944, biz. 2; Bull. en PAsrc., 1944, I, 5, en de 
nota); 21 November 1949 en 22 Juli 1950 (An·. 
Ye•·b,.., 1950, biz. 151 en 736; Bull. en PAsrc., 
1950, I, 167 en 843). 
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lt:racht vnn gcwijsdc is gcga,an (1). (Stil
zwijgende oplossing.) 

3o Er bestaat gccn aanZeiding tot l'egeZing 
van 1·echtsgebied, wannee1· de p!tbUelce 
voiYZert~l{f aUecn uitgeoetend wcrd en 
wai1111BC'r deze vm·dei·'ing doo1· vc1·ja1:ing 
Wf¥ te nict gegaan, vom·dat de besUs
sing, waardoor het geschU ove1· i'echts
gebicd was ontstaan, in kracht van ge
wijs(le was gegaan (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK, 
'1'. BOUSSAilD.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied van 
de H. procureur-generaal bij het Hof van 
beroep te Luik ; , 

Overwegende dat een bevel van de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei dd. 2 Juli 1946 Jean
Joseph-Henri Boussard, machinist, te 
Luik geboren op 9 Augustus 1903, er 
wonende Navettestraat, 32, naar de cor
rectionele rechtbank heeft verwezen, on
der de betichting van te Oomblain-au
"Pont, in September 1944, een metalen 
kistje, welk 30 tot 35.000 frank, een pis
tool met schede en verschillende papieren 
inhield ten nadele van Victor Daniel en 
van « Service Zero ll bedrieglijk weggeno
men te hebben; 

Overwegende dat de Oorrectionele 
Hechtbank te Hoei, bij vonnis op verstek 
gewezen op 21 Februari 1947 Boussard 
heeft veroordeeld tot een straf van drie 
jaar gevangenis en 100 frank geldboete, op 
700 frank gebracht of een maand vervan
gende gevangenisstraf en tot de kosten, 
met onmiddellijke aanhouding; 

Dat het openbaar ministerie tegen dit 
vonnis geen hoger beroep instelde ; 

Overwegende clat dezelfcle rechtbank, 
bij vonnis van 19 Juni 1948, het verzet 
van Boussarcl heeft ontvangen en zich on
bevoegcl heeft verklaard om kennis van de 
betichting te nemen, om de reclen dat, de 
beklaagcle, door de Dienst van de weer
stand van het Ministerie van lanclsvercle
diging voor de periode van 1 Augustus 
1944 tot 14 October 1944 als gewapencl 
weerstancler erkencl zijncle, de militaire 
rechtsmacht, krachtens, artikel 7 van de 
besluitwet van 19 September 1945, bevoegcl 
was om kennis van de feiten te nemen; 

Overwegende dat het Hof van beroep te 

(1) Zie de nota 2, ondertekend R. H., onder 
tegenwoordig arrest in Bull. en PAsrc., 1951, 
I, 188. ' 

(2) Verbr,, 16 Odober 1916 (Bull. en PAsrc., 
1917, I, 283) ; 12 De~ember 1927 (ibid., 1928, 
I, 46) ; 27 Mei 1929 (ibid., 1929, I, 199). 

Luik, bij arrest van 6 Juli 1950, deze be
slissing heeft bevestigcl ; 

Overwegende dat, indien de beschikking 
van 2 Juli 1946 en het arrest van 6 Juli 
1950, beide in kracht van gewijsde ge
gaan, tegenstrijdig zijn, nochtans niet 
tot regeling Yan rechtsgebiecl client te 
worden overgegaan ; 

Overwegencle, inclerdaad, clat bij gebrek 
aan hoger beroep door het openbaar mi
nisterie ingesteld tegen het vonnis bij ver
stek van 21 Februari 1947, er definitief 
beslist is dat beklaagde, wegens het te 
zijnen laste gelegd feit tot een hogere straf 
clan drie jaar gevangenis en 100 frank 
boete niet kan veroorcleeld worden; dat 
de verjaring van de publieke vorclering 
dus door de artikelen 22 tot 26 van de wet 
van 17 April 1878 beheerst is; 

En overwegende dat nit de aan het Hof 
onderworpen stukken blijkt dat de ver
jaring op 11 Juli 1950 ingetreden was, 
hetzij v66r dat het arrest van het Hof 
van beroep te Luik dd. 6 Juli 1950, welk 
tot het geschil van rechtsgebiecl aanleicling 
gaf, in kracht van gewijsde trad; 

Dat het verzoekschrift tot regeling van 
rechtsgebiecl clienvolgens zonder voor
werp is; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek
schrift. 

27 November 1950. _,. 2" kamer. - Yoo·r
zUter, H. Louveaux, voorzitter. - TTm·
sZaggevm·, H. Fettweis. - GelijkZttidende 
concZtts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 27 November 1950 
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - OONCLU
SIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE HIEROP 
GESTEUND DAT DE INGEWONNEN GETUIGENISSEN 
DE BETICHTING BEWIJZEN. - V ASTSTELLING 
DOOR DE RECHTER DAT DE ELEMENTEN VAN HE'f 
DOSSIER EN HE1' ONDER'ZOEK TER ZITTING HET 
BEWIJS VAN DE BETIOHTING NIE1' LEVEREN. -
PASSEND AN1'WOORD. 

De vaststeZling doo1· de 1·echter over de 
grand dat ae elementen van het flossier 
en het onclerzoelc ter zitUng het bewijs 
van de bet-ichting niet Zeveren beant
woonZt op passende wijze de concZ·us·ies 
van het openbaar ministe1·ie, die aanvoe
i'en clat cZe ingewonnen getu.igenissen de 
beticMing bcwijzen (3). 

(3) Verbr., 4 October 1948 (Arr. Ferb1·., 1948, 
biz. 459; Bull. en PAsrc., 1948, I, 531, en 
nota 1, ondertekend R. H.) ; 2 Mei 1949 (Arr. 
Ferb1·., 1949, biz. 295; Bull. en PAsrc., 1949, 
I, 331); 10 October en 19 December 1949 (A1T. 
F e1·br., 1950, biz. 67 en 235; Bull. en PAsrc., 
1950, I, 72 en 256). 
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(PROCUHEUR DES KONINGS 'l'E KOBTRIJK, 
T. LAMBEHT.) 

ARHEST. 

HTIJT HOF; - Gelet op het bestreden 
nmnis, op 12 .Jnli 1950 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Kortrijk; 

Over het enig mkldel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis, dat er zich toe beperkt 
te verklaren dat << de feiten nit het dossier 
niet blijken », de geschreven conclnsies 
neergelegd door het openbaar ministerie 
en zijn eensluiclende mondelinge vordering 
niet beantwoordt, waarl)ij het zorgvnldig 
cle feiten en de verklaringen had aange
haalcl opgenomen in de bij het dossier 
gevoegde processen-verbaal en welke be
wezen dat het misdrijf tegen artikel 3 van 
de besluitwet van 14 November 1939 be-

" treffende de beteugeling van de dronken
schap, en cle inbrenk op artikel 42 van de 
Wegcode bewezen waren : 

Overwegende dat de inhoud van de 
mondelinge vorderingen van het openbaar 
ministerie 1tit geen enkel stuk blijkt 
waarop het Hof acht kan slaan, de ver
melding nitgezonderd van het proces-ver
baal van de terechtzitting van 12 Juli 1950 
volgens welke de procnrenr des Konings 
« zijn conclusies strekkende tot de veroor
cleling van beklaagde bij toepassing van 
cle wet ll heeft uiteengezet; " 

Overwegende dat, in zijn geschreven 
conclnsies, het openbaar ministerie er zich 
toe beperkte staande te honden dat de tij
clens het onclerzoek ingewonnen getnige
nisHen vaststeltlen dat verweenler in staut 
van dronkenschap verkeerde en clat, in
cHen hij met normale snelheitl gereden had, 
zijn voertnig zich niet in de gmcht zon 
verplettercl hebben ; 

Overwegende dat het vonnis tegen deze 
feitelijke beoordelingen de vaststelling in
roept cla t' cle bestandclelen van het dossier 
en van het onderzoek ter terechtzitting de 
staat van dronkenschap van verweerder 
niet bewijzen en clat nit het dossier niet 
blijkt dat nitglijden van het voertnig in 
de gracht niet te wijten is aan de toe
stand van de baan; 

Dat het midclel in feite niet opgaat; 
TIJn overwegende dat de snbstantii:He of 

op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en clat de 
beslissing wettelijk is; 

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

27 November 1950. - 26 kamer. - Yoo·r
zitter·, H. Lonveanx, voorzitter. - Yer
slaggever, H. Danbresse.- GeUjlclttidenrZe 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER.--: 27 November 1950 

HTIJRZIENING.- NrEuw FElT.- TIJrs ONT
VANGEN EN VOOR ONDEHZOEK NAAR EEN HOF 
VAN BEROEP VERWEZEN. - lNDIENING VAN EEN 
NIEOW VERZOEKSCHHlF'l' WAARIN NIEUWE 
~'EI'fEN WOHDEN AANGEVOERD. - 0N'fVANKE
LIJKHEID. - VERWIJZING VOOH ONDERZOEK 
NAAR HET HOF VAN BEHOEp W AARBIJ DE 
ZAAK HEEDS WERD AANHANGIG GEMAAK'f. 

W rmneer· een cis tot heTziening, inged·iencl 
overeenlcomsUg artilwl 443, 3°, vrm het 
·wetboelc vUJn stratvonlet·ing, ontvam.gen 
wercl e-n vet·wezen voor onclet·zoelc naa1· 
ecn hot van beroep, en wanneet· gedu
rencle dU onclerzoelc de e-ise1' bij het Hot 
'Van verbrelcing een tweede ve·rzoelc
sch·ritt (tanharlg·ig maalct, op dezeltcle 
wetsbep(tling gestettn(l en waarin niettwe 
te-iten wonlen aangcvoeTd, wonlt dit 
tweede verzoelcsclwltt, imUen het de 
clOO'I' de wet vereiste voorwaa1·den ve?·
Vttlt, ontvwngen en voor onde1·zoek ve1·
wezen naa1· het hot van bemep belast 
met het ondet·zoek van het ce1·ste veT
zoeksclwitt (1). 

(HABVENGT, T. SIMON.) 

ARREST (2). 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift van 23 Jnni 1950, ondertekend door 
l\'[er Henri Simont, aclvocaat bij het Hof 
van verbreking, waarbij de H. Fran!;ois
Nicolas Harvengt, meetknnclige, wonende 
te Strepy-Bracqnegnies, pave de Ramlx, 84, 
thans aangehouden, de herziening aan
vraagt van een arrest op 13 Febrnari 1946 
door het Militair Gerechtshof zetelende 
te Brussel op tegenspraak gewezen, voor 
zoveel clit arrest hem schnldig verklaart 
om in het gerechtelijk arrondissement 
Bergen, of elders in Belgie, in oorlogstijd, 
als dader of mededader, v66r 29 Januari 
1943, het misdrijf gepleegd te hebben van 
aanklacht aan de vijanclmet kwaacl opzet 
van Jean-Pierre Dee, Yvon Descamp, 
Leon Leeman, Alexandre Marcq, Jean
Baptiste Leblond en Fernand Simon, die, 
Lebloncl en Descamp uitgezonclerd, een 
beroving van vrijheid van meer clan een 
maand lu)bberr ondergaan, met de omstan
cligheicl dat claarnit voor Dee en Simon, 
hetzij een ongeneesbaar blijkende ziekte, 

! hetzij een bestenclige onbekwaamheid tot 
persoonlijke arbeid, hetzij een erge ver-

(1) Sic verbr., 14 April 1947 (A1'T. Vm·br., 
1947, biz. 118). 

(2} Ret eerste door eiser ingediend verzoek
schrift heeft aanleiding gegeven tot de arres
ten door het Hof gewezen op 2 Juni 1947 (Ar1·. 
Verb1-., 1947, biz. 175) en 3 Januari 1949 (A1'1". 
f1 erbi'., 1949, biz. 1; Bull. en PAsrc., 1949, I, 1). 
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minking volgde; dat gezegd arrest, we
gens deze feiten, alsmecle wegens een 
inbreuk op artikel 118bis van het Straf
wetboek, hem bij toepassing van arti
kelen 61 en 62 van het Strafwetboek tot 
levenslange hechtenis veroorcleelcl heeft; 

Overwegende dat clit arrest in kracht 
van gewijscle is gegaan; 

Overwegende clat aanlegger reeds op 
21 November 1946, een verzoekschrift in
gediend heeft welk ook strekte tot de her
ziening van cleze beslissing, voor zoveel 
zij hem aan verklikkingen aan de vijand 
schuldig heeft verklaard; clat een arrest 
van clit hof, del. 2 Juni 1947, cleze aan
vraag heeft ontvangen en · bevolen dat 
door het Hof van beroep te Brussel tot 
het onclerzoek van de opgesomcle feiten 
zal worden overgegaan; clat een arrest 
van clit hof, del. 3 Januari 1949, wegens 
gebrek in de rechtspleging het arrest van 
het Hof van beroep te Brussel cld. 21 Juni 
1948 heeft verbroken clat advies uitbracht 
tegen de herziening, de onclerzoeksrechts
pleging voor gezegcl hof van beroep heeft 
vernietigcl en de zaak naar het Hof van 
beroep te Luik heeft verwezen; 

Overwegencle da t de veroorcleelcle tot sta
ving van zijn nieuwe aanvraag aanv:oert 
clat het bewijs van zijn onschuld schijnt 
te volgen uit feiten welke zich voegen bij 
deze waarop zijn eerste verzoekschrift 
was gestaafd en die zich, seclert zijn ver
oorcleling, voordeclen alsook uit omstandig
heclen die hij niet in staa t was te bewij
zen ten tijcle van het gecling en welke, de 
door artikel 443, 3°, van het Wetboek van 
strafvorclering, gewijzigd door de wet van 
18 Juni 1894, vereiste elementen zouclen 
uitmaken om de herziening van zijn ver
oorcleling toe te la ten ; 

Overwegencle dat hij een met reclenen 
omkleed gunstig ad vies van clrie aclvoca
ten bij het Hof van beroep te Brussel, met 
tien jaar inschrijving op de lijst, voor
legt; 

Gelet op de aanmaning om tussen te ko
men, op 29 Juni 1950, ten verzoeke van 
aanlegger, aan de burgerlijke partij, Fer
nand Simon, betekend; 

Gelet op artikelen 443, 3°, 444 en 445 
van het Wetboek van strafvorclering; 

Om die reclenen, ontvangt de aanvraag 
tot herziening; beveelt clat het Hof van 
beroep te Luik tot het onclerzoek van deze 
aanvraag zal overgaan ten eincle na te 
gaan of de nieuwe opgesomcle feiten, ge
voegcl bij deze van het ee'rste verzoek
schrift, afdoende genoeg schijnen om aan
leicling te geven tot de herziening van het 
arrest gewezen door het militair gerechts
hof op 13 Februari 1946, voor zoveel het 
de aanvrager wegens aangifte aan de 
vijancl veroorcleelt; en gezien de staat van 
ontzetting van de veroqrcleelde, benoemt 
M•r Henri Simont, advocaat bij het Hof 

van verbrekiug, als curator tot zijn verde
cliging, om hem tijdens de procedure in 
herziening te vertegenwoorcligeu ; be
houclt de kosten voor. 

27 November 1950. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·
slctggever, H. Fettweis. - Gelijkl·uhlenae 
concltts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. 

le KAMER. - 30 November 1950 

1° BELASTING. - BEGRIP. 
~ INKOMSTENBELASTINGER 

PERSOONLIJKE BELASTING. - BEGRIP. 
3° INKOMSTENBELASTINGEN. 

ZAKELI.JKE BELASTING. - BEGRIP. 
¥ INKOMSTENBELASTINGEN. 

BEG HIP. 
5° OPENBARE IN STELLING.-« NATio

NALE LANDBOL'W- EN VOEDINGSCOBPORATIE ll. 

- 0PENBARE RIJKSINSTELLING. 
6° BELASTINGEN.'- BIJDRAGEN OF TA:l.'ES 

DOOR DE « NATIONALE LANDBOUW- EN VOE
DINGSCORPORATIE ll GEiND. -. SOMMEN DIE 
DE AARD VAN DE BELAS~'ING DELEN, 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELAS'l'ING OP lYE BEDRI.JFSINKOMSTEN. 
BIJDRAGE DIE DOOR DE (( NATIONALE LAND
BOUW- EN VOEDINGSCORPORA'rJE ll GEiND 
WERD. - BIJilRAGE DIE DE KENMERKEN VAN 
DE BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN NIET 
BEZIT EN ER NIE1' MEDE KAN GELIJKGESTELD 
WORDEN. 

So INKOMS'.rENBELASTINGEN. 
SOMMEN DIE DOOR DE « NATIONALE LAND
BOUW- EN VOEDINGSCORPORATIE ll GEiND WER
DEN. - SOMMEN DIE DE KENMERKEN NIE'l' 
VERTONEN VAN EEN BELASTING OP DE INKOM
STEN. 

9° INKOlVISTENBELASTINGEN. 
DUBBELE AANSLAG VAN EENZELFDE Il\'KOMEN 
TEN LASTE VAN EENZELFDE BELASTINGPLICH
TIGE. - REGEL DOOR DE WET IN ZEKERE 
GEVALLEN BEKRACHTIGD. - BEGRIP VAN DE 
REEDS AANGESLAGEN INKOMSTEN IN ARTIKEL 52 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. 

1° De belastino maakt een hef]ino nit 
op eigen gezao dom· de Staat, de pmvin
cWn of de gemee·nten ver-richt op cle 
gelclrnidflelen van de personen flie hun 
gronflgebiecl bewonen of er belangen be
z-itten, . om tot fliensten van openbaar 
11'ttt aangewend te worden (1). 

(1) Zie de nota 1, ondertekend W. G., onder 
tegenwoordig arrest in Bull-. en PAsrc., 1951, 
I, 191. 
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2° De belasting op de inkornsten is per
soonlijlc wanmeet· zlj gevestigd wordt 
ten aanZ'ien van de persoonUj lcheid van 
(legene (Ue zij t·rett (1). 

3° De belasting is zalcelijlc wanneer zij 
haat· grondslag vindt in cle vet·scheidene 
Mzonde·rlij 7o genomen so01·ten van in
l.;omsten van de belastingpHchtige en 
met zijn persoonlijlcheia geen t·ekening 
geho1tden wonlt (2). 

.Jo De belasting op ae inlcomsten is cliegeue 
welloe het netto-inkomen t·rett 01JUC
bmcht hetz·ij door om·oet·en(le, hetzi:i 
(loor roerencle goederen, hetzij door om 
het even welke tvinstgevende beroeps-
1Jecl1ijvigheia (3). 

5° De « Nationale Lanrlboltw- en roecliti{JS
corporaUe >> had, volgens de telcst a-le 
haat· hacl inget'icht evenals op gt·ond van 
haar beclr·ijvigheid, het lcarctlcter van 
een openba.re Rijlcs·instelling (4). 

6° De sommen wellce cle « Nationale Land
bouw- en Voe(lingscot'lJOratie » inae, 
.Jcracht.ens de telcst die haar im·ichtte, 
onder de benamin_q van bijdmgen en 
taxes, cleelclen (le nnnl van de belas
ting (5) (6). 

7° De door cle « Nat'ionale Lan(lbo·uw- en 
Voedingsoorpo·mtie » geinde bijarage 
vertoonde de kenmerlcen niet van een 
belasting 01J de beclt·ijfsinlcomsten en kon 
er niet melle gell,ikgesteld worden· (7). 

so Het inlcomen of de vt·ucht va•n een zaalv 
rlatgene zijncle wa.t deze zaal;; pet"'iodielc 
zonder verandet·i.ng van ha(t·r wezen. lca.n 
voo·rtbrenaen, was cle bijdrage die cle 
<< Nat-ionale Lnnclbo·ww- en Voeclingscor
pontt-ie » ontvina geen belasting op de 
·inkomsten, en maakte zij een taxe 1l'it 
vwn een V(tst bedt'ctg, gevestigcl naat· 
veThowling van cle oppervlakte van het 

(1) en (2) Zie verbr., 6 :b'ebruari 1939 (An·. 
T'e•·b•·., 1939, blz. 39); 9 Augustus 1940 (Bull. 
en PAsrc., 1940, I, 200) ; zie ook M. FEYE, T1·aite 
de clroit fiscal, bd. II, blz. 14, en Repe1·t. 11rat. 
du d1·oit belge, v' lmpots, n' 142. 

(3) Zie verbr., 12 Maart 1936 (Bull. en PAsic., 
1936, I, 192). 

(4) en (5) Verbr., 2 December 1943 (A1'1'. 
f! erb1·.; 1944, blz. 38). 

(6) Indien, krachtens artikel 1 van de be
sluitwet van 5 Mei 1944, het besluit van 27 Au
gustus 1940 dat de « Nationale Landbouw- en 
Voedingscorporatie » instelt, nietig is, kunnen 
de door de corporatie g-einde bijdragen geen 
aanleiding geven tot teruggave en blijven zij 
definitief eigendom van de Scllatkist, krachtens 
artikel 3, paragraaf 1, van de besluitwet van 
8 November 1944, betreffende de vereffening 
van de « Nationale Landbouw- en Voedings
corporatie "· 

bedrijf en de onwang van cle veestapel, 
zoncle·r inachtneming vnn de tvinsten (S). 

go Ven·e van het verboa van cle dub
bele aanslag va.n een zelfcle inkomen ten 
laste van een zelf(le belastingplichtiye 
tot een alaemeen beginsel te h~tldigen, 
bekmcht-igt cle wet stellig, in zelcere ge
vallen, cle dubbde aa1~slag VMI een zelfde 
·in/,:omen,· zij bepa'alt de gevallen tvaa·l"in 
een zelfde inlwn~en _qeen twee maal ntu{J 
worden a,angeslagen en cllti(lt, in arti
lcel 52 van (le samengeschal"elcle wetten, 
CtCtn, wellce de in lcomsten zijn. cUe a.ls 
reeds aangeslagen moeten 1Jesch07tU)(l 
wonlen (9). 

(BELGISCHE STAAT, BEIIEER VAN RECH'l'S'l'llEEK:->E 
BELASTINGEN, T. BOURGUIGNON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet 011 !let bestreden 
vonnis, op 2 Juni-1949 door de Vredereclt
ter van het kanton Beauraing gewezen; 

Over het enig middel : schending van 
Rrtikelen 1, 2, 3, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 
37, 39, 42, 44, 46, 49, 49/Jis, 51, 55 van de 
wetten op de inkomstenbelastingen samen
geschakeld door koninklijk besluit van 
11 September 1936, en voor zoveel als 
nodig van het besluit van de secretaris
generaal van het Ministerie van financien 
van 3 Juni 1941, van artikelen 1, 2, 5, 6, S 
van de wet van 17 Juni 1938 tot weder
invoering van de nationale crisisbelasting, 
aangevuld en gewijzigd door de wet van 
30 December 1938, van het enig artikel 
van ·de wet van 31 December 1939 tot ves
tiging van buitengewone opdecimes op de 
inkomstenbelastingen en daarmede gelijk
gestelde taxes, van het besluit van 16 Juni 
1941 betreffende de nationale crisisbelas
ting, van artikelen 1, 2, 5, 6, 7, 9 van het 
besluit van 22 September 1941, waarbij 
wijzigingen worden aangebracht aan de 
wetgeving betreffende de inkomstenbelas
tingen en de nationale crisisbelasting, 
cloordat de bestreden beslissing beslist 
heeft dat het verzet gegrond was en het 
bevel zonder voorwerp en krRchteloos, en 
dit te niet heeft gedaan om reden dat 
verweerder te recht van het bedrag van 
zijn belastingen, als bedrijfsbelasting, 
aanvullende personele belasting en natio
nale crisisbelasting voor dienstjaar 1942 
geheven, een som van 912 frank heeft afge
trokken welke hij aan de Nationale Land
bouw- en Voedingscorporatie had betaald, 
zodoende ten onrechte beslissend dat ·de 
bijdrage aa~ voormeld organisme een be-

(7) (8) en (9) Zie de nota's 7, 8 en 9, onder
tekend W. G., onder tegenwoordig arrest in 
Bull. en PASIC., 1951, I, 192. 
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lasting is welke een herhaling vnn de in
komstenbelastingen uitmaakt : 

Overwegende da t de bestreden beslis
sing beslist heeft dat het verzet gegroncl 
en llet bevel zonder voorwerp en krach
teloos was, en dit bevel te niet heeft ge
daan om reden dat verweercler te recht 
van het bedrag van 9.670 frank belastin
gen, als beclrijfsbelasting, aanvullende 
personele belasting en nationale crisisbe
lasting voor dienstjaar 1942 verschuldigd, 
een som van 912 frank heeft afgetrokken, 
welke hij als bijdrage aan de Natio'nale 
Landbouw- en Voedingscorporatie heeft 
betaalcl, zodoende beslissend . dat de a an 
voormeld organisme verschuldigde bijdrn
gen een belasting uitmaken cUe volkomen 
gelijk is met de inkomstenbelasting en een 
her haling van deze is; · 

Overwegende dat de belasting bestaat 
in een, OJ} grond van hun gezag door de 
Staat, de provincien of de gemeenten ver
richte heffing op de geldmiddelen vai1 de 
personen die hun grondgebiecl bewonen, 
of aldaar belangen bezitten, om voor 
cliensten van openbanr nut te worden ann
gewencl; 

Overwegende dat de belasting persoon
lijk is of zakelijk naar gelang dat zij 
wordt gevestigd met inachtneming van de 
persoonlijkhekl van degene welke zij treft, 
ofwel dat zij haar grondslag vindt in de 
verscheidene afzonderlijk genomen soor
ten van diens inkomsten, zonder dat 
met zijn persoonlijkheid rekening wordt 
gehouden; 

Dat de belasting op het inkomen diegene 
is welke het netto-inkomen treft, opge
bracht door onroerende goederen, door 
roerende goederen of door om l1et even 
welke winstgevencle beroepsbedrijvigheid; 

Overwegende dat inclien de corporatie, 
alsook de groeperingen en centralen die 
van haar afhingen, wegens het hun nan
gewezen doel en de bedrijvigheid welke 
hun eigen was, volgens de termen van 
de inleiding tot het besluit van 27 Augus
tus 1940, de memorie van toelichting 
van het besluit van 1 Juli 1942 en de 
tekst zelf van artikel 1 van het be
sluit van 24 April 1941, openbare Rijks
instellingen waren, opgericht << in het alge
meen belang >> en in het belang « van de 
gause bevolking », en indien men in aan
merking neemt dat diegenen die de bij 
artikel 2 van het besluit- van 27 Augus
tus 1940 opgesomde voorwaarden vervul
den verplicht waren er deel van nit te 
maken en de bijdragen te storten welke 
op grond van een uitvoerbare rol van hen 
werden gevorderd (besluit van 10 .Juli 
1940, art. 1), en, in voorkomend geval, de 
tegen hen uitgesproken vermeerderingen, 
compemmt.iebijdragen en boeten, er nood
zakelijk uit voortvloeit dat deze bijdra
gen en taksen niettegenstaande hun schijn 

en hun benaming, de aard vnn de be
lasting deelclen ; 

Overwegende echter dat de bijdragen, 
vermeerderingen, compensatiebijdragen en 
tuchtgelclboeten welke de corporatie inc1e, 
essentieel van de inkomstenbelasting ver
schillen; 

Dat het inderclaad, volgens artikel 1 
van het besluit van 10 Juli 1941, hetzij 
« de !eider van de corpqratie », hetzij de 
voorzitter van de hoofdgroeperingen zijn 
en niet de bestuurder van de belastingen, 
cUe de rollen uitvoerbaar maken op grond 
van de door de belanghebbenden gedane 
aangiften en die, bij afwezigheid van 
aangifte of in geval van onjuiste aangifte, 
ambtshalve de bijdrage vaststellen; 

Dat krachtens artikel 4 van hetzelfde 
besluit, het verhaal tegen de bijdragen en 
hun gebeurlijke vermeerderingen, de com
pensatiebijdragen en de tuchtgeldboeten 
<lienen te worden ingecliend bij de be
voegde scheidsrechterlijke commissie van 
de Nationale Landbouw- en Voedingscor
Jloratie of van de hoofdgroeperingen, en 
niet bij de clirecteur van de belastingen, 
en, eventueel, v66r het hof van beroep; 

Dat het, volgens artikel 5, het beheer 
van registratie en domeinen is, en niet de 
aclministratie van de belastingen, welk, 
bij gebrek aan vrijwillige. betaling, de bij
dragen, enz. invordert, zoals inzake door 
de rechtbanken uitgesproken boeten; 

Overwegende dat wanneer men het 
vraagpunt nit een ancler gezichtpunt be
schouwt, men vaststellen moet dat het in
komen of de vrucht van een zaak datgene 
zijnde welk deze zaak regelmatig zonder 
verandering van haar substantie kan voort
brengen, de bijdrage die door de corpo
ratie werd geind geen belasting op het in
komen ll;an zijn, aangezien zij een taks 
van een vast bedrag uitmaakt, gevestigd 
naar verhouding van de oppervlakte van 
het beclrijf en de omvang van de veesta
pel, zoncler inachtneming van de winst 
van de exploitatie; 

Dat indien het waar is dat de ndminis
tratie _van- de belastingen onder meer, 
voor de bepaling van het inkomen van de 
lnndbonwbedrijven, aanneemt dat gebruik 
worde gemaakt van forfaitaire door haar 
na raaclpleging van de door de bevoegde 
bedrijfsgroeperingen vastgestelcle grond
slagen, zij evenwel daarom niet van het 
beginsel van de belasting op het werke
lijk inkomen afwijkt; 

Dat dit niet het g·eval is voor de corpo
ratie; 

Overwegencle {lat i·ndien de fiscale wet, 
wat de bedrijfsbelasting betreft, vermin
dering·en wegens g·ezinslasten toelaat, vrij
stellingen Ol) meerwaarden, de aftrekking 
van de in de loop van het dienstjaar ge
dane beroepsuitgaven, ten einde de be
wuste inkomsten te verwerven en te be
houden, de aftrekking van de huurwaarde 
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van de onroerende goederen welke tot het 
uitoefenen van het bedrijf dienen, van de 
interesten van de geleende en in de onder
neming aangewende kapitalen, van de 
weclden en de lonen van het personeel, 
van de afschrijvingen, van de beclrijfs
verliezen geleden tijdens de twee voor
gaande jaren, men tevergeefs in de wette
lijke bepalingen die het statnut van de 
corporatie beheersten, soortgelijke regelen 
waarnemen zou ; 

Overwegende, bijgevolg, dat de aan de 
corporatie verschuldigde bijdrage geens
zins met de bedrijfsbelasting identisch 
zijn en met dezel ve niet mogen worden 
gelijkgesteld ; 

Dat, in tegenstelling met hetgeen de 
door de rechter over de grond aangenomen 
oplossing begrijpt, het verbod van de 
dubbele aanslag van een zelfde inkomen 
ten laste van een zelfde belastingplich
tige evenmin een algemeen, door het fis
caal recht aangenomen beginsel is ; 

Dat de wetgever, in zekere gevallen, de 
dubbele aanslag van een zelfde inkomen 
formeel heeft aangenomen, onder meer, 
wat de cedulaire belastingen en de aan
vullende personele belasting aangaat; 

Dat hij nochtans voor de cedulaire be
lastingen verminderde aanslagpercentages 
heeft vastgesteld en bepaald lweft in 
welke gevallen een zelfde inkomen geen 
twee maal vermag te worden aangeslagen, 
en dat hij deze cedulaire belastingen heeft 
opgesomd, en-in artikel 52 van de samen
geschakelde wetten de i:rikomsten welke 
clienen aangezien als reeds aangeslagen, 
nader heeft bepaald ; 

Overwegencle dat het bijgevolg ten on
rech te is en met sell ending van de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen dat het 
bestreden vonnis beslist heeft dat de som 
van 912 frank, bedrag van de bijdragen 
gestort door verweerder aan de Nationale 
r~andbouw- en Voeclingscorporatie een be
lasting op de inkomsten uitmaakte, welke 
van de door de administratie van de be
lastingen ingekohierde inkomstenbelastin
gen mocht worden afgetrokken en dien
volgens, het verzet gegrond en het bevel 
zonder voorwerp en krachteloos heeft ver
klaard; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve in zover het het bevel 
regelmatig heeft verklaard; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overge
schreven in de registers van het Vrede
gerecht van het kanton Beauraing en 
dat melding er van zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweerder 
tot de kosten ; verwijst de zaak naar de 
Vrederechter van het kaliton Dinant. 

30 November 1950. - 1° kamer. - Voot·
::ritter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Vm·slaggevet·, H. Demoulin. - GeUjlclwi-

dende conclttsie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- 4 December 1950 
1° VERKEER. - WEGGEBBUIKER DIE VER

KEERSVOORRANG GENIET: - EJR NIET VAN 
ON1'SLAGEN DE DOOR DE OMSTANDIGHEDEN ,Ol'
GELEGDE VOORZORGEN TE TREF~'EN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - BURGERLJ,JKE VORDERING. 
- VOORZIENING VAN BEKLAAGDE TEGEN EEN 
BURGERLIJKE PARTIJ.- GEEN VEROORDELTNO 
VAN EISEn TEll VOORDELE VAN DEZE BURGER
LI.TKE PARTJ.J. - VOORZIENING ZONDER VOOR
WEHP. 

1 o De gebntike1· van de otJenbrwe weg, die 
verlcee1·svoorrang geniet, is niet van 
fle verpUchtintJ ontsla.qen de voo1·zorgs
maat1·egelen te treffen welke de omstan
fl'i(Jheden ople(Jgen om een botsin(J te 
voorlcomen (1). 

2° Is zonfler voorwe·rp fle voot•zien·ing doo1· 
belclaa_qcle in(Jestelfl te(Jen een bttrge,r
Uj ke pa:rtij ten voonlele vwn welke hij 
niet veroorcleelrl wenl (2). 

(GETTEMANS, '1', VANDERVONDELEN EN NAAMLOZK 
VEl\'NOOTSCHAP ((LA ROYALE BELGE ll.) 

AHHEST. 

HET HOF; - Gelet , op het bestreden 
arrest, op 23 Mei 1950 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

A. Over het enig micldel : schencling van 
artikelen 418 en 420 (gewijzigd door arti
kel 1 van de wet van 31 Maart 1936) van 
het Strafwetboek, 50, 51 en in het bijzon
cler 51, 2°, 52 en in het bijzonder 52, 2°, 
53bis, 54, 55, 57 en in het bijzonder 57, 2°, 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934 lwuclende Algemeen Reglement op het 
vervoer en het verkeer (gezegcle artike
len 50, 51 en 52 gewijzigd door artikel 3 
en gezegd artikel 55 gewijzigd door arti
kel 4 van het besluit van de Regent van 
16 October 1947 tot wijziging van het hier
boven gezegd reglement, gezegd artikel 57 
gewijzigd door artikel 8 van het besluit 
van de Regent van 18 October 1946 welke 
hetzelfde voorwerp heeft, en gezegd arti
kel 53bis in het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 ingelast door het besluit 
van de Regent van 11 Februari 1950), 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 

(1) Verbr., 13 Maart en 15 M.ei 1950 (A,1·r. 
Verbt·., 1950, blz. 465 en 571; Bull. en PAsic., 
1950, I, 495 en 639, en nota 1, blz. 640). 

(2) Verbr., 25 October 1948 (A1T. Ve.·br., 
1948, biz. 515). 


